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INTRODUÇÃO 

 

 

O primeiro grande ciclo da emigração portuguesa decorreu de 1850 a 1930, tendo 

como destino preferencial o Brasil.
1
 

A crise vivida em Portugal, derivada do crescimento demográfico acelerado e da 

fraca capacidade da economia para absorver o elevado número de mão de obra 

disponível, empurrou milhares de portugueses para a emigração. De uma forma geral, a 

economia não soube modernizar-se com rapidez suficiente para colmatar a distribuição 

desigual de recursos e de terras para exploração agrícola.
2
 

No Brasil, por outro lado, a agricultura necessitava de substituir a mão de obra 

escrava por mão de obra assalariada livre, alargar a área agrícola e promover o 

povoamento de zonas incultas.
3
 Assim, o aumento da procura de mão de obra imigrante 

que se verificou a partir da aprovação da Lei Áurea em 1888, obrigou a política de 

imigração brasileira a apoiar-se numa estratégia de migração subsidiada, criando 

programas de subsídio à imigração europeia. 

A relação histórica de Portugal com o Brasil tornou este destino ainda mais 

atraente: a mesma língua, o mesmo passado, e uma rede de relações económicas e 

comerciais na qual os portugueses estavam bem posicionados, já que eram um dos 

principais elementos da comunidade comercial no Brasil. Independentemente das 

subvenções de incentivo à migração, os portugueses partiam para o Brasil sobretudo 

porque este destino era há muito popularizado pela imprensa como um local onde se 

poderia ascender económica e socialmente e pelo exemplo da vasta rede de emigrantes.
4
 

Os portugueses que partiam para o Brasil eram sobretudo adultos do sexo 

masculino, maiores de 14 anos, solteiros ou raramente acompanhados das suas famílias, 

                                                           
1
 “Entre 1855 e 1865, 87% dos emigrantes dirigem-se para esta zona do continente americano, e a 

predominância desta orientação manter-se-ia (76% de 1880-1960).” PEREIRA, Miriam Halpern – A 

Política portuguesa de emigração (1850-1930). Bauru: EDUSC, 2002, p. 25. 
2
 Para assinalar o centenário da República em 2010, a Fundação Calouste Gulbenkian promoveu um 

estudo sobre movimentos migratórios em Portugal que reúne um conjunto de informações sobre 

migrações e que é um bom guião introdutório, com mapas e infografias, para o conhecimento da 

emigração transatlântica no início do Século XX. Cf. PIRES, Rui Pena (coord.) – Portugal: Atlas das 

Migrações Internacionais. Lisboa: Tinta da China, 2010. 
3
 PEREIRA, Miriam Halpern, op. cit., p. 26. 

4
 KLEIN, Herbert – A integração social e económica dos imigrantes portugueses no Brasil nos finais do 

século XIX e no século XX. Análise Social. Lisboa: ICS-UL. Vol. XXVIII (1993), p. 242. 
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provenientes na sua maioria do Norte de Portugal.
5
 Na comparação que Herbert Klein 

faz entre os portugueses e os outros grupos de imigrantes presentes no Brasil, constata 

que ao contrário dos restantes europeus, os portugueses “eram o grupo com maior 

proporção de indivíduos do sexo masculino, adultos e de pessoas que chegavam 

sozinhas”, o que encaixa no perfil sugerido mas também os destaca dos outros grupos.
6
 

Embora se tenham dirigido também para as zonas rurais, os portugueses 

constituíram o grupo estrangeiro dominante no Rio de Janeiro, assim como uma 

presença significativa em São Paulo e em Santos.
7
 Pela dimensão que assumiram nestas 

cidades, a sua participação no movimento operário brasileiro tornou-se inevitável. 

Segundo Lená Medeiros de Menezes, “o imigrante pobre que chegou ao Rio de 

Janeiro, pobre tendeu a permanecer. (…) Com pouco conhecimento dos códigos 

urbanos, precária qualificação profissional e ausência de laços familiares na nova terra, 

muitos desses estrangeiros compuseram um proletariado miserável, fornecendo grandes 

contingentes ao lumpesinato.”
8
 

Os sucessivos governos, suportados pela sociedade oligárquica, encontraram no 

mecanismo de expulsão de estrangeiros uma forma de proteger a ordem e o progresso 

almejados pela República. O poder Legislativo, ao serviço do poder Executivo, auxiliou 

este último a impor a disciplina nas cidades. 

Apesar das histórias dos “brasileiros”
 
que preenchem o imaginário coletivo sobre 

a emigração para o Brasil, o retorno a Portugal nem sempre obteve a visibilidade do 

sucesso.
 9

 Alguns dos que regressaram – aqueles que visamos neste estudo – chegaram 

invisíveis para a sociedade em geral, mas merecendo a atenção das autoridades policiais 

por terem sido expulsos do país para onde emigraram em busca de uma nova vida, e no 

qual lutaram pela construção de uma sociedade idealizada. Como constatam Maria 

Izilda Matos e Alfredo Moreno Leitão, estes migrantes “renegados por ambos os 

                                                           
5
 PIRES, Rui Pena, op. cit., p. 24-27. 

6
 KLEIN, Herbert, op. cit., p. 250-251. 

7
 Ibidem, p. 244. 

8
 MENEZES, Lená Medeiros de – Bastidores: Um outro olhar sobre a imigração no Rio de Janeiro. 

Revista Acervo. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional. Vol. 10, N.º 2 (Jul/Dez 1997), p. 4. 
9
 A designação “brasileiros” é a descrita por Alexandre Herculano: "A designação de "brasileiro" adquiriu 

para nós uma significação singular e  desconhecida para o resto do mundo. Em Portugal, a primeira ideia, 

talvez , que suscita este vocábulo é a de um indivíduo cujas características principais e quase exclusivas 

são viver com maior ou menor largueza e não ter nascido no Brasil; ser um homem que saíu de Portugal 

na puerícia ou na mocidade mais ou menos pobre e que, anos depois, voltou mais ou menos rico." Cf. 

HERCULANO, Alexandre - Opúsculos - II , (organização, introdução e notas de Jorge Custódio e José 

Manuel Garcia), Lisboa: Presença, p. 68, Apud ALVES, Jorge Fernandes – Os Brasileiros: emigração e 

retorno no Porto oitocentista. Porto: Universidade do Porto, 1994. Tese de Doutoramento, p. 38. 
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governos, na medida em que eles não correspondiam ao modelo de imigrante idealizado 

no Brasil; também não eram o retornado almejado, um ‘brasileiro-de-torna-viagem’”.
10

 

Pelo que ficou dito, o objetivo deste estudo é analisar a expulsão de estrangeiros 

relacionados com o movimento operário brasileiro, nomeadamente de portugueses, 

investigando o trajeto de vida, trabalho e atividade sindical e política destes indivíduos. 

 

A historiografia brasileira focou algumas vezes o estudo da expulsão dos 

estrangeiros no período da Primeira República, sem no entanto centrar a investigação no 

caso dos portugueses. As duas obras que consideramos essenciais sobre o tema 

pertencem aos autores Sheldon Leslie Maram e Lená Medeiros de Menezes. 

O primeiro, autor do livro Anarquistas, imigrantes e o Movimento Operário 

Brasileiro, oferece-nos uma investigação sobre o papel dos imigrantes no movimento 

operário nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Santos, concluindo que os 

estrangeiros, seguidores do anarquismo, assumiram posição determinante como líderes 

do operariado e por isso foram os principais visados pela repressão. Para Maram, as leis 

de expulsão teriam como finalidade, por um lado, vigiar e controlar os sindicatos, e por 

outro, enfraquecer e desorganizar o movimento operário.
11

 

A segunda, autora de Os Indesejáveis, obra-prima sobre o tema da expulsão, 

apresenta-nos no seu trabalho de pesquisa uma análise geral sobre a conjuntura 

explosiva da Primeira República, focando-se no “homem comum em sua luta pela 

sobrevivência”.
12

 Apesar de abordar a expulsão de anarquistas e comunistas, a 

investigação não se centra na expulsão por crimes políticos, no entanto, analisa 

exaustivamente a legislação e propõe uma relação entre o processo de modernização e o 

capitalismo com a prática da expulsão.  

Além destas duas obras, consideramos de extrema importância para o tema o livro 

Trabalho urbano e conflito social, de Bóris Fausto. Embora apenas refira a expulsão de 

estrangeiros sem qualquer aprofundamento, o autor elabora uma análise das 

                                                           
10

 MATOS, Maria Izilda; LEITÃO, Alfredo Moreno – Portugueses em São Paulo: trabalho e ação 

política. Dimensões. Vitória: UFES. Vol. 26 (2011), p. 135. 
11

 Cf. MARAM, Sheldon Leslie – Anarquistas, imigrantes e o movimento operário brasileiro (1890-

1920). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 
12

 MENEZES, Lená Medeiros de – Os Indesejáveis: desclassificados da modernidade. Protesto, crime e 

expulsão na Capital Federal (1890-1930). Rio de Janeiro: EdUERJ, 1996, p. 17. 
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características do sindicalismo em São Paulo e no Rio de Janeiro e descreve 

detalhadamente o movimento anarquista e a sua liderança.
13

 

Através dos trabalhos referidos é possível adquirir uma ideia sobre o 

envolvimento dos estrangeiros no movimento operário, em particular dos portugueses, e 

perceber como se processava a expulsão como medida repressiva. Porém, infelizmente 

apenas encontramos referências à expulsão de portugueses do Brasil por crimes 

políticos durante a Primeira República em obras historiográficas brasileiras e que 

refletem necessariamente sobre o mecanismo de expulsão no Brasil, sem contudo 

procurarem o “depois” da expulsão, ou o destino que estes indivíduos seguiram após a 

saída do território brasileiro. Como referem Maria Izilda Matos e Alfredo Moreno 

Leitão, há um desconhecimento do destino destes retornados, o que cria uma lacuna no 

estudo sobre o tema da expulsão de estrangeiros durante a Primeira República.
14

 

 

Assim, a curiosidade leva-nos à necessidade de nos debruçarmos sobre o tema, 

num estudo que se assume obrigatoriamente de caráter exploratório, e partindo da 

seguinte questão: 

- Os portugueses expulsos do Brasil por motivos políticos durante o período da 

Primeira República continuaram a sua atividade sindical/política em Portugal? 

 

Decidimos enquadrar o tema prosseguindo uma análise sobre o quotidiano dos 

trabalhadores imigrantes, desde as condições em que habitavam até ao trabalho que 

exerciam, pois parece-nos ser essencial conhecer o trajeto de vida daqueles que 

investigamos. Embora assumindo que as generalizações podem ser perigosas, no 

entanto, são a nossa possibilidade de olhar o operariado, visto não termos acesso aos 

processos de expulsão da polícia brasileira e por isso não podermos analisar os casos 

um a um. 

Para além desta abordagem, o fenómeno da expulsão necessita do enquadramento 

legislativo que o suportou, assim como da explanação do que poderá ter precipitado esta 

produção legislativa. 

Posto isto, escolhemos utilizar uma variedade de fontes primárias: em primeiro 

lugar, as diversas leis de expulsão da Primeira República; depois, a correspondência 

diplomática do Arquivo Histórico-Diplomático do Ministério dos Negócios 

                                                           
13

 Cf. FAUSTO, Bóris – Trabalho urbano e conflito social. 3ª Edição. São Paulo: Difel, 1977. 
14

 MATOS, Maria Izilda; LEITÃO, Alfredo Moreno, op. cit. 135. 
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Estrangeiros; os processos de inquérito elaborados pela polícia portuguesa após a 

expulsão e chegada a Portugal, disponíveis no Arquivo da PIDE/DGS na Torre do 

Tombo; imprensa operária portuguesa e boletim de emigração publicado pelo ministério 

do interior; e os relatórios anuais produzidos pelos diversos ministérios do governo 

brasileiro. 

O artigo de Fernando Teixeira da Silva que descreve as fontes e arquivos de 

Lisboa sobre o movimento operário brasileiro serviu-nos de guia na incursão às fontes.
15

 

Depois de consultado o Arquivo Histórico-Diplomático do MNE onde encontramos 

referência a 157 nomes de indivíduos portugueses expulsos do Brasil por motivos 

políticos nos anos de 1919 a 1928
16

, partimos para os processos disponíveis no Arquivo 

da PIDE/DGS na Torre do Tombo. Neste arquivo, efetuamos a pesquisa de 46 nomes 

que constavam quer da correspondência do Arquivo Histórico-Diplomático, quer das 

referências efetuadas por Fernando Teixeira da Silva, no entanto, a amostra consultada 

consistiu em 38 indivíduos, dado que não foram localizados 8 processos. Todavia, 

assumimos que perante esta situação, somente uma pesquisa muito mais demorada 

conseguiria esclarecer eventuais lacunas ou problemas de organização do arquivo. 

Idealmente, gostaríamos de poder comparar os dados obtidos através das fontes 

primárias em Portugal com os processos de expulsão que constam dos arquivos 

brasileiros, no entanto, trabalhamos com as fontes que se encontravam ao nosso alcance 

e na esperança de um dia conseguirmos efetuar essa comparação. 

No que respeita às fontes secundárias, a única dificuldade sentida – e motivo pelo 

qual não foi possível a consulta de mais obras – prende-se com o facto da bibliografia 

sobre o tema ser quase exclusivamente brasileira e somente existir publicada no Brasil, 

sem registo de exemplares em bibliotecas portuguesas, o que nos obrigou a um elevado 

dispêndio a título pessoal. 

 

Assim sendo, a estrutura desta dissertação assumiu a seguinte forma: 

No Capítulo I, optamos por analisar as condições de vida e de trabalho do 

operariado imigrante como perspetiva de integração no movimento operário. Para 

facilitar a compreensão do tema, não estreitamos os limites temporais, uma vez que 

                                                           
15

 SILVA, Fernando Teixeira da – Imigração Portuguesa e Movimento Operário no Brasil: Fontes e 

arquivos de Lisboa. Revista Acervo. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional. Vol. 10, N.º 2 (Jul/Dez 1997), p. 

85-96. 
16

 A inexistência de dados anteriores a 1919 revela uma lacuna nas fontes que tentamos explicar no 

Capítulo III. 
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consideramos ser necessária uma visão geral de época – a República Velha (1890-

1930). No mesmo capítulo, abordamos os principais acontecimentos que marcaram as 

lutas do operariado, explanando quais as ideologias que acompanharam o movimento. 

No Capítulo II, traçamos o percurso da resposta legislativa às reivindicações 

grevistas, através de uma abordagem às leis de expulsão de estrangeiros e ao discurso 

que legitimou e fundamentou a produção legislativa. 

Por último, no Capítulo III, revelamos os resultados da nossa pesquisa através da 

exposição de casos que julgamos serem representativos da amostra estudada. Neste 

capítulo, explicamos igualmente qual as técnicas de repressão utilizadas frequentemente 

pela polícia brasileira, assim como a resposta das autoridades portuguesas às expulsões. 
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CAPÍTULO I – VIDA E TRABALHO DO IMIGRANTE OPERÁRIO 

 

 

No Brasil do início do século XX, após a abolição da escravatura em 1888 e 

depois da chegada às cidades brasileiras dos ex-escravos, foi a vez dos imigrantes se 

instalarem em grande quantidade no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Santos, assim 

como noutras cidades de menor dimensão. 

A modernidade glorificada pelas elites via-se obrigada a viver lado a lado com as 

camadas mais pobres da sociedade, constituída por estes homens e mulheres que 

procuravam construir uma vida melhor para si e para as suas famílias. 

O crescimento demográfico nas grandes cidades, proporcionado principalmente 

pelo elevado fluxo migratório, acelerou a desorganização urbana. Esta, preocupava as 

autoridades que pretendiam civilizar as cidades, tendo como modelo Paris, a cidade das 

luzes, representante mundial da revolução científico-tecnológica. Os portugueses, pelo 

contrário, enquanto ex-colonizadores, eram responsabilizados pelos atrasos no 

progresso almejado para a nação. 

As questões de higienização assumiram-se como estandarte das autoridades, de 

que é exemplo a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola imposta no Rio de 

Janeiro em 1904 pelo Chefe do Departamento Nacional de Saúde Pública, o médico 

Oswaldo Cruz, e pelo prefeito Pereira Passos, e que daria origem à célebre Revolta da 

Vacina.
17

 

As práticas quotidianas dos habitantes mais pobres das cidades não se pautavam 

por preocupações com a higiene e urbanidade, mas a imposição de uma modernidade 

industrializada a todo o custo, sem espaço para explicações, propiciou confrontos 

óbvios entre as elites e os desprotegidos na caminhada do capitalismo. 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Sobre a Revolta da Vacina, SEVCENKO, Nicolau – A Revolta da Vacina: mentes insanas em corpos 

rebeldes. São Paulo: Scipione, 1993. 
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1.1. “O progresso escrito na poeira das demolições”
18

 

 

O rompimento com o passado pretendia concretizar-se com as reformas urbanas, 

da qual a do Rio de Janeiro constituiu o exemplo inicial. A ideia assentava em dois 

canônes: civilizar criando um novo espaço central com novas ruas e avenidas largas, 

teatros e amplas lojas comerciais; e adaptar a população urbana às novas regras da 

convivência social.
19

 

A reforma do Rio de Janeiro iniciou-se por volta de 1903 sob as ordens de Pereira 

Passos e a descrição que é feita do centro do Rio de Janeiro pela 5ª Delegacia de Saúde 

do Distrito Federal, transmite-nos a necessidade de uma intervenção urgente: 

 

Foi a mais triste e precária a situação em que encontrei o 

distrito, que pelas suas condições de insalubridade deveria ser 

melhor zelado, impedindo-se o acúmulo de elementos nocivos à 

saúde pública, que acrescidos de ano em ano tornaram-no 

propício ao desenvolvimento de moléstias infeciosas, que aí têm 

tudo para a sua evolução. Não reside só nas habitações os 

inconvenientes; em toda a parte nessa zona encontra-se um 

defeito, um mal, que mais vem aumentar o quadro de 

imperfeições dessa parte da cidade. 

Tudo aqui concorre para contrariar a higiene; parecendo que 

esse infeliz recanto esteve de há muito condenado pelos poderes 

públicos que jamais procuraram atender as necessidades dos 

seus moradores.
20

 

 

Segundo o entendimento de Lená Medeiros de Menezes, as preocupações 

sanitárias mascararam a verdadeira intenção do executivo: controlar a sociedade e o 

espaço público.
21

 Pois que se analisarmos o processo da reforma urbana, percebemos a 

sua justa necessidade, mas não o modo como foi realizada. 

A prioridade estabelecida centrou-se no combate às habitações populares do 

centro da capital. As exigências sanitárias ditaram que estes seriam os principais focos 

                                                           
18

 Lená Medeiros de Menezes caricatura assim a reforma urbana na cidade do Rio de Janeiro. Cf. 

MENEZES, Lená Medeiros de – Os Indesejáveis, op. cit., p. 27. 
19

 Ibidem, p. 31-32. 
20

 CARONE, Edgard – Movimento Operário no Brasil (1877-1944). São Paulo: Difel, 1979, p. 34. 
21

 MENEZES, Lená Medeiros de – Os Indesejáveis, op. cit., p. 36. 
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de epidemias e que por isso deveriam ser destruídos, sem no entanto estarem previstas 

indemnizações ou realojamentos para os despejados.
22

 

Nas décadas seguintes, a Prefeitura não só ordenou a destruição de cortiços e 

estalagens, assim como proibiu a prática de cerimónias, rituais e objetos de culto da 

cultura africana, o uso de máscaras, tambores, a prática da capoeira e de danças 

consideradas “sexuais”.
23

 

Todavia, a ambição de afastar estas populações mais pobres do centro, sem a 

previsão de qualquer tipo de proteção ou ajuda para a reconstrução das suas habitações, 

gerou uma desordem ainda maior, só que desta vez, afastada da convivência com a 

burguesia no centro da cidade: 

 

Na inexistência de alternativas, essas multidões juntaram restos 

de madeira dos caixotes de mercadorias descartados no porto e 

se puseram a montar com eles toscos barracões nas encostas 

íngremes dos morros que cercam a cidade, cobrindo-os com 

folhas de Flandres de latões de querosene desdobrados. Era a 

disseminação das favelas.
24

 

 

Para além desta alternativa nos morros, os indivíduos despejados procuraram 

instalar-se em cortiços e hotéis baratos na periferia da cidade. 

Em 1904 o governo brasileiro inaugurava a moderna Avenida Rio Branco, marco 

do cosmopolitismo e motivo de orgulho de Pereira Passos, assim como as obras no 

porto que abriram o Rio de Janeiro para o mundo.
25

  

Em São Paulo, a solução adotada foi idêntica: alargamento de ruas centrais e 

destruição de residências populares. Os moradores foram obrigados a sair dessas zonas 

e assim se determinou uma separação social. 

Esta reorganização não exterminou os problemas da urbe mas antes afastou-os 

para outros locais: 

                                                           
22

 SEVCENKO, Nicolau – Introdução. O prelúdio republicano, astúcias da ordem e ilusões do progresso. 

In NOVAIS, Fernando (coord.) – História da Vida Privada no Brasil. República: da Belle Époque à Era 

da Rádio. São Paulo: Companhia das Letras, Vol. 3, 1998, p. 28. 
23

 Ibidem, p. 32. 
24

 Ibidem, p. 23. 
25

 “O Prefeito Passos é, presentemente, o nome mais sabido, mais repetido, mais criticado e mais elogiado 

do Rio de Janeiro. É para alguns um deus, e a nova cidade deve-lhe profundo culto. Para outros, é o 

extermínio, o carrasco inexorável, um espectro pavoroso. (Manuel de Sousa Pinto, 1905)”. SEVCENKO, 

Nicolau – A Revolta da Vacina…, p. 73. 



16 
 

 

Quem visita a capital (…) tem a impressão de estar numa 

cidade onde parece haver ordem (…) onde se goza de manifesto 

bem estar, onde a vida é largamente faustosa. Todavia este é o 

pólo bom, o anverso de atraente medalha. Se porém, o 

forasteiro sair da Avenida Rio Branco ou das mais ultimamente 

abertas (…) terá o ensejo de ver o reverso do quadro, 

verificando que a nossos incontestáveis progressos materiais 

não correspondem de forma alguma certos progressos morais, 

que seriam aliás afirmações de cuidadoso zelo da administração 

pública.
26

 

 

Os imigrantes que em 1906 representavam 25% dos habitantes do Rio de Janeiro 

e em 1920 cerca de 20,65%
27

, acompanharam este movimento para fora do centro da 

cidade e alojaram-se igualmente em favelas, cortiços e estalagens. Os portugueses, o 

maior grupo de estrangeiros entre os imigrantes no Rio de Janeiro, não foram exceção.
28

 

 

 

1.2. As cidades dos excluídos 

 

Muitas das casas que se ergueram nos morros do Rio de Janeiro possuíam 

madeiras retiradas dos escombros da demolição de habitações antigas do centro. A 

própria Prefeitura permitia a sua recolha
29

, desresponsabilizando-se totalmente pelo 

futuro dos desalojados. 

O morro de Santo António, descrito como o primeiro local a abrigar os barracos 

construídos depois das demolições, alojava essas populações expulsas do centro, entre 

as quais se encontravam obviamente alguns estrangeiros. Seguiram-se imediatamente 

construções no morro da Babilônia, do Telégrafo, dos Cabritos, e noutros tantos por 

toda a zona que circunda o centro do Rio de Janeiro: 

 

                                                           
26

 Correio da Manhã, 10 Jun 1917. In MENEZES, Lená M. - Os Indesejáveis…, op. cit., p. 43 
27

 MENEZES, Lená Medeiros de – Os Indesejáveis…, op. cit., p. 63. 
28

 Ibidem, p. 64. 
29

 Cf. MARINS,  Paulo – Habitação e vizinhança: limites da privacidade no surgimento das metrópoles 

brasileiras. In NOVAIS, Fernando (coord.) – História da Vida Privada no Brasil. República: da Belle 

Époque à Era da Rádio. São Paulo: Companhia das Letras, Vol. 3, 1998, p. 141. 
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O casario é enorme, desarrumado e confuso. Lá vai ele, ora 

galgando a fralda acidentada da montanha, avultando em 

andares e telhados, ora achatando-se em quintalejos e jardins; 

casebres ou casarões que trepam ou que vão rolando escarpa 

abaixo, saltando fendas e barrancos, dependorando-se em 

penhascos, em meio a tufos de trepadeiras e de crótons, 

cercados, de flamboyants ou de coqueiros, dando vida e rumor à 

paisagem radiosa. 

Por entre todas essas construções, por vezes, surgem barracos 

de madeira, inúmeros barracos, com coberturas de zinco 

enferrujado, o pé de chuchu, ou de maracujá florindo à beira, 

resguardando-o da inclemência do sol.
30

 

 

As condições de higiene que se pretendiam salvaguardar não se observaram afinal 

nestes locais. Não havia sequer distribuição de água, saneamento ou limpeza pública, 

como aliás constata a 5ª Delegacia de Saúde do Distrito Federal: 

 

A limpeza pública, pouco trabalho tem; o lixo é encontrado nas 

ruas em abundância, constitui mesmo um hábito da população 

atirar imundícies fora de casa, porquanto esperam muitas vezes 

dias sucessivos os empregados da limpeza, sem que deem sinal 

da sua presença. (…) Nos morros, então, crescem essas 

condições de desasseio; aí vê-se lixo em toda a parte, nas suas 

variadas manifestações de imundície, ostentando a imperfeição 

dos serviços de limpeza pública, e patenteando em grau bem 

visível o estado da sua incúria.
31

 

 

Nos cortiços verificava-se a mesma precariedade, embora as características 

habitacionais fossem diferentes. O cortiço é simplesmente uma casa cujas divisões são 

arrendadas a diferentes famílias, partilhando todas a única casa de banho existente. 

Numa divisão viviam todos os membros da família, sem qualquer privacidade. 

Este tipo de habitação era comum em várias cidades, e uma descrição do jornal 

Fanfulla sobre um cortiço em São Paulo elucida-nos sobre as suas características gerais: 

                                                           
30

 Luiz Edmundo – O Rio de janeiro do Meu Tempo, V. I, p. 214-220 Apud CARONE, Edgard, op. cit., p. 

31. 
31

 CARONE, Edgard, op. cit., p. 34. 
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Não podemos, porém, fazer por menos ao dizer que o “cortiço” 

é o que há de mais repugnante nas edificações da cidade. 

Repugnante não só pela estética, mas também e principalmente 

pela higiene. 

Casario de um andar, composto de duas filas de aposentos 

baixos, sujos, úmidos, minúsculos, pouco arejados, limitando 

uma série de pequenos pátios. 

Em cada cubículo, verdadeira colméia humana, com frequência 

se comprime toda uma família de trabalhadores, às vezes 

composta de oito ou nove pessoas. 

Resulta, dessa forma, uma promiscuidade de sexo e relativa 

falta de pudor, na ordem moral; sujeira, falta de qualquer 

comodidade, carência de ar saudável, na ordem física.
32

 

 

Porém, a paisagem de São Paulo seria marcada por uma maior homogeneidade 

relativamente à habitação operária. Nesta cidade, as famílias de imigrantes – 

predominantemente italianos -, assim como os ex-escravos e os seus descendentes, 

instalavam-se em determinadas zonas localizadas ao longo das linhas férreas e  também 

onde já existiam indústrias em expansão. O aglomerado de habitações construídas deu 

origem a muitos bairros, de que são exemplo o Brás, Mooca, Cambuci, Bom Retiro, 

Barra Funda, Pari e Bexiga.
33

 

A construção de vilas operárias obteve bastante sucesso. Concebidas desde a raiz 

para servirem de habitação aos trabalhadores das fábricas, em redor possuíam escolas, 

farmácias, igrejas e clubes desportivos, de forma a que as famílias se dedicassem 

inteiramente ao trabalho, não necessitando sair da zona da vila para fazer a sua vida 

quotidiana.
34

 

                                                           
32

 Cortiço, Fanfulla, 11 Out 1904. Apud PINHEIRO, Paulo Sérgio; HALL, Michael  M. – A Classe 

Operária no Brasil: Condições de vida e de trabalho, relações com os empresários e o Estado. 

Documentos. São Paulo: Brasiliense, 1981, p. 42-43. 
33

 SEVCENKO, Nicolau – Introdução. O prelúdio Republicano…, op. cit., p. 173. 
34

 Esta imagem de um local de trabalho que concentra todas as respostas às necessidades quotidianas, 

lembra-nos as recentes ideias de algumas das maiores empresas do mundo, como a Google ou a 

Microsoft, de disponibilizar no mesmo edíficio de trabalho, creches para os filhos dos funcionários, 

ginásios, restaurantes, lavandarias, de forma a que os trabalhadores evitem sair da zona onde está 

instalado o seu escritório. Parece-nos, porém, que este sistema, agora como nas vilas operárias do início 

do século XX, cria uma dependência do trabalhador face ao que o seu empregador lhe proporciona, 

chegando até a ser uma forma de controlo das suas atividades de lazer. 
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A mais emblemática vila operária começou a ser construída em 1911 pelo 

empresário Jorge Street nas imediações da Companhia Nacional de Tecidos Juta. Para lá 

habitar, era necessário que toda a família trabalhasse na fábrica Juta, incluindo as 

crianças. A renda descontada do salário dos moradores no final do mês era proporcional 

ao tamanho das famílias, sendo que nestas habitações, determinadas regras deveriam ser 

cumpridas, nomeadamente quanto à proporção entre moradores e divisões (ninguém 

poderia dormir na sala, ou seja, cada membro da família deveria possuir para si uma 

divisão).
35

 

O problema destas habitações patrocinadas pelos proprietários das fábricas era 

evidente: caso algum membro da família fosse despedido – o que acontecia 

frequentemente, originando o despedimento de toda a família -, a sua família teria que 

abandonar a casa da vila operária. Assim, os operários ficavam à mercê dos seus 

empregadores, porque para além de poderem perder o ganha-pão, perderiam também a 

sua casa. 

 

A questão da habitação encontrava-se indissoluvelmente ligada à especulação 

imobiliária. As cidades não estavam preparadas para receber um número tão elevado de 

pessoas e as habitações escassearam, logo, os proprietários aproveitaram a elevada 

procura para aumentar os preços – quem não podia pagar, sujeitava-se a condições 

degradantes de habitação. A isto somou-se a carência de géneros alimentares, os baixos 

salários, e em certos períodos a falta de empregos. 

Lená Medeiros de Menezes não poderia resumir melhor o panorama das grandes 

cidades brasileiras nos primeiros 20 anos do século XX: “Ao esplendor do progresso, 

portanto, correspondeu uma outra realidade, mergulhada nas sombras: nem bela, nem 

limpa, nem moderna, nem agradável ao olhar, indicando que, longe de estarem 

solucionados os problemas tradicionais, eles tinham uma nova localização espacial e se 

apresentavam sob novas formas, agravados pelo próprio processo civilizador”.
36

 

 

 

1.3. O trabalho 

 

                                                           
35

 Para mais informações acerca da Vila Operária Maria Zélia, consultar 

http://www.vilamariazelia.com.br/ 
36

 MENEZES, Lená Medeiros de - Os Indesejáveis…, op. cit., p. 43-44. 
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Entre 1890 e 1930, todo o período da I República brasileira, os portugueses 

constituíram a maioria dos estrangeiros na cidade do Rio de Janeiro, e por isso 

afirmaram também a sua predominância no mercado de trabalho da capital. Em São 

Paulo, pelo contrário, os italianos dominavam em todos os ramos industriais.
 37

 

A estrutura industrial, no entanto, caracterizava-se pela pequena empresa de base 

técnica artesanal. A indústria que empregava mais operários era a têxtil e somente esta 

pode ser apontada como empregadora do verdadeiro operariado fabril.
38

 

Em qualquer cidade do Brasil, os portugueses empregavam-se em variados 

ofícios, desde o trabalho manual não especializado até à mão de obra da indústria: nas 

empresas têxteis, nos elétricos urbanos, como condutores de “bondes”, empregados de 

comércio, trabalhadores da estiva, pedreiros, padeiros, pintores, jornaleiros, barbeiros, 

enfim, uma infinidade de profissões nas quais sempre obtiveram destaque pelo seu 

elevado número, com exceção de São Paulo, como já referido
39

. 

Pelo menos até 1919, a quase ausência de legislação específica de direito do 

trabalho permitia que cada fábrica ou indústria ditasse as suas próprias regras e 

estabelecesse a sua regulamentação. A descrição da operária Luzia Ferreira de Medeiros 

é um testemunho precioso acerca das condições vividas nas fábricas, assim como sobre 

a subalternização da mulher: 

 

Entrei para a Fábrica Bangu, no período da primeira guerra mundial 

(1914-1918) com sete anos de idade. Iniciava o trabalho às 6 e 

terminava por volta das 17 horas – sem horário de almoço definido. 

Era a critério dos mestres o direito de comer, e, tendo ou não tempo 

para almoçar, o salário era o mesmo. Isto, evidentemente, depois de 

passar a fase do trabalho gratuito, que chamavam de aprendizado. Na 

minha seção, iniciava-se na “rama” ganhando 10 tostões, e assim 

sucessivamente, até chegar à tecelã. Não tínhamos lugar para comer. 

As refeições eram feitas junto às máquinas e como neste tempo não 

tínhamos possibilidade de comprar roupas, “a do trabalho era a mesma 

                                                           
37

 Em 1890, os portugueses representavam 70,5% dos imigrantes no Rio de Janeiro e em 1920, 

representavam 72,1%. Cf. Ibidem, p. 73. 
38

 Em 1907, somente uma empresa fora do ramo têxtil empregava mais de 1000 operários no Rio de 

Janeiro. Cf. FAUSTO, Bóris, op. cit., p.107. 
39

 Embora São Paulo tivesse uma classe operária predominantemente de origem italiana, alguns casos 

esporádicos foram exceção, como o da empresa São Paulo Tramways, Light and Power Co., Lda, onde 

31% da mão de obra era portuguesa, logo depois da brasileira. Cf. KLEIN, Herbert, op. cit., p. 262-263. 
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do caminho”. (sic) Os operários usavam uma roupa chamada “carne 

seca” ou “pau-de-água”. O apelido tem origem no fato de ser a roupa 

feita com panos manchados pelas anilinas e com fios rebentados. Não 

tínhamos onde tomar banho. Apenas uma bica sobre um tanque 

imundo servia-nos de bebedouro e pia. 

Nunca recebi horas extra, mesmo trabalhando além dos horários 

estabelecidos. 

Certa vez, o Euclides, mais conhecido por Donga, foi colhido por uma 

máquina e morreu. A família não recebeu um centavo, nem mesmo 

para o enterro. O dinheiro das contribuições dos companheiros e uma 

ajuda da “Associação de Socorros Mútuos”, organizada pelos 

operários, pagou as despesas do funeral. Noutra ocasião foi Idalina, 

uma linda moça, quem perdeu um braço na máquina. Tudo que 

conseguiu foi que a deixassem trabalhar com um braço apenas, depois 

de recuperada. Vi apanharem e apanhei puxões de orelha, safanões, e 

sofri maiores ofensas. Vi crianças serem esmurradas! 

Não havia proteção ou seguro. A fábrica mantinha precária assistência 

médica, com o velho Dr. Paulhaver e o enfermeiro Moacyr apelidado 

de “dr. Iodo”, porque não fazia outra coisa além de besuntar os 

ferimentos com a referida solução. 

(…) Os patrões nem passavam perto dos empregados. Causavam a 

impressão de estarem com nojo. Vigorava ali o carrancismo, a 

brutalidade. 

Mestre Cláudio Batista fechava moças no escritório para forçá-las à 

prática sexual. Muitas operárias foram prostituídas por aquele 

canalha! Chegava a aplicar punições de 10 a 15 dias pelas menores 

faltas, e até sem falta, para forçar as moças a cederem aos seus 

intentos. Quando não era isto, colocava-as em máquinas ruins, dando-

lhes fio com defeitos para dificultar-lhes a produção. 

(…) Os operários que faziam parte do Sindicato estavam sempre sob 

ameaça. As mulheres sindicalizadas eram consideradas meretrizes, ou 

pior do que isto: eram vistas como seres repugnantes. 

O próprio mestre que infelicitou tantas moças, proibia que se 

trabalhasse com blusa decotada, manga curta e larga, saia acima do 

tornozelo um palmo; a roupa tinha que ser presa no pescoço, nos 
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pulsos e a saia roçando o chão, para atestar a “moral” que ele não 

tinha.
40

 

 

A jornada de trabalho definia-se de ofício para ofício, sendo que o setor têxtil, 

recentemente mecanizado, era aquele no qual se trabalhavam mais horas (10 a 12h de 

trabalho), enquanto na construção civil, por exemplo, se trabalhavam 8 horas e nas 

fundições e oficinas, 9 a 11 horas.
41

 

Os trabalhadores, não tendo direito a descanso algum para além do período da 

refeição, arriscavam acidentar-se mais frequentemente, principalmente as crianças, por 

natureza mais distraídas e fracas. Ao risco de perderem um membro, somava-se o risco 

de serem despedidos como retaliação, uma vez que o mestre ou contramestre era quem 

exercia domínio absoluto do local de trabalho – o que se traduzia no descrito pela 

operária Luzia. Este aspeto é, aliás, transversal a todas as profissões, visto que a 

proteção em caso de acidente de trabalho era inexistente até 1919.
42

 

 

Figura 1 - Grupo de crianças a trabalhar na fábrica Crespi, em São Paulo (1911)
43

 

                                                           
40

 Depoimento registado em agosto de 1970. Cf. RODRIGUES, Edgar - Alvorada Operária, Rio de 

Janeiro: Edições Mundo Livre, 1979, pp. 213-214. 
41

 Ressalve-se, porém, que estes são os números daquilo que se considerava uma jornada normal de 

trabalho, no entanto, há exemplos de fábricas a trabalharem 16 horas por dia. Cf. FAUSTO, Bóris, op. 

cit., p. 114. 
42

 A Lei de Acidentes de Trabalho foi criada somente em 1919, todavia, o seu problema, assim como o de 

toda a legislação laboral da Primeira República, prendia-se com a falta de fiscalização às empresas ou o 

estabelecimento de sanções para as que não cumprissem a lei. Cf. Ibidem, p. 229. 
43

 Alfredo Cusano, Itália d’Altre Mare, Milão, 1911. Apud PINHEIRO, Paulo Sérgio; HALL, Michael 

M., op. cit. 
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A atuação destes responsáveis com as mulheres e crianças originou frequentes 

revoltas nas fábricas, ou “grandes explosões coletivas”, como afirma Bóris Fausto.
44

 

Todavia, na disputa do mercado de trabalho, a introdução do trabalho feminino e 

infantil provocou a redução do valor dos salários, fazendo estes concorrer diretamente 

com o trabalho masculino. 

É curioso constatar, porém, que em 1904, o Chefe da Polícia do Distrito Federal 

dirigia as seguintes recomendações acerca da necessária legislação laboral: 

 

Parece tempo dos nossos legisladores estudarem com attenção 

as condições do proletariado entre nós. 

A fixação das horas de trabalho, a regulamentação deste e das 

relações entre patrão e operario e outras questões correlatas, não 

podem, numa democracia, ser consideradas como 

impertinentes. 

Quer-me parecer que a indifferença, em face desse problema, 

poderia autorisar a permanencia de seus effeitos.
45

 

 

No mesmo sentido, em 1917, o Deputado Maurício de Lacerda apresenta uma 

proposta à Câmara dos Deputados que dá origem à criação do Departamento Nacional 

do Trabalho, órgão fiscalizador e informativo. Porém, só depois de 1930, já com 

Getúlio Vargas no poder, seria criado o Ministério do Trabalho.
46

 

A retribuição salarial era baixa, característica de todo o período da I República, e 

segundo Paulo Sérgio Pinheiro “muito poucos operários adultos conseguiam ganhar o 

suficiente para prover as necessidades básicas de suas famílias”, o que se agravou em 

1919, após a Primeira Guerra Mundial.
47

 Efetivamente, a guerra provocou um aumento 

dos preços dos bens alimentares, diminuindo o poder real de compra dos operários – dos 
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 FAUSTO, Bóris, op. cit., p. 115. 
45

 Relatório I do Ministério da Justiça relativo aos anos de 1903 e 1904 apresentado ao Presidente da 

República dos Estados Unidos do Brasil, Anexo C, março de 1904, p. 28. [consultado em 16.05.2013]. 

Disponível em http://www.crl.edu/pt-br/brazil. 
46

 MENDES, Mauricio Matos – A experiência anarquista no Brasil: reflexos das greves de 1917 na 

Câmara dos Deputados. Brasília: Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos 

Deputados, 2009. Monografia apresentada no Curso de Especialização em Instituições e Processos 

Políticos do Legislativo, p. 58. 
47

 PINHEIRO, Paulo Sérgio – O proletariado industrial na Primeira República. In FAUSTO, Bóris – 

História Geral da Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, Vol. 2, 1990, p. 146. 
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que tinham trabalho, porque o trabalho também escasseava -, ou seja, uma vez que os 

salários não aumentaram ou aumentaram muito pouco, as pessoas perderam poder 

aquisitivo: “entre 1914 e 1919 o custo de vida sobe 48%, enquanto que os salários 

sofrem um aumento de 23%”.
48

 

Esta questão não foi ignorada pelos representantes de Portugal no Brasil. A partir 

de 1919, o Comissariado Geral dos Serviços de Emigração solicita informações a 

diversos consulados sobre a situação que define os portugueses no Brasil, em especial 

sobre aqueles que precisam de ser repatriados, tendo em vista corresponder à missão de 

patronato aos que se encontram fora de Portugal. As respostas obtidas elucidam sobre o 

drama vivido: o Consulado de Portugal no Pará, em 25 de novembro de 1919 informa 

que “os últimos emigrantes que aqui têm chegado estão arrependidos de haver partido; a 

cidade está repleta de trabalhadores e não há trabalho para todos. O melhor serviço que 

o Govêrno lhes poderia fazer era não os deixar embarcar para cá”; o Consulado de 

Portugal em São Paulo informa em 5 de novembro de 1919 que apesar de existirem três 

sociedades beneficientes na cidade, o número de portugueses a recorrer ao consulado 

para pedir apoio na repatriação é muito grande; o Consulado de Portugal em Santos, em 

20 de novembro de 1919, dá conta da mesma situação; e a Sociedade Lusitânea 

Repatriadora de Manaus, em 11 de janeiro de 1921, informa que “a crise (…) é 

horrorosa, vendo-se por aí centenas de patrícios nossos desempregados e sofrendo as 

maiores privações.”
49

 

Uma coisa os governantes brasileiros não previram: a importação em massa de 

operários estrangeiros não levou para o Brasil somente braços para trabalhar, mas 

também cérebros para pensar. 

 

 

1.4. Da “oficina” ao sindicato  

 

A classe operária que integrou os movimentos de contestação era composta por 

indivíduos provenientes de diversos países, com diferentes ofícios e qualificações. A 
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 Ibidem, p. 147. 
49

 Comissariado Geral dos Serviços de Emigração (Ministério do Interior), Boletim de Emigração, Ano I, 

N.º 1, outubro a dezembro de 1919, p. 10-11. 

Comissariado Geral dos Serviços de Emigração (Ministério do Interior), Boletim de Emigração, Ano II, 

N.º 1, janeiro a março de 1921, p. 23. 
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generalização do termo “classe operária” engloba, obviamente, um grupo bastante 

heterogéneo de trabalhadores. 

No entanto, no discurso das elites, a classe operária dividia-se em duas: aquela a 

que pertenciam os operários dóceis e laboriosos; e os agitadores indesejáveis, 

contaminadores da boa índole brasileira. 

O discurso da divisão étnica fragilizou a organização do movimento operário. 

Entre brasileiros e imigrantes, e mesmo entre imigrantes de várias nacionalidades, os 

conflitos fizeram abortar algumas ações de protesto.
50

 O operário brasileiro sentia-se 

marginalizado e atirado para profissões subalternas e não qualificadas, por isso não 

possuía uma tradição de classe, ao contrário dos imigrantes europeus que provinham de 

regiões onde os sindicatos atuavam intensivamente, embora poucos destes tivessem tido 

contacto efetivo com o trabalho organizado nos seus países de origem.
51

 

Há, no entanto, indicação de que alguns imigrantes ativos no movimento operário 

brasileiro pudessem já ter tido experiências no movimento sindical do seu país de 

origem, como é o caso do português Victor José de Carvalho, “que esteve envolvido na 

fundação da Associação dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro (AEC), e 

havia sido caixeiro em Lisboa, onde participou da Associação dos Empregados no 

Comércio”, segundo descrição de Gladys Ribeiro e Paulo Terra.
52

 

Mas seria impreciso e incorreto afirmar que os imigrantes integraram os 

movimentos operários por simples importação de ideais ou predisposição para a 

agitação, todavia, o facto da sua mão de obra possuir um peso significativo no mercado 

de trabalho refletiu-se na composição dos movimentos. 

Assim, Sheldon Leslie Maram examinou a nacionalidade dos principais 119 

líderes sindicais no período de 1890 a 1920: 
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 Por exemplo, a eleição de estrangeiros, nomeadamente de dois portugueses, para a direção da 

Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em Trapiche e Café em 1908, provocou a contestação dos 

membros brasileiros e tudo acabou num conflito do qual resultou a morte de um português. Depois do 

ocorrido, os associados caíram de 4000 para 200 num só ano. Cf. MARAM, Sheldon Leslie, op. cit., p. 

30-31. 
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 Ibidem, p. 33. 
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 RIBEIRO, Gladys; TERRA, Paulo – A atuação dos imigrantes portugueses nos movimentos sociais, 

como fonte de garantia e alargamento de direitos. In SOUSA, Fernando et. al (coord.) – As Relações 
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Tabela I – Nacionalidades dos principais líderes sindicais identificados
53

 

Nacionalidades não identificadas 13 

Brasileiros 35 

Estrangeiros 71 

Italianos 24  

Portugueses 23  

Espanhóis 22  

Alemães 1  

Polacos 1  

TOTAL 119 

Fonte: MARAM, Sheldon Leslie – Anarquistas, Imigrantes e o Movimento Operário Brasileiro 

(1890-1920). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 21 

 

Da análise dos números encontrados verificou-se que entre os 106 indivíduos com 

nacionalidade identificada, 67% eram estrangeiros. Entre os 71 estrangeiros, os italianos 

representavam o maior grupo, contudo, é interessante observar a diferença mínima entre 

italianos, portugueses e espanhóis.
54

 

Os operários portugueses estiveram não só envolvidos na liderança sindical como 

integraram a militância de base dos movimentos: vejamos o caso dos estivadores das 

docas e dos operários da construção civil em Santos que ao transformarem a cidade num 

“centro de agitação e organização operárias”, atribuíram-lhe a alcunha de “Barcelona do 

Brasil”.
55

 

O que afastava os trabalhadores imigrantes da organização operária era, no 

entanto, a sua posição de fragilidade num país que não era o seu, e a constante incerteza 

da sua condição. As estratégias de repressão procuravam atingir essa fragilidade do 

imigrante - no caso das listas negras, uma vez demitidos do seu emprego com a 

acusação de serem agitadores, estes trabalhadores eram colocados nas listas das 

associações industriais, ficando assim marcados para sempre e impossibilitados de 

conseguir um novo emprego: 
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 Por “principais”, Sheldon Leslie Maram entende como sendo os diretores de sindicatos e federações 

operárias, ou propagandistas envolvidos na organização operária. MARAM, Sheldon Leslie, op. cit., p. 

20. 
54

 Ibidem, p. 20-21. 
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 Ibidem, p. 32. 
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Nada impede que as fábricas, doravante, expurguem o seu 

pessoal de agitadores profissionais, que operam na classe 

operária como um fermento de desordem e de morte. 

Quando qualquer dos senhores associados quiser livrar-se de 

um agitador, nada mais tem a fazer do que comunicar-se com 

este Centro e o Centro providenciará imediatamente no sentido 

de ser o elemento perigoso afastado da fábrica, pela polícia, 

identificado. 

A sua ficha será comunicada às fábricas associadas, tal e qual 

como se fará com os ladrões.
56

 

 

A caracterização como “agitadores” refere-se às várias atividades do movimento 

operário. Agitadores seriam não só aqueles que faziam e promoviam greves ou 

explodiam bombas, mas também os que escreviam e divulgavam textos dirigidos ao 

operariado, apelando à melhoria das suas condições de trabalho.
57

 

Este procedimento era utilizado em relação aos trabalhadores de todas as origens 

que integrassem os movimentos operários, e também os portugueses sofreram as suas 

consequências, do qual é exemplo a ficha de Abílio José de Souza, transcrita no artigo 

de Maria Izilda Matos e Alfredo Moreno Leitão: 

 

Operário Indesejável: Abílio José de Souza, ajudante de 

máquina, português, de 26 anos anos de idade, solteiro, 

residente a rua Frei Gaspar número 155, despedido da Cia. 

Nacional de Tecidos Juta, como agitador na Fábrica Santana 

(Circular n.º 633, CIFT-SP, SP/28/8/1926).
58

 

 

Neste sentido, afirmar a supremacia de um determinado grupo na participação do 

movimento operário parece-nos precipitado. Assim, olhando para a Tabela I, 

verificamos simplesmente o espelho de um proletariado composto predominantemente 

por estrangeiros imigrantes, em geral mais qualificados do que a mão de obra brasileira. 
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Indivíduos de todas as origens, sem exceção, encontraram no Brasil condições de 

vida e de trabalho que não correspondiam às suas aspirações: 

 

Foi o exacerbamento pelas injustiças praticadas e a exploração 

salarial o maior aliciante para forçar o trabalhador a se agrupar 

e unir, dando início às reivindicações, criando nele, ao mesmo 

tempo, uma consciência de seus direitos, situando-o não como 

coisa ou animal rude e submisso de trabalho, mas como ser 

pensante, com indivíduo capacitado, como fator de progresso 

social – atitude essa considerada como inaudita audácia pela 

oligarquia capitalista da época.
59 

 

 

1.5. Principais acontecimentos e correntes ideológicas  

 

A quantidade de acontecimentos de caráter reivindicatório que tiveram lugar 

durante a I República brasileira não nos permite enuncia-los todos com o pormenor que 

lhes é devido. A época tratada, de forte agitação operária, é muito rica em greves, 

confrontos e outros eventos, e por esse motivo, este trabalho abordará os episódios 

considerados mais marcantes pela historiografia. 

Bóris Fausto considera que é duvidoso falar-se de um movimento operário 

anterior ao período de 1917-1921: “tudo parece começar, crescer, desfazer-se e 

novamente recomeçar, sem que a experiência se acumule e dê origem a uma estrutura 

organizatória capaz de articular explosões espontâneas.”
60

 Todavia, as tentativas de 

organização de um movimento que pudesse exercer pressão sobre a sociedade na 

esperança de conseguir mudanças efetivas na sua estrutura, deram-se bem antes dos 

anos referidos por Bóris Fausto, o que não pode ser ignorado. 

Em 1 de agosto de 1892, realizou-se no Rio de Janeiro o Primeiro Congresso 

Socialista Brasileiro. A sua finalidade seria a aprovação da criação de um Partido 

Socialista Brasileiro, o que veio a acontecer. No entanto, a organização do proletariado 

num partido de classe enfrentou forte oposição, e por esse motivo o Partido Socialista 
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Brasileiro desapareceu pouco tempo depois da sua fundação, sem qualquer apoio. John 

Dulles afirma de forma caricata que a “sua única contribuição para a História foi fazer 

com que o congresso seguinte passasse a ser conhecido como o Segundo Congresso 

Socialista Brasileiro.”
61

 

Na opinião dos anarquistas, os operários deveriam organizar-se em sindicatos de 

forma a tornar mais eficiente o ataque às instituições existentes – o governo, os partidos 

políticos e a Igreja Católica. Esta visão, influenciada pelo anarcossindicalismo, 

encontrou inspiração na Europa, particularmente em Espanha.
62

 

De forma geral, o anarquismo é um sistema de pensamento social que visa a 

substituição do Estado autoritário por uma forma de livre cooperação entre os 

indivíduos.
63

 A especificidade do anarcossindicalismo é que este centra o método na 

organização do proletariado industrial e na função que caberia aos sindicatos na 

sociedade idealizada. 

No Brasil da I República, o anarcossindicalismo dominou a organização operária 

e mesmo antes de 1900 os seus militantes já promoviam a formação de sindicatos, a 

maioria das vezes chamados ligas operárias, uniões profissionais ou associações de 

resistência.
64

  

No entendimento de Bóris Fausto, o Brasil desta época era terreno fértil para o 

anarquismo porque a sua classe dominante e o Estado excluíam nos seus 

comportamentos a incorporação da classe trabalhadora no processo político, assim: 

 

O reino da política não era o campo específico de confrontação 

dos diferentes interesses de classe, mas a área privilegiada de 

ação dos “ricos”, todos eles mais ou menos iguais em suas 

intenções de explorar em proveito próprio e de seus afilhados a 

máquina estatal. Mais uma vez, o Estado oligárquico parecia 
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confirmar em larga medida a teoria anarquista, ao negar o 

reconhecimento dos mínimos direitos operários, ao optar pela 

repressão nos momentos de confronto aberto de classes.
65

 

 

No entanto, a adesão operária a este tipo de organização não pode determinar à 

partida que todos os seus membros professem a ideologia anarquista. No que respeita à 

militância de base, a dúvida deve ser colocada, sem que contudo possa ser respondida.
66

 

No caso de J. Marques Melo, português expulso do Brasil em 1920, o mesmo declarou 

às autoridades portuguesas na chegada ao porto de Lisboa que embora fosse sócio da 

Associação de Classe dos Padeiros e tivesse participado em protestos, temia que o 

apontassem como anarquista sem que contudo professasse tal ideologia.
67

 Não podemos 

afirmar se J. Marques Melo falou a verdade aos agentes da Polícia de Segurança do 

Estado, porque poderia temer algum tipo de perseguição, porém, e porque não tivemos 

acesso ao processo de expulsão das autoridades brasileiras, sabemos somente que foi 

expulso com a vaga acusação de “anarquista”. 

Na obra de Lená Medeiros de Menezes, há uma referência a um J. M. Melo, 

padeiro, acusado do fabrico e explosão de bombas em padarias. Não sabemos se se trata 

do mesmo indivíduo, mas este também não se declarou anarquista: 

 

J.M. Melo não era anarquista, nem como tal se declarou, ainda 

que tivesse iniciado o fabrico de bombas graças aos 

conhecimentos aprendidos com eles. Pertencia a um grupo de 

indivíduos que usavam a violência como resposta pessoal a 

determinadas circunstâncias, desprovida de qualquer 

justificativa teórica ou fundamentação ideológica, mas que 

figuravam como exemplos emblemáticos a caracterizar o 

caráter global dos anarquistas: espécies de Ravachóis do Novo 

Mundo, ainda que a prática do assassinato de figuras políticas 
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eminentes, tão utilizada na Europa, não tivesse sido difundida 

na capital brasileira.
68

 

  

Na tarefa de atrair simpatizantes, o anarcossindicalismo utilizou a imprensa 

proletária para divulgar os seus ideais.
69

 Alguns jornais, perseguidos pela repressão, não 

duraram muito tempo, mas infelizmente para a classe dominante, sempre que se 

encerrava um jornal, outro nascia pouco tempo depois. A sua importância para a 

divulgação das questões operárias foi decisiva e na história da imprensa anarquista há 

uma figura que assumiu grande destaque: Gregório Nazianzeno Moreira de Queirós 

Vasconcelos, ou simplesmente Neno Vasco, como ficou conhecido. 

Neno Vasco nasceu a 9 de maio de 1878 no seio de uma família rica de Penafiel, 

tendo como padrinho Manuel Pereira da Silva, Barão do Calvário e brasileiro de torna-

viagem. Embarcou pela primeira vez para o Brasil por volta de 1887, com 9 anos de 

idade, mas voltaria a Portugal para se formar em Direito na Universidade de Coimbra. 

Quando regressou ao Brasil, em dezembro de 1901, juntou-se imediatamente a um 

grupo de anarquistas italianos e em 1902 dirigiu o jornal O Amigo do Povo. Mais tarde, 

escreveu peças de teatro, lançou a revista Aurora, em 1905 fundou e dirigiu o jornal A 

Terra Livre juntamente com Manuel Moscoso e Edgard Leuenroth, traduziu várias 

obras de autores estrangeiros e a ele se deve a tradução para português d’A 

Internacional em 1909, rapidamente adotada pelos anarcossindicalistas. Em 1910 

regressou a Portugal mas a sua atividade além-mar deu-lhe a reputação de anarquista 

mais culto do Brasil.
70

 

Entre os periódicos anarcossindicalistas mais importantes contam-se A Terra 

Livre, do qual Neno Vasco foi cofundador, o Avanti!, O Trabalhador, A Lanterna, La 

Bataglia, A Voz do Trabalhador, entre outros. 

As muitas greves de finais do século XIX e início do século XX necessitavam, 

porém, de uma organização geral e concertada. Nesse sentido, em 1906, realizou-se o 

Primeiro Congresso Operário Brasileiro no Rio de Janeiro, com a presença de cerca de 

quarenta delegados sindicais de São Paulo, Rio de Janeiro e até do Nordeste.  Seguindo 

                                                           
68

 MENEZES, Lená Medeiros de - Os Indesejáveis…, op. cit., p. 112. 
69

 Como muitos operários não sabiam ler nem escrever, organizavam-se leituras em voz alta para grupos 

de analfabetos. Cf. DULLES, John, op. cit., p. 41 
70

 Para um conhecimento aprofundado da vida e pensamento de Neno Vasco, Cf. SAMIS, Alexandre – 

Minha Pátria é o Mundo Inteiro. Neno Vasco, o anarquismo e o sindicalismo revolucionário em dois 

mundos. Lisboa: Letra Livre, 2009. 



32 
 

o exemplo da Confédération Générale du Travail (CGT), o Congresso adotou um 

sistema federativo de associações sindicais, agregadas à recém-criada Confederação 

Operária Brasileira (COB). Decidiu-se também pela conquista imediata das 8 horas de 

trabalho, utilizando como meios de ação a greve geral ou parcial, o boicote, a 

sabotagem e a manifestação pública.
71

 

De 1901 a 1908, a onda de greves levou grande agitação às cidades brasileiras, 

mas aquela de maior dimensão e que obteve mais vitórias foi a greve geral iniciada no 

1º de maio de 1907. Apesar da forte repressão policial da qual resultou a prisão de 

muitos operários, a reivindicação pelas 8 horas da jornada de trabalho venceu, por 

exemplo, para os pedreiros e carpinteiros, e noutros ofícios foi conseguida uma 

diminuição do horário diário de trabalho.
72

 

Na organização interna dos sindicatos, estipulou-se que não deveriam existir 

cargos remunerados: 

 

Considerando que a remuneração dos cargos nos sindicatos é 

suscetível de produzir rivalidades e intrigas, ambições nocivas à 

organização e interêsses contrários à sua ação e liberdade de 

movimentos; 

Que essa remuneração pode chamar às funções administrativas 

indivíduos unicamente desejosos de se emancipar 

individualmente, trabalhando com o exclusivo fim de perceber 

o ordenado, e não com o amor que provém de um forte espírito 

de iniciativa e duma larga compreensão dos interêsses 

solidários do operariado, e da necessidade de luta; 

O 1º Congresso Operário aconselha vivamente às organizações 

operárias a repelirem as remunerações dos cargos, salvo nos 

casos em que a grande acumulação de serviço exija 

peremptòriamente que um operário se consagre inteiramente a 

êle não devendo, porém, receber ordenado superior ao salário 

normal da profissão a que pertence.
73
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Assim como não deveriam existir presidentes e comissões diretivas, seguindo um 

princípio de horizontalidade: 

 

Considerando que o sindicato é a coesão de operários que se 

unem para a ação contra o capital e que, portanto, essa ação 

deve ser de todos, pois, do contrário, seria insubsistente; e que 

as delegações de poder ou mando levam os operários à 

obediência passiva e prejudicial nas lutas operárias; 

O 1º Congresso Operário aconselha os sindicatos a procurarem 

substituir as suas diretorias por simples comissões 

administrativas ùnicamente com delegação de funções.
74

 

 

A recessão económica e o desemprego marcariam os anos seguintes e por isso 

originaram um retrocesso nos direitos conquistados. Mas a partir de 1911, novas greves 

eclodiram num período que perdurou até 1914, data de início da Primeira Guerra 

Mundial. Este período coincidiu com a realização do Segundo Congresso Operário, no 

Rio de Janeiro, em 1913, marcado pela questão da carestia de vida. 

Neste Congresso ficou também determinado que a Confederação Operária 

encetaria esforços para denunciar na Europa as práticas repressivas levadas a cabo pela 

polícia e assim acabar com o aliciamento de imigrantes por parte do governo brasileiro. 

Nos jornais portugueses sentiu-se esse esforço através da publicação de vários artigos.
75

 

De 1915 a 1917, o movimento contestatário abrandou devido à ameaça de uma 

possível extensão do teatro de guerra até ao continente Americano, exortando-se a 

defesa do território nacional acima de todos os valores. Todavia, o aumento do preço 

dos bens de primeira necessidade como o arroz, o feijão e o açúcar, originou protestos 

em 1915 e os padeiros, empregados de hotéis e motoristas declararam greve em julho 

desse ano, mas estes atos seriam de fraca repercussão. 

O aumento dos preços e a escassez de bens nestes anos foram o prelúdio da 

grande greve geral de 1917. Cristina Hebling Campos considera, porém, que a crise 

económica e a miséria não atuaram sozinhas como propulsoras dos acontecimentos de 
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1917. No entendimento da referida autora, a união das várias correntes anarquistas, de 

que é exemplo a criação das Ligas Operárias de Bairros em São Paulo, contribuiu 

fortemente para a mobilização de mais indivíduos.
76

 

A 9 de julho de 1917, em São Paulo, grevistas do Cotonifício Crespi envolveram-

se em confrontos com a polícia à porta da fábrica de tecidos Mariângela. A ideia dos 

grevistas seria concentrarem-se à porta das fábricas e persuadirem os companheiros 

operários a aderirem à greve, por isso circulavam pela cidade, de fábrica em fábrica. A 

massa humana que se aglomerou suscitou o reforço de polícias e a tensão aumentou, 

tendo-se iniciado um tiroteio. No meio da confusão, o sapateiro espanhol José Ineguez 

Martinez, de 21 anos, foi atingido no estômago por uma bala e faleceu no dia seguinte.
77

 

O funeral do espanhol realizou-se no dia 11 de julho, em clima de grande 

comoção. A multidão que se apresentou para a cerimónia, acabou por assistir também a 

discursos em português, espanhol e italiano de anarquistas e socialistas que 

responsabilizaram a violência policial pela morte de José Martinez. A partir deste 

momento, o movimento operário ganhou uma expressão de tal dimensão que as 

autoridades alarmaram-se: 

 

A cidade passou a ser fortemente patrulhada por tropas de 

infantaria e de cavalaria com ordens de dissolver aglomerações. 

Nas portas das fábricas, forças policiais impediam a 

aproximação dos grevistas. Comícios e manifestações de 

protesto público foram reprimidos pela polícia. A população 

acompanhava o desenrolar dos acontecimentos através da 

imprensa.
78

 

 

Depois da mediação realizada ao mais alto nível
79

, os grevistas recusaram 

qualquer conciliação porque “sabiam, por longa e áspera experiência, que os patrões 
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resistiam ao movimento escudados na força do Estado, sempre benevolente com os 

patrões como intolerante com os operários.”
80

 

São Paulo parou efetivamente a 12 de julho de 1917, quando padeiros, leiteiros e 

trabalhadores da Companhia de Gás e da Light (distribuidora de energia) aderiram à 

greve geral. A situação encontrava-se descontrolada e a polícia passou a atribuir a 

orientação do movimento a elementos anarquistas. Todas as ações repressivas 

justificavam-se com este argumento.
81

 

O dia mais sangrento registou-se a 13 de julho de 1917, sexta-feira, com a morte 

oficial de três pessoas.
82

 As agitações terminariam somente a 16 de julho com a 

suspensão da greve geral. 

Para esta decisão contribuiu a proposta dos industriais de “aumentar os salários 

em geral em 20%, respeitar o direito de associação dos operários, não dispensar nenhum 

operário por motivo de greve e efetuar o pagamento dos salários na primeira quinzena a 

seguir ao mês vencido.”
83

 Saliente-se, contudo, que o grupo dos seis representantes 

escolhidos pelo Comité de Defesa Proletária para negociar o acordo era integrado por 

António Candeias Duarte, comerciante português natural de Coimbra, alvo da vigilância 

do Departamento de Ordem Política e Social, criado em 1924,
84

 o que mais uma vez 

destaca a posição dos portugueses no movimento operário. 

Também em 1917, o Brasil declarou guerra à Alemanha e assim entrou na 

Primeira Guerra Mundial. Quase ao mesmo tempo, chegavam notícias da revolução 

bolchevique na Rússia, o que haveria de ditar, um pouco mais tarde, a cisão entre 

comunistas e anarquistas. Antes disso, porém, os anarquistas tentaram uma ação 

insurrecional em novembro de 1918 que não obteria êxito, resultando em dezenas de 

detenções.
85

 

O período de 1917 a 1920 foi fértil em greves e agitações, marcando para sempre 

a história do movimento operário brasileiro. Tendo em conta o número de greves 

realizado, Bóris Fausto apresenta-nos duas tabelas que expressam a intensa mobilização 

do período: 
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Tabela II – Greves em São Paulo (capital) entre 1917 e 1920 

Anos Empresa 

(ou secção) 

Ramo Interprofissional Geral TOTAL 

1917 6 - - 1 7 

1918 1 - - - 1 

1919 56 6 1 1 64 

1920 33 3 1 - 37 

TOTAL 96 9 2 2 109 

Fonte: O Combate, A Gazeta. Apud FAUSTO, Bóris – Trabalho urbano e conflito social, op. cit., p. 162 

 

 

Tabela III – Greves no Rio de Janeiro (capital) entre 1917 e 1920 

Anos Empresa 

(ou secção) 

Ramo Interprofissional Geral TOTAL 

1917 6 5 - 1 12 

1918 19 7 1 - 27 

1919 7 8 2 - 17 

1920 2 4 1 - 7 

TOTAL 34 24 4 1 63 

Fonte: A Razão, A Voz do Povo. Apud FAUSTO, Bóris – Trabalho urbano e conflito social, op. cit., p. 

163 

 

A partir do início da década de 20, o problema ideológico entre anarquistas e 

comunistas agudizou-se. Depois da tentativa de fundação de um primeiro partido de 

ideologia marxista em 1919 - que se dissolveu rapidamente -, o Partido Comunista do 

Brasil (PCB) viria a nascer efetivamente em 1922. Este momento, assim como uma 

série de greves falhadas entre 1919 e 1921 devido à perseguição dos seus apoiantes
86

 – 

o que veio a ditar, aliás, o entorpecimento da imprensa proletária -, determinaram o 

declínio do movimento grevista de base anarcossindicalista. 

Assim, o Terceiro Congresso Operário realizado em seis sessões no ano de 1920, 

aconteceu em clima de grande desunião. As trocas de argumentos entre anarquistas e 
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comunistas eram frequentes. Descrevendo as lutas sociais do período em análise 

partindo do ponto de vista marxista, Everardo Dias tece críticas aos anarquistas, 

proporcionando-nos uma visão acerca das questões em debate: 

 

Os anarquistas em seus trabalhos e na exposição de suas teorias 

sempre se mostraram privados de uma clara consciência de 

classe, resultado da conceção pequeno-burguesa desses 

dirigentes. Isso sempre nos separou dos anarquistas, pois nós 

marxistas sempre propugnamos a utilização revolucionária das 

forças do Estado a fim de lutar com vantagem pelo Socialismo, 

enquanto os anarquistas se opõem a tal utilização. Daí que tanto 

abominem a ditadura do proletariado. Dizia Enrico Malatesta, o 

grande teorizante do Anarquismo: - «A conceção anarquista do 

poder é que se dê ao povo plena liberdade de escolher o sistema 

que deseja.» Também nos separava outra conceção teórica e 

tática: os marxistas revolucionários querem a grande produção 

centralizada o mais possível, enquanto os anarquistas batem-se 

pelo livre acordo, pela pequena produção fragmentada, sem 

qualquer espécie de coação, mesmo disciplinar.
87

 

 

No entanto, as divisões ideológicas não conduziram ao apagamento completo do 

anarquismo na cena do movimento operário brasileiro: 

 

Concentrada em determinados setores profissionais, 

notadamente naqueles nos quais era maior a presença 

portuguesa, a permanência da militância anarquista indicava 

que, apesar da repressão e das frustrações vividas pelo 

movimento, o ideário permanecia vivo, e continuava a ser 

considerado por muitos como a única possibilidade de liberdade 

e redenção, frustradas as expectativas com o regime soviético.
88
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Aliás, o destino de centenas de anarquistas nos anos 20 foi a Colónia Penal de 

Clevelândia do Norte, um campo de prisioneiros situado na região do Oiapoque, em 

Amapá, junto à Guiana Francesa.
89

 

Entre 1920 e 1930, a agitação política determinou a governação em estado de sítio 

quase permanente. Os diferentes governos da década de 20 continuaram marcados por 

esquemas de repressão contra todos os setores que lhes apresentassem oposição, mas em 

especial contra aqueles que estivessem relacionados com os militares responsáveis pelas 

revoltas de 1922, 1924 e 1925.
90

  

Prisões, expulsões e perseguição definiram os últimos anos da República 

oligárquica. A criação da Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS) em 1924, 

destinada a prevenir e reprimir delitos contra a segurança do Estado, é exemplo da 

política de governação adotada. Pela sua ação no movimento operário, os portugueses 

no Brasil também sofreram as consequências do seu envolvimento. A confirma-lo, 

encontramos a investigação de Maria Izilda Matos e de Alfredo Moreno Leitão sobre as 

experiências de trabalho e ação política dos imigrantes portugueses em São Paulo no 

período entre 1920 e 1940 e que localizou aproximadamente seis mil portugueses 

investigados pelo DOPS, classificados como “subversivos”, “anarquistas”, 

“comunistas”, “grevistas”, “agitadores”: 

 

As ideias de que homens e mulheres portugueses eram avessos 

à participação nos movimentos operários podem ser contestadas 

percorrendo a documentação do Departamento Estadual de 

Ordem Política e Social de São Paulo (DEOPS/SP), também 

notícias nos jornais diários e operários, e nas “listas negras” 

elaboradas pelo patronato.
91

 

 

Quando o DOPS iniciou a sua atividade em 1924, o Decreto n.º 4.269, de 17 de 

janeiro de 1921 – Lei de Repressão ao Anarquismo – já se encontrava em vigor. Este 

diploma impunha restrições à liberdade de reunião e expressão e permitia ao governo 

encerrar associações, sindicatos e sociedades civis. 
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Durante a governação de Washington Luís, as alterações a esta legislação 

acrescentaram sérias limitações à liberdade de imprensa. Após a entrada em vigor do 

novo diploma de 1927, que ficou conhecido como Lei Celerada, aumentaram as 

possibilidades de atuação do governo: a perseguição à imprensa operária originou o 

encerramento de vários jornais, tais como A Plebe e A Nação, e colocou o PCB na 

ilegalidade. Teria início o período que John Dulles caracteriza como “regime de 

terror”.
92

 

O discurso do governo mudaria após a chegada de Getúlio Vargas ao poder. A 

criação do Ministério do Trabalho em 1930 e a visão paternalista do operariado 

constituíram estratégias de propaganda eficazes contra o sindicalismo livre. A 

introdução deste discurso disciplinador do operariado baseado no slogan “trabalhador 

sindicalizado é trabalhador ordenado”, não eliminou, contudo, a prática de prisões, 

torturas e assassinatos herdada do período oligárquico.
93
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CAPÍTULO II – A RESPOSTA LEGISLATIVA 

 

 

Uma cópia do Comércio de Santos de 07/06/1927 acompanha o processo 

português sobre os dez patrícios expulsos do Brasil pela autoria do plano de sabotar o 

abastecimento de luz à cidade do Rio de Janeiro. No referido artigo, a propósito do 

movimento comunista do qual teriam participado os portugueses, surgem destacadas as 

declarações de Coriolano de Goes, Chefe da Polícia do Distrito Federal: “Foi com 

verdadeira satisfação que registei o facto em que estão envolvidos somente estrangeiros, 

havendo uma única exceção. Enquanto permanecessem, entre nós, tais elementos 

perturbadores da ordem pública, não seria possível a tranquilidade completa.”
94

 

Os representantes da organização político-administrativa do Brasil durante a 

Primeira República assumiam este tipo de discurso, separando a índole pacífica e 

ordeira do povo brasileiro, por contraposição à mentalidade intempestiva, tumultuosa e 

desordeira do estrangeiro, tido como elemento perturbador da ordem, colando estas 

características a ideologias anarquistas ou comunistas.
95

 As autoridades enalteciam 

frequentemente “as qualidades conservadoras do povo brasileiro” e “o respeito natural 

(…) às leis e às autoridades constituídas”, imputando qualquer manifestação de 

descontentamento à importação de ideais provenientes de outros meios sociais.
96

 

A historiografia contesta com facilidade esta argumentação. Nem as 

reivindicações de qualquer tipo surgiram somente com a chegada de imigrantes ao 

Brasil
97

, nem os imigrantes chegavam, na sua maioria, com idade, maturidade ou 
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experiência suficiente para transportar consigo tal carga ideológica.
98

 Pois se é certo que 

as principais comunidades imigrantes tinham nos seus países de origem forte influência 

libertária sobre os movimentos de trabalhadores, também é certo que esta influência só 

se fez sentir efetivamente nos países latinos e na Rússia, porque na restante Europa, e 

como observa Hobsbawm na obra A Era do Império, “o anarquismo era politicamente 

despiciendo”, não sendo ideologia dominante
99

; ou seja, num país como o Brasil, no 

qual entraram e se cruzaram pessoas de todo o mundo, não se importaram também 

outras ideologias? 

Não será precipitado afirmar que a Primeira República iniciou os laivos de 

nacionalismo como discurso ofical do Estado e que mais tarde acometiriam governações 

futuras. A comunidade portuguesa, uma das mais representativas por todo o Brasil, e 

carregando sobre si o passado de colonizadores, sofreu fortemente as consequências 

deste discurso. Em documento oficial da Embaixada de Portugal no Rio de Janeiro 

dirigido ao Ministro dos Negócios Estrangeiros português em 7 de junho de 1920, a 

representação diplomática alertava a nação sobre um certo sentimento de “lusofobia” 

alimentado pela imprensa brasileira:  

 

No nosso país acredita-se geralmente que eles são aqui 

carinhosamente acolhidos, e que se faz justiça ás suas 

extraordinárias qualidades de trabalho, sobriedade e honradez. 

É uma grande ilusão, que se faz mister desfazer. Os nacionais, 

no Brasil, não gostam dos estrangeiros, se bem que precisem 

deles, mas desprezam ou detestam os portuguêses.
100

 

 

Porque a força de trabalho da economia brasileira assentava em grande parte na 

comunidade imigrante, a propagação de sentimentos antiestrangeiros atingiu o 

movimento operário brasileiro em várias frentes. Por um lado, alguns setores da 

sociedade pediam a regulamentação em lei própria de um mecanismo de expulsão 

destes imigrantes que consideravam indesejáveis à manutenção da paz e boa saúde da 
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nação brasileira; por outro, este conjunto de ideias também se manifestou nas próprias 

relações de trabalho entre brasileiros e estrangeiros, enfraquecendo os movimentos 

operários e ajudando assim as autoridades, de certa forma, a controla-los.
101

 

 

 

2.1. As leis de expulsão 

 

A primeira regulação da expulsão de estrangeiros surgiu em 1893 com o Decreto 

n.º 1566, de 13 de outubro. O texto legal determinava a possibilidade de expulsão do 

Brasil de estrangeiros residentes indesejáveis – vagabundos, mendigos, doentes, 

suspeitos de crimes contra a vida, saúde, fé pública, propriedade e trabalho, incitando à 

desordem – durante a vigência de Estado de Sítio. Porém, este Decreto foi rapidamente 

revogado por motivos que Rogério Bonfá explica no artigo “As expulsões de 

estrangeiros e a defesa da soberania nacional”. Um dos argumentos para a revogação e 

que é recuperado pelo autor, é a teoria defendida por Teodoro de Magalhães, de que 

seria de todo o interesse do poder Executivo não existir regulamentação própria sobre o 

assunto, porque dessa forma, o Estado estaria a autolimitar a sua atuação.
102

 

No mesmo artigo, o autor afirma que a formulação das leis que se seguiram sobre 

a matéria (em 1907, 1913 e 1921), possuía o intuito de legalizar e constitucionalizar a 

repressão sobre o elemento indesejável: os estrangeiros perturbadores da ordem. Porém, 

o caminho seria tortuoso para todas as partes -  muitos estrangeiros foram afastados do 

Brasil sem garantia dos seus direitos, mas o Governo e os partidários da expulsão não 

tiveram o seu objetivo facilitado. Na Câmara dos Deputados travaram-se as maiores 

disputas para justificar esta legislação, e o Supremo Tribunal Federal também 

demonstrou em alguns momentos um entendimento contrário aos argumentos 

defendidos pelo Governo. 
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Depois da pressão de vários setores, nomeadamente do oligárquico
103

 através da 

bancada paulista, e até do policial
104

, o Decreto n.º 1641, de 7 de janeiro de 1907 

convencionou que um estrangeiro poderia ser expulso se perturbasse a segurança 

nacional ou a tranquilidade pública, exceto se fosse residente: vivesse no território da 

República por dois anos contínuos, ou por menos tempo, quando casado com brasileira 

ou viúvo com filho brasileiro. Este critério da residência mostrou-se, porém, um entrave 

à atuação político-administrativa porque definiu limites que quase impossibilitavam a 

expulsão dentro do quadro legal.
 105

 No entanto, tal não impediu a realização de 

expulsões ilegais, decididas de forma discricionária, que por isso gozavam da 

possibilidade de habeas corpus junto do Supremo Tribunal Federal. Foi este órgão do 

poder judicial que apresentou grande – se não a maior – contestação à Lei “Adolpho 

Gordo” e que obrigou o poder legislativo a intervir sucessivamente na criação de novas 

leis sobre a expulsão de estrangeiros.
106

 

Adolpho Gordo, que deu nome à lei de expulsão de 1907, viria a tornar-se o seu 

maior defensor e os seus argumentos ajudam-nos a perceber a conceção dos partidários 

da expulsão: 
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O direito de expulsão é uma manifestação do direito de 

soberania, é o jus imperii: não é a lei que o cria, pois que é 

anterior à lei, e esta regula, apenas, o seu exercício. 

A expulsão é uma medida de alta polícia, de prevenção, de 

segurança social e política, é um instrumento de governo, de 

defesa, que cabe ao Estado no exercício de sua soberania.
107

 

 

No entendimento do Governo e dos seus apoiantes, o mecanismo de expulsão 

serviria para defender a soberania nacional, e portanto, todos os estrangeiros que a 

ameaçassem deveriam ser afastados da nação. A República e a sua integridade estariam 

acima de qualquer lei, aliás, precediam-na, o que aliava o argumento da soberania 

nacional à teoria da conservação do Estado, justificando-se todos os meios – 

constitucionais ou não - para manter a paz, a ordem, a saúde das instituições e enfim, a 

própria sociedade. 

Contestando este argumento, Rui Barbosa, jurista e político brasileiro, ataca a 

expulsão do português Antonio da Costa Borlindo em 1900, acusado de conspirar contra 

o Presidente Campos Sales: 

 

Tibério as conculcava [sic] brutalmente, proclamando sempre a 

observância fiel da legalidade. Nero, imolando os melhores 

cidadãos, professava desvelar-se pela salvação da república: 

Sibi incolumitatem republicae magma cura haberi. (…) A 

truculência jacobina do governo de 1793, a tirania do governo 

de Bonaparte, o delírio sanguinário do governo da Comuna, 

todos se justificam como o bem da comunidade. Qual é o 

despotismo, que se não cora com esse nome? Não é pelo bem 

comum que o governo dos sultões extermina os cristãos na 

Armênia e o dos Czares trucida os judeus em Kischineff?
108

 

 

Este texto, forte no seu conteúdo, resume a defesa que Rui Barbosa e outros 

advogados faziam através do mecanismo de habeas corpus. Porém, sabemos que o 

acesso à justiça não seria para todos: ou o imigrante expulso possuía uma condição 
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económica que lhe permitia pagar a um advogado, ou era membro destacado de um 

movimento político. Infelizmente, as condições de vida da maioria dos trabalhadores 

não lhes permitia beneficiar, na prática, das garantias previstas na lei.
109

 

Um outro argumento seria a chamada teoria da hospitalidade: 

 

Se as necessidades da vida moderna e o extraordinário 

desenvolvimento do comércio estreitaram de tal modo as 

relações entre os povos que o seu isolamento é hoje impossível 

e que a hospitalidade é um dever, por seu lado o estrangeiro que 

recebe a hospitalidade tem também o dever de se conformar 

com as leis e instituições do país que o acolhe e de não se 

constituir um perigo para a ordem e tranquilidade públicas. 

(Apoiados) 

O direito que tem o estrangeiro de entrar e fixar-se em nosso 

território tem uma restrição – qual é a de conformar-se com a 

nossa vida social, respeitando as nossas leis e instituições, 

obedecendo as nossas autoridades e não constituindo jamais um 

perigo para a ordem e segurança públicas.
110

 

 

O estrangeiro deveria, assim, respeitar a máxima “em Roma, sê romano”, ou seja, 

obedecer à estrutura e organização da sociedade que o acolhe, afinal, como um hóspede 

– o seu acolhimento seria condicional, estaria dependente do respeito que cada um 

demonstrasse pela regras da sociedade acolhedora.
111

 

No discurso que Adolpho Gordo dirigiu à Câmara dos Deputados em 1912, é 

interessante constatar, para além do que ficou exposto, que se pretendia legislar 

preventivamente, como se a sociedade estivesse ameaçada por agentes altamente 

contaminadores. Lená Medeiros de Menezes defende inclusive que se realizou uma 

leitura da sociedade a partir de conceitos biológicos, como se a nação fosse um 
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organismo vivo que necessitasse de ser protegido contra micróbios e vírus exteriores – 

no caso, o estrangeiro seria o propagador da doença e a expulsão a cura.
112

 

 

Uma vez que o critério da residência previsto na lei de 1907 permitiu a defesa dos 

estrangeiros limitando o arbítrio do governo, em 1913 foi conseguida a aprovação do 

Decreto n.º 2741, de 8 de janeiro. 

A nova alteração legislativa, mais rígida, eliminou o Art. 3.º do Decreto n.º 1641 

de 1907, numa tentativa de acabar com a questão da residência e assim conseguir, por 

um lado, maior alcance do poder Executivo para expulsar, e por outro, diminuir os 

ataques do Supremo Tribunal Federal.
113

 Na altura da discussão parlamentar, em 1912, 

a situação interna também não era estável, a ameaça anarquista pairava sobre o 

Governo, e além disso, estes foram os anos que antecederam a Primeira Guerra 

Mundial: 

 

Informa este documento que tenho em mãos (mostrando um 

papel), emanado de uma repartição pública de São Paulo, que já 

há naquele Estado 26 sociedades anarquistas. Os chefes dos 

grupos anarquistas limitavam-se, a princípio, a fazer 

propaganda de suas idéias libertárias em Santos e na Capital, 

agitando as várias classes operárias, provocando greves que se 

repetiam com muita frequencia, e prejudicando 

consideravelmente a vida industrial daquelas cidades. Uma das 

últimas greves que tiveram lugar na Capital, durou mais de 30 

dias e nela estiveram envolvidos cerca de 10.000 operários. 

Ultimamente, porém, têm eles feito uma propaganda 

intensíssima no interior do Estado, junto aos colonos, com o 

intuito de desorganizarem completamente o serviço agrícola, 

promovendo, durante a colheita, uma greve geral. 
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Parece-me que não tenho necessidade de expor todas as 

consequências dessastrosas que resultarão para São Paulo e para 

o país inteiro desse fato. (Apoiados)
114

 

 

No entanto, a nova legislação não cumpriu o desejado porque o Supremo Tribunal 

Federal viria a considera-la inconstitucional poucos meses depois da sua aprovação, e 

por isso continuando a aplicar o Decreto n.º 1641 de 1907. 

A tónica da questão centrou-se, mais uma vez, na residência e no Art. 72.º da 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, aprovada em 1891 e que 

consagra a equipação de direitos entre brasileiros e estrangeiros residentes, sem contudo 

esclarecer a noção de residência.
115

 

A garantia constitucional do habeas corpus, quando concedida, afrontava 

diretamente o poder Executivo, tendo criado um clima de acesa divergência entre estes 

dois poderes – Judicial e Executivo.
116

 

O Ministro do STF, Pedro Lessa, foi um dos principais defensores do critério da 

residência. Citando Rui Barbosa, afirma: 

 

O princípio do Art. 72.º da Constituição pode ser inconveniente, 

pode ser incompatível com as exigências da segurança política 

ou policial. Não o negaremos. Mas, como na Constituição está, 

é emendarem-na pelos meios constitucionais. Tão perigoso à 

tranquilidade pública e ao Estado se pode tornar o brasileiro, 

quanto o estranho.
117

 

 

Por outro lado, tratando-se de estrangeiro anarquista, aqueles Ministros do STF 

que aceitavam a expulsão, defendiam-na com base no seguinte argumento explanado 

pelo Ministro Viveiros de Castro: 
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Quanto aos anarquistas, indivíduos cujos argumentos são 

bombas de dinamite, só por escárneo podem invocar a garantia 

constitucional da livre manifestação de pensamento. (…) Na 

guerra, como na guerra: o direito de conservação natural 

autoriza o Estado a repelir, por todos os meios ao seu alcance, 

os ataques dos seus inimigos.
118

 

 

Nos anos de 1917 a 1920, devido à grande agitação grevista vivida principalmente 

em São Paulo e no Rio de Janeiro, o STF passou a seguir a conceção favorável às 

expulsões, apesar de alguns votos contra, de que é exemplo a posição do Ministro Pedro 

Lessa.
119

 

Para evitar, contudo, qualquer divergência, o poder Legislativo aprovou em 1921 

uma nova lei de expulsão, o Decreto N.º 4247, de 6 de janeiro. Os Deputados 

manifestavam também alguma apreensão em relação à Revolução Russa, afigurando-se 

estratégico o poder Legislativo e Executivo unirem-se na clarificação da questão da 

residência e, deste modo, precaverem a entrada de quaisquer ventos revolucionários. 

Efetivamente, em 1919 foi criado o primeiro partido comunista do Brasil, embora 

de duração efémera, nascido da necessidade de organizar o movimento operário. O seu 

método de ação tentaria colocar os membros do partido, na sua maioria operários 

ativistas do movimento sindical, dentro do próprio sistema político, eleitos pelo povo.
120

 

Num contexto de pós-Revolução Russa, o Deputado pela Bahia, Torquato 

Moreira, expõe a sua preocupação em sessão de 12 de novembro de 1919: 

 

A vitória do maximalismo no colossal império moscovita 

trouxe como consequência imediata a intensificação da 

propaganda anarquista não só nas diversas nações da 

Europa, mas nas da própria América. 

(…) E é fora de dúvida de que, mesmo entre nós, a 

propaganda das ideias anarquistas se faz (…) com certa 
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intensidade, com grande pertinácia, com violência 

mesmo.
121

 

 

Neste Decreto, a reintrodução do critério da residência fez-se através do Art. 3.º, 

estabelecendo que não poderia ser expulso do Brasil o estrangeiro que residisse em 

território nacional por mais de cinco anos ininterruptos. Não se observando este limite, 

poderia expulsar-se o estrangeiro: 

Art.º 2.º 

1.º que foi expulso de outro país; 

2.º que a polícia de outro país o tem como elemento pernicioso à ordem pública; 

3.º que provocou atos de violência para, por meio de factos criminosos, impor 

qualquer seita ou religiosa ou política; 

4.º que, pela sua conduta, se considera nocivo à ordem pública ou à segurança 

nacional; 

5.º que se evadiu de outro país por ter sido condenado por crime de homicídio, 

furto, roubo, bancarrota, falsidade, contrabando, estelionato, moeda falsa ou lenocínio; 

6.º que foi condenado pelos mesmos crimes por juiz brasileiro. 

Determinou-se igualmente impedida a entrada de todos os estrangeiros nas 

condições do Art. 2.º, assim como de todos os estrangeiros mutilados, aleijados, cegos, 

loucos, mendigos, portadores de moléstia incurável ou contagiosa, prostitutas e maiores 

de 60 anos – Art. 1.º. 

 

Apesar desta nova limitação, os habeas corpus continuaram a ser julgados, na sua 

maioria, favoráveis às expulsões, à semelhança do que aconteceu a partir de 1917. Mas 

o poder Executivo só conseguiria eliminar qualquer entrave colocado pelo poder 

Judicial a partir da reforma constitucional de 1926: 

 

A Constituição revista cometeu ao Poder Executivo a 

penalidade de expulsar do território nacional todo o estrangeiro 

perigoso à ordem pública ou nocivo aos interesses da 

República, ao critério do mesmo Poder Executivo. 
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Desaparecia, assim, pela Reforma de 1926, qualquer ingerência 

do Poder Judiciário no exame da legalidade ou ilegalidade da 

expulsão, ao mesmo tempo que eram revogadas as leis 

ordinárias que haviam determinado o número de anos de 

resistência no Brasil para impedir a expulsão do estrangeiro 

julgado nocivo pelo Poder Executivo ou seus agentes.
122

 

 

A alteração não foi, porém, consensual. Na sessão de votação no Senado, alguns 

Senadores saíram da sala em voto de protesto pelo que consideravam ser uma reforma 

que não se enquadrava no espírito da Constituição.
123

 

Após a Reforma, Rogério Bonfá constata que no período de 1926 a 1930, “foi 

expulsa quase a mesma quantidade de imigrantes em comparação com um período de 

aproximadamente 18 anos”, entre 1907 e 1925.
124

 Assim, parece-nos evidente que, tal 

como afirmava Rui Barbosa logo após a aprovação da primeira lei de estrangeiros, 

bastaria uma alteração constitucional para evitar qualquer embate ou dificuldade à tarefa 

do poder Executivo de controlar a sociedade e reprimir os movimentos operários. 

 

A defesa da soberania nacional transformou-se num exercício de dominação do 

movimento operário através do ordenamento jurídico. Embora a lei de repressão do 

anarquismo de 1921 e posteriores alterações em 1927 criminalizassem as práticas 

“subversivas”, consideradas ameaças para a soberania e integridade do Estado, basear as 

expulsões no Código Penal traria um incómodo para o governo: estas estariam 

dependentes de processo judicial, logo, a última palavra não seria já do Poder 

Executivo.
125

 Por este motivo, Adolpho Gordo e outros partidários de uma lei específica 

de expulsão de estrangeiros defendiam que só o Poder Executivo seria guardião da 

soberania nacional: 

 

A expulsão é uma manifestação do direito de soberania, é uma 

medida de alta polícia, é um instrumento eficaz de governo e 
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um instrumento de defesa, é uma medida discricionária que 

cabe exclusivamente à administração. «Pela índole do sistema 

político e natureza do ato, a faculdade de deportar, diz um 

Acórdão do Supremo Tribunal Federal, só pode ser exercida, 

pelo Governo, como delegação da União.» A administração é o 

juiz único dos motivos que podem determinar essa medida, 

como é o juiz único da sua oportunidade. Os tribunais 

judiciários não podem entrar no conhecimento desses 

motivos.
126

 

 

Ao serviço desta argumentação, para além do período referido após a reforma 

constitucional de 1926, o impacto das expulsões sobre o trabalho organizado fez-se 

sentir também nos períodos de maior contestação: os seis anos com mais expulsões 

(1907, 1912, 1913, 1917, 1919 e 1920) indicam-nos a possibilidade de “uma correlação 

quase direta entre o nível de expulsões e o nível de agitação operária”.
127

 

A repressão encontrava-se agora legalizada.
128
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CAPÍTULO III – REPRESSÃO E EXPULSÃO 

 

«A agitação operária é uma questão que interessa mais à ordem 

pública do que à ordem social.» 

Washington Luís, 1920 

 

A extraordinária mobilização operária do início do século XX não foi aceite pelo 

Brasil oligárquico da Primeira República. Não procuramos as razões deste facto, mas 

todavia podemos constatar que as estratégias de combate às reivindicações da classe 

trabalhadora demonstram não só uma rejeição dos problemas das camadas mais pobres 

da sociedade, como também a intenção de os dissimular com o argumento da 

“conspiração estrangeira”. 

Segundo Paulo Alves, este argumento serviria para justificar a repressão do 

movimento operário e a instauração de mecanismos legais de controlo da sociedade, de 

que são exemplo as diferentes leis de expulsão de estrangeiros: 

 

A estratégia de expulsão, por exemplo, não era eficaz porque 

retirava de circulação os elementos considerados perigosos ou 

perturbadores da ordem, mas porque dotava de sentido uma 

verdade construída, isto é, transformava a crença na existência 

de “perigosos anarquistas” em fato real. Tratava-se de uma 

estratégia pertinente que fazia da representação – o anarquista 

estrangeiro – a figura real, o estereótipo necessário para os fins 

políticos desejados. Essa figura construída, enquanto efeito da 

repressão, passa a ter uma dimensão de verdade. Os 

mecanismos acionados no ato da repressão, como a lei, o 

inquérito, as provas documentais e testemunhais da polícia e do 

judiciário produziam, como resultado, um fato. E esse fato era, 

portanto, uma representação que precisava ter um conteúdo de 

verdade.
129

 

 

Na conceção dos diferentes governos brasileiros da Primeira República, os 

protestos que agitaram as cidades mereciam tratamento policial. Ou seja, os políticos e 
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as elites não se permitiam escutar os motivos dos protestos mas encontravam neles 

razões para temer as suas exigências, por isso encaravam a questão social como um caso 

de polícia: 

 

No entender das autoridades policiais toda organização com 

fins de obter alguma vantagem para o trabalhador, por mínima 

que fosse, de procurar dar um rumo reivindicatório ao conjunto 

social, era procurar a subversão da ordem estabelecida, era criar 

um perigoso foco sempre pronto a explodir em manifestações 

tumultuosas, em protestos  violentos de praça pública, em 

desordem… E desta forma, agia prontamente amparando a 

oligarquia capitalista em formação e já bastante potente: 

suborno para a imprensa, demissão para o funcionário que não 

rezasse pela cartilha oficial, pata de cavalo, chanfalho e bala 

para o operário que pedisse melhores condições de salário ou 

higiene nos locais de trabalho.
130

 

 

A escassa legislação laboral do período, e apesar das iniciativas de alguns 

deputados como Maurício de Lacerda e Nicanor Nascimento, traduziu a convicção de 

que o Estado não deveria interferir no relacionamento entre trabalhadores e patrões. 

Esta opinião, maioritariamente defendida pelos deputados do Rio Grande do Sul, 

bloqueou grande parte da legislação social, incluindo o projeto de Código do Trabalho 

apresentado em 1917. 
131

 

Incipientemente e apesar dos obstáculos, após a conjuntura tumultuosa de 1917-

1919 concretizou-se grande produção legislativa na área laboral: a Lei de Acidentes de 

Trabalho é aprovada em 1919; em 1924 é criada a caixa de aposentadoria e pensões 

para os trabalhadores ferroviários, mais tarde alargada aos trabalhadores portuários; a 

primeira Lei de Férias surge em 1926; e a Lei de Regulamentação do Trabalho de 

Menores em 1927.
132

 Todavia, na discussão da questão social, esta não era a via 

privilegiada para o tratamento das reivindicações dos trabalhadores. 
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Antes da expulsão propriamente dita, os indíviduos alvo de suspeita eram 

investigados e referenciados, atribuindo à polícia um papel de destaque nas manobras 

repressivas. 

Nas funções de vigilância e delação, a polícia utilizava os chamados “secretas”. 

Estes poderiam ser agentes à paisana ou criminosos recrutados não oficialmente para 

determinadas ações: 

 

Os “secretas” não oficiais eram, na maioria das vezes, 

contraventores que ganhavam a liberdade em troca de serviços 

prestados à polícia. A sua tarefa era a de vigiar e denunciar os 

anarquistas ou operários suspeitos de estarem envolvidos na 

organização de greves ou na preparação de manifestações 

públicas ou comícios. Na linguagem  dos operários, as ações 

desses agentes eram desagregadoras e, portanto, odiosas, pois 

desempenhavam um papel “contrarevolucionário”, fazendo 

intrigas e praticando sabotagem contra o trabalho de 

organização e de conscientização dos operários.
133

 

 

Os esquemas policiais envolviam não só a vigilância das manifestações públicas 

mas também a infiltração dos “secretas” nas associações operárias, assim como nas 

fábricas.
134

 Como explica Paulo Alves, esta movimentação esteve na origem da maioria 

das expulsões de anarquistas estrangeiros do Brasil.
135

 

Embora durante as épocas de maior agitação, como no caso das greves da 

conjuntura entre 1917 e 1920, todos os trabalhadores fossem, em geral, visados pela 

ação policial, esta era no entanto bastante seletiva, atingindo os organizadores e 

principais ativistas do movimento operário, assim como aqueles que divulgavam as 

ideologias anarquista e comunista.
136

 Posto isto, a liderança sindical composta também 

por portugueses, como ficou demonstrado na Tabela I, constituiu um dos alvos da 
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repressão, porém, em nenhum dos processos de inquérito consultados se conseguiu 

encontrar evidências dessa liderança. 

Curiosamente, Sheldon Leslie Maram faz um comentário sobre os processos de 

expulsão que constam do Arquivo Nacional brasileiro que também poderemos fazer 

acerca dos processos de inquérito instaurados aos portugueses expulsos do Brasil por 

estarem relacionados com o movimento operário, e disponíveis no Arquivo da 

PIDE/DGS na Torre do Tombo: eles estão incompletos e isoladamente não constituem 

um bom guia.
137

 

Do mesmo modo, as correspondências encontradas no Arquivo Histórico-

Diplomático representam somente os anos de 1919 a 1929 e possuem dados 

insuficientes, necessitando de uma leitura conjugada com os processos de inquérito. 

A lacuna temporal existente, e uma vez que só foi possível a consulta de 

processos com data posterior a 1919, pode encontrar algum fundamento no facto da 

Polícia Preventiva – mais tarde, em 1919, Polícia de Segurança do Estado – ter sido 

reorganizada por decreto em 1917, alvo do interesse da governação de Sidónio Pais.
138

  

Sabemos, no entanto, que as expulsões por motivos políticos se realizaram 

durante toda a Primeira República. Lená Medeiros de Menezes avança com uma 

explicação que poderá justificar estes lapsos. Segundo a autora, somente a partir da 

conjuntura de agitação dos anos de 1917 a 1919, em especial depois da insurreição 

anarquista de 1918, é que o anarquismo passou a figurar como motivo de expulsão, 

embasado no discurso da conspiração estrangeira. Contudo, isto não significa “que a 

expulsão não estivesse, desde a virada republicana, orientada contra a militância 

operária”.
139

 Mais: 

 

Os inúmeros pedidos de informação dirigidos pelo Legislativo e 

pelo Judiciário ao Executivo; as inúmeras denúncias 

estampadas pela imprensa operária; e os desencontros 

numéricos entre os processos instaurados e as listagens oficiais 

demonstram que a prática da expulsão sem processo, 

direcionada para os militantes da esquerda mais radical, foi 

                                                           
137

 MARAM, Sheldon Leslie, op. cit., p. 43. 
138

 A Polícia Preventiva tinha como funções investigar todos os factos que pudessem ter influência na 

ordem e tranquilidade públicas e na administração e segurança do Estado. Cf. Serviço de Informações e 

Segurança, História das Informações em Portugal, http://www.sis.pt/hinfopt.html [consultado em 

8.9.2013]. 
139

 MENEZES, Lená Medeiros de - Os Indesejáveis…, op. cit., p. 247. 



56 
 

permanente, mantendo-se mesmo após a aplicação do Decreto 

de 1907 e da exigência da expulsão através de processos. 

Sempre que se tornava difícil enquadrar os indesejáveis nos 

dispositivos legais, a expulsão mergulhava na ilegalidade, 

oculta nas sombras dos bastidores policiais.
140

 

 

Em referência realizada no capítulo anterior à teoria de Sheldon Leslie Maram 

sobre a correlação entre o nível de agitação operária e as expulsões, verificamos que 

mesmo em períodos anteriores a 1919, os números das expulsões eram elevados 

precisamente nas datas de maior contestação do movimento operário, porém, isto não 

significa que todas as expulsões eram publicamente efetuadas com base em crimes de 

ideologia. De acordo com a autora, “muitos operários, especialmente os que militaram 

antes de 1912, parece terem sido expulsos como gigolôs ou criminosos, mas sabemos 

que suas expulsões resultaram de fato de suas atividades operárias”.
141

  

Ressalve-se, no entanto, que este “artifício da expulsão sob acusações falsas” 

constituía a exceção e não a regra.
142

 Apesar disso, parece-nos que este facto, conjugado 

com o que ficou dito sobre a polícia portuguesa, poderá explicar o motivo pelo qual 

apenas existem processos de expulsão referenciados a partir de 1919. 

Embora o acompanhamento realizado pelas autoridades portuguesas se tenha 

confirmado apenas após a data que indicamos, constatámos a existência de interesse 

tanto do Ministério dos Negócios Estrangeiros como da Embaixada de Portugal no Rio 

de Janeiro na análise dos casos de expulsão. Em telegrama dirigido à Embaixada a 19 de 

setembro de 1919, o Governo português instrui o pessoal diplomático para que sejam 

concedidos passaportes a todos os portugueses expulsos do Brasil como anarquistas, no 

entanto, exige que os dados desses indivíduos sejam transmitidos ao MNE, 

possivelmente para que a Polícia de Segurança do Estado estivesse informada dos 
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anarquistas que poderiam chegar a portos  nacionais e facilitando assim o início das 

investigações.
143

 Aliás, a troca de correspondência sobre as expulsões no Brasil 

realizava-se também com a diplomacia espanhola, pois pela atividade que portugueses e 

espanhóis possuíam no movimento operário, ambos eram alvos da lei Adolpho 

Gordo.
144

 

O procedimento habitual no acompanhamento dos casos de expulsão tinha início 

no Brasil, de onde os cônsules ou restante pessoal diplomático enviavam informações 

para o MNE. Uma vez em Portugal, estes indivíduos eram entregues à Polícia Marítima 

e detidos, a fim de posteriormente serem interrogados pela PSE.
145

 

As considerações feitas pelas representações diplomáticas em dois casos 

concretos são indicadores do acompanhamento dado pelas autoridades portuguesas ao 

tema. No primeiro, em ofício confidencial dirigido ao MNE em 12 de fevereiro de 1920, 

a Embaixada de Portugal no Rio de Janeiro expõe as conclusões do advogado do 

Consulado Geral de Portugal no Rio de Janeiro, Dr. Theodoro de Magalhães, e pede a 

atenuação de quaisquer obrigações decorrentes da expulsão como anarquista de J. 

Moraes, por considerar “este caso como uma arbitrariedade das autoridades policiais 

brasileiras”.
146

 No mês seguinte, o advogado do Consulado solicita procuração de J. 

Moraes, que já se encontrava em Portugal – possivelmente detido -, a fim de recorrer da 

expulsão, o que demonstra mais uma vez que as autoridades portuguesas estavam 

atentas e a acompanhar os casos de expulsão.
147
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Infelizmente, o processo relativo a J. Moraes não foi encontrado e por isso não 

conseguimos apurar qual o destino do indivíduo. Isoladamente, e devido à escassez de 

informação, este caso indicar-nos-ia poucos dados, no entanto, uma segunda situação já 

referenciada no capítulo II – o caso Light & Power -, permite-nos aprofundar um pouco. 

Em 4 de junho de 1927, dez portugueses foram detidos no Rio de Janeiro 

acusados de planear uma greve revolucionária na Light & Power, empresa responsável 

pela distribuição de energia elétrica e transportes elétricos, com o objetivo de privar a 

cidade destes serviços, levando a cabo a sabotagem das centrais elétricas. Segundo 

informa a Embaixada de Portugal no Rio de Janeiro, um oficial do Gabinete do Ministro 

das Relações Exteriores dirigiu-se àquela Embaixada em 7 de junho de 1927, 

procurando encontrar-se com o embaixador português. Esta visita teve como propósito a 

obtenção de passaportes, com toda a urgência, para que os expulsos pudessem embarcar 

a 10 de Junho para Portugal. No entanto, apesar da embaixada diligenciar para que os 

passaportes fossem concedidos, o embaixador tece extensas considerações sobre o 

assunto, estranhando a trama que envolveu a investigação. 

Em ofício de 22 de junho de 1927 dirigido ao Ministro dos Negócios Estrangeiros 

português, o embaixador sugere que tendo os indivíduos sido detidos a 4 de junho e que 

só depois dessa data poderia ter tido início o processo de inquérito, seria impossível a 7 

de junho – dia em que foram pedidos os passaportes – já ter sido lavrada portaria de 

expulsão, conforme determinava a lei brasileira. Segundo o embaixador, esta pressa das 

autoridades brasileiras coartava a possibilidade de defesa dos expulsos, concluindo que: 

 

O inquérito foi muito apressado, o que póde ter dado logar a 

alguma injustiça, como o próprio Ministro das Relações 

Exteriores na sua conversa comigo implicitamente reconheceu. 

A polícia do Districto Federal deve ter exagerado a importancia 

das personagens a quem atribuiu o plano da greve 

revolucionária. A influencia da Light & Power deve ter-se 

exercido no sentido de obter rápida e exemplar punição de 

alguns empregados seus.
148
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No processo instaurado após a chegada dos expulsos a Lisboa, a Polícia de 

Informações do Ministério do Interior recomenda em 6 de julho de 1927 a libertação 

dos arguidos. Os argumentos são interessantes e não poderemos deixar de os indicar: 

1. Os arguidos viveram muitos anos no Brasil, sem nunca terem sido detidos, 

2. Todos possuíam uma vida estável e organizada, 

3. O único crime que cometeram é terem sido trabalhadores da Companhia Light 

& Power, 

4. Foram expulsos sem processo formado e sem interrogatório prévio, 

5. Não lhes foi permitido comunicar com ninguém desde o momento da sua 

detenção até ao embarque para Portugal, 

6. Todos se dizem trabalhadores honestos, sem partido político, 

7. Afirmam que certamente a sua expulsão não foi motivada por mau 

comportamento, 

8. O procedimento de expulsão foi precipitado.
149

 

Embora existam indícios de que não foram respeitados os direitos individuais dos 

detidos neste processo de expulsão, isso não significa à partida que os 10 portugueses 

expulsos não estivessem envolvidos de todo na organização do movimento operário 

brasileiro.
150

 Como ficou dito acima, a ação policial de repressão era bastante seletiva, 

apontada àqueles ativistas que se destacavam como organizadores ou oradores do 

movimento operário. Assim, e apesar das arbitrariedades cometidas, não existem 

indicadores de que a polícia brasileira estivesse errada quanto ao envolvimento dos 

operários na atividade grevista. 

Após a sua libertação – da qual desconhecemos a data -, não existem mais registos 

de processos contra estes indivíduos expulsos do Brasil, no entanto, não poderemos 

afirmar com certeza que qualquer um deles nunca mais se envolveu politicamente. 

Portugal viveu em ditadura até 1974, numa fase propícia à atuação clandestina de 

grupos ideologicamente distantes do governo, por isso, seria perfeitamente possível que 

numa atuação política mais ativa, alguns destes indivíduos tivessem mudado de nome 

ou fossem conhecidos pela polícia política – a PIDE – por um outro nome, daí ser 

improvável conseguir-se chegar até eles. 
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Porém, dos 38 processos consultados, 13 continham dados sobre as atividades 

políticas que em anos posteriores os indivíduos desenvolveram em Portugal. Exporemos 

de seguida alguns desses casos: 

 

- Sebastião Lourenço, 33 anos, solteiro, padeiro, natural de Viseu, expulso do 

Brasil por anarquismo e uso de bombas em 1920. Em processo de junho de 1925 é 

detido por suspeita de integrar o Comité dos Padeiros. No referido processo consta o seu 

cadastro: 

3/8/1920 – Preso por ter sido expulso do Brasil. Libertado. 

4/9/1920 – Preso por “andar a dar vivas à Revolução Social”. Libertado. 

10/3/1922 – Preso por ordem superior. Libertado. 

26/6/1924 – Preso por desobediência. Libertado. 

6/1/1925 – Preso por passar um documento falso. Libertado. 

25/6/1925 – Preso por suspeita de pertencer ao Comité dos Padeiros.
151

 

 

- João Queiroz Nogueira, 28 anos, solteiro, empregado do comércio, natural de 

Vila de Punhe (Viana do Castelo), expulso do Brasil em 1920 em virtude de sentença 

judicial. Declara à polícia portuguesa que foi expulso por ter sido considerado vadio, 

embora estivesse a trabalhar como empregado do comércio. Em 1968, depois de ser 

investigado pela PIDE, é sinalizado como bolchevista.
152

 

 

- Manuel Pereira, 24 anos, solteiro, porteiro, natural de Almeirim, expulso do 

Brasil em 1924 por ser considerado nocivo à ordem pública. Em 1 de dezembro de 1927 

é detido em Lisboa por distribuir panfletos clandestinos à porta do café Chiado, onde 

era porteiro, e resistir à polícia.
153

 

 

- Artur Inácio Bastos, 24 anos, solteiro, estufador, natural de Lisboa, expulso do 

Brasil em 1928 por ser considerado nocivo aos interesses da República. Segundo 

informações da PIDE/DGS, foi carabineiro do exército marxista espanhol e no final da 

guerra civil esteve internado no campo de concentração de Gurs, em França. Em 1942 

dá entrada na Colónia Penal do Tarrafal, onde esteve preso até 1946 sem condenação, 
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obedecendo a medida de segurança. Em 1949 é novamente detido por suspeita de 

exercer atividades subversivas, mas é libertado depois de dois meses preso.
154

 

 

- Euclides Venade Pinche, 22 anos, solteiro, empregado do comércio, natural de 

Vila Nova de Cerveira, expulso do Brasil em 1927 por ser considerado nocivo à ordem 

pública. É um “incorrigível cadastrado”, tendo sido detido mais de 200 vezes. Numa 

dessas ocasiões, em 1937, foi detido por fazer apologia da “Ditadura Vermelha”. Já 

antes, em 1936, o Diretor da Cadeia de Monsanto realiza o seguinte pedido: “Torna 

urgente e indispensável que o recluso E. Pinche seja transferido para outra prisão, 

porquanto, o mesmo, com os seus discursos subversivos e ideologias comunistas, me 

vem insubordinando os demais reclusos da prisão incitando-os deste modo à revolta.”
155

 

 

- João Pereira, 24 anos, solteiro, expulso do Brasil em 1927 por ser nocivo à 

ordem pública. No mesmo ano, é detido e enviado para Angola por ser considerado 

“indesejável bombista e agitador”.
156

 

 

- José Proença, 26 anos, solteiro, funileiro, natural de Lisboa, expulso do Brasil 

em 1927 por ser considerado nocivo à ordem pública. É detido em 1931 e confessa ter 

tomado parte no movimento revolucionário armado de 26 de agosto. Por este motivo é 

deportado para Luanda. 
157

 

 

- Júlio César Leitão, 36 anos, solteiro, barbeiro, natural de Vila Nova de Foz Coa, 

expulso do Brasil em 1927 por ter participado na agitação provocada pelo Partido 

Comunista Brasileiro, onde era um dos primeiros filiados. Quando chegou a Portugal, 

tratou de entrar “em contacto com vários elementos em destaque na propaganda de 

ideias libertárias, componentes da organização comunista em Portugal, tendo 

constituído naquela altura, a célula do Arsenal da Marinha.” Foi detido em 1932 por ser 

detentor de armamento e manifestos clandestinos de propaganda comunista, tendo sido 
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libertado em 1934. Do seu cadastro consta que “a sua atividade dissolvente no meio 

social é tão perniciosa, que a sua expulsão do território brazileiro foi com nota de 

‘indesejável’, como ele expontaneamente confessa”, declarando-se que “o epigrafado é 

de uma atividade extraordinária e extremamente perigoso.”
158

  

 

O procedimento após a detenção à chegada a portos portugueses envolvia a 

abertura de um inquérito, no qual o detido era entrevistado, elaborando-se um auto de 

perguntas. Não havendo evidências da sua perigosidade, este comprometia-se a fixar 

residência numa determinada cidade e a apresentar-se periodicamente às autoridades 

policiais, sendo por isso libertado quase imediatamente. Caso não houvesse lugar à 

libertação do indivíduo, poderia ser ordenada a sua deportação para as colónias.
159

 

A maioria dos processos consultados não possuía, contudo, referências a 

atividades políticas desenvolvidas posteriormente em Portugal mas mais uma vez, o que 

ficou dito para o caso Light & Power vale igualmente para os restantes: é impossível 

saber com certeza se algum destes indivíduos se envolveu ou não politicamente em 

Portugal. 

 

Os processos de expulsão consultados no Arquivo da PIDE/DGS na Torre do 

Tombo dividiram-se cronologicamente da seguinte forma: 

 

Tabela IV – Número de processos consultados
160

 

Anos 1919 1920 1922 1924 1927 1928 TOTAL 

TOTAL 4 8 1 1 19 5 38 

 

Ressalve-se que a amostra foi condicionada pela impossibilidade de acedermos à 

totalidade dos 46 processos que havíamos selecionado. Não conseguimos consultar: 2 
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processos de 1919; 1 processo de 1920; 1 processo de 1921; 2 processos de 1924; e 2 

processos de 1927. 

No entanto, os 157 nomes referenciados no Arquivo Histórico-Diplomático do 

MNE refletem a importância do ano de 1927, uma vez que mais de um quarto dos 

indivíduos foi expulso neste ano, num total de 59 nomes referenciados. 

Da amostra trabalhada, todos os indivíduos eram do sexo masculino, a maioria 

solteiros e na faixa etária dos 20 aos 30 anos, empregados maioritariamente no 

comércio.
161

 No que respeita à naturalidade dos expulsos, a maioria provinha do norte e 

centro de Portugal, principalmente de zonas rurais, mas registamos com surpresa 

somente 1 analfabeto. 

Comparando os dados com as características do contingente migratório português 

descritas brevemente na introdução, verificamos que os resultados se encaixam no perfil 

geral traçado pela historiografia. Assim, concordamos com Lená Medeiros de Menezes 

quando afirma que “os indivíduos que tomaram nas mãos o processo de mudança 

política na capital brasileira eram, em última instância, camponeses pobres que 

perseguiam, no além-mar, a utopia urbana, e que haviam abraçado a causa 

revolucionária à medida que viram frustradas suas expectativas de uma vida melhor.”
162
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CONCLUSÃO 

 

«Os profundos pensadores, companheiro, os verdadeiros inventores, os construtores do mundo, 

saíram do Povo como tu e como tu, ficaram desconhecidos»  

Manuel Rosa da Silva, operário, 1891 

 

Quando iniciámos a pesquisa, para além das referências que Fernando Teixeira da 

Silva já havia apontado, não imaginávamos o que viríamos a encontrar.
163

 Sabíamos, à 

partida, da existência das fontes – correspondência diplomática e processos de inquérito 

da polícia portuguesa -, e preenchia-nos a curiosidade em conhecer estes indivíduos. 

Privilegiámos os processos policiais, seguindo o entendimento de Lená Medeiros 

de Menezes, pois “eles permitem o trabalho com a individualidade em sua relação com 

as tendências coletivas, trazendo à luz atores escondidos nas cifras de entrada e saída de 

imigrantes”, ainda que não representem o volume total dos indivíduos que foram 

expulsos do Brasil durante a Primeira República.
164

 

Assim, consideramos que embora exista um perfil do contigente migratório 

português composto por indivíduos do sexo masculino, em geral jovens, que viajavam 

temporariamente para conseguir uma poupança para si e para as suas famílias, e que 

este perfil favorecia o distanciamento dos portugueses em relação ao movimento 

operário, nem todos possuíam as mesma ambições ou perspetivas e muitos, para 

conquistar melhores condições de vida e de trabalho, viram-se necessariamente 

envolvidos nas lutas de reivindicação por mais e melhores direitos.
165

 

Estes imigrantes que ousaram questionar o statu quo não se enquadravam na 

imagem que se exigia deles: “trabalhador honesto, qualificado e exemplar, ausente das 

questões políticas nacionais.”
166

 Segundo as elites e o discurso dominante, “não havia 

razão alguma para uma agitação proletária no país, pois o Brasil, ao contrário da 

Europa, era um continente novo, isento de problemas sociais, que oferecia 

oportunidades para todos.”
167

 Por este motivo, tornaram-se “indesejáveis” para a 
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sociedade brasileira, elementos perigosos que deveriam ser eliminados e afastados da 

nação. 

A sociedade brasileira em geral, e a classe governante em particular, esqueceu-se 

no entanto que os imigrantes pobres viviam afastados do centro das cidades, em 

habitações precárias, e trabalhavam intensamente longas horas diárias, em troca de 

alguns tostões que não correspondiam à subida generalizada dos preços e não chegavam 

para sustentar as suas famílias. 

Usando a lei como suporte, o argumento da conspiração estrangeira encontrou na 

expulsão uma forma de disciplinar e controlar o movimento operário. As sucessivas leis 

de 1907, 1913, 1921 e por fim, a alteração constitucional de 1926, foram verdadeiros 

“cutelos suspensos sobre a cabeça do irreverente ou inconformado.”
168

 

Nesta pesquisa, procurámos o rasto dos indivíduos visados pela repressão 

brasileira à luta operária e verificámos que seguindo determinada ideologia política – 

como o anarquismo ou o comunismo, que exerciam forte influência – ou não, eles 

poderão ter-se envolvido em greves e manifestações no Brasil, mas uma vez regressados 

a Portugal, são fracos os dados que possuímos para podermos afirmar com certeza se 

essa participação nos sindicatos e movimentos políticos teve continuidade. Contudo, 

também não podemos afirmar o contrário, uma vez que 13 casos respondem 

positivamente à nossa questão inicial, e várias outras dúvidas se colocam, 

nomeadamente, se estes indivíduos teriam assumido outros nomes na clandestinidade, 

ou se teriam até ido para outros países combater, por exemplo, o fascismo de Franco ou 

o nazismo de Hitler, conforme o caso de A. Inácio Bastos relatado no Capítulo III. 

O irreverente ou inconformado é-o, no entanto, em todos os locais do mundo. Mas 

há uma característica apontada a estes indivíduos que nós não conseguimos comprovar 

pela insuficiência de dados dos processos: segundo atesta a investigação de Lená 

Medeiros de Menezes, a maioria dos cidadãos processados e expulsos, principalmente 

os portugueses, viviam no Brasil há vários anos, tendo muitos constituído lá família.
169

 

Ou seja, para estes indivíduos, Portugal não seria mais a querida terra natal e o almejado 

destino do regresso. Pelo contrário, a saída do Brasil poderia significar para eles  - ou 

aliás, para aqueles de reduzida determinação ideológica - o fracasso e o envolvimento 

no movimento operário aquilo que lhes ditou a (pouca) sorte, levando-os a rejeitar 

qualquer posterior participação política. 
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Apesar de tudo, de uma coisa estamos certos: estes portugueses enfrentaram a lei 

e a repressão no combate pela conquista de um sonho coletivo e devem por isso sair do 

silêncio de uma vida de luta diária pela sobrevivência sem glórias. 
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ANTT. Arquivo PIDE/DGS: Processo 1284-PSE, António Alves Pereira Júnior. 

[Disponivel no Arquivo Nacional Torre do Tombo, Lisboa, Portugal] 

ANTT. Arquivo PIDE/DGS: Processo 1023, António Mendes e Franklin dos Santos 

Monteiro. [Disponivel no Arquivo Nacional Torre do Tombo, Lisboa, Portugal] 

ANTT. Arquivo PIDE/DGS: Processo 518-PSE, António Ramos. [Disponivel no 

Arquivo Nacional Torre do Tombo, Lisboa, Portugal] 
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ANTT. Arquivo PIDE/DGS: Processo PSE-1724/1922, João Marcelino. [Disponivel no 

Arquivo Nacional Torre do Tombo, Lisboa, Portugal] 

ANTT. Arquivo PIDE/DGS: Processo 1359-PSE, João Marques Melo. [Disponivel no 

Arquivo Nacional Torre do Tombo, Lisboa, Portugal] 

ANTT. Arquivo PIDE/DGS: Processo 1063, João Queiroz Nogueira e Isaias Gomes 

Pinho. [Disponivel no Arquivo Nacional Torre do Tombo, Lisboa, Portugal] 

ANTT. Arquivo PIDE/DGS: Processo 460/SPS, José Maria Carvalho. [Disponivel no 

Arquivo Nacional Torre do Tombo, Lisboa, Portugal] 

ANTT. Arquivo PIDE/DGS: Processo Crime 1065/36, José Maria Esteves. [Disponivel 

no Arquivo Nacional Torre do Tombo, Lisboa, Portugal] 

ANTT. Arquivo PIDE/DGS: Processo 455-A-PSE, José Rosa da Silva. [Disponivel no 

Arquivo Nacional Torre do Tombo, Lisboa, Portugal] 

ANTT. Arquivo PIDE/DGS: Processo 2760-PSE, Sebastião Lourenço. [Disponivel no 

Arquivo Nacional Torre do Tombo, Lisboa, Portugal] 

ANTT. Arquivo PIDE/DGS: Processo 3401, Manuel Pereira. [Disponivel no Arquivo 

Nacional Torre do Tombo, Lisboa, Portugal] 

ANTT. Arquivo PIDE/DGS: Processo 3702 e Cadastro 10218/28, Bernardino José 

Marques do Vale. [Disponivel no Arquivo Nacional Torre do Tombo, Lisboa, Portugal] 

ANTT. Arquivo PIDE/DGS: Processo 3151 PSE, Joaquim Alves Ferreira, João Soares 

Barbosa, Hipólito de Rezende, Gil de Paiva, Manuel Simões dos Santos, Manuel 

Francisco Fructuoso, José Freitas, José Cerqueira, António Pinto, António Ribeiro 

Ferreira. [Disponivel no Arquivo Nacional Torre do Tombo, Lisboa, Portugal] 

ANTT. Arquivo PIDE/DGS: Cadastro 1356, José Maria Coelho. [Disponivel no 

Arquivo Nacional Torre do Tombo, Lisboa, Portugal] 

ANTT. Arquivo PIDE/DGS: Processo 878/39, Albino Constantino Martins Vilarinho. 

[Disponivel no Arquivo Nacional Torre do Tombo, Lisboa, Portugal] 

ANTT. Arquivo PIDE/DGS: Processo 3763, António Cardoso e Mário Augusto Alves. 

[Disponivel no Arquivo Nacional Torre do Tombo, Lisboa, Portugal] 

ANTT. Arquivo PIDE/DGS: Processo Crime 162/37, António Francisco Lopes. 

[Disponivel no Arquivo Nacional Torre do Tombo, Lisboa, Portugal] 

ANTT. Arquivo PIDE/DGS: Registo Geral de Presos 13048, Processo Gr. 106/41, 

Processo Gr. 2187/41, Processo 437/49, Artur Inácio Bastos. [Disponivel no Arquivo 

Nacional Torre do Tombo, Lisboa, Portugal] 

ANTT. Arquivo PIDE/DGS: Registo Geral de Presos 13138, Processo Crime 364/41, 

Augusto António Figueiras. [Disponivel no Arquivo Nacional Torre do Tombo, Lisboa, 

Portugal] 
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ANTT. Arquivo PIDE/DGS: Processo SPS 473-A/1932, Processo 847/37, Processo PC 

391/43, Euclides Venade Pinche. [Disponivel no Arquivo Nacional Torre do Tombo, 

Lisboa, Portugal] 

ANTT. Arquivo PIDE/DGS: Processo PSE 3201, João Pereira . [Disponivel no Arquivo 

Nacional Torre do Tombo, Lisboa, Portugal] 

ANTT. Arquivo PIDE/DGS: Processo 430/49, Registo Geral de Presos 18903, Joaquim 

Ferreira da Costa. [Disponivel no Arquivo Nacional Torre do Tombo, Lisboa, Portugal] 

ANTT. Arquivo PIDE/DGS: Processo 1052/36, Registo Geral de Presos 3819, Joaquim 

Pinto Ferreira Martins. [Disponivel no Arquivo Nacional Torre do Tombo, Lisboa, 

Portugal] 

ANTT. Arquivo PIDE/DGS: Processo SPS 317, José Proença. [Disponivel no Arquivo 

Nacional Torre do Tombo, Lisboa, Portugal] 

ANTT. Arquivo PIDE/DGS: Processo 460-A, Registo Geral de Presos 545, Processo 

460/SPS, Júlio César Leitão. [Disponivel no Arquivo Nacional Torre do Tombo, 

Lisboa, Portugal] 

 Relatórios do governo brasileiro - Center for Research Libraries [disponíveis em 

linha,  http://www.crl.edu/brazil] 

Relatórios anuais do Ministério da Justiça de 1890 a 1928 

Mensagens anuais Executivas de 1890 a 1930 

Mensagens anuais dos Presidentes das Províncias de 1890 a 1930 

 Imprensa operária portuguesa - Arquivo Histórico-Social da Biblioteca Nacional 

de Portugal 

A Voz do Operariado, Lisboa, 1913 

 Legislação brasileira de expulsão de estrangeiros - Portal da Câmara dos 

Deputados [ disponível em http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao] 

Decreto-Lei 1.641, de 7 de janeiro de 1907 

Decreto-Lei 2.741, de 8 de janeiro de 1913 

Decreto 4.247, de 6 de janeiro de 1921 

Decreto 4.269, de 17 de janeiro de 1921 

 Boletim de Emigração do Comissariado Geral dos Serviços de Emigração 

 Discursos do deputado Adolpho Gordo 

GORDO, Adolpho – A Expulsão de estrangeiros: discursos pronunciados na 

Câmara dos Deputados nas sessões de 29 de novembro e de 14 de dezembro de 

1912. São Paulo: Espindola & Comp., 1913. 



70 
 

Bibliografia 

ALVES, Jorge Fernandes – Os Brasileiros: emigração e retorno no Porto oitocentista. 

Porto: Universidade do Porto, 1994. Tese de Doutoramento. 

ALVES, Paulo – A verdade da repressão: práticas penais e outras estratégias na 

ordem republicana. São Paulo: Editora Arte & Ciência/UNIP, 1997. 

BONFÁ, Rogério – As expulsões de estrangeiros e a defesa da soberania nacional na 

Primeira República brasileira (1891-1926). História Social. Campinas: 

IFCH/UNICAMP. N.º 16 (1º semestre de 2009), p. 63-85. [Consult. 2013-05-02]. 

Disponível em http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/view/234/220. 

BONFÁ, Rogério – “Com lei ou sem lei”: as expulsões de estrangeiros na Primeira 

República. Cadernos AEL. Campinas: Arquivo Edgard Leuenroth. Vol. 14, N.º 26 

(2009), p. 181-217. [Consult. 2013-05-03] Disponível em 

http://segall.ifch.unicamp.br/publicacoes_ael/index.php/cadernos_ael/article/viewFile/50/51. 

CAMPOS, Cristina Hebling – O Sonhar Libertário (Movimento operário nos anos de 

1917 a 1920). Campinas: IFCH, 1983. Dissertação de Mestrado. 

CARONE, Edgard – Movimento Operário no Brasil (1877-1944). São Paulo: Difel, 

1979. 

CARVALHO, José Murilo de - Os Bestializados. O Rio de janeiro e a República que 

não foi. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 

DIAS, Everardo – História das Lutas Sociais no Brasil. 2ª Edição. São Paulo: Alfa-

Omega, 1977. 

DULLES, John – Anarquistas e Comunistas no Brasil. Trad. de César Parreiras Horta. 

2ª Edição. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1977. 

FAUSTO, Bóris – Conflito Social na República Oligárquica: A greve de 1917. Estudos 

CEBRAP. São Paulo: Edições CEBRAP. N.º 10 (1974), p. 81 a 109. [Consult. 2013-05-

09]. Disponível em 

http://www.cebrap.org.br/v2/files/upload/biblioteca_virtual/conflito_social_na_republica.pdf. 

FAUSTO, Bóris – Trabalho urbano e conflito social. 3ª Edição. São Paulo: Difel, 1977. 

GOMES, Flávio; NEGRO, Antonio – As greves antes da “grève”: as paralisações do 

trabalho feitas por escravos no século XIX. Ciência e Cultura. São Paulo. Vol. 65, N.º 2 



71 
 

(Apr/Jun 2013) p. 56-59. [Consult. 2013-05-30]. Disponível em 

http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v65n2/23.pdf. 

GUERRA, Maria Pia – Anarquistas, trabalhadores, estrangeiros: a construção do 

constitucionalismo brasileiro na Primeira República. Brasília: Faculdade de Direito da 

Univ. de Brasília, 2012. Dissertação de Mestrado. 

HOBSBAWM, E. J. – A Era do Império (1875-1914). Lisboa: Presença, 1990. 

KLEIN, Herbert – A integração social e económica dos imigrantes portugueses no 

Brasil nos finais do século XIX e no século XX. Análise Social. Lisboa: ICS-UL. Vol. 

XXVIII (1993), p. 235-265. [Consult. 2013-06-13]. Disponível em 

http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223290545Z8cUY2rh7Lu99TE5.pdf. 

LOPREATO, Christina – O espírito da revolta (a greve geral anarquista de 1917). 

Campinas: IFCH, 1996. Tese de Doutoramento. 

MARAM, Sheldon Leslie – Anarquistas, imigrantes e o movimento operário brasileiro 

(1890-1920). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 

MARINS,  Paulo – Habitação e vizinhança: limites da privacidade no surgimento das 

metrópoles brasileiras. In NOVAIS, Fernando (coord.) – História da Vida Privada no 

Brasil. República: da Belle Époque à Era da Rádio. São Paulo: Companhia das Letras, 

Vol. 3, 1998. 

MATOS, Maria Izilda; LEITÃO, Alfredo Moreno – Portugueses em São Paulo: 

trabalho e ação política. Dimensões. Vitória: UFES. Vol. 26 (2011), p. 113-135. 

[Consult. 2013-03-10]. Disponível em 

http://www.ufes.br/ppghis/dimensoes/data/uploads/7_Dimensoes26_Maria_I._S._Matos_e_Alfr

edo_Moreno_Leitao_p._113-135.pdf. 

MENEZES, Lená Medeiros de – Bastidores: Um outro olhar sobre a imigração no Rio 

de Janeiro. Revista Acervo. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional. Vol. 10, N.º 2 (Jul/Dez 

1997), p. 3-15. [Consult. 2012-05-29]. Disponível em 

http://www.arquivonacional.gov.br/media/v10_n2_%20jul_dez_1997.pdf. 

MENEZES, Lená Medeiros de – Os Indesejáveis: desclassificados da modernidade. 

Protesto, crime e expulsão na Capital Federal (1890-1930). Rio de Janeiro: EdUERJ, 

1996. 



72 
 

MENEZES, Lená Medeiros de – Os Processos de expulsão como fontes para a História 

da Imigração Portuguesa no Rio de Janeiro (1907-1930). In MARTINS, Isménia; 

SOUSA, Fernando (org.) – Portugueses no Brasil: migrantes em dois atos. Niterói: 

Muiraquitã, 2006. 

MENDES, Mauricio Matos. – A experiência anarquista no Brasil: reflexos das greves 

de 1917 na Câmara dos Deputados. Brasília: Centro de Formação, Treinamento e 

Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, 2009. Monografia apresentada no Curso de 

Especialização em Instituições e Processos Políticos do Legislativo. 

PEREIRA, Miriam Halpern – A Política portuguesa de emigração (1850-1930). Bauru: 

EDUSC, 2002. 

PINHEIRO, Paulo Sérgio; HALL, Michael M.  – A Classe Operária no Brasil: 

Condições de vida e de trabalho, relações com os empresários e o Estado. Documentos. 

São Paulo: Brasiliense, 1981. 

PINHEIRO, Paulo Sérgio – O proletariado industrial na Primeira República. In 

FAUSTO, Bóris – História Geral da Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, Vol. 2, 1990. 

PIRES, Rui Pena (coord.) – Portugal: Atlas das Migrações Internacionais. Lisboa: 

Tinta da China, 2010. 

RAIGORODSKY, Breno – Formação do Partido Comunista Brasileiro. In 

MARANHÃO, Ricardo; MENDES JR, António – Brasil história: texto e consulta, Vol. 

3. 2ª Edição. São Paulo: Hucitec, 1989, p. 323-326. 

RIBEIRO, Anna – “Abre-se a sessão”: embates no poder legislativo para elaboração e 

aprovação de leis de expulsão de estrangeiros na Primeira República (1889-1926). Rio 

de Janeiro: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 2010. Dissertação de 

Mestrado. 

RIBEIRO, Gladys; TERRA, Paulo – A atuação dos imigrantes portugueses nos 

movimentos sociais, como fonte de garantia e alargamento de direitos. In SOUSA, 

Fernando et. al (coord.) – As Relações Portugal-Brasil no Século XX. Porto: Fronteira 

do Caos/CEPESE, 2010. 

RIBEIRO, Gladys – Mata Galegos: os portugueses e os conflitos de trabalho na 

República Velha. São Paulo: Brasiliense, 1991. 



73 
 

RODRIGUES, Edgar - Alvorada Operária, Rio de Janeiro: Edições Mundo Livre, 1979 

RODRIGUES, Edgar – Socialismo e Sindicalismo no Brasil (1675-1913). Rio de 

Janeiro: Laemmert, 1969. 

RODRIGUES, Lêda Boechat – História do Supremo Tribunal Federal: Doutrina 

Brasileira do Habeas-Corpus (1910-1926), Tomo III. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1991. 

SAMIS, Alexandre – Clevelândia: anarquismo, sindicalismo e repressão política no 

Brasil. São Paulo: Imaginário, 2002. 

SAMIS, Alexandre – Minha Pátria é o Mundo Inteiro. Neno Vasco, o anarquismo e o 

sindicalismo revolucionário em dois mundos. Lisboa: Letra Livre, 2009. 

SAMIS, Alexandre – Pavilhão Negro sobre Pátria Oliva: Sindicalismo e Anarquismo no 

Brasil. In COÊLHO, Plínio (trad.) – História do Movimento Operário Revolucionário. 

São Paulo: Imaginário, 2004, p. 125-189. 

SILVA, Érica Sarmiento – A “não-democracia” dos excluídos. Alguns pontos da 

política imigratória brasileira. LOGOS 27: Mídia e democracia. Rio de Janeiro: UERJ. 

Ano 14 (2º semestre de 2007), p. 141-148. [Consult. 2012-05-12].  Disponível em 

http://www.logos.uerj.br/PDFS/27/10_ERICA.pdf. 

SEVCENKO, Nicolau – A Revolta da Vacina: mentes insanas em corpos rebeldes. São 

Paulo: Scipione, 1993. 

SEVCENKO, Nicolau – Introdução. O prelúdio republicano, astúcias da ordem e 

ilusões do progresso. In NOVAIS, Fernando (coord.) – História da Vida Privada no 

Brasil. República: da Belle Époque à Era da Rádio. São Paulo: Companhia das Letras, 

Vol. 3, 1998. 

SILVA, Fernando Teixeira da – Imigração Portuguesa e Movimento Operário no Brasil: 

Fontes e arquivos de Lisboa. Revista Acervo. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional. Vol. 

10, N.º 2 (Jul/Dez 1997), p. 85-96. [Consult. 2012-05-29]. Disponível em 

http://www.arquivonacional.gov.br/media/v10_n2_%20jul_dez_1997.pdf. 

WOODCOCK, George – O Anarquismo. Trad. de Rafael Gomes Filipe. Lisboa: 

Meridiano, 1971. 



74 
 

ANEXOS 
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B. LEGISLAÇÃO 

 

DECRETO N. 1641 – DE 7 DE JANEIRO DE 1907 

Providencia sobre a expulsão de estrangeiros do territorio nacional. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte 

resolução: 

Art. 1º O estrangeiro que, por qualquer motivo, comprometter a segurança 

nacional ou a tranquillidade publica, póde ser expulso de parte ou de todo o territorio 

nacional. 

 

Art. 2º São tambem causas bastantes para a expulsão: 

1ª, a condemnação ou processo pelos tribunaes estrangeiros por crimes ou delictos 

de natureza commum; 

2ª, duas condemnações, pelo menos, pelos tribunaes brazileiros, por crimes ou 

delictos de natureza commum; 

3ª, a vagabundagem, a mendicidade e o lenocinio competentemente verificados. 

 

Art. 3º Não póde ser expulso o estrangeiro que residir no territorio da Republica 

por dous annos continuos, ou por menos tempo, quando: 

a) casado com brazileira; 

b) viuvo com filho brazileiro. 

 

Art. 4º O Poder Executivo póde impedir a entrada no territorio da Republica a 

todo estrangeiro cujos antecedentes autorizem incluil-o entre aquelles a que se referem 

os arts. 1º e 2º. 

Paragrapho unico. A entrada não póde ser vedada ao estrangeiro nas condições do 

art. 3º, si tiver se retirado da Republica temporariamente. 

 

Art. 5º A expulsão será individual e em fórma de ato, que será expedido pelo 

Ministro da Justiça e Negocios Interiores. 

 

Art. 6º O Poder Executivo dará annualmente conta ao Congresso da execução da 

presente lei, remettendo-lhe os nomes de cada um dos expulsos, com a indicação de sua 

nacionalidade, e relatando igualmente os casos em que deixou de attender á requisição 

das autoridades estadoaes e os motivos da recusa. 

 

Art. 7º O Poder Executivo fará notificar em nota official ao estrangeiro que 

resolver expulsar, os motivos da deliberação, concedendo-lhe o prazo de tres a trinta 

dias para se retirar, e podendo, como medida de segurança publica, ordenar a sua 

detenção até o momento da partida. 
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Art. 8º Dentro do prazo que fôr concedido, póde o estrangeiro recorrer para o 

proprio Poder que ordenou a expulsão, si ella se fundou na disposição do art. 1º, ou para 

o Poder Judiciario Federal, quando proceder do disposto no art. 2º. Sómente neste 

ultimo caso o recurso terá effeito suspensivo. 

Paragrapho unico. O recurso ao Poder Judiciario Federal consistirá na justificação 

da falsidade do motivo allegado, feita perante o juizo seccional, com audiencia do 

ministerio publico. 

 

Art. 9º O estrangeiro que regressar ao territorio de onde tiver sido expulso será 

punido com a pena de um a tres annos de prisão, em processo preparado e julgado pelo 

juiz seccional e, depois de cumprida a pena, novamente expulso. 

 

Art. 10. O Poder Executivo póde revogar a expulsão, si cessarem as causas que a 

determinaram. 

 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrario. 

Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1907, 19º da Republica. 

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA. 

Augusto Tavares de Lyra. 

 

 

DECRETO N. 2.741 – DE 8 DE JANEIRO DE 1913 

Revoga os arts. 3º e 4º, paragrapho unico, e 8º do decreto n. 1.641, de 7 de janeiro de 1907 

 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução 

seguinte: 

 

Artigo unico. Ficam revogados os arts. 3º e 4º, paragrapho unico, e 8º do decreto 

n. 1.641, de 7 de janeiro de 1907; revogadas as disposições em contrario. 

 

Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1913, 92º da Independência e 25º da Republica. 

 

HERMES R. DA FONSECA. 

Rivadavia da Cunha Corrêa. 
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DECRETO N. 4.247 – DE 6 DE JANEIRO DE 1921 

Regula a entrada de estrangeiros no territorio nacional 

 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte 

resolução: 

 

Art. 1º E’ licito ao Poder Executivo impedir a entrada no territorio nacional: 

1º, de todo estrangeiro nas condições do art. 2º desta lei; 

2º, de todo estrangeiro mutilado, aleijado, cego, louco, mendigo, portador de 

molestia incuravel ou de molestia contagiosa grave; 

3º, de toda estrangeira, que procure o paiz para entregar-se á prostituição; 

4º, de todo estrangeiro de mais de 60 annos. 

Paragrapho unico. Os estrangeiros a que se referem os ns. 2 e 4 terão livre entrada 

no paiz salvo os portadores de molestia contagiosa grave: 

a) si provarem que teem renda para custear a propria subsistencia; 

b) si tiverem parentes ou pessôas que por tal se responsabilizem, mediante termo 

de fiança assignado, perante a autoridade policial. 

 

Art. 2º Poderá ser expulso do territorio nacional, dentro de cinco annos, a contar 

de sua entrada no paiz, o estrangeiro a respeito de quem se provar: 

1º, que foi expulso de outro paiz; 

2º, que a policia de outro paiz o tem como elemento pernicioso á ordem publica; 

3º, que, dentro do prazo acima referido, provocou atos de violencia para, por meio 

de factos criminosos, impôr qualquer seita religiosa ou politica; 

4º, que, pela sua conducta, se considera nocivo á ordem publica ou á segurança 

nacional; 

5º, que se evadiu de outro paiz por ter sido condemnado por crime de homicidio, 

furto, roubo, bancarrota,  falsidade, contrabando, estellionato, moeda falsa ou lenocinio; 

6º, que foi condemnado por juiz brasileiro, pelos mesmos crimes. 

 

Art. 3º Não póde ser expulso o estrangeiro que residir no territorio nacional por 

mais de cinco annos ininterruptos. 

 

Art. 4º Para o effeito do disposto no artigo antecedente, salvo o caso do n. 4 do 

art. 69 da Constituição, considera-se residente o estrangeiro que provar: 

1º, sua permanencia em logar ou logares certos do territorio nacional durante 

aquelle prazo; 

2º, houver feito por termo, perante autoridade policial ou municipalidade dos 

logares onde, no decurso desse tempo, residiu, ou para onde se mudou, a declaração de 

sua intenção de permanecer no paiz; 
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3º, que dentro do alludido prazo vem mantendo no Brasil um ou mais centros de 

occupações habituaes, onde exerce qualquer profissão licita. 

 

Art. 5º Concluido o processo administrativo da expulsão, a autoridade policial o 

remetterá ao Ministro da Justiça e Negocios Interiores, para que resolva como de 

direito. Expedido o ato de expulsão será elle communicado a cada um dos expulsados: 

§ 1º O estrangeiro expulsando poderá recorrer, dentro de dez dias, para a 

autoridade que ordenou a expulsão, si esta se tiver dado por qualquer dos motivos  a que 

se referem os ns. 1, 2, 3 e 4 do art. 2º; ou, dentro de 30 dias, para o Poder Judiciario, si o 

ato de expulsão se houver firmado nos ns. 5 e 6 do mesmo artigo. 

§ 2º Ao expulsando será licito retirar-se do paiz, dentro dos prazos do paragrapho 

anterior, podendo, entretanto, a autoridade detel-o, durante esse mesmos prazos, por 

motivo de segurança, em logar não destinado a criminosos communs, salvo no caso dos 

ns. 5 e 6 do art. 2º. 

§ 3º No recurso ao Poder Judiciario a defesa consistirá exclusivamente na 

justificação da falsidade do motivo allegado. 

 

Art. 6º O estrangeiro expulso, que voltar ao paiz antes de revogada a expulsão, 

ficará, pela simples verificação do facto, sujeito á pena de dous annos de prisão, após o 

cumprimento da qual será novamente expulso. 

Paragrapho unico. O processo e julgamento neste caso serão da competencia da 

Justiça Federal. 

 

Art. 7º Ao Poder Executivo é facultado revogar a expulsão, si houverem cessado 

as causas que a motivaram. 

 

Art. 8º Revogam-se as disposições me contrario. 

Rio de Janeiro, em 6 de janeiro de 1921, 100º da Independencia e 33º da 

Republica. 

EPITACIO PESSÔA. 

Alfredo Pinto Vieira de Mello. 

  

 

DECRETO N. 4.269 – DE 17 DE JANEIRO DE 1921 

Regula a Repressão do Anarchismo 

 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte 

resolução: 

 

Art. 1º Provocar diretamente, por escripto ou por qualquer outro meio de 

publicidade, ou verbalmente em reuniões realizadas nas ruas, theatros, clubs, sédes de 
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associações, ou quaesquer logares publicos ou franqueados ao publico, a pratica de 

crimes taes como damno, depredação, incendio, homicidio, com o fim de subverter a 

atual organização social: 

Pena: prisão cellular por um anno a quatro annos. 

 

Art. 2º Fazer pelos meios indicados no artigo antecedente, a apologia dos crimes 

praticados contra a atual organização social, ou fazer, pelos mesmos meios, o elogio dos 

autores desses crimes, com o intuito manifesto de instigar a pratica de novos crimes da 

mesma natureza: 

Pena: prisão cellular por seis mezes a um anno. 

 

Art. 3º Si a provocação de que trata o art. 1º for dirigida diretamente a militares, 

praças ou officiaes de corporações militarizadas da União e dos Estados, ou si a 

apologia ou o elogio de que trata o art. 2º forem feitos perante os mesmos militares, 

praças ou officiaes de corporações militarizadas da União ou dos Estados: 

Pena: prisão cellular, no caso da provocação por dous a cinco annos; no caso da 

instigação por um a dous annos. 

 

Art. 4º Fazer explodir em edificios publicos ou particulares, nas vias publicas ou 

logares franqueados ao publico, bombas de dynamite ou de outros explosivos iguaes, ou 

semelhantes em seus effeitos aos da dynamite. 

Pena: prisão cellular por um a quatro annos. 

 

Art. 5º Collocar, nos logares indicados no artigo anterior, bombas de dynamite ou 

de outros explosivos iguaes ou semelhantes em seus effeitos aos da dynamite: 

Pena: prisão cellular por seis mezes a dous annos. 

 

Art. 6º Fabricar bombas de dynamite ou de outros explosivos iguaes ou 

semelhantes, em seus effeitos, aos da dynamite, com o intuito de causar tumulto, 

alarma, ou desordem, ou de commetter alguns dos crimes indicados no art. 1º ou de 

auxiÌiar a sua execução: 

Pena: prisão cellular por seis mezes a dous annos. 

 

Art. 7º Provocar diretamente pelos meios indicados no art. 1º a pratica de crimes 

taes como damno, depredação, incendio, roubo, homicidio: 

Pena: prisão cellular por seis mezes a dous annos. 
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Art. 8º Concertarem-se ou associarem-se duas ou mais pessoas para a pratica de 

qualquer dos crimes indicados no art. 1º: 

Pena: prisão cellular por seis mezes a dous annos. 

 

Art. 9º Nos crimes definidos no Codigo Penal, arts. 204 e 382 e no decreto n. 

1.162, de 12 de setembro de 1890, art. 1º, ns. 1 e 2, as penas serão de: prisão cellular por 

tres mezes a um anno. 

Paragrapho unico. Si forem falsas as declarações a que se refere o § 1º do art. 382 

do Codigo Penal e a sociedade tiver fins oppostos á ordem social, a autoridade policial 

fará dispersar a reunião, e os chefes e diretores soffrerão a pena de um a dous annos de 

prisão cellular. 

 

Art. 10. Os crimes de lenocinio capitulados na lei numero 2.992, de 25 de 

setembro de 1915, são inafiançaveis. 

 

Art. 11. Si os crimes previstos nos arts. 136, 137, 138, 139, 141, 142, 144, 149, 

princ., e § 1º, 150, 152, 153, 326, a 329, § 2º todos do Codigo Penal, forem praticados 

por meio de bombas de dynamite ou de outros explosivos iguaes ou semelhantes em 

seus effeitos, aos da dynamite: 

Pena: prisão cellular por dous a oito annos. 

 

Art. 12. O Governo poderá ordenar o frechamento, por tempo determinado, de 

associações, syndicatos e sociedades civis quando incorram em atos nocivos ao bem 

publico. 

§ 1º Ao Poder Judiciario compete, porém, decretar a dissolução em ação propria, 

de fórma summaria, promovida pelo Ministerio Publico. 

§ 2º O ato do Governo será fundamentado e expedido pelo Ministerio da Justiça e 

Negocios Interiores si a sociedade, associação, ou syndicato funccionar no Districto 

Federal ou no Territorio do Acre. 

 

Art. 13. Serão da competencia da Justiça Federal e processados e julgados de 

conformidade com as disposições lei n. 515, de 3 de novembro de 1898, os crimes 

previstos nesta Iei: 

1º, quando tiverem por fim a subversão da atual organização social; 

2º, quando prejudicarem um bem publico federal ou particular, que esteja sob a 

guarda, deposito ou administração do Governo Federal; 
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3º, quando praticado contra funccionario federal, em ato, ou por motivo do 

exercicio de suas funcções; 

4º, nas hypotheses do art. 3º desta lei; 

§ 1º Nos demais casos são competentes para o processo e julgamento: 

a) no Districto Federal os juizes de direito do crime, observado o disposto nos 

arts. 265 e 266 do decreto n. 9.263, de 28 de dezembro de 1911; 

b) no Territorio do Acre, os juizes de direito do crime, observado o disposto no 

art. 347 do decreto n. 9.831, de 13 de outubro de 1912. 

§ 2º Nos Estados o processo e o julgamento serão feitos nos termos e na 

conformidade das respetivas leis. 

 

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrario. 

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1921, 100º da Independencia e 33º da Republica. 

 

EPITACIO PESSÔA. 

Alfredo Pinto Vieira de Mello. 

 

 

DECRETO N. 5.221 – DE 12 DE AGOSTO DE 1927 

Determina que no crime definido no decreto n. 1.162, de 12 de dezembro de 1890, a pena será 

de prisão cellular e o crime inafiançavel, e dá outras providencias 

 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução 

seguinte: 

 

Art. 1º São inafiançaveis os crimes previstos no decreto n. 1.162, de 12 de dezembro 

de 1890, e as penas respectivas passam a ser de seis mezes a um anno de prisão cellular 

para o caso do § 1º e de um a dous annos para o caso do § 2º.  

 

     Art. 2º O art. 12 da lei n. 4.269, de 17 de janeiro de 1921, fica substituido pelo 

seguinte: "O Governo poderá ordenar o fechamento, por tempo determinado, de 

aggremiações, syndicatos, centros ou sociedades que incidam na pratica de crimes 

previstos nesta lei ou de actos contrarios á ordem, moralidade e segurança publicas, e, 

quer operem no estrangeiro ou no paiz, vedar-lhes a propaganda, impedindo a 
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distribuição de escriptos ou suspendendo os orgãos de publicidade que a isto se 

proponham, sem prejuizo do respectivo processo criminal".  

 

      § 1º Ao Poder Judiciario compete decretar-lhes a dissolução em acção propria, de 

fórma summaria, promovida pelo Ministerio Publico.  

 

      § 2º O acto do Governo será fundamentado e expedido pelo Ministro da Justiça e 

Negocios Interiores.  

 

     Art. 3º O disposto no art. 409 do Codigo Penal é tambem applicavel á pena de prisão 

correccional de que trata o decreto n. 6.994, de 19 de junho de 1908.  

 

     Art. 4º Revogam-se as disposições em contrario. 

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1927, 106º da Independencia e 39º da Republica. 

 

WASHINGTON LUIS DE SOUZA  

Augusto de Vianna do Castello  

 

 


