
mcmcmcmcmcmcmcmcmcmcmc  mc   mcmcmcmcmcmcmcmcmcmcmc
Boletim do Núcleo de Pesquisa Marques da Costa . Ano IV . No11 . Fevereiro de 2009

Caixa Postal 14576 . CEP.: 22412-970 . Rio de Janeiro . RJ . marquesdacosta@riseup.net . http://www.farj.org/

O SINDICALISMO REVOLUCIONÁRIO ENTRE OS OPERÁRIOS
TÊXTEIS DE MAGÉ - RJ (1917-1919)

emecêMemória é Luta! 

Grande parte das principais ações do movimento operário 
brasileiro, quando de seu início entre fins do século XIX e 
começo do XX, ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, capital 
federal, e principal centro financeiro, comercial e industrial do 
país. Quanto à indústria, a presença deste núcleo econômico 
dava suporte e estímulo para a instalação de fábricas nas suas 
proximidades, em locais da então província e depois Estado 
do Rio (o atual Estado, menos o mu-
nicípio carioca).

Entre as categorias profissionais mais 
combativas contavam-se os trabalha-
dores têxteis. Segundo a historiadora 
Maria Eulália L. Lobo, ao passo que no 
começo do século passado os tece-
lões ocupavam posição secundária no 
movimento operário, no auge deste, 
de 1917 ao início de 1920, apareceram 
como a categoria mais atuante na sua 
vanguarda1. Fruto de uma militância 
sindical independente das peias do 
Estado, e frontalmente insubmissa aos 
interesses do patronato, foi fundada 
a União dos Operários em Fábricas 
de Tecidos (UOFT) em 1917, no Rio 
de Janeiro. Seus componentes mais 
empenhados, majoritariamente orien-
tados pelos princípios do sindicalismo 
revolucionário e do anarquismo, tra-
taram de construir uma organização 
potente. De acordo com declaração 
feita em fins de 1918 por um mem-
bro de seu conselho fiscal ao jornal 
A Razão, a UOFT reunia então 27.000 associados, e além da 
sede central tinha dez sucursais. Seus diretores visitariam, 
diariamente, tanto as sucursais da capital, quanto as de Niterói, 
Petrópolis, Magé, Santo Aleixo e Paracambi2.

Nas pesquisas que empreendemos sobre essa atividade de mo-
bilização na área de Magé, encontramos evidências da dedicação 
com que ela era realizada, e da influência capital que alcançou 
nas lutas operárias nesse ponto da Baixada Fluminense.

Magé, com sua sede municipal e suas localidades de Santo 
Aleixo e Pau Grande, fôra escolhida como localização para 

grandes fábricas de tecidos. Centenas e centenas de operários 
trabalhavam nelas, ocupados nos diversos serviços ligados à 
produção dos panos3. Os problemas que esta massa traba-
lhadora enfrentava eram os mesmos, em geral, com que os 
demais trabalhadores de sua categoria, e também os de outras, 
estavam às voltas: longas jornadas de trabalho, baixos salários, 
más condições nos locais de trabalho, superexploração do 

trabalho feminino e infantil, opressão 
por parte de mestres, contramestres, 
gerentes e encarregados da segu-
rança, hostilidade das empresas aos 
trabalhadores que reivindicavam e/
ou se sindicalizavam, com o recurso 
a diversas punições etc.  Vale lembrar, 
para melhor caracterizar o quadro 
destes problemas, que no Brasil da 
época, o Estado pautava-se por uma 
postura liberal diante da questão 
das relações patrões-empregados, 
praticamente deixando as decisões 
sobre a organização do trabalho e a 
forma de tratamento da mão-de-obra 
entregues aos critérios dos emprega-
dores e seus prepostos.

Notamos, no caso dos operários 
têxteis do município de Magé, um 
problema específico, embora não 
exclusivo desta parte do operariado: 
a distância em relação aos meios de 
acesso a um espaço público mais 
amplo, no qual o conhecimento de 
suas queixas, reivindicações e lutas 
lograriam obter apoios. Tal distância, 

geograficamente, era indicada pela sua posição periférica em 
relação ao centro poderoso e influente da capital do país4.

Entre as várias providências que a UOFT tomou, ao longo de 
sua existência, para cumprir o papel a que se propunha de ins-
trumento da união e da articulação da categoria têxtil, esteve o 
apoio à mobilização, à conscientização classista e à perspectiva 
revolucionária dos seus associados. Quanto aos de Magé, isto 
não foi diferente, e também lá, como em outras partes, uma 
militância local correspondeu a estes esforços.

A greve deflagrada no Rio de Janeiro em novembro de 19185 



Nota
O Núcleo de Pesquisas Marques da Costa está planejando 
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(cujo nascimento completa 200 anos), em maio/2009, e outro 
sobre Francisco Ferrer (cujo fuzilamento completa um sécu-
lo), no segundo semestre.

envolveu várias categorias, e nela a UOFT participou, condu-
zindo milhares de têxteis à paralisação do trabalho e às mani-
festações na rua. No bojo desta greve, militantes anarquistas, 
incluindo-se entre eles lideranças dos sindicatos, com apoio 
de grande parte do operariado, tentaram desencadear uma 
insurreição.  A tentativa foi sufocada pelo governo, e seguiu-se 
uma repressão de grandes proporções sobre trabalhadores 
organizados e intelectuais engajados no anarquismo.  A re-
pressão se abateu com mais força sobre os tecelões e, no dia 
seguinte à tentativa insurrecional, o operário Manuel Martins 
foi assassinado pela polícia em frente à fábrica de tecidos 
Confiança, em Vila Isabel. 

Em Magé, noticiou a imprensa, a sucursal da UOFT em Santo 
Aleixo foi assaltada pela polícia local, que revirou tudo e levou 
os livros de escrituração6. Ainda em dezembro, a comissão 
interina da UOFT (que assumira, pois a direção estava então 
foragida das autoridades), denunciando abusos sofridos pelos 
têxteis, informava que nas fábricas Mageense e Andorinhas, 
em Santo Aleixo, operários eram demitidos em massa e as 
casas onde residiam, de propriedade daquelas, eram invadidas 
e reviradas7.

Em 1919, mesmo com a repressão à tentativa insurrecional 
amainando na cidade do Rio, com a soltura de vários presos, 
as coisas não correriam assim no município da Baixada. Cinco 
sindicalistas presos por conta dos eventos de novembro conti-
nuavam na cadeia de Magé, por decisão do juiz de direito local. 
O comitê pró-presos, organizado em favor dos perseguidos 
de novembro, continuou funcionando em prol destes cinco 
companheiros8.

Assim, a UOFT mantinha seu apoio ao movimento em Magé, 
denunciando arbitrariedades, mas não apenas isto. Também 
enviava representantes à região, mesmo sob risco, para pro-
mover comícios, solenidades e debates, numa prática também 
pedagógica e informativa. Em 03/05/1919, o mesmo juiz que 
mantinha o encarceramento dos cinco militantes efetuou a 
prisão de Antenor Faria, 2º secretário da UOFT, e mais dois 
companheiros, no porto de Piedade, quando já se encontravam 
embarcados no vapor em que retornariam ao Rio de Janeiro, 
e os remeteu para a sede municipal9. Em junho, houve mobili-
zação permanente em Magé, durante a greve então realizada, 
em razão do trabalho conjunto dos delegados sindicais da 
UOFT e dos militantes locais. E mais repressão: em junho, 
autoridades policiais prendem e espancam Antenor Faria e 
outro representante, José Torres, na própria cidade de Magé. 
Deixados à própria sorte e bastante machucados, segundo os 
relatos, ambos tiveram que seguir a pé pela estrada de Raiz da 
Serra, a fim de se afastar da cidade, até que receberam ajuda 
de outras pessoas para chegar a Petrópolis. A repercussão 
dessa violência contribuiu para acirrar os ânimos na região. O 
comércio fechava às 18h. Os desmandos policiais prosseguiam, 
provavelmente com estímulo das empresas confrontadas pelos 
trabalhadores10.

Tal situação levou a uma manifestação violenta dos operários 
em Santo Aleixo, ainda em 1919, que na crônica local deixou a 
recordação, embora tênue, de uma tentativa de levante, abafada 
pela chegada de um contingente policial de trinta praças11.

Eis aí, então, uma exposição, ainda bastante incompleta, de 
fatos da história da militância sindicalista-revolucionária no 
pequeno município fluminense. Contudo, daquilo que foi visto 

e analisado, depreende-se a estreita ligação entre os militan-
tes têxteis da UOFT e seus colegas de trabalho das fábricas 
mageenses, no período mais intenso das lutas operárias no 
início da industrialização brasileira. Temos aí um exemplo de 
como o sindicalismo revolucionário, via suas associações, as-
sume o papel de promotor de uma prática solidária entre os 
operários, na linha dos princípios anarquistas de apoio mútuo 
e solidariedade classista.  Vemos também que os operários 
dos tecidos de Magé estabeleceram vínculos para contrapor-
se a um isolamento social e político, numa sociedade ainda 
predominantemente agrário-mercantil, e assim construir-se, 
lembrando o historiador Thompson, enquanto classe12.

Sergio Mesquita
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