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emecêMemória é Luta! 

A IMPRENSA ÁCRATA DO RIO E A 
REVOLUÇÃO MEXICANA NOS ANOS 1910 

Relembramos neste ano o centenário da 
Revolução Mexicana, e temos buscado 
refletir acerca da importância deste acon-
tecimento para as lutas dos trabalhadores.  
Procurando, no caso do anarquismo no 
Rio de Janeiro, ver as relações entre ele e 
o grande evento mexicano, descobrimos 
laços de simpatia dos militantes liber-
tários do Rio para com os do México, 
e uma solidariedade de classe capaz de 
superar toda sorte de obstáculos para se 
manifestar, em atos concretos de apoio.  
Apesar de uma certa escassez nas fontes 
de informação sobre o assunto, compro-
vamos que a imprensa ácrata no Rio dos 
anos 1910 deixou-nos testemunhos da 
impressão que a luta no México causava 
nos espíritos revolucionários cariocas e 
brasileiros, e indícios das tentativas de 
ajuda aos movimentos mexicanos de luta 
popular.  Baseamo-nos, para escrever este 
artigo, nas edições de dois jornais de ten-
dência anarquista, a Voz do Trabalhador e A 
Guerra Social.  A Voz surgiu em 1908, como 
resultado das decisões do 1º Congresso 
Operário Brasileiro, de 1906, no sentido 
de dotar a também fundada COB (Confe-
deração Operária Brasileira), de um órgão 
de imprensa próprio.  Este último foi A Voz 

do Trabalhador, que teve duas fases de pu-
blicação, encerrando-se em 1915.  Quanto 
à Guerra Social, foi um periódico criado 
no Rio por um grupo de mesmo nome, 
parte dele radicado nesta cidade, parte 
em São Paulo, e durou entre 1911 e 1912. 
Portanto, foi possível encontrar matérias 
sobre a questão do México em boa parte 
do período da revolução, utilizando estes 
dois jornais, que têm coleções disponíveis 
na Biblioteca Social Fábio Luz, no CCS em 
Vila Isabel.

Desde os primeiros anos da revolução, os 
colaboradores da imprensa proletária no 
Rio percebiam, sob os aspectos episódicos 
do conflito mexicano, o fundo social da 
luta dos trabalhadores radicais.  Portanto, 
buscavam levar a seus leitores essa com-
preensão, desfazendo o quanto possível 
as visões superficiais e conservadoras da 
grande imprensa brasileira.  Dizia A Voz do 
Trabalhador, a primeiro de julho de 1913: 
“De vez em quando os jornais burgueses 
publicam telegramas, recebidos por vias 
indiretas, noticiando uma ou outra bata-
lha no México. Essas notícias, para quem 
não acompanhou o movimento desde o 
começo, podem levar a crer que a revo-
lução no México é feita com impulsos 
espasmódicos, que o governo consegue 
abafar imediatamente. Puro engano. A 
revolução, iniciada há três anos com a 
queda de Diaz1, continua até hoje com a 
mesma intensidade, e não cessará, embora 
apareçam ‘salvadores da situação’ como 
Madero e Huerta2, enquanto os peones 
(proletários rurais) não obtenham o que 
tanto sangue lhes custou: a restituição das 
terras que lhes foram roubadas”.    

Mais do que por um papel meramente 
informativo, os periódicos anarquistas 
e sindicalistas revolucionários em geral 

pautavam-se pelo papel formativo da mi-
litância, educando os trabalhadores para a 
luta social.  Nessa mesma linha, os grupos 
e indivíduos que editavam esses jornais, re-
vistas e panfletos tomavam iniciativas por 
conta própria para ajudar os libertários 
que participavam da revolução.  Achamos 
um exemplo num informe do jornal A 
Guerra Social, de 5 de outubro de 1912, de 
uma subscrição para os revolucionários, 
feita em Piracicaba, interior de São Paulo, 
que levantara a quantia de 14$000, a qual 
seria entregue ao pessoal do jornal, e por 
meio dele seria repassada ao periódico 
Regeneración, em Los Angeles.  O Regene-
ración foi órgão do Partido Liberal Mexi-
cano, de tendência anarquista, e o grande 
porta-voz dos libertários mexicanos do 
período.  Um grande ponto de apoio ofe-
recido pela imprensa ácrata consistiu na 
propaganda e na defesa da credibilidade 
do Regeneración.  Nisso se inclui a publi-
cação das notícias vindas no periódico; 
o anúncio de suas iniciativas; pedidos de 
auxílio, seja por doações, seja por compra 
de seus exemplares, colocados à disposi-
ção em redações de jornais anarquistas.  
Como um testemunho adicional do valor 
desse porta-voz da revolução, a imprensa 
anárquica carioca divulgava as posturas e 
o trabalho dos responsáveis pela feitura 
do periódico, tais como os irmãos Flores 
Magón, o desenhista Firmín Sagrista, o 
poeta Praxedes Guerrero etc. 

A defesa da causa dos revolucionários 
estendia-se no contra-ataque aos de-
tratores e aos adversários dos “irmãos” 
mexicanos.  As críticas mais contundentes 
e as mensagens mais ásperas tinham como 
alvos as burguesias mexicana e norte-
americana, bem como seus respectivos 
governos.  A Voz do Trabalhador, de 15 de 
março de 1913, disparava: “Se a intenção 



RECLUS, TOLSTOI 
E REVOLUÇÃO MEXICANA

dos generais politicantes do México foi 
distrair, com o recente motim militar, o 
povo trabalhador da luta que este vem 
sustentando (...) enganaram-se quadrada-
mente os tais generais”.  E mais adiante: 
“A cáfila fardada da burguesia é impotente. 
Impotente porque as fortalezas do Ideal 
são inexpugnáveis...” A política imperia-
lista dos Estados Unidos no México, que 
em diversos aspectos contara até com o 
apoio do governo derrubado de Porfírio 
Diaz, era objeto de denúncias da imprensa 
libertária carioca.  Esta alertava contra os 
desejos de intervenção direta do governo 
norte-americano desde os princípios da 
revolução, incluindo nas denúncias um 
conluio com outros governos latino-
americanos, incluindo o do Brasil. Na sua 
edição da primeira quinzena de fevereiro 
de 1913, A Voz incitava os trabalhadores 
brasileiros à reação contra isso: “E agora, 
que a intervenção da governança dos Es-
tados Unidos (de acordo com a do Brasil 
e da Argentina, segundo notícias últimas) 
se anuncia como certa, agora é que se nos 
apresenta a oportunidade de cumprirmos 
o nosso dever, auxiliando aqueles nossos 
irmãos, e se não confirmando a obra de-
les, ao menos protestando e impedindo a 
premeditada intervenção.” No entanto, a 
intromissão da grande potência do norte 
nos assuntos de um país situado em seus 
flancos não deixou de se intensificar. Isto 
ocasionou novas acusações dos perió-
dicos ácratas à prepotência e hipocrisia 
dos governantes e da burguesia norte-
americanos, como no caso da ocupação 
do porto de Vera Cruz por tropas esta-
dunidenses, “para civilizar os selvagens 
mexicanos e ampliar o mercado dos trusts 
do Free Country”3.

Idêntica à atitude dos redatores e editores 
desses periódicos, revela-se em suas pági-
nas a reação dos militantes e simpatizantes 
do operariado organizado do Rio e do 
Brasil. A Voz de 1º de fevereiro de 1914 
publicou, entre os demais documentos 
do 2º Congresso Operário Brasileiro, 
uma “moção de solidariedade aos traba-
lhadores do México”.  Outra manobra de 
combate à revolução mexicana, praticada 
pelos poderosos nos Estados Unidos, foi 
a insistente perseguição aos membros 
do Partido Liberal refugiados nesse país, 
principalmente aos editores do seu órgão 
oficial.  As manifestações de cunho liber-
tário, de repúdio a essa perseguição e de 
solidariedade a Ricardo Flores Magón, 
principal expoente do Partido Liberal, e 
a seus companheiros, se apresentaram 
sob a forma de manifestos, subvenções 

O Núcleo de Pesquisa Marques da Costa 
esteve representado por seus integrantes 
no último trimestre de 2010 em diversos 
eventos que abordaram aspectos da obra de 
anarquistas como Elisée Reclus e Tolstoi e o 
centenário da Revolução Mexicana. No  caso 
de Reclus, além da participação na Semana de 
Graduação em Geografia da UERJ/FEBF a 26 
de outubro por Robledo Mendes (ver Emecê 
17), o Núcleo também esteve representado, 
na mesma data, no Primeiro Colóquio Território 
Autônomo – Um Olhar Libertário sobre Práti-
cas Espaciais/Políticas, Econômicas e Culturais, 
organizado pelo Núcleo de Pesquisa sobre 
Desenvolvimento Sócio-Espacial da UFRJ. Na-
quela ocasião Milton Lopes, ao participar de 
mesa sobre Reclus e Kropotkin, abordou em 
palestra o tema Elisée Reclus e o Brasil.  Milton 
Lopes também participou a 4 de novembro de 
seminário alusivo ao centenário de falecimen-
to de Leon Tolstoi promovido pelos estudan-
tes que integram o coletivo Anarquismo em 
Grupo de Estudos, realizado na Universidade 
Federal Fluminense no campus do Gragoatá, 
palestrado sobre Tolstoi e o Anarquismo. A 18 
de novembro Sérgio Mesquita participou 
de mesa sobre o centenário da Revolução 
Mexicana no SINDIPETRO-RJ, atividade que 
se repetiu a 20 de novembro em sessão do 
Círculo de Estudos Libertários Ideal Peres-
CELIP, realizada no CCS-RJ. 

e protestos nas ruas. Para exemplificar, 
destacamos o ato do Centro de Estudos 
Sociais do Rio e do Grupo Operário de 
Estudos Sociais Germinal, de Niterói, en-
viando ao presidente dos Estados Unidos 
um protesto contra a detenção, na peni-
tenciária de Mac Neil Island, de Ricardo e 
Enrique Flores Magón, Anselmo Figueroa 
e Librado Rivera4.   Incorporando-se a 
uma movimentação internacional em favor 
destes e de outros presos, organizavam-se 
listas para colaborar na defesa judicial dos 
perseguidos em solo norte-americano.      

Provavelmente utilizando como fonte prin-
cipal o Regeneración, eram publicadas aqui 
as notícias dos feitos das forças populares 
na guerra civil do México. Nelas, surgiam 
com destaque as ações dos peões e dos 
indígenas, principalmente os zapatistas, 
atacando comboios e tropas, ocupando 
cidades e fazendas, apossando-se de e 
dividindo as terras.  Mesmo a dificuldade 
normal de comunicações, acrescida dos 
obstáculos causados pela destruição e 
pelo tumulto da batalha, era driblada no 
possível pelas informações que os grupos 
revolucionários conseguiam passar entre 
si no México e repassar ao exterior, in-
cluindo os grupos no Brasil. Tais façanhas 
dos revolucionários de postura libertária 
eram apontadas como exemplo para os 
militantes brasileiros.  “Os trabalhadores 
que nas montanhas do México plantaram 
a rubra bandeira da reivindicação, ao grito 
de Terra e Liberdade – diz A Voz, de primeiro 
de fevereiro de 1913 – estão dando um 
alto exemplo de coragem e decisão aos 
trabalhadores de todo o mundo e muito 
especialmente aos da América (...)”.  E na 
edição de 15 de março do mesmo ano, 
concluía: “O proletariado do Brasil deve 
seguir o exemplo do proletariado do Mé-
xico. Devemos secundá-los nesta batalha 
decisiva. Preparemo-nos, trabalhadores!”

Observando-se as edições dos dois jor-
nais, percebe-se nos primeiros anos (1911 
e 1912) uma forte presença da Revolução 
Mexicana nas matérias, principalmente n’A 
Guerra Social. É uma novidade que provoca 
grande entusiasmo. Mais tarde, contudo, o 
espaço que as notícias da guerra civil e das 
iniciativas revolucionárias no México cos-
tumavam ocupar diminui. Outros assuntos 
aparecem ou, já existentes, ganham mais 
relevo, nesse momento na Voz do Trabalha-
dor.  As principais razões para o declínio do 
destaque da Revolução Mexicana parecem 
se dever a outras questões que diante do 
movimento operário revolucionário vão 
ganhando mais urgência. Uma delas é a 

necessidade de enfrentar a lei de expulsão 
de estrangeiros indesejáveis, a lei Adolfo 
Gordo, promulgada em 1907, e claramente 
voltada contra trabalhadores conscientes 
imigrados no Brasil. Outra tem a ver com 
as perseguições aos trabalhadores orga-
nizados na Argentina e no Uruguai.  Por 
último, e também muito importante, é a 
aproximação da Primeira Guerra Mun-
dial, cujo início na Europa passa a ocupar 
bastante espaço nas preocupações dos 
editores, inclusive por seus reflexos no 
nosso país.  Assim, a partir mais ou menos 
do final de 1912, e nos seguintes anos, a 
revolução no México passa a ser bem 
menos referida, cedendo lugar a questões 
mais urgentes e próximas ao proletariado 
brasileiro dos anos 1910.

Sergio Mesquita

1 General Porfírio Diaz, ditador do México 
deposto no início da revolução em seu país.
2 Governantes posteriores a Diaz, que ten-
taram conter os impulsos revolucionários 
do povo.
3 Voz do Trabalhador, 15 de maio de 1914.
4 Voz do Trabalhador, 01 de maio de 1913.


