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As tensões sociais na Fábrica de Teci-
dos Confiança, localizada em Vila Isabel, 
que já haviam explodido em movimento 
grevista durante o ano de 1903 são bas-
tante agravadas pela presença truculenta 
do mestre carrasco Felipe de Moraes e 
vão explodir novamente em março de 
1909. A 13 daquele mês eclode nova 
greve naquele estabelecimento têxtil. O 
movimento paredista foi desencadeado 
após o mestre Felipe haver demitido in-
tegrante do sindicato que realizava co-
brança de mensalidades. O acontecido 
desperta a ira dos trabalhadores, que 
formam comissão que vai à gerência pe-
dir a demissão do mestre.  O gerente, 
amedrontado ao perceber a união dos 
operários que aguardam uma solução, 
diz ter que consultar a presidência antes 
de tomar uma decisão. No dia seguinte, 
antes da saída do trabalho, a fábrica é 
ocupada pela polícia, quando a direção 
comunica que não iria demitir o mestre 
Felipe. Após uma reunião noturna no 
sindicato em que este declara a greve 
da categoria, os trabalhadores são sur-
preendidos no dia seguinte com o aviso 
do fechamento da fábrica pelos patrões 
por tempo indeterminado. Em uma lista 
então divulgada pela direção, 32 ope-
rários dentre os mais atuantes, muitos 
pertencentes à comissão, são demitidos. 
Durante o tempo de duração da greve 
a polícia espancou e prendeu homens e 
mulheres, e fechou a sede local do sindi-
cato, onde os operários se reuniam. Es-
tes contaram desde o início com o apoio 
dos militantes da Federação Operária do 
Rio de Janeiro (FORJ) e da Confederação 
Operária Brasileira (COB), tendo o advo-
gado Caio M. de Barros conseguido sol-
tar vários presos através de habeas cor-
pus. Como o então delegado da 16ª DP 
estivesse mancomunado com os dirigen-
tes da fábrica, foi necessária a presença 
do próprio juiz para que os operários 
fossem soltos. No entanto, horas depois 
eram presos novamente. A greve termi-
nou quando o médico da fábrica, Oscar 
de Abreu, procurou os operários, pedin-
do, aconselhando e ameaçando. Muitos 
voltaram com lágrimas nos olhos. Ou-
tros ainda se recusaram a trabalhar. Para 
intimidar os recalcitrantes, a direção da 

fábrica contrata os serviços do guarda 
civil Juvenal que chega a agredir fisica-
mente aqueles que são encontrados 
em suas imediações. Entretanto, Juvenal 
conhece seu fim quando alardeava suas 
proezas a conhecidos no interior de um 
restaurante no bairro, ocasião em que 
um grupo armando com revólveres in-
vade o estabelecimento e o executa a 
tiros, fugindo em seguida. No decorrer 
do inquérito policial o solicitador Gus-
tavo Saturnino, que durante a greve se 
oferecera para soltar presos em troca 
da quantia de 200 mil réis, oferta que 
foi recusada, afirmou à polícia ter ouvido 
conversa de quatro deles quando com-
binavam a morte de Juvenal. Para os que 

voltam ao trabalho a situação se agrava 
sob o comando do sádico mestre Felipe 
e com a colaboração de alguns outros 
operários que se tornaram mestres em 
paga de sua traição ao movimento gre-
vista. Os operários voltam a trabalhar 
com horários até as 22 horas, sendo a 
saída aos domingos às 15h30. Trabalha-
doras são esbofeteadas pelos mestres. 
Nos meses seguintes, o “bom patrão” 
Cunha Vasco distribui prêmios aos pou-
cos operários que conseguem ganhar 
mais de 800 mil réis com sua produção 
e exorta a estes que trabalhem muito, 

pois assim lucraria a fábrica e eles mes-
mos (!!!). O operariado de Vila Isabel re-
siste e tenta reerguer o Sindicato dos 
Trabalhadores em Fábricas de Tecidos.  
A 2 de outubro de 1909 é realizado no 
bairro um animado comício de propa-
ganda associativa e, logo em seguida, a 
31 do mesmo mês, um outro de cunho 
anti-eleitoral, reafirmação dos princípios 
de ação direta pelos trabalhadores da 
Confiança e dos moradores conscientes 
do bairro1. 

Outros movimentos grevistas se pro-
duziriam na Fábrica Confiança em anos 
seguintes como o ocorrido durante a 
tentativa insurrecional anarquista de 

1918 ou a paralisação de uma hora em 
1940 em plena ditadura varguista, em 
protesto contra desconto nos salários 
decretada pelo governo.  Entretanto é 
durante este ano de 1909 que no decor-
rer das comemorações do 1º de maio 
no Rio de Janeiro, realizadas no Largo de 
S. Francisco pela FORJ, que se destacam 
as crianças da Escola Livre 1º de Maio 
de Vila Isabel, cantando a Internacional na 
rua e no interior da sede da Federação 
à rua do Hospício (atual Buenos Aires) 
144, sobrado2. Seu diretor, Pedro Batista 
Matera, um sapateiro imigrante italiano 
e militante anarquista, em outubro pu-

blicaria um artigo no jornal da COB, Voz 
do Trabalhador, explicando os motivos da 
fundação da escola e protestando contra 
perseguições movidas contra ela. Dizia 
Matera que para que a máxima de que 
a “emancipação dos trabalhadores há de 
ser obra dos próprios trabalhadores” se 
tornasse realidade era necessário que 
eles chegassem a um mais alto grau de 
conhecimento, sendo preciso “ensiná-
los e é por isso que escolas laicas come-
çam a aparecer em todos os cantos do 
universo. Não obstante os ataques que 
esta (a Escola 1º de Maio) há sofrido por 
parte da burguesia do bairro de Vila Isa-
bel aqui se continua a ensinar, a preparar 
os homens para que cada um seja o seu 
próprio defensor”. Mas não só à ativida-
de educativa libertária Matera dedicava 
seu tempo. Neste mesmo artigo termi-
nava seu texto com um apelo para que o 
os operários se congregassem em sindi-
catos livres, dedicando-se à propaganda 
e não confiando nas “falsas promessas 
dos nossos detratores”3. O artigo de 
Matera foi publicado alguns dias depois 
do fuzilamento do pedagogo anarquista 
Francisco Ferrer na Espanha. Ferrer fora 
o fundador da Escola Racionalista ou Mo-
derna, que aplicava princípios libertários 
à educação, ensinando as crianças a pen-
sar e a desenvolver suas potencialidades. 
Matera, além de aplicar os ensinamen-
tos de Ferrer, procurava difundi-los, não 
só junto aos professores, mas também 
aos trabalhadores. Assim é que a 31 de 
agosto de 1911 promoveu no prédio da 
Escola 1º de Maio uma reunião de propa-
ganda da Escola Racionalista que contou 
não só com a presença de professores, 
mas também de representantes dos te-
celões, dos ferrovíários, da Liga Anticleri-
cal, do jornal anarquista Guerra Social, da 
Associação Escola Moderna e dos cursos 
diurnos da própria Escola 1º de Maio, ati-
vidade que contou com grande audiên-
cia4. Para sustentar a Escola, festas eram 
organizadas, com sua renda revertendo 
a favor do ensino livre operário, como 
a que foi realizada a 1º de fevereiro de 
1913 no cinema Smart no Boulevard 28 
de Setembro5. Outra importante inicia-
tiva da FORJ que contou com a parti-
cipação de Matera – que em 1912 fora 
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eleito para dirigir a Associação Operária 
Independente, sediada em Vila Isabel6 - foi 
a campanha contra a carestia de vida, 
que em 1913 realizou grandes comícios 
em diverso pontos da cidade, abrindo a 
2 de março daquele ano, com o que teve 
lugar em Vila Isabel7.

Matera também esteve diretamente liga-
do à propaganda específica anarquista no 
bairro, uma vez que participou do Centro 
de Estudos Sociais de Vila Isabel, fundado 
em 1913 como uma ramificação do Cen-
tro de Estudos Sociais do Rio de Janeiro, 
que funcionava no Centro Cosmopolita à 
rua do Senado 215, cujas reuniões ocor-
riam no prédio da Escola 1º de Maio.  A 
educação para Matera também não se 
limitava á questão operária. Em 1915 foi 
um dos anarquistas signatários de mo-
ção contra o diretor da Escola Normal, 
Hans Heilborn, que impunha severas 
normas àquele estabelecimento de edu-
cação feminina para o professorado, em 
uma época e que esta era talvez a única 
profissão acessível à mulher fora de suas 
casas8. No ano seguinte Matera está en-
tre os signatários de outro documento, 
este publicado em folheto, intitulado Os 
Anarquistas perante a Organização Sindi-
cal, em que se procurava demonstrar 
que os sindicatos eram entidades de 
classe e não poderiam nunca tornar-se 
organismos políticos anarquistas9.

A então Praça 7 de Março, hoje Barão de 
Drummond, foi palco de diversas mani-
festações de protesto dos trabalhadores, 
inclusive com a presença de Matera. Isto 
aconteceu, por exemplo, a 1º de maio de 
1917. Para aquela data a FORJ progra-
mou vários atos públicos tendo como 
temas o combate à Primeira Guerra 
Mundial (que rebentara em agosto de 
1914 e de que o Brasil viria a participar 
a partir de outubro de 1917), o custo 
de vida e a tomada de posição favorável 
à Revolução Russa, que os anarquistas 
julgavam ainda estar adotando rumos li-
bertários. Realizados em vários pontos 
da cidade, o comício da Praça Sete teve 
como oradores além do próprio Pedro 
Matera, Constantino Machado e Valen-

tim Rodrigues10. Durante o ano de 1917 
Matera figurava como diretor do jornal 
Liberdade, editado por ele e outros com-
panheiros. Liberdade, Periódico de Crítica 
Social e Notícias circulou no período de 
1917 a 1919, tendo sua redação e ad-
ministração inicialmente localizada à rua 
Teodoro da Silva, 150, e depois na rua 
Silva Pinto, 6. Jornal específico anarquis-
ta, tinha entre seus colaboradores mili-
tantes  em destaque na época como José 
Caiazzo,  Andrade Cadete, José Bacelar, 
o padeiro e poeta libertário Lírio de Re-
zende, os professores José Oiticica e Rui 
Gonçalves e o escritor Fábio Luz, que 
o substituiu como diretor, quando Ma-
tera foi preso e sua redação teve que 
se mudar para S. Cristóvão à rua S. Luís 
Gonzaga 17.

A detenção de Matera acontecera a 24 
de novembro de 1918, sob acusação de 
ter participado de tentativa insurrecio-
nal anarquista a 18 de novembro e inse-
ria-se em uma onda de prisões desen-
cadeada pelo governo contra militantes 
anarquistas11. O movimento operário 
mobiliza-se a favor dos presos políticos 
e contra a repressão, manifestando-se 
através de sua imprensa e organizan-
do festival no Centro Galego à  rua da 
Constituição para arrecadar fundos em 
seu benefício, ocasião em que as filhas 
de Matera, Nair e América, participa-
ram como atrizes em peças de cunho 
social ali representadas12. Matera  já ha-
via sido detido anteriormente em 1917 
no rastro do fechamento da  FORJ e do 
Centro Cosmopolita pelo chefe de polícia 
Aurelino Leal pelo apoio prestado pelos 
trabalhadores do Rio aos de São Paulo 
que se encontravam em greve geral, ten-
do iniciado movimento de paralisação 
também na então capital federal. Este 
fato motivou corajoso artigo do profes-
sor José Oiticica endereçado a Aurelino 
Leal, publicado no jornal A Rua em 19 
de abril de 1918, em que colocava Ma-
tera em uma lista de presos que seriam 
“homens de uma energia moral a toda a 
prova, de modelar honestidade, cuja de-
dicação proclamo altamente como título 
de honra.” Oiticica em seu artigo con-
trapunha a elevada ética dos militantes 
detidos com “o antro de patifes, assas-

sinos, bêbados e ladrões que compõem 
a polícia secreta de Vossa Excelência”13. 
Já em liberdade, Matera compareceu 
a uma reunião do recém fundado Par-
tido Socialista do Brasil, sem inserção no 
movimento operário, realizada em um 
cinema no Catumbi, quando afirmou à 
platéia: Pensei que se tratava de uma reu-
nião proletária e encontro meia dúzia de 
mocinhos bonitos14.

Os esforços de Matera em favor da edu-
cação, organização e luta dos trabalha-
dores levaram-no a ser escolhido pra 
representar a União Operária Fabril de 
S. Cristóvão no 3º Congresso Operário 
Brasileiro, realizado de 13 a 20 de abril 
de 1920 na sede da União dos Operários 
em Fábricas de Tecidos, situada à rua do 
Acre, 1915. Isto ocorreu logo após ser 
novamente detido e quase deportado, 
tendo sido solto a 31 de março, depois 
de afirmar que não se importava em ser 
deportado contanto que sua compa-
nheira e seus filhos o acompanhassem16. 
A Escola 1º de Maio, fechada pelas autori-
dades, reabriu a 25 de outubro de 1921 
em Olaria, à rua Drummond, 51. A 15 
de dezembro realizava-se festival artísti-
co-literário no Centro Galego a favor da 
escola, organizado por Matera, também 
autor da peça então encenada, Milagre 
do Santo17.  A dedicação de Matera ao 
ensino dos operários e de seus filhos 
levou-o a ser homenageado pela União 
dos Operários em Fábricas de Tecidos de 
Petrópolis, que colocaram seu nome 
(Escola Operária Professor Pedro Matera) 
no estabelecimento de ensino que fun-
cionava em sua sede naquela cidade em 
1922, o que vinha a demonstrar mais 
uma vez seu estreito relacionamento 
com a categoria dos tecelões e sua in-
serção em suas lutas18. Após a fundação 
do PCB em 1922, Matera viu-se atacado 
por Astrojildo Pereira na revista Movi-
mento Comunista, em artigo em que o 
então secretário-geral do PCB que havia 
deixado o anarquismo lhe atribuía auto-
ria de artigo sob pseudônimo em jornal 
carioca em que eram anunciados os des-
caminhos a que os bolchevistas haviam 
conduzido a Revolução Russa19. Matera 
teria falecido a 14 de abril de 1934 na 
Santa Casa, tendo recusado a assistência 
de um padre em seus últimos momen-
tos20. 
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