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A ORGANIZAÇÃO DOS GASTRONÔMICOS
NO RIO DE JANEIRO

emecê
Em toda a América Latina, durante grande parte

do século XX, a categoria dos gastronômicos organizou-
se para a luta contra o estado e o capital. Na Argentina,
Bolívia, Uruguai, Brasil e diversos outros países, a cate-
goria construiu fortes sindicatos de li-
nha anarquista. Em Cuba, os
gastronômicos anarquistas tiveram
grande influência ao longo de várias
décadas, e importante atuação duran-
te a Revolução Cubana.

No Rio de Janeiro não foi dife-
rente. No dia 31 de julho de 1903, foi
fundado o Centro Cosmopolita, que
durante quase duas décadas foi um
bastião do sindicalismo revolucioná-
rio na cidade, tendo inclusive sediado
em 1913 o 2º Congresso Operário Bra-
sileiro. O Centro Cosmopolita não era
um sindicato nos moldes tradicionais,
mas uma espécie de cooperativa de tra-
balhadores, que possuía sede própria
na Rua do Senado, 215 (prédio ainda
existente) e oferecia serviços de buffet
para festas e eventos. Seu órgão de
imprensa, a Voz Cosmopolita, possuía
grande circulação entre a classe trabalhadora carioca. Em
1922, no rastro da fundação do PCB, esta entidade veio a
ser controlada pelos bolchevistas.

Os anarquistas preferiram não disputar o Centro,
e fundaram em junho de 1922 (data ainda incerta) uma
entidade de nome longo: a União Geral dos Trabalhado-
res em Hotéis, Restaurantes, Cafés e Similares, conheci-
da apenas como União Geral (UG). A UG surgiu a partir
da fusão do Sindicato Culinário e da União dos Caixei-
ros em Casas de Pasto, Petisqueira e Anexos, constituin-
do um sindicato por ramo de ofício que reunia cozinhei-
ros, garçons, copeiros, caixeiros, areadores de talheres e
criados (faxineiros). Possuía duas seções: a Seção Culi-

nária reunia os que trabalhavam nas cozinhas; e a Seção
de Sala, para os garçons, caixeiros e outros. Sua primeira
sede localizava-se na Rua Buenos Aires, 265-sobrado, e
seu salão foi palco de inúmeras atividades sociais. Ali

ocorreram em março de 1923 vigoro-
sas polêmicas entre Marques da Costa
e Astrojildo Pereira sobre organização
sindical; diversas conferências promo-
vidas pelo grupo Os Emancipados,
protagonizadas por José Oiticica, Fá-
bio Luz e Carlos Dias; reuniões prepa-
ratórias para a reconstrução da Federa-
ção Operária do Rio de Janeiro (FORJ);
vários festivais operários, entre estes o
de apoio à edição do livro “Da Escra-
vidão à Liberdade”, de Florentino de
Carvalho. A entidade tinha fortes laços
com o maior sindicato revolucionário
da época, a União dos Operários em
Construção Civil, e quando no início
de 1923 esta teve sua sede fechada por
algumas semanas pela polícia, a UG lhe
emprestou a sua para as reuniões.

No dia 15 de maio de 1923, mi-
litantes anarquistas da UG fundaram o

grupo específico Amigos da Liberdade, cujo órgão era o
jornal A Verdade (vide Emecê # 1). O sindicato não pos-
suía a figura de presidente em sua Comissão Executiva,
que era eleita semestralmente (no início e no meio do ano)
de modo a que houvesse revezamento entre os militantes
na administração da entidade e para que estes não ficas-
sem excessivamente visados pela polícia carioca, bem
como para evitar a cristalização de lideranças. Por lá pas-
saram militantes anônimos e valorosos como Antônio
Barros, Fernandes Ravengar, José Carvalho Cruz, Antô-
nio Alves e José Ferreira Pinto.

No 1º de maio de 1923, após manifestação na Pra-
ça Mauá, foi preso um dos mais destacados militantes da

Pedro Maurini (desenho de Nery, publicado
n`A Pátria de 27/07/1923)
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UG, Pedro Maurini, junto a outros militantes anarquistas
(Sylvan Borges, Vicente Llorca e Manuel Antônio Perei-
ra) e bolchevistas (Octávio Brandão e Luíz Peres). Preso
na “geladeira” da Rua da Relação, e depois na Casa de
Detenção, Maurini entabulou prolongados debates ideo-
lógicos com os adversários marxistas (lá também estava
Antônio Bernardo Canellas), sempre se impondo pelo
vasto conhecimento do anarquismo e pela sua retórica
exaltada. Em artigo publicado na seção trabalhista do jor-
nal A Pátria, no início de setembro, Maurini afirmava aos
bolchevistas: “Triste é vossa missão de apagar o brilho
das idéias anarquistas”. Pedro Maurini, que na verdade
se chamava Vicente Lamberti, era argentino de família
abastada. No início dos anos 20 largou tudo pelo Ideal,
tendo militado no Uruguai e, de lá vindo para o Brasil
com passaporte falso trabalhar como garçon. Nos meses
seguintes à prisão, a UG e os sindicatos que refundaram a
FORJ em 16 de agosto, fizeram o possível para impedir
sua deportação, que foi consumada no final de setembro,
mesmo após ter-lhe sido concedido um habeas corpus.
No dia 16 de novembro de 1923, a UG, juntamente com
os sindicatos dos tanoeiros, tintureiros, marceneiros, sa-
pateiros e da construção civil, fundavam o Comitê Pró-
Presos por Questões Sociais.

No início de 1924, a FORJ constituiu sede na Pra-
ça da República, 42/3º andar, e a UG se transferiu para
este local. Em maio desse ano, a UG entrou em confronto
com o Centro Cosmopolita, que defendia a proposta go-
vernamental de implantar as “carteiras domésticas”, uma
tentativa de controle dos trabalhadores pelo empresariado
e pelo governo, prévia da legislação trabalhista que seria
implantada por Vargas mais tarde. Com a revolta de 5 de
julho de 1924 em São Paulo, a polícia carioca fechou as
sedes da FORJ e dos sindicatos revolucionários, prendeu
dezenas de militantes, deportando muitos deles para seus
países de origem e para o inferno verde da Clevelândia. A
UG se desarticulou até o final do governo Bernardes e
muitos gastronômicos anarquistas voltaram a atuar no
Centro Cosmopolita, disputando espaço com os
bolchevistas.

Ainda há muito a se pesquisar sobre a organiza-
ção dos trabalhadores gastronômicos do Rio de Janeiro,
homens que trabalhavam até 16 horas por dia, e que ain-
da se dedicavam com afinco à luta por melhores condi-
ções de vida e pela emancipação dos seres humanos.

Renato Ramos

Há 110 anos – aparecimento da imprensa anarquista do Rio,
com a publicação de O Despertar, Periódico Comunista Livre,
com redação à rua Senador Pompeu, 119 (2 de novembro de
1898);
Há 100 anos – começa a ser editado o jornal A Voz do Traba-
lhador, Órgão da Confederação Operária Brasileira, central
sindical de orientação anarco-sindicalista criada pelo I Con-
gresso Operário Brasileiro em 1906, com redação à Rua do
Hospício (atual Buenos Aires) 156, sobrado (1º de julho de
1908);
Há 90 anos – greve geral e tentativa insurrecional anarquista
no Rio (18 de novembro de 1918);
Há 80 anos – morte do sapateiro anarquista Antonino
Dominguez, atingido por tiros disparados por militantes do PCB
em reunião no Sindicato dos Gráficos (rua Frei Caneca,4);
Há 50 anos – fundação do Centro de Estudos Professor José
Oiticica (CEPJO), que  se localizaria na Avenida Almirante
Barroso, 6, sala 1101 até seu fechamento pela ditadura militar
em 1969 (o CPJO foi registrado a 7 de março de 1958, embora
suas atividades tenham começado antes).

Em memória do professor José Oiticica, falecido em 1957, mas que
se ainda vivo completaria 125 anos em 2007, foi publicado artigo,
escrito a quatro mãos por Alexandre Samis, professor do Colégio
Pedro II (onde Oiticica lecionou português de 1916 a 1952) e pelo

ERRATA
Em nosso número anterior a matéria Sacco e Vanzetti – o Protesto
no Rio de Janeiro foi publicada sem a identificação do autor.
Aproveitamos para dar o merecido crédito ao pesquisador Milton
Lopes

pesquisador Milton Lopes. Esta homenagem descreve o perfil do
filólogo, anarquista, mestre, militante e editor do marcante jornal
Ação Direta.  Em anexo,  texto do próprio Oiticica sobre Francisco
Ferrer, o mártir da Escola Moderna ou Racional datado de 1912 e
considerado o primeiro texto de JO a estabelecer uma ligação deste
com o anarquismo. Vale, portanto, conferir na revista Encontros no
#9, de dezembro de 2007, periódico semestral do Departamento de
História do Colégio Pedro II.

Ainda em 2007 completaram-se 100 anos desde que nasceu uma
publicação literária carioca que se contrapunha ao grupo liderado
por Machado de Assis que freqüentava a Livraria  Garnier e dominava
a Academia de Letras. Em junho de 1907 o escritor anarquista Lima
Barreto abandonava a redação da revista Fon-Fon e junto a
colaboradores começava os preparativos para o lançamento de “umas
magras brochurinhas, porém de nome esperançoso : Floreal”.Como
o próprio Lima descreve nas páginas de seu romance Isaías Caminha
:...uma pequena revista que editei pelos fins de 1907.”. Em seu
interior encontram-se textos marcados pelas influencias que
predominavam no grupo de Lima, tais como Anatole France, Zola,
Tolstoi, Bakunin, Kropotkin, Guyau, etc., demonstrando este estar
bem a par do que se publicava em literatura e filosofia política pelo
mundo a fora. Movido pelo que ele mesmo definiu como “dever de
editar”, Barreto conseguiu em apenas quatro números de Floreal
(de 25 de outubro a 31 de dezembro de 1907) servir de exemplo,
trilhando um caminho independente em um terreno antes ocupado
pelos mandarins da literatura.O emecê presta, assim, sua homenagem
tanto à obra como ao autor, este anarquista carioca.

Boa receptividade da pedagogia libertária na UERJ/FEBF, onde os
estudantes da disciplina A Educação e a Produção Social de
Subjetividades  participaram de maneira marcante da aula sobre
Educação Libertária do professor Robledo Mendes, representando
o Núcleo de Pesquisa Marques da Costa.  Agradecemos a todos pela
atividade e em especial por fazer contato conosco e também pelo
convite ao docente da cadeira, professor Saleh e da discente Daniele
Machado.


