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UM SALÃO CHAMADO LIBERDADE

emecê
Heróis do Novo Mundo, profetas da anarquia
Rasgai todas as leis,falai aos operários
Havemos de acabar com toda hipocrisia
e derrubar de vez os míseros salários

Adalberto Viana
Anarquia Cântico Primeiro1

O autor dos versos acima, Adalberto Viana, barbeiro de profissão, 
juntamente com onze colegas, redigiu e assinou dois documentos 
publicados no jornal anarquista Spartacus em sua edição de 18 de 
outubro de 1919 2. Eram eles as Bases de Acordo e o Regulamento 
de Organização do que o jornal intitulava “Um Ensaio de Livre Or-
ganização do Trabalho”, que consistia na fundação de um salão para 
que aqueles profissionais, vítimas das perseguições dos patrões em 
função

de recente greve da categoria pudessem trabalhar. No entanto, o 
Salão Liberdade, como foi designado por seu 12 fundadores, possuía 
características diferentes de todos os outros estabelecimentos do 
gênero. Segundo suas Bases de Acordo, todos os seus 12 fundadores e 
sócios fariam parte de seu conselho de administração, que se reuniria 
semanalmente para tratar de todas as questões referentes ao salão. 
O mesmo conselho, integrado por todos os participantes do Salão, 
elegeria um administrador, um tesoureiro e um escriturário (que 
deveriam todos ser trabalhadores do salão) cujas funções poderiam 
ser revogadas a qualquer momento. O administrador deveria prestar 
contas duas vezes por mês e toda féria diária entregue ao tesoureiro 
e depois de contada e conferida juntada à féria bruta, de onde sairia 
o retorno financeiro para os associados e para o próprio Salão.  No 
Salão Liberdade, que se localizaria na rua José Maurício atual República 
do Líbano), 41 todo associado poderia retirar até 50 mil reis além do 
que havia produzido, sendo o dinheiro que sobrasse reinvestido no 
salão.  Começando a trabalhar às 8 horas da manhã, os integrantes 
do Salão se comprometiam a pagar a seus componentes de acordo 
com o memorial de seu sindicato, a União dos Oficiais de Barbeiro, 
assim como a cumprir quaisquer resoluções daquele sindicato.  
Ressalvava-se que   “em nenhum caso o Salão poderá pertencer a 
quem pretenda explorar com ordenados a outros barbeiros; isto é, 
a quem se proponha a ser patrão”.

Os princípios autogestionários e de apoio mútuo que orientavam a 
criação do Salão Liberdade eram produto direto da maneira como 
os barbeiros anarquistas tiveram que se organizar para sobreviver 
durante a greve da categoria em 1919. A 02 de agosto de 1919 o 
Spartacus em sua coluna Ação Proletária noticiava a  eclosão da 
greve dos barbeiros no dia anterior, cansados da exploração patronal, 
lutando por um salário razoável, participação proporcional nos lucros 
e abolição completa da gorjeta. “Como se vê- comentava o jornal – as 
pretensões dos oficiais barbeiros não se limitam a melhorias de ordem 

econômica, pois a abolição da humilhante gorjeta tem uma significação 
altamente moral”. 3 No número seguinte o jornal comentava que 
os barbeiros grevistas estavam exercendo seu ofício nas sedes das 
associações operárias, tendo como fregueses os trabalhadores e, 
desta forma, também boicotando as barbearias que permaneciam 
abertas, furando a greve. 4 É interessante notar que ao se inaugurar 
o Salão Liberdade suas Bases de Acordo previam que os membros 
de qualquer associação operária em greve poderia utilizar seus 
serviços gratuitamente.  A 16 de agosto de 1919 o Spartacus, ainda 
na coluna Ação Proletária, noticiava que boa parte da categoria havia 
voltado ao trabalho, mas que grevistas intransigentes haviam instalado 
“comunas de trabalho”, anunciando que a primeira delas começaria a 
funcionar em  poucos dias. O jornal fazia um apelo no sentido de que 
“cabe aos trabalhadores em geral prestar todo o seu auxílio a esses 
camaradas que procuram desde já libertar-se do patronato, dando 
preferência ao serviço das comunas, onde o resultado do trabalho 
será igualmente repartido por todos os que nela trabalham”. 5 Em sua 
edição de 23 de agosto 6 Spartacus falava da tentativa de nova greve, 
mas a iniciativa parece não ter ido adiante. Em outubro os “grevistas 
intransigentes” e,consequentemente perseguidos e desempregados, 
formaram o Salão Liberdade, cujas Bases de Acordo previam ainda 
que parte do dinheiro arrecadado em suas atividades fosse aplicado 
“para que, logo que possa, estabelecer outros salões destinados a 
novos sócios, de acordo com os princípios aqui exarados”. 7

A primeira referencia à exploração dos trabalhadores barbeiros na 
imprensa anarquista do Rio de Janeiro parece ter ocorrido no jornal 
O Protesto de 03 de dezembro de 1899 8 em matéria em que um 
barbeiro anônimo, repleto de indignação, relatava cena a que teria 
assistido quando trabalhava em um salão da rua Uruguaiana, em que 
um barbeiro solicita ao patrão que o libere para visitar a companheira 
agonizante na Santa Casa, propondo-se a compensar sua ausência 
durante o horário das refeições, sendo seu pedido negado e este 
ameaçado de ser despedido.  Em vista de tais condições de exploração, 
não tardou a organização de luta da categoria  No emblemático ano 
de 1903, tão importante para a mobilização do operariado do Rio, com 
a eclosão de duas grandes greves, a dos tecelões e a dos  estivadores, 
funda-se a 5 de abril a Associação dos Empregados Barbeiros e 
Cabeleireiros, com sede à rua dos Andradas, 12. 9 A Associação 
chegou a ter mais de 600 filiados e editar durante um ano um jornal 
O Figaro, sendo mais tarde a veiculação de matérias do sindicato 
inserida no Correio da Manhã.  Com a realização do I Congresso 
Operário Brasileiro em 1906 e a fundação da Federação Operária 
do Rio de Janeiro, a  Associação passa a manter representante junto 
à FORJ.10 O incêndio  da sede dos barbeiros na rua dos Andradas 
em 1910 vai coincidir com o início de um período de marasmo entre 
o operariado carioca a partir de dezembro de 1910 até janeiro de 
1912, quando este se reorganizará a partir da greve dos padeiros. 11 E 
é também neste mês  que a Associação,  reorganizada, movimenta-se 



com outras categorias. pretendendo a redução das horas de trabalho, 
e meio dia de folga nos dias feriados. 12

A partir de 1913 as atividades da União dos Oficiais Barbeiros vão 
se tornar mais combativas, pois é constituída naquela entidade de 
classe uma comissão de propaganda, que fez questão de convidar 
para diversas palestras ao domingos em sua nova sede à rua Luís 
de Camões, 38 vários militantes anarco - sindicalistas como o 
pernambucano José Elias da Silva (então secretário da FORJ), o 
alfaiate Leal Júnior e Antonio Moreira.  O jornal da  Confederação 
Operária Brasileira A Voz do Trabalhador noticiou a realização das 
palestras, comentando que “esta associação de classe encontra-se  
animada da maior interesse para a completa organização”. 13 Além 
disso, a Associação nomeou dois delegados para representá-la no II 
Congresso Operário Brasileiro, realizado em setembro de 1913 no 
Centro Cosmopolita, à rua do Senado, 215. 14

Nesta associação de categoria, reorganizada e animada por combativo 
espírito necessário à luta social e com a inspiração de militantes já 
profundamente imbuídos pela concepção anarquista de ação direta, 
também vão surgindo, no decorrer de alguns anos, novos militantes 
anarquistas, que provavelmente influirão na eclosão da greve de 
agosto de 1919, na formação das comunas e finalmente na  fundação 
do Salão Liberdade. Dentre eles destacamos a figura de Adalberto 
Viana,  cuja militância começa a se fazer notar em 1918, com suas 
colaborações no jornal Liberdade, editado por Pedro Matera em Vila 
Isabel entre 1917 e 1919. Autor de muitas poesias de cunho libertário, 
Viana no ano seguinte, que é o da greve dos barbeiros e o da fundação 
do  Salão Liberdade,  colabora no Spartacus, editado no Rio por José 
Oiticica. No ano seguinte, com o Salão em funcionamento, é preso, em 
uma das grandes ondas de prisões do governo Epitácio Pessoa, o que 
não o impede de ser um dos delegados da União dos Canteiros de 
Lageado, São Paulo, no III Congresso Operário Brasileiro, realizado de 
23 a 30 de abril de daquele ano no Rio. Também colaborador da Plebe 
durante a década de 1920, Viana ainda em 1934 veiculará suas poesias 
na imprensa anarquista. A administração do salão, por sua vez, também 
ficou a cargo de dois militantes anarquistas, os portugueses José Vieira 
Leite (administrador geral) e Modesto Ruas (tesoureiro).

O Salão funcionou por dois anos (1919-1921), durante o governo 
de Epitácio Pessoa que primou pela caça aos anarquistas (inclusive 
com a emissão de dois decretos, o 4.247 de 6 de janeiro, regulando 
a entrada de imigrantes no país e o 4.269, especificamente de 
repressão  ao anarquismo.) em uma escalada repressiva que iria se 
estender pelas décadas seguintes e que iria culminar com o período 

varguista, passando pelo quatriênio de Artur Bernardes (1822-1926) 
com seu estado de sítio.  .A polícia logo passou a visar o Salão, 
bastante freqüentado por outros militantes libertários  que queriam 
prestigiar os companheiros. Isto deu pretexto a que polícia o vigiasse 
ostensivamente, anotando o nome de seus freqüentadores e o 
tenha invadido  varias vezes, espantando os fregueses convencionais. 
Reduzida a sua freqüência a um pequeno número de amigos fiéis, o 
Salão, que inicialmente prosperara, não pôde ser a matriz de outros 
salões e teve que fechar antes de abrir falência.15

A experiência prática dos barbeiros anarquistas do Rio de 
uma cooperativa em moldes não capitalistas e até certo ponto 
autogestionários era intolerável para as autoridades e os empresários 
do ramo. E ainda por cima este exemplo “pernicioso” ameaçava se 
alastrar com a formação de novos salões (comunas). Portanto, para os 
mantenedores da “ordem” estatal-burguesa era necessário esmagar 
esta iniciativa prática e corajosa de um grupo de trabalhadores 
anarquistas do Rio que não se curvavam à força do capital e só 
tiveram que ceder perante a força bruta.

Milton Lopes
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