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Prefácio

A chaminé outrora fumegante, da antiga fábrica Con-

fiança, hoje desativada, eleva-se de forma imponente 

sobre as casas e os prédios residenciais do bairro de 

Vila Isabel. A cada esquina, a cada rua, cujos horizon-

tes permitem vislumbrar o conjunto arquitetônico da 

antiga fábrica, somos confrontados com elementos de 

um passado não tão distante, que se confunde com 

a própria história do bairro e de seus trabalhadores. 

Entretanto, para aqueles que circulam nas artérias 

urbanas de Vila Isabel, a memória social do bairro é 

representada quase que exclusivamente pela boemia, 

onde os lugares de memória que a significam, possuem 

no samba sua expressão mais evidente. De qualquer 

forma, é preciso salientar que as manifestações popu-

lares e contestatórias dos mais variados períodos da 

história e que geraram do ponto de vista artístico o 

samba, produziram também uma cultura política que 

constitui expressivamente a história da classe traba-

lhadora no âmbito de sua formação.

Esse resquício histórico, para alguns, residual, tornar-

se-á cada vez mais evidente, quando o leitor tiver fi-

nalmente concluído a leitura deste livro, de autoria do 

pesquisador e jornalista Milton Lopes. Este reconsti-

tui com grande domínio, os episódios das lutas so-

ciais desses trabalhadores e trabalhadoras contra a 
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exploração patronal, com maior ênfase nos conflitos 

ocorridos nas primeiras décadas do século XX. Para 

aqueles que moram, trabalham ou apenas transitam 

em Vila Isabel, essa obra marcará com um novo sen-

tido, lugares já conhecidos, enriquecendo de maneira 

determinante a consciência histórica e social dos tra-

balhadores do bairro.

Rafael V. da Silva

Professor de História do Pré-Vestibular 

Comunitário Solidariedade 

e morador do bairro de Vila Isabel
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1. Dos Jesuítas ao Capitalismo

A ocupação da área em que hoje se localiza o bair-

ro de Vila Isabel pelo colonizador português data do 

próprio ano da fundação da cidade do Rio de Janeiro.  

Foi em 1565 que os padres jesuítas ali estabelece-

ram uma plantação de cana-de-açúcar e a arrendaram 

a colonos aqui chegados para povoar a cidade. Em 

1759, com sua expulsão de Portugal e colônias pelo 

Marquês de Pombal, as terras da então Fazenda dos 

Macacos passaram para a Coroa Portuguesa, vindo a 

pertencer ao Império Brasileiro a partir de 1822. O 

imperador Pedro I, em 1829, presenteia a fazenda à 

sua esposa Amélia. Em 1870, é feita a retificação do 

rio Joana e definida a rua do Macaco (atual Avenida 

28 de Setembro) como caminho principal de acesso 

à fazenda. No ano seguinte, o empresário João Batista 

Viana Drummond solicita à Corte a instalação de uma 

linha de bondes ligando a fazenda ao centro da cida-

de, e em 1872 compra as terras à Coroa. Em 1873 a 

Companhia Arquitetônica inicia a urbanização da área, 

tendo como modelo a cidade de Paris. Nasce assim o 

primeiro bairro planejado do Rio de Janeiro, com um 

loteamento dividido em 13 ruas, batizado com nome 

em homenagem à princesa Isabel, e com uma grande 

avenida arborizada, a Boulevard 28 de setembro, em 

alusão à data em que foi promulgada a Lei do Ventre 
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Livre, de 1871). 1

O projeto da Companhia Arquitetônica previa a cria-

ção de um parque na encosta do Engenho Novo e nele 

a instalação de um Jardim Zoológico, dirigido pelo Ba-

rão (desde 1888) de Drummond. Com a proclamação 

da República em 1889, o Zoológico perdeu a verba 

que lhe era destinada pela monarquia, obrigando o 

Barão a buscar novas fontes de renda para sua ins-

tituição, iniciando-se ali o famoso jogo do bicho, que 

consistia em fazer com que cada entrada vendida para 

o zoo possuísse estampada a figura de um animal.  Ao 

final do dia era descerrada uma caixa de madeira afi-

xada a um poste onde havia a figura do animal do dia, 

escolhida entre uma lista de 25 bichos, pagando-se 

um prêmio de 20 mil réis a quem possuísse bilhete 

com a mesmo animal impresso. Realizado o primeiro 

sorteio em 1892, o jogo do bicho do zoológico de 

Drummond não foi muito adiante, sendo interditado 

pelas autoridades municipais em 1895, sob a alegação 

de que se tratava de verdadeiro jogo de azar e como 

tal proibido pelo Código Penal de 1890. A partir de 

sua criação e mesmo após sua interdição oficial, o 

jogo do bicho encontraria grande disseminação fora 

dos muros do Jardim Zoológico de Vila Isabel, entre 

os anos de 1890 e 1910, em uma história já bastan-

te conhecida, sendo muito procurado pela população 

carente, que nele depositava ilusão e esperança de 

algum ganho financeiro para aliviar um pouco suas 

mazelas cotidianas. 2

1. Dados colhidos no 
site http://www.eusou-
davila.blogspot.com

2. Ver o artigo de 
Felipe Magalhães Os 
Bichos fugiram do Zoo 
na Revista de História 
da Biblioteca Nacional, 
Ano I, no 12, setem-
bro de 2006.
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Se o Zoológico do Barão de Drummond com seu jogo 

do bicho movimentava grandes quantias, a ponto de 

despertar o interesse de outros “empresários” em sua 

exploração, esta atividade econômica não conseguiria 

competir nem de leve com o grande polo econômi-

co do bairro e 

um símbolo do 

nascente capita-

lismo brasileiro 

quando criada:  

a Fábrica de Te-

cidos Confiança Industrial. Suas origens estavam liga-

das à do próprio bairro, uma vez que embora tenha 

sido fundada em assembleia realizada a 22 de abril de 

1885, já funcionava desde 1878, com sede à rua Sousa 

Franco número 1. O prédio da fábrica (que até hoje 

existe, ocupado por um supermercado), tinha vilas ao 

seu redor, com casas construídas pela empresa para 

os operários, muitas das quais ainda sobrevivem atual-

mente. De 400 teares em 1885, a Confiança Industrial 

logo viu este número crescer em 1894, chegando a 

ser a maior produtora de tecidos no Brasil, operan-

do com 1.600 teares em 1905. Além das casas para 

operários, a fábrica mantinha uma escola e foi res-

ponsável pela criação do Clube Confiança, em 1915, 

que funcionava onde depois se instalaria a quadra da 

escola de samba Acadêmicos do Salgueiro. A empresa 

teve uma queda em seus lucros com a crise econômi-

ca mundial de 1929, mas se recuperou durante a Se-
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gunda Guerra Mundial, quando obteve a exclusividade 

na confecção dos uniformes para as forças armadas. 

Nova decadência em suas operações levou a seu fe-

chamento definitivo na década de 1960.3

Todavia, os grandes lucros auferidos por seus pro-

prietários e acionistas baseavam-se na exploração 

dos trabalhadores, sujeitos a baixos salários, péssimas 

condições de trabalho sob constantes maus tratos de 

contramestres, horários insuportáveis para a jorna-

da de trabalho e exploração de menores e mulheres 

(estas últimas, além dos maus tratos, ainda sujeitas a 

assédio sexual por parte dos “cães de guarda” da fá-

brica). Tal situação, comum às indústrias daquela épo-

ca, justificava títulos de colunas publicadas nos jornais 

operários como Nos Ergástulos Industriais ou No Pe-

lourinho.  Assim, não tardou que a luta social também 

explodisse em Vila Isabel. Houve mobilização dos tra-

balhadores contra a exploração de outras empresas 

que operavam no bairro,  como a  Companhia de Fer-

rocarris Vila Isabel, pertencente à Light, que operava 

o serviço de bondes e que em 1906 não pagava horas 

extras a condutores, cocheiros e motorneiros, com 

seus fiscais crivando de multas os empregados com 

quem não simpatizavam 4. No entanto, pela massa de 

trabalhadores da Confiança e pela magnitude de suas 

instalações e de sua produção, a luta social ali desen-

volvida ganhou maiores dimensões, vindo a afetar  

todo o bairro. Já ao início do século XX as ideias do 

sindicalismo revolucionário, oriundas basicamente da 

4. Seção Pelourinho, 
em Novo Rumo, 
RJ, Ano I, no 6, 
20/03/1906.

3. http://portalgeo.
rio.rj.gov.br/bairros-
cariocas/index_bair-
ro.htm. Texto retira-
do do site Portal Geo 
Rio, Bairros Cariocas, 
Vila Isabel.
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França (mas também da Península Ibérica, Argentina e 

Uruguai), chegam ao proletariado carioca. Já em 1903 

o grau de organização da classe operária do Rio per-

mite a fundação de uma central sindical norteada por 

aqueles princípios, a Federação das Associações de 

Classe — que depois se tornará Federação Operária 

Regional Brasileira (1905-1906), Federação Operária 

do Rio de Janeiro (1906-1917), União Geral dos Tra-

balhadores (1918) e Federação dos Trabalhadores do 

Rio de Janeiro (1919-1924).5 Os anarquistas na Eu-

ropa desempenharam papel fundamental na elabora-

ção prática e teórica do sindicalismo revolucionário, 

participando intensamente nas lutas deste então novo 

movimento social, nele interagindo como trabalhado-

res que eram.

5. Jacy Alves de 
Seixas. Mémoire et 

Oubli, Anarchisme et 
Syndicalisme Révolutio-
nnaire au Brésil. Paris: 
Maison des Sciences 

de l’ Homme, 
1992, p. 182.
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2. A Fábrica Confiança e os operários

Alguns anarquistas moraram em Vila Isabel, como 

Olímpio Inhatá, que distribuía publicações ácratas 

como o jornal O Amigo do Povo (editado em São Paulo 

de 1902 a 1904) e a revista Asgarda (publicada no Rio 

de Janeiro em 1902) no endereço do Boulevard 28 de 

setembro 90 (provavelmente sua residência), além de 

atuar no suporte financeiro a estas publicações. Eco-

nomicamente, Inhatá contribuiu ainda com os jornais 

libertários O Golpe (edição única a 18 de novembro 

de 1900) e La Voz del Destierro (número único, redigido 

por anarquistas argentinos exilados em São Paulo ao 

início de 1903) nos anos de 1900-1903. 6 O próprio 

editor do Amigo do Povo, o anarquista português Neno 

Vasco (1878-1920) em certa ocasião teria morado na 

rua Jorge Rudge 15, casa 12. 7 Entretanto, os anarquis-

tas que mereceriam maior destaque em um apanhado 

da história social do bairro seriam aqueles que tive-

ram maior atuação nas lutas sociais locais, travadas 

basicamente pelos tecelões da Fábrica Confiança.

Efetivamente, a então chamada “questão social”, não 

tardou a vir à tona na fábrica de Vila Isabel.  Logo após 

a virada do século XIX para o XX, a 8 de novembro 

de 1901, os operários daquela indústria declaram-se 

em greve contra maus tratos impostos pelo diretor-

gerente, além de reivindicarem a redução do desu-

6. Ver O Golpe, 
número único, RJ, 
18/3/1900, Asgarda, 
idem, RJ,18/3/1902, 
La Voz del Destierro, 
ibidem, São Paulo, 
06/1/1903 e as 
edições do Amigo 
do Povo (São Pau-
lo) números 17 
(5/12/1902) e 19 
(31/3/1903). 

7. Informação pres-
tada por carta a 
Edgar Rodrigues pela 
cunhada de Neno, 
Aurora Moscoso. Ver 
o artigo de Edgar 
Rodrigues, Figuras 
Exemplares do Anar-
quismo e/ou Escritos 
pouco Convencionais, 
em Verve no 5, São 
Paulo, maio 2004.
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mano horário de trabalho. No dia 12 o movimento 

parece perdido, mas recomeça no dia 25, com os tra-

balhadores apelando para a boicotagem.  Os tecelões 

obtêm vitória ao conseguirem relaxamento das multas 

sobre panos mal manufaturados e a demissão do con-

tramestre verdugo.8 Porém, a par de um movimento 

de resistência à exploração patronal, desenvolve-se 

também entre os operários da fábrica uma linha de 

ação reformista, empenhada em resolver os conflitos 

através de apelos à direção da empresa. Esta, apesar 

do regime draconiano imposto aos operários, empe-

nha-se em manter as aparências de ser uma indústria 

voltada para o bem-estar de seus funcionários. Den-

tro destes termos, o jornal Gazeta 

Operária, propriedade do socialista 

Mariano Garcia, noticiava a 26 de 

outubro de 1902 uma récita pro-

movida pelo Grêmio Dramático 

Progresso e Confiança, em home-

nagem a Cunha Vasco, presidente 

da fábrica, “um dos patrões que mais sabem avaliar 

os esforços de seus operários”, segundo o jornal.9 

Durante algum tempo os operários parecem haver 

encaminhado suas reclamações àquela publicação, tida 

como veículo de transmissão de suas queixas aos diri-

gentes da fábrica. Isto aconteceu, por exemplo, na edi-

ção de 23 de novembro, da Gazeta Operária, em que o 

redator, a partir de informações encaminhadas àquele 

jornal, denuncia Felipe de Moraes, mestre dos teares, 

8. Edgar Rodrigues. 
Trabalho e Conflito 

Pesquisa 1906 - 1937. 
Rio de Janeiro: s. 

ed.,1977. p. 55.

9. Gazeta Operá-
ria, Ano I, no 5, RJ, 

26/10/1902.
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pelo tratamento brutal dispensado aos trabalhadores 

que cometessem erros na produção ou viessem a pe-

dir licença por motivo de doença. Moraes, de acordo 

com a matéria da Gazeta, não respeitava nem mesmo 

as mulheres filhas e companheiras dos operários. Em 

30 de novembro, o jornal registrava o contentamen-

to de operários pela publicação das denúncias contra 

Felipe, registrando também que a redação havia sido 

procurada por algumas pessoas que buscavam saber 

quem teria feito com que estas chegassem ao jornal, 

provavelmente para que o mestre Felipe viesse a exer-

cer represálias. A Gazeta Operária, coerente com sua 

linha reformista, elogiava Felipe, afirmando que este 

reconhecera seus erros e prometera modificar seu 

comportamento. O fato é que o mestre Felipe não 

foi demitido pela direção da Confiança, que talvez só 

desaprovasse seus métodos em público, e prosseguiu 

com seus desmandos por muitos anos. Anteriormen-

te o jornal registrara reclamação dos operários da 

Confiança, que solicitavam que se fizessem gestões 

junto à direção a respeito do trabalho aos domingos 

(das 6 da manhã às 16 horas!) para que fosse menos 

mal remunerado.

Dentro de sua estratégia de fazer aparecer a Con-

fiança perante a opinião pública como empresa pro-

gressista e preocupada com o bem-estar de seus tra-

balhadores, a direção da fábrica inaugurou uma escola 

primária com a presença do prefeito do então Dis-

trito Federal. A Gazeta, convidada para a inauguração, 
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enviou um representante, além de Mariano Garcia, “a 

quem o sr. Cunha Vasco, dispensou todas as atenções” 

segundo nota da Gazeta Operária.10 Os operários, pos-

sivelmente indignados com a condução do assunto 

referente ao mestre Felipe, irritaram-se com o jornal 

e seu proprietário, o que levou o redator, na edição de 

21 de dezembro de 1902, a queixar-se de “um mise-

rável qualquer dizer aí que nos tínhamos vendido ao 

mestre Felipe e ao Sr. Cunha Vasco”.11 Durante o ano 

de 1903, em que a Gazeta continuou a circular (ten-

tou voltar em 1906, mas não chegou a editar muitos 

números) não nos foi possível localizar mais nenhum 

noticiário relativo à Fábrica Confiança.12

O fato é que, neste final de 1902, os operários do Rio 

de Janeiro já não se contentavam com tímidos apelos 

de melhoria a seus exploradores. E, no ano de 1903, 

as tensões entre patrões e empregados, principalmen-

te do setor têxtil (então a maior indústria do Brasil), 

iriam explodir. Naquele ano, precedendo a fundação 

da Federação das Associações de Classe, constitui-se 

também a Federação dos Operários em Fábricas de 

Tecidos, a primeira entidade de classe originada com 

fins específicos de resistência, alinhada com as idéias 

do sindicalismo revolucionário francês, conseguindo 

de imediato a adesão de quase todos os tecelões do 

Rio. 13

Um sintoma da crescente conscientização do opera-

riado carioca para a organização visando à luta social 

naquele momento é a aparição, durante as comemo-

11. Fábrica de Tecidos 
Confiança Industrial, 

Gazeta Operária, Ano 
I, no13, 31/12/1902.

12. Aparentemente 
a Gazeta Operária 

encerrou suas ativi-
dades nesta primeira 
fase em seu número 
22, a 28 de fevereiro 

de 1903.  Mariano 
Garcia tentou voltar 

com o jornal em 
1906, mas não obte-
ve sucesso, havendo 

poucas edições neste 
segundo período.

13. Informações 
extraídas do texto 
Sindicato dos Traba-

lhadores em Fábricas 
de Tecidos - Relatório  

Apresentado ao Segun-
do Congresso Operário 

Brasileiro Reunido de 
9 a 13 de Setembro 
de 1913, publicado 
na Voz do Trabalha-
dor, Ano VII, no 59, 

5/07/1914.

10. Ver Gazeta Ope-
rária, Ano I, núme-
ros 7 (9/11/1902), 
10 (30/11/1902),6 
(9/11/1902) e 11 

(10/12/1902).
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rações do 1º de Maio de 1903, do jornal anarquista 

específico A Greve, editado pelo Círculo Libertário 

Internacional.14 Esta publicação, já em sua segunda 

edição, a 15 de maio, voltava à carga contra o fami-

gerado mestre Felipe, ao publicar nota em que mos-

trava como este havia maltratado uma operária que 

desmaiara, cansada e impressionada pelos pesados in-

sultos a ela dirigidos.15 Mas o mestre Felipe não era o 

único a infernizar a vida dos operários da Confiança. 

A 1º de julho, A Greve, na seção No Pelourinho, tam-

bém condenava o “procedimento repulsivo” do por-

teiro Manuel Muniz Pacheco, bajulador da diretoria e 

dotado de péssima educação, que desempenhava as 

funções de espião junto aos trabalhadores da fábrica. 

A 15 de agosto, quando A Greve noticia a vitória dos 

operários da Confiança, conseguindo da diretoria re-

ajuste para o preço do pão, a categoria dos tecelões 

entra em greve parcial, que logo se torna geral, parali-

sando 40 mil trabalhadores — dos quais aproximada-

mente 25 mil são tecelões, em uma cidade com pouco 

mais de meio milhão de habitantes. Destacaram-se, 

pela solidariedade aos tecelões, os alfaiates, pinto-

res e estivadores. Os grevistas — depois de pouco 

tempo de parada e apesar da costumeira repressão, 

com confrontos entre a polícia e os manifestantes — 

conseguiram vitória parcial: reivindicavam 8 horas de 

trabalho e conseguiram 9 horas e meia; queriam 40% 

de reajuste salarial e obtiveram um insignificante au-

mento no preço da mão-de-obra. Por outro lado a 

14. O Círculo Libertá-
rio Internacional tinha 
como objetivo a edu-
cação e a propaganda 
revolucionárias. A 
edição de A Greve 
inseria-se dentro 
desta meta. – Ver 
Círculo Libertário Inter-
nacional em A Greve 
Ano I, no 1 – 1º de 
maio de 1903.

15.  A Canalha, in A 
Greve, Ano I, no 2, 
15/5/1903.
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greve foi um fracasso moralmente, pois houve mui-

tas demissões. Inclusive na Fábrica Confiança, que era 

considerada como uma das fábricas de tecidos em 

que os diretores eram os mais tirânicos e na qual os 

operários fiaram-se na palavra do presidente Cunha 

Vasco, “acolitado pelo tão célebre Mestre Felipe”.16 

Entre as causas do fracasso, estariam a inexperiência 

dos trabalhadores no campo das lutas de resistên-

cia (então incipientes no Rio) e a infiltração de agen-

tes do governo no movimento operário.17 Glosando 

a traição de Cunha Vasco, A Greve destacou o papel 

infame desempenhado pelo mestre geral Felipe, que 

“ufana-se de seu papel de algoz cínico”.18

O fracasso da greve de 1903 significou poucos meses 

depois, a dissolução da Federação dos Operários em 

Fábricas de Tecidos. Nos anos seguintes, tornou-se 

evidente a necessidade de existência de uma entidade 

organizada de combate social dos tecelões que viesse 

a substituí-la. Os jornais operários continuaram a no-

ticiar casos de exploração e demandas dos operários. 

O anarquista Terra Livre, na época em que foi editado 

no Rio, registrava em sua edição de 22 de junho de 

1907 a exploração de trabalho infantil na Confiança, 

— de menores na faixa de 10 a 12 anos, trabalhando 

de 6 da manhã até 18h ou 19h30. Cunha Vasco, por 

sua vez, continuava a política de falsas promessas aos 

operários, protelando aumento sobre metro de pano 

manufaturado.19 A mobilização entre os tecelões para 

que surja uma nova associação classista de resistência 

16. Pelourinho em 
Vila Isabel, em A 

Greve, Ano I, no10, 
10/10/1903.

17. Sindicato dos Tra-
balhadores em Fábri-
cas de Tecidos. Op. cit, 

no 59, 5/7/1914.

18. Pelourinho em 
Vila Isabel, em A 

Greve, Ano 1, no11, 
1/111903.

19. Terra Livre, Ano II, 
no43, 4/8/1907, seção 

Ecos do Trabalho.
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parte basicamente do pessoal da Confiança Industrial. 

E é em Vila Isabel que surge, em 1908, o Sindicato dos 

Trabalhadores em Fábricas de Tecidos, que congrega 

em pouco tempo 900 operários daquela fábrica. 20

As tensões sociais na fábrica (bastante agravadas pela 

contínua presença truculenta do mestre Felipe de 

Moraes) vão explodir novamente em março de 1909. 

A 13 daquele mês eclode nova greve na Confiança. 

Desta vez o movimento paredista foi desencadeado 

após o mestre Felipe haver demiti-

do integrante do sindicato que rea-

lizava cobrança de mensalidades. O 

acontecido desperta a ira dos tra-

balhadores, que formam comissão 

que vai à gerência pedir a demissão 

do mestre.  O gerente, amedronta-

do 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 Fe-

lipe. Após uma reunião noturna no sindicato, em que 

este declara a greve da categoria, os trabalhadores 

são surpreendidos no dia seguinte com o aviso do 

fechamento da fábrica pelos patrões por tempo inde-

terminado. Em uma lista então divulgada pela direção, 

32 operários dentre os mais atuantes (muitos perten-

centes à comissão) são demitidos. Durante o tempo 

de duração da greve a polícia espancou e prendeu 

20. Sindicato dos Tra-
balhadores em Fábri-
cas de Tecidos. Op. cit, 
no 60, 5/8/1914.
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homens e mulheres, sem distinção de sexo e fechou 

a sede local do sindicato, onde os operários se reu-

niam. Estes contaram desde o início com o apoio dos 

militantes da FOTJ e da COB, tendo o advogado Caio 

M.de Barros conseguido soltar vários presos através 

de habeas corpus. Como o então delegado da 16ª DP 

estivesse mancomunado com os dirigentes da fábrica, 

foi necessária a presença do próprio juiz para que 

os operários fossem soltos. No entanto, horas depois 

eram presos novamente. A greve terminou quando 

o médico da fábrica, Oscar de Abreu, procurou os 

operários, pedindo, aconselhando e ameaçando. Mui-

tos voltaram com lágrimas nos olhos. Outros ainda se 

recusaram a trabalhar. Para intimidar os recalcitrantes, 

a direção da Fábrica contrata os serviços do guarda 

civil Juvenal, que chega a agredir fisicamente aqueles 

que são encontrados em suas imediações. Entretanto 

Juvenal, conhece seu fim quando 

alardeava suas proezas a conheci-

dos no interior de um restaurante 

em Vila Isabel, ocasião em que um 

grupo armado com revólveres inva-

de o estabelecimento e o executa 

a tiros, fugindo em seguida. No decorrer do inquérito 

policial, o solicitador Gustavo 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 combinavam a morte de Juvenal. Para os que 
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voltam ao trabalho a situação se agrava sob o coman-

do do sádico mestre Felipe, e com a colaboração de  

alguns outros operários que se tornaram mestres em 

paga de sua traição ao movimento grevista. Os operá-

rios voltam a trabalhar com horários até as 22 horas, 

sendo a saída aos domingos às 15h30. Trabalhadoras 

são esbofeteadas pelos mestres. Nos meses seguintes 

o “bom patrão” Cunha Vasco distribui prêmios aos 

poucos operários que conseguem ganhar mais de 800 

mil réis com sua produção e exorta a estes que tra-

balhem muito, pois assim lucraria a fábrica e eles mes-

mos (!!!). O operariado de Vila Isabel resiste 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 propaganda associati-

va e, logo em seguida, a 31 do mesmo mês, um outro 

de cunho antieleitoral, reafirmação dos princípios de 

ação direta pelos trabalhadores da Confiança e dos 

moradores conscientes do bairro.2121. Relato dos acon-
tecimentos da greve 
de 1909 baseado em 
Sindicato dos Traba-
lhadores em Fábricas 
de Tecidos. Op. cit, 
no 60, 5/8/1914; 
Guerra Social Brasil 
Lock Out da Fábrica 
Confiança na Voz do 
Trabalhador ano I, 
no 9, 17/4/1909; ver 
ainda as edições da 
Voz do Trabalhador de 
17/5/1909, 1/6/1909, 
15/6/1909, 8/7/1909, 
3/8/1909, 30/8/1909 
e 30/10/1909.
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3. A Greve de 1918

Mil novecentos e dezoito foi mais um ano que se ca-

racterizou por conflitos ainda mais agudos entre ope-

rários e patrões na Confiança. Depois de tanto tempo 

de reclamações contra o mestre Felipe, este continu-

ava em seu posto de carrasco dos operários. O jornal 

anarquista Liberdade, editado no bairro, em sua edição 

da primeira quinzena de junho de 1918, protestava 

ainda contra seus abusos e seu “vocabulário indecen-

te”. O jornal alertava Felipe que um membro da dire-

toria da fábrica que o protegia encontrava-se interna-

do em estado grave na Beneficência Portuguesa e que 

dificilmente se recuperaria. Chamando a atenção para 

fato recente em que o diretor da fábrica despacha-

ra a favor de uma operária denunciada pelo mestre, 

ao perceber a união dos operários em torno daquela 

trabalhadora.22 Os tecelões agora congregavam-se na 

União dos Operários em Fábricas de Tecidos (UOFT), 

surgida no ano anterior e que viera a substituir o Sin-

dicato dos Operários em Fábricas de Tecidos, fundado 

em 1913.23 Por outro lado, as ideias de transformação 

social eram estimuladas no meio operário pelas no-

tícias que chegavam ao Brasil sobre a vitória de uma 

revolução dos trabalhadores na Rússia, o que tam-

bém contribuía para sua maior unidade, capacidade 

de mobilização e espírito de combate e revolta. O 

22. Liberdade, RJ, 
Ano II, no 8, primeira 

quinzena de junho de 
1918.

23. Jacy Alves de 
Seixas. Mémoire et 

Oubli, Anarchisme et 
Syndicalisme Révolutio-
nnaire au Brésil. Paris: 

Maison des Sciences 
de l’ Homme, 1992, 

p. 182.
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episódio da operária denunciada pelo mestre Felipe, 

mas não demitida, inseria-se em um contexto em que 

a força demonstrada pela união dos trabalhadores 

passara a ser respeitada.  Assim é que ainda o jornal 

Liberdade vai alertar, na primeira quinzena de junho de 

1918, 24 sobre a crescente tensão na Confiança entre 

operários, de um lado, e mestres e patrões, de ou-

tro — divisão que a qualquer momento poderia ge-

rar um conflito aberto entre as partes envolvidas. Na 

mesma edição o jornal fornecia um exemplo da força 

da união operária ao informar que a UOFT decidira 

suspender o boicote à Padaria Santo Antonio de Vila 

Isabel. O boicote fora motivado pelo fato de o pro-

prietário daquele estabelecimento não querer alugar 

a casa de número 447 do Boulevard 28 de Setembro 

para que servisse de sucursal da UOFT. O boicote só 

foi suspenso depois que o dono da padaria se dirigiu 

pessoalmente à UOFT para se justificar.25 O conflito 

social na fábrica de Vila Isabel vai desaguar em uma 

greve no início de julho de 1918, que chegou a para-

lisar 2 mil tecelões. O movimento grevista foi causa-

do pela demissão arbitrária e injusta de 32 operários.  

No dia 13 de julho, Astrojildo Pereira, então anarquis-

ta e redator único do semanário Crônica Subversiva, 

cumprimentava os operários por sua vitória, com a 

readmissão dos demitidos.  De acordo com o jor-

nal, depois de declararem no primeiro momento que 

não cederiam, os industriais voltaram atrás pela ati-

tude decidida da UOFT em apoio à paralisação, com 

24. Liberdade, RJ, Ano 
II, no18, primeira 
quinzena de junho de 
1918.

25. Liberdade, RJ, Ano 
II, no18, primeira 
quinzena de junho de 
1918.
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mais de 200 delegados que representariam toda a ca-

tegoria do então Distrito Federal e circunvizinhança 

tendo firmando compromisso de, ao primeiro sinal, 

acorrerem em ajuda aos companheiros, declarando 

uma parada geral das fábricas de tecidos.26

Em 18 de novembro de 1918, os tecelões do Rio de-

claram-se em greve. Sua paralisação foi logo seguida 

pela dos metalúrgicos e da construção civil. O movi-

mento fazia parte de tentativa insurrecional anarquista 

no então Distrito Federal — em episódio conhecido 

como “soviete do Rio” — e, no caso da Confiança, pa-

rou 1.900 operários. Foi também na Confiança Indus-

trial que, no mesmo dia da eclosão da greve, esta de-

generou em conflito entre mestres e operários, oca-

sião em que foi morto a facadas o tecelão e militante 

anarquista de origem portuguesa Manuel Martins, em 

circunstâncias que nunca foram esclarecidas. Martins 

teria morrido no escritório de um gerente chamado 

Braga.  Mais três operários ficaram feridos no conflito, 

sendo que um deles, Júlio Moraes, filho do mestre Fe-

lipe, veio a falecer no hospital. No enterro de Manuel 

Martins, no dia seguinte, os operários desafiaram a 

proibição policial para a realização do cortejo fúnebre, 

acompanhando-o com bandeiras pretas e vermelhas 

desfraldadas, além da bandeira do sindicato sobre o 

caixão de Martins. À beira de sua sepultura, oradores 

se revezaram e os próprios operários realizaram o 

sepultamento, dispensando os coveiros. 27

A partir da década de 1920 o movimento operário 

26. Crônica Subversiva, 
Ano I, no 7,13/7/1918. 

27. Ver Moniz Ban-
dera, Clóvis Melo, 

A.T. Andrade. O Ano 
Vermelho, A Revolução 
Russa e seus Reflexos 

no Brasil. Rio de Janei-
ro: Civilização Bra-
sileira, 1967, p.134-

136; John W. Forster 
Dulles. Anarquistas e 
Comunistas no Brasil. 

Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira,1977, p. 

69; Edgar Rodrigues.
Os Companheiros 
4. Florianópolis: 

Insular,1997, p. 140.



20

guiado pelos princípios de ação direta começa a decli-

nar em função de divisões causadas pela fundação do 

PCB em 1922.  Além disso, houve considerável aumen-

to na repressão organizada, com a prisão e/ou depor-

tação de grande número de militantes operários de 

orientação libertária durante os governos de Epitácio 

Pessoa (1919-1922), Artur Bernardes (1922-1926) e 

do “curto período” de Getúlio Vargas (1930-1945). A 

chamada “era Vargas” caracterizou-se também pela 

cooptação do sindicalismo livre, com a imposição de 

legislação de caráter populista, e que colocava os sin-

dicatos sob controle do Estado. No entanto, o espíri-

to de luta dos operários da Confiança parece haver se 

mantido, uma vez que em plena ditadura varguista, a 9 

de outubro de 1940, paralisaram o trabalho durante 

uma hora, em protesto contra desconto de 10/% nos 

salários dos empregados, instituído por decreto-lei. 2828. ver o site www.
historia.uff.br/mun-
dosdotrabalhouff 
(seção ‘Dados’, docu-
mento ‘Greves_1’).
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4. Um nome para a história do bairro

Durante as comemorações do 1º de Maio de 1909 

no Rio de Janeiro, ano de uma das greves da Con-

fiança, realizadas no Largo de S. Francisco pela FORJ, 

destacaram-se as crianças da Escola Livre 1º de Maio 

de Vila Isabel, cantando a Internacional na rua e no in-

terior da sede da Federação à rua do Hospício (atual 

Buenos Aires) 144, sobrado.29 Seu diretor, Pedro Ba-

tista Matera, um sapateiro imigrante italiano e mili-

tante anarquista, publicaria em outubro um artigo no 

jornal da Confederação Operária Brasileira, Voz do 

Trabalhador, explicando os motivos da fundação da Es-

cola e protestando contra perseguições movidas con-

tra 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 
começam a aparecer em todos os cantos do 
universo. Não obstante os ataques que esta (a 
Escola 1º de Maio) há sofrido por parte da bur-
guesia do bairro de Vila Isabel, aqui se continua 
a ensinar, a preparar os homens para que cada 
um seja o seu próprio defensor. 30

Mas Matera não dedicava seu tempo só à atividade 

educativa libertária. Neste mesmo artigo, terminava 

29. Ecos do 1º de 
Maio no Brasil, Voz do 

Trabalhador, Ano I, 
no11, 17/5/1909.

30. Pedro Matera. Or-
ganização, em  A Voz 

do Trabalhador, Ano II, 
no 19, 30/10/1909.
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com um apelo para que o os operários se congre-

gassem em sindicatos, dedicando-se à propaganda 

e não confiando nas “falsas promessas dos nossos 

detratores”.31 O artigo de Matera foi publicado alguns 

dias depois do fuzilamento, na Espanha, do pedagogo 

anarquista Francisco Ferrer, fundador da Escola Racio-

nalista ou Moderna, que aplicava princípios libertários 

à educação, ensinando as crianças a pensar e a desen-

volver suas potencialidades. Mate-

ra, 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 pro-

moveu no prédio da Escola 1º de 

Maio uma reunião de propaganda 

da Escola Racionalista, que contou não só com a pre-

sença de professores, mas também de representantes 

dos tecelões, dos ferrovíários, da Liga Anticlerical, do 

jornal anarquista Guerra Social, da Associação Escola 

Moderna e dos cursos diurnos da própria Escola 1º 

de Maio, atividade que contou com grande audiên-

cia.32 Para sustentar a Escola, festas eram organiza-

das, com sua renda revertida a favor do ensino livre 

operário. Um exemplo é a festa realizada a 1º de fe-

vereiro de 1913 no cinema Smart, no Boulevard 28 

de Setembro.33 Outra importante iniciativa da FORJ 

que contou com a participação de Matera — que em 

1912 fora eleito para dirigir a Associação Operária 

31. Pedro Matera. 
Op. cit.

32. Reunião de Propa-
ganda em A Guerra 
Social Periódico Anar-
quista, Ano I, no 7, 
15/10/1911.

33. Festas de Propa-
ganda em Voz do 
Trabalhador, Ano VI, 
no 24, 1/02/1913.
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Independente, sediada em Vila Isabel 34 — foi a cam-

panha contra a carestia de vida, que em 1913 reali-

zou grandes comícios em diversos pontos da cidade, 

abrindo a 2 de março daquele ano, com o que teve 

lugar em Vila Isabel.35

Matera também esteve diretamente ligado à propa-

ganda específica anarquista no bairro, uma vez que 

participou do Centro de Estudos Sociais de Vila Isabel, 

fundado em 1913 como uma ramificação do Centro 

de Estudos Sociais do Rio de Janeiro, que funcionava 

no Centro Cosmopolita, à Rua do Senado 215, cujas 

reuniões ocorriam no prédio da Escola 1º de Maio.  A 

educação para Matera também não se limitava à ques-

tão operária. Em 1915, foi um dos anarquistas signa-

tários de moção contra o diretor da Escola Normal, 

Hans Heilborn, que impunha severas normas àquele 

estabelecimento de educação feminina para o profes-

sorado, em uma época em que esta era talvez a úni-

ca profissão acessível à mulher fora de suas casas.36 

No ano seguinte, Matera está entre os signatários de 

outro documento, este publicado em folheto, intitu-

lado Os Anarquistas perante a Organização Sindical, em 

que se procurava demonstrar que os sindicatos eram 

entidades de classe e não poderiam nunca se tornar 

organismos políticos anarquistas.37

A então Praça 7 de Março, hoje Barão de Drummond, 

foi palco de diversas manifestações de protesto dos 

trabalhadores, inclusive com a presença de Matera. 

Isto aconteceu, por exemplo, a 1º de Maio de 1917. 

35. Campanha contra 
a Carestia de Vida 

Ação Popular, em Voz 
do Trabalhador, Ano VI, 

no 27, 15/3/1913.

36. Edgar Rodrigues. 
Nacionalismo e Cul-
tura Social. Rio de 

Janeiro: Laemmert, 
1972, p.93-96. 

37. Idem, p.120-126.

34. Cláudio 
H.M.Batalha. Dicio-
nário do Movimento 
Operário. São Paulo: 

Editora Fundação 
Perseu Abramo, 

2009, p. 101.
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Para aquela data a FORJ programou vários atos públi-

cos 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 alto custo de vida e a tomada de posição favorável 

à Revolução Russa, que os anarquistas julgavam ainda 

estar adotando rumos libertários. Realizados em vá-

rios pontos da cidade, o comício da Praça Sete teve 

como oradores, além do próprio Pedro Matera, Cons-

tantino Machado e Valentim Rodrigues 38. Durante o 

ano de 1917 Matera figurava como diretor do jornal 

Liberdade, editado por ele e outros companheiros. Li-

berdade, Periódico de Crítica Social e Notícias circulou no 

período de 1917 a 1919, tendo sua redação e adminis-

tração inicialmente localizada à Rua Teodoro da Silva 

150, e depois na Rua Silva Pinto 6. Jornal específico 

anarquista, tinha entre seus colaboradores militantes  

em destaque na época como José Caiazzo,  Andrade 

Cadete e José Bacelar; o padeiro e poeta libertário 

Lírio de Rezende; os professores José Oiticica e Rui 

Gonçalves; e o escritor Fábio Luz, que o substituiu 

como diretor, quando Matera foi preso e sua redação 

teve que se mudar para São Cristóvão, à Rua São Luís 

Gonzaga 17.

A detenção de Matera acontecera a 24 de novembro 

de 1918, sob acusação de ter participado de tentativa 

insurrecional anarquista a 18 de novembro e inseria-se 

em uma onda de prisões desencadeada pelo governo 

contra militantes anarquistas.39 O movimento operá-

38. Ibidem, p. 144.

39. Moniz Bandera, 
Clóvis Melo, A. T.  An-
drade. O Ano Verme-
lho, A Revolução Russa 
e seus Reflexos no 
Brasil. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 
1967, p.135.
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rio mobiliza-se a favor dos presos políticos e contra 

a repressão, manifestando-se através de sua imprensa 

e organizando festival no Centro Galego, à  Rua da 

Constituição, para arrecadar fundos em seu benefício, 

ocasião em que as filhas de Mareta, Nair e Homé-

rica, participaram como atrizes em peças de cunho 

social ali representadas.40 Matera já havia sido detido 

anteriormente, em 1917, no rastro do fechamento da  

Federação Operária do Rio de Janeiro 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, tendo 

iniciado movimento de paralisação também na então 

capital federal. Este fato motivou corajoso artigo do 

professor José Oiticica, endereçado a Aurelino Leal 

e publicado no jornal A Rua, em 19 de abril de 1918. 

No texto, Oiticica colocava Matera em uma lista de 

presos que seriam “homens de uma energia moral a 

toda a prova, de modelar honestidade, cuja dedicação 

proclamo altamente como título de honra.” O arti-

go contrapunha a elevada ética dos militantes detidos 

com “o antro de patifes, assassinos, bêbados e ladrões 

que compõem o que é a polícia secreta de Vossa 

Excelência”.41 Já em liberdade, Matera compareceu a 

uma reunião do recém fundado Partido Socialista do 

Brasil, sem inserção no movimento operário, realizada 

em um cinema no Catumbi, quando afirmou à plateia:  

“Pensei que se tratava de uma reunião proletária e 

encontro meia dúzia de mocinhos bonitos.” 42

41. José Oiticica, Em 
Defesa da Federação 

Operária (Carta Aber-
ta ao Chefe de Polícia 
Dr. Aurelino Leal), em 

Ação Direta, Rio de 
Janeiro: Editora Ger-

minal, 1970, p.52. 

42. Moniz Bandera, 
Clóvis Melo, A.T. An-
drade. Op. cit, p.156.

40. Edgar Rodrigues. 
Op. cit, p. 231. O Cen-
tro Galego, localizado 
à Rua da Constitui-
ção, foi cenário de 

vários festivais liber-
tários, entre os anos 

de 1903 e 1922. 



26

Os esforços de Matera em favor da educação, orga-

nização e luta dos trabalhadores levaram-no a ser 

escolhido para representar a União Operária Fabril 

de S. Cristóvão no 3º Congresso Operário Brasilei-

ro, realizado de 13 a 20 de abril de 1920, na sede da 

União dos Operários em Fábricas de Tecidos, na Rua 

do Acre 19.43 Isto ocorreu logo após ser novamen-

te detido e quase deportado, tendo sido solto a 31 

de março, depois de afirmar que não se importava 

em ser deportado contanto que sua companheira e 

seus filhos o acompanhassem.44 A Escola 1º de maio, 

fechada pelas autoridades, reabriu a 25 de outubro 

de 1921, em Olaria, à Rua Drummond 51. A 15 de 

dezembro realizava-se festival artístico-literário no 

Centro Galego a favor da escola, organizado por Ma-

tera, também autor da peça então encenada, Milagre 

do Santo.45 A dedicação de Matera ao ensino dos ope-

rários 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 en-

sino que funcionava em sua sede naquela cidade em 

1922, o que vinha a demonstrar mais uma vez seu es-

treito relacionamento com a categoria dos tecelões e 

sua inserção em suas lutas.46 Após a fundação do PCB 

em 1922, Matera viu-se atacado por Astrojildo Perei-

ra na revista Movimento Comunista, em artigo em que 

o então secretário-geral do PCB — que havia deixado 

o anarquismo — lhe atribuía autoria de um artigo sob  

43. Edgar Rodrigues. 
Op. cit, p.308. 

44. Edgar Rodrigues: 
Companheiros 5. Flo-
rianópolis: Editora 
Insular, 1998, p.19.

45. Idem, p. 20.

46. Edgar Rodrigues: 
Novos Rumos. Rio de 
Janeiro: Mundo Livre, 
1978, p.91. 



pseudônimo em jornal carioca em que eram anun-

ciados os descaminhos a que os bolchevistas haviam 

conduzido a Revolução Russa. 47 

Matera teria falecido a 14 de abril de 1934, na Santa 

Casa, tendo recusado a assistência de um padre em 

seus últimos momentos.48 Sua biografia parece fazer 

um contraponto, em termos éticos e humanos, à do 

mestre Felipe de Moraes.

48. Edgar Rodrigues: 
Op. cit, p.20. Apesar 
de Edgar Rodrigues 
afirmar ter extraído 

a data de falecimento 
de Matera do jornal 

A Plebe, publicado 
em São Paulo, não 

nos foi possível 
encontrar qualquer 
menção ao fato na 
coleção do jornal 

relativa àquele ano.
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47. Astrojildo Pereira, 
Nossa Palavra em 

Movimento Comunista, 
10 a 25/3/1923.
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