
Novembro de 1918: a Insurreição Anarquista no Rio 
de Janeiro

A cidade do Rio de Janeiro, nas 
últimas décadas do século XIX, 

se encontrava em meio a grande 
expansão de seus habitantes. Em 
1906, a população era de 811.443 
habitantes. A cidade era um grande 
centro exportador e importador, 
contando com a maior rede bancá-
ria do Brasil. No entanto, apesar da 
pujança econômica de uma minoria, 
a pobreza era uma dura realidade 
para a grande maioria. Uma classe 
operária que vinha se desenvolvendo 
em consequência da aceleração de 
processo de industrialização (princi-
palmente no setor têxtil) amontoava-
-se, tendo como moradia, estalagens, 
avenidas e cortiços. Algumas fábricas 
construíam vilas para os operários, 
mantendo-os sob estrita disciplina e 
controle. Uma participação e/ou uma 
greve, por exemplo, poderia causar, 
além da perda do emprego, o despejo 
da moradia. A saúde e a higiene eram 
precárias, fazendo com que doenças 
epidêmicas (febre amarela e varíola) 
e endêmicas (como a tuberculose, 
basicamente adquirida nos locais de 
trabalho) fossem frequentes entre os 
trabalhadores. 

A jornada de trabalho ultrapassava 
em muito as 8 horas, contando com 
assédio as mulheres por capatazes 
e patrões e exploração do trabalho 
de crianças. A reforma urbana do 
prefeito Pereira Passos no início do 
século XX visava apresentar aos ca-
pitalistas estrangeiros uma visão mais 
“civilizada” da cidade. Agravou a crise 
habitacional entre os pobres do Rio, 
demolindo centenas de prédios que 
funcionavam como cortiços. Pessoas 
descalças, ambulantes, mendigos, ani-
mais, quiosques e freges eram vistos 
pelo governo como males a serem 
reprimidos. 

Em 1904, a vacinação obrigatória, 
conduzida de forma arbitrária e auto-

ritária, leva a população à Revolta da 
Vacina, da qual quiseram se valer po-
lítico e militares para a deposição do 
presidente. Em meio a este panorama 
infernal para os trabalhadores, o anar-
quismo dava seus primeiros passos na 
cidade, pregando uma ideologia de 

ação direta nas lutas sociais e fazendo 
com que as nascentes associações de 
resistência se aproximassem do sin-
dicalismo revolucionário. Já na última 
década do século XIX, surgiam no 
Rio de Janeiro os primeiros grupos 
e publicações libertárias (jornais 

 em 1898 – 1899 e 
 de 1899 a 1900). A greve como 

forma de luta social operária ganhou 
amplitude a partir do início do século 
XX, com a paralisação, entre outras, 
dos bondes em 1900 e uma grande 
greve emblemática dos têxteis em 
1903. A parada de produção de cerca 
de 25 mil tecelões fez com que ou-
tras importantes categorias também 
seguissem seu exemplo. 

Antes da Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918) dois congressos ope-
rários realizados no Rio em âmbito 
nacional (1906 e 1913) afi rmaram 
e reafi rmaram o princípios do sin-
dicalismo revolucionário e da ação 

direta como formas de luta. Antes 
da Primeira Guerra os anarquistas 
infl uíram fortemente na campanha 
anti-militarista, com a fundação da 

(1908) 
e de seu jornal , campa-
nha que continuou no decorrer do 
confl ito, pelo menos até a entrada do 
Brasil na Guerra em outubro de 1917.

Um congresso anarquista sul-ame-
ricano e outro pela Paz ocorreram 
no Rio em 1915. Com a eclosão do 
confl ito em agosto de 1914, os sofri-
mentos dos trabalhadores pioraram 
com a alta do custo de vida, com os 
altos preços praticados nos gêneros 
de primeira necessidade, ou mesmo 
sua ausência do mercado, causada 
pelo açambarcamento de víveres e 
sua venda em grandes quantidades 
para prover os exércitos das potên-
cias beligerantes. Comícios contra a 
carestia de vida multiplicaram-se pela 
cidade, tendo os/as anarquistas como 
seus principais organizadores/as. A 
situação sócio-econômica gerada 
pela alta do custo de vida, agravada 
pela queda dos salários no período 
1914-1918, assim como a dispensa do 
trabalho de muitos operários, provo-
caram numerosas greves no período, 
com destaque para a grande greve 
geral de São Paulo em junho de 1917, 
que paralisou a capital bandeirante.

Os anarquistas participavam ativa-
mente dos protestos e paralisações, 
que encontravam eco em suas publi-
cações, como na , 
jornal semanal inteiramente redigido 
por Astrojildo Pereira, ainda militante 
anarquista, e que circulou no Rio de 
Janeiro de junho a outubro de 1918. 
A revolução popular russa que derru-
bou o czarismo em fevereiro de 1917 
também infl amou a imaginação do 
proletariado brasileiro e do carioca. 
Ainda no Rio, a conjuntura agravou-se 
com a defl agração em maio de 1917 

Memória é Luta! 
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de greves em diversas fábricas de 
tecido, então a principal indústria na-
cional. O então presidente, Venceslau 
Brás, recusou-se a receber comissão 
da 

 que com ele iria debater as 
condições de vida e trabalho dos 
operários. Em julho, em solidariedade 
ao movimento paredista de São Paulo 
os trabalhadores da indústria de mó-
veis do Rio entraram em greve. Suas 
reivindicações, apoiadas pela FORJ, 
diziam respeito ao reajuste salarial, 
fi m do trabalho por empreitada e ao 
trabalho de menores. Com a adesão 
de outros setores, como os entrega-
dores de pão, alfaiates e sapateiros os 
confl itos com a polícia espalharam-se 
pela cidade. Os incidentes ocorridos 
levaram o chefe de polícia Aurelino 
Leal ao fechamento da FORJ e do 
Centro Cosmopolita, organismo 
sindical dos empregados em bares, 
restaurantes e hotéis.

A conjuntura internacional e nacio-
nal, com a ascensão da luta operária, 
levou os anarquistas do Rio de Janeiro 
a fundarem a 20 de janeiro de 1918 
a organização política denominada 

, 
que congregou a grande maioria dos 
militantes da cidade, segundo seu 
próprio boletim, lançado em feverei-
ro daquele ano. Com o fechamento 
da FORJ, os militantes anarquistas e 
sindicalistas revolucionários lançam 
em março as bases da 

(UGT)  O chefe 
de polícia abriu inquérito para inves-
tigar uma iminente greve geral, além 
de proibir as manifestações do 1º de 
maio de 1918, que no entanto vieram 
a se realizar, tendo como pauta princi-
pal em seus eventos o custo de vida. 

Um “Comissariado de Alimenta-
ção Pública” criado pelo governo para 
fi scalizar abusos no abastecimento 
nada acrescentou no sentido de mi-
norar os sofrimentos da população. 
A repressão cresceu sobre as greves 
que se ampliavam. No decorrer 
destes acontecimentos, a União dos 

 
( ) veio a ganhar maior desta-
que, em meio à eclosão da epidemia 
da gripe espanhola que debilitou ou 
vitimou grande parcela da população 
da cidade. No campo da política 
institucional, o presidente eleito, Ro-
drigues Alves, não pôde tomar posse 
por estar enfermo, sendo substituído 
pelo vice, Delfi m Moreira.

Ao fi nal da Primeira Guerra Mun-
dial em novembro de 1918, todos 
estes fatores concorreram para que 
os/as anarquistas do Rio viessem a 
planejar um movimento de caráter 
revolucionário. José Oiticica (1882-

1957), professor do Colégio Pedro II, 
logo assumiu lugar de destaque entre 
os que participavam do movimento. 
Dele ainda faziam parte entre outros 
militantes, Astrojildo Pereira, Agri-
pino Nazaré, os espanhóis Manuel 
Campos e José Romero, o também 
professor alagoano Álvaro Palmeira, 
muito infl uente entre os trabalha-
dores da construção civil, o gráfi co 
gaúcho Carlos Dias, os tecelões Ma-
nuel Castro e Joaquim Moraes, assim 
como ativistas operários como João 
da Costa Pimenta e o pernambucano 
José Elias da Silva.

Um detalhe importante no plano 
insurrecional era a adesão de solda-
dos do Exército. Havia a esperança 
de que estes participassem do mo-
vimento, a exemplo do que ocorrera 
em agosto de 1918 durante a greve 
da Companhia Cantareira e da Via-
ção Fluminense, concessionária dos 
bondes e das barcas que realizavam o 
trajeto entre o Rio e Niterói, quando 
o Exército se colocou a favor dos gre-
vistas, chegando mesmo a entrar em 
confronto armado com a polícia no 
centro de Niterói. Ricardo Correia 
Perpétuo, outro militante anarquista, 
fora escolhido para distribuir boletins 
aos soldados da Vila Militar. 

Um hóspede da mesma pensão 
em que Perpétuo morava, o tenente 
do Exército José Elias Ajus, descon-
fi ando de Perpétuo, procurou fazer 
amizade com este e prometeu ser 
elemento de ligação junto aos mi-
litares, infi ltrando-se no grupo de 
conspiradores, participando mesmo 
de seu conselho deliberativo, coor-
denado por José Oiticica. O plano 
geral, que contou com a colaboração 
de Ajus em sua elaboração, previa 
uma concentração geral no Campo 
de São Cristovão, visando a um ata-
que à Intendência da Guerra e aos 
quartéis de polícia. Ainda no dia 18 
de novembro, previsto para a eclosão 
do movimento, seria declarada greve 
geral insurrecional, que atingiria prin-
cipalmente os tecelões, a construção 
civil e os metalúrgicos, dirigindo-se os 
grevistas para uma concentração no 
Campo de São Cristóvão. 

Grupos portando dinamite to-
mariam a Intendência da Guerra e 
o Palácio do Catete, esta segunda 
missão a ser cumprida por tecelões 
vindos de Botafogo. O plano previa 
também ações em Bangu, onde os 
tecelões tomariam a fábrica de car-
tuchos de Realengo. O quartel de 
polícia localizado na Saúde deveria ser 
tomado por grupo encabeçado por 
Manuel Campos. Estava ainda prevista 
a tomada da Câmara dos Deputados 
e do Senado.

Ajus, que fi cara encarregado de 
lidar com o setor militar, informou 
seu superior, o general Silva Faro dos 
planos esboçados. Este o colocou em 
contato com o chefe de polícia Au-
relino Leal. No dia 18 de novembro, 
Silva Faro dispôs tropa e artilharia no 
campo de São Cristovão, abortando 
a missão de tomada do arsenal. O 
Conselho Insurrecional foi detido 
no dia 18 pela manhã em reunião 
no escritório de Oiticica na rua da 
Alfândega. Simpatizantes do movi-
mento no interior do governo e do 
Exército informaram aos insurretos, 
a delação de Ajus, o que não chegou 
a evitar alguns pequenos confrontos 
no Campo de S. Cristovão. A greve 
geral foi defl agrada e continuou por 
alguns dias, mas acabou por ser der-
rotada pelos patrões, que se negaram 
a reconhecer a UOFT como legítima 
representante dos tecelões, por estar 
“repleta de anarquistas”.

O ano de 1918 terminava com o 
fi m dos planos insurrecionais e 1919 
traria a soltura dos implicados no 
plano, com uma maior demora para 
os que foram detidos em Magé, onde 
ocorreram mesmo prisões no ano 
posterior à tentativa insurrecional 
(ver Emecê número 11) após amplo 
movimento de solidariedade. O 1º 
de maio de 1919 viu comemorações 
como nunca haviam ocorrido antes  
no Rio  e a fundação do jornal espe-
cífi co anarquista  e a busca 
por melhores níveis de organização 
pelos anarquistas.

Jorge Mendes
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