
O Primeiro de Maio classista no Rio de Janeiro

O I Congresso Internacional Ope-
rário Socialista, ocorrido em 

Paris de 14 a 21 de julho de 1889, 
entre suas resoluções, aprovou a de 
se considerar o 1º de Maio como 
Dia Internacional do Proletariado, e 
como bandeira de luta a conquista 
da jornada de 8 horas de trabalho 
(Carone, 1993, pp.31-36). 

Os anarquistas participaram deste 
congresso, assim como de outros 
promovidos pelos socialistas, na 
intenção de inserir-se na Segunda 
Internacional, até sua expulsão 
defi nitiva em 1896 (Carone, 1993, 
pp.47-53). A data seria alusiva à 
grande greve acontecida em Chicago 
em 1886, que culminou com uma 
dura repressão policial e a explosão 
de uma bomba que vitimou diversos 
operários e policiais. Totalmente 
inocentes em relação ao fato, diver-
sos operários foram presos apenas 
por sua posição de evidência na 
comunidade trabalhadora da cidade 
e condenados. Uns a serem enfor-
cados e outros a pesadas penas de 
prisão. As execuções ocorreram a 
11 de novembro de 1887 (Mella, 
2005).

Caracterizado desde então como dia 
de luta e luto pelos trabalhadores, a 
data sofreu distorções por parte de 
patrões e autoridades pelo mundo 
afora, sendo apresentado como um 
feriado criado para que o trabalha-
dor pudesse se divertir e ser alvo 
de uma retórica oca por parte de 
lideranças não comprometidas com 
sua emancipação.

No Rio de Janeiro, capital de uma 
recentemente proclamada Repúbli-
ca, ao fi nal do século XIX e início do 
XX formava-se um parque industrial 
significativo. Um primeiro censo 
nacional da indústria brasileira, fei-

to em 1907, revelava que existiam 
3.258 fábricas no país e, deste total, 
um terço das indústrias se localiza-
vam na Capital Federal (Prado Júnior, 
1981, pp.259-261; Fausto, 1983, 
pp.17-18).

Sobre os primeiros tempos da cele-
bração do 1º de Maio no Rio, temos 
a notícia do lançamento do jornal 

 em 1892. Mas o fato 
é que patrões e autoridades ainda 

consideravam a data com potencial 
explosivo e assim é que a Casa de 
Detenção da então Capital Federal 
recebeu dez militantes anarquistas 
e socialistas detidos em 15 de abril 
na capital bandeirante. 

Estes trabalhadores, reunidos no 
Centro Internacional Socialista 
em uma Conferência Socialista 
Brasileira, aprovaram a resolução 
do congresso socialista de 1889, já 
mencionada, e planejavam a melhor 
maneira de comemorar a data. O 
objetivo de sua transferência para o 
Rio era sua deportação, já que eram 
de origem italiana. Sua libertação só 

ocorreria ao fi nal do ano (Seixas, 
1992, pp.72) (1).

O certo é que o Estado, os empresá-
rios e sindicatos cooptados procura-
vam desviar a data de seu verdadeiro 
signifi cado para os trabalhadores. 
Já em 1903, transitava na Câmara 
dos Deputados um projeto visando 
a tornar a data feriado nacional, o 
que só ocorreu mais tarde. No Rio 
podemos ter uma idéia de como 
eram as comemorações a partir de 
uma descrição de um desfi le operá-
rio ocorrido não a 1º de Maio, mas 
a 15 de dezembro de 1899, com 
um desfi le dos panifi cadores pelo 
Centro, acompanhados por banda 
de música da polícia, percorrendo 
as redações dos jornais, desembo-
cando no Cassino Espanhol, onde 
houve sessão solene presidida pelo 
advogado Evaristo de Moraes (pai) 
(1). 

Ainda em 1903, o jornal anarquista 
comentava em sua edição 

de 15 de maio a alegria da imprensa 
burguesa ao ver se repetir naquela 
data os mesmos procedimentos 
descritos no desfi le de 1899. No ano 
seguinte é a vez do militante gráfi co 
Manuel Moscoso (?-1912) comentar 
no periódico anarquista 

, comportamentos assemelha-
dos (2). Já o I Congresso Operário 
Brasileiro, reunido de 15 a 20 de 
abril de 1906 no Rio, com grande 
participação anarquista, adotou o 
sindicalismo revolucionário, con-
denando as apropriações ofi ciais da 
data (Pinheiro & Hall, 1981, pp.53). 

Pouco antes da eclosão da Primeira 
Guerra Mundial e mesmo após o seu 
início, os comícios operários do 1º 
de Maio no Largo de São Francisco 
no Centro do Rio serviram também 
de palco para o protesto contra a 

Memória é Luta! 
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guerra imperialista então em curso, 
como ocorreu em 1914 e 1915. 
Pouco antes do fi nal do confl ito, 
o 1º de Maio de 1918 reafi rmou 
tais princípios; já a comemoração 
do ano seguinte foi defi nida por 
Amílcar dos Santos “como uma 
manifestação sem precedentes” na 
cidade, com vários oradores pre-
gando abertamente o anarquismo 
(Rojo, 1986, pp.135; Rodrigues, 
1972, pp.265-266). 

Os anos 1920, que trariam em seu 
fi nal a ascensão de Vargas ao poder, 
ainda assinalam Maios classistas e 
libertários no Rio e, em 1923, as 
comemorações focaram-se no pro-
testo contra o processo de Sacco e 
Vanzetti nos Estados Unidos. Mas já 
a partir de 1924 haverá uma divisão 
na área em que ocorrem as mani-
festações: as de caráter libertário 
na Praça Onze e as que obedeciam 
à orientação do Partido Comunista 
do Brasil na Praça Mauá. Em 1926 
as polêmicas entre anarquistas e 
o PCB vieram à tona durante o 
comício do 1o de Maio, que contou 
com pouca expressão (Dulles, 1977, 
pp184-185).

(1) Ver descrição em 
de 1º de Janeiro de 1900, reproduzido 
em Carone (1979, pp.148-149).

(2) Moscoso, Manuel O 1º de Maio 
no Rio em  de 14 
de Maio de 1904.

Jorge Mendes
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Pelos Mártires de Chicago

O maior dia de protesto do 
proletariado universal

 (...) O proletariado sofre o 
colapso da sua liberdade. Proscre-
veram-na1 os códigos. Quando, no 
uso de um direito constitucional, 
copiosamente assegurado, advoga 
uma conquista ou pleiteia uma 
reivindicação, empregando, como 
recurso natural, as suas forças 
organizadas, eis que se congraçam 
os reacionários e se lançam furiosa-
mente contra os rebeldes por que 
eles são homens livres e preferem 
lutar do que fi car na passividade 
bajuladora dos escravos. As per-
seguições continuam. As violências 
assoberbam. Organismos associa-
tivos foram assaltados e fechados. 
Aqueles que ousaram levantar a 
voz condenando a consecução 
desses crimes ou verberando os 
atentados foram expiar no cárcere 
a manifestação de sua audácia ou 
metidos violentamente a bordo, 
com processos de expulsão feitos a 
toda pressa e onde se entrelaçaram 
a infâmia e a desfaçatez.

 O proletar iado do Rio 
como o dos Estados vive sob o 
guante2 de ferro das repressões 
monstruosas. Armando-se duma 
lei de exceção o governo procura 
a todo o transe fazer cair sobre as 
aspirações proletárias a espada de 
borra de Dâmocles3.

 Proíbe os comícios, assalta 
as associações de classe, encarcera, 
avilta, persegue, espanca, deporta 
e achincalha. A situação proletária 
só lhe desperta a atenção quando 
premedita uma violência ou ordena 
um ataque.

 Os operários têm fome? Pe-
dem aumento de salários? Que lhe 
importa se, porventura, os operá-
rios morrem de fome? O aumento 
é sabre. Protestaram? Cadeia. Têm 
que fi car calados.

 Fazem greve pacífi ca? Res-
peitam as sacrossantas e castíssi-
mas leis? Por isso mesmo fome, 
chibata e enxervia4. Não se enga-
nem, porém, os autocratas deste 
país civilizadíssimo. As erupções 
subterrâneas, cada dia, refervem, 
silenciosamente, na alma do povo. 
Levantemos, portanto, o nosso 
grande protesto e de cabeça er-
guida, marchemos neste dia me-
morável de fraternidade universal. 

Através do oceano e das grandes 
penitenciárias estreitamos nossos 
camaradas expulsos num abraço de 
solidariedade.

Trecho fi nal do artigo de capa do 
jornal , órgão da F

, de 1º de maio de 1921.

Glossário:

1 , decretar o bani-
mento, banir, exilar, degredar, 
deportar.

2 , luva de ferro que com-
punha as antigas armaduras, auto-
ridade despótica, mão de ferro.

3  é uma 
alusão a qualquer sentimento de 
danação iminente.

4  refere-se à enxovia, 
sinônimo de calabouço, masmor-
ra, prisão.

Núcleo de Pesquisa Marques 
da Costa - 15 anos

Fundado em 8 de dezembro de 2004, 
com o objetivo de trazer à tona a 
história do anarquismo no Brasil, e 
principalmente no Rio de Janeiro, o 
Núcleo de Pesquisa Marques da Cos-
ta (NPMC) funciona no âmbito da 
Biblioteca Social Fábio Luz. O NPMC 
divulga trimestralmente um boletim 
com textos próprios, chamado emecê. 
O português José Marques da Costa 
foi um grande militante que lutou pela 
organização dos sindicatos revolucio-
nários cariocas, na primeira metade 
dos anos 1920.


