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PORTUGUESES NA REGIãO PORTUÁRIA DO RIO DE JANEIRO:

A SOCIEDADE DE RESISTêNCIA E OS CONFLITOS DE 1908.
marIa cecíLIa veLasco e cruz

Em novembro de 1904 foi fundada na sede da estiva a Sociedade União dos Trabalhadores 

de Café e constituída uma diretoria em que participavam José Fernandes Ribeiro, portu-

guês; Henrique Roseira, brasileiro, dado como filho de português; e José Gomes Ferreira, 

também português. Apareceram depois mensagens convidando todos os trabalhadores 

de café a ir tratar da sua organização definitiva, mas por razões desconhecidas este impul-

so organizador não prosperou. A sociedade formada desmanchou-se, e os convites para 

reunião sumiram dos jornais.1 

Em abril de 1905, por iniciativa de Cândido Manoel Rodrigues, brasileiro, negro, pre-

sentes vinte e cinco sócios, foi criada, também na sede da estiva, uma organização mais 

abrangente, congregando não só os trabalhadores do café, como aqueles dos trapiches. 

Chamava-se União dos Trabalhadores em Café e Trapiches, porém, com a discussão dos es-

tatutos, o nome foi trocado para Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em Trapiche e 

Café. Além dos fatos perceptíveis em anúncios sindicais de que esta segunda organização 

não morreu, e continuou reunindo-se do modo regular, quase nada se sabe sobre suas 

atividades até que após a greve de agosto de 1906 o perfil de uma organização consolidada 

aflorou nas páginas da grande imprensa.

Numa demonstração de vitalidade, a Resistência promoveu em outubro uma enorme 

passeata em honra à inauguração do seu estandarte. Com a participação de foguistas, estiva-

dores, marinheiros, remadores, sapateiros, costureiras de sacos, manipuladores de tabaco, 

trabalhadores do carvão e de obras em ladrilhos, milhares de operários do porto caminha-

ram pelas ruas, o dia terminando com uma sessão magna no seu salão social. Uma semana 

depois surgiram na imprensa fotografias tiradas naquela data festiva, acompanhadas de es-

clarecimentos sobre o modus operandi da associação.

O que se entrevê no texto é um acontecimento singular – a Resistência cristalizara 

numa instituição formal as estruturas informais dos grupos de trabalho dos escravos de 

ganho. Os capitães, que antes eram os empreiteiros da mão de obra, continuaram a fazer 

a mediação dos patrões com o mercado, mas com um espaço de poder menor. Como to-

1 Jornal do Brasil, nov. e dez. de 1904. Os dois primeiros indivíduos tiveram a sua nacionalidade explici-
tada no conflito ocorrido na assembleia de 13 de maio de 1908. A do terceiro estava mencionada em ficha 
encontrada na associação dos aposentados do Sindicato do Comércio Armazenador do Rio de Janeiro. A 
nacionalidade dos demais membros da diretora não pôde ser determinada.
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dos agora faziam parte de uma organização operária, a mediação deixara de ser entre os 

trabalhadores e os patrões, e passara a ser entre as firmas e a Sociedade, isto é, entre os 

patrões e a coletividade organizada, que através de fiscais assumira a disciplina e a escolha 

dos integrantes das turmas de trabalho.2

Este perfil institucional foi o resultado de ações subterrâneas, ignoradas pela imprensa. 

A própria reunião inaugural e o nome do iniciador da organização só foram conhecidos pela 

descoberta no atual Sindicato do Comércio Armazenador de um manuscrito contendo infor-

mações históricas sobre aquela instituição, inclusive a de que por deliberação de uma assem-

bleia a Sociedade transformou-se em janeiro de 1908 no Sindicato de Resistência dos Trabalha-

dores em Trapiche e Café, os estatutos tendo sido modificados de acordo com o decreto 1637, de 

janeiro de 1907, registrados e reconhecidos pelo Procurador Geral da República.3

Pois bem, os primeiros estratos de estatutos da Resistência mostram claramente que as 

duas tentativas de organização – a frustrada e a bem sucedida – partiram de grupos distintos, 

pois nenhum dos membros da diretoria escolhida na primeira tentativa consta da relação 

nominal dos sócios fundadores.4 Tal inferência, contudo, não autoriza pensar que os lusos 

engajados no primeiro impulso organizador não tenham aderido ao movimento deslancha-

do por Cândido Rodrigues e outros operários cuja cor igualmente negra foi possível identi-

ficar. Pelo contrário. Logo se descobre que eles estavam lá, e tão mobilizados quanto antes. 

A alteração feita para adequar a Sociedade às normas do decreto 1.637 motivou um enorme 

conflito na assembleia geral de 13 de maio de 1908, e no centro da disputa estava precisa-

mente a eleição do português José Fernandes Ribeiro para a presidência do Sindicato.

Os votos dados a Ribeiro (e a outro luso, escolhido como Tesoureiro) traduziram o des-

contentamento de imigrantes e de brasileiros como Raphael Munhoz, simpatizante das 

ideias libertárias, com as determinações daquela lei federal proibindo a eleição de estrangei-

ros para os corpos diretores dos sindicatos. Na assembleia de posse dos eleitos, os discursos 

favoráveis à legalização e contrários à eleição dos lusos feitos pelos brasileiros negros Ro-

sendo Alfredo dos Santos e Rufino Ferreira da Luz foram violentamente aparteados, numa 

escalada de vaias que acabou levando a agressões corporais. A luta parece ter sido iniciada 

pelo português Antonio Henrique, logo secundado por Henrique Roseira, provocando um 

tumulto generalizado que deixou feridos o próprio Antônio Henrique (mortalmente) e três 

outros sócios, um português branco e dois brasileiros negros.5

2 CRUZ, 2000: 243-290.

3 Manuscrito redigido para ser apresentado à Comissão de Finanças em 1908. Cópia fotografada, acervo 
da autora.

4 ANRJ, Registro Especial de Títulos e Documentos, n. 94, livro 1. 

5 Jornal do Commercio, Jornal do Brasil e Correio da Manhã, 14 e 15.05.1908. 
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Se o português José Fernandes Ribeiro chegou a deixar a instituição em função do confli-

to no qual se viu envolvido pela rejeição à sua eleição é uma questão que talvez nunca possa-

mos responder. Os primeiros registros de matrícula na Sociedade, se é que foram feitos, não 

resistiram à corrosão do tempo. As poucas fichas encontradas dos sócios mais antigos são 

claramente sobras de uma organização da secretaria iniciada em 1910. Muitos operários que 

falam e apresentam propostas nas atas manuscritas das assembleias e reuniões do conselho 

diretor de 1908 e 1909, e mesmo depois, não foram localizados nas fichas remanescentes. 

Este, aliás, é o caso do próprio Fernandes Ribeiro, cuja ficha não existe mais. Cruzando fon-

tes é possível dizer, porém, que se ele distanciou-se da organização, decerto não a abando-

nou de todo, pois voltou a participar dos seus círculos dirigentes sem idiossincrasias raciais 

e com todo o gás. Em abril de 1916 tomou posse como Primeiro Secretário, tendo a seu lado 

como Segundo Secretário Antônio Pereira, negro, ferido no conflito de 1908. Em 1918 foi 

Conselheiro, e em 1919 o Tesoureiro da gestão presidida por José Emygdio Cruz, um negro 

nascido em 1888, em Laranjeiras, Sergipe.

O objeto deste texto não é o episódio de maio de 1908, sempre lembrado como exemplo 

dramático dos problemas étnicos ou raciais do movimento operário. Em artigo na Revista 

USP já examinei este confronto violento, a fim de mostrar a ausência de hierarquias de base 

étnica6 ou racial nas esferas de poder da Resistência; indicar o caráter político do embate; 

e demonstrar que a relação de causa e efeito pressuposta pela historiografia entre o conflito 

de maio e a crise institucional da Resistência é espúria. Nos meses finais de 1908 e em 1909, 

o declínio vertiginoso dos membros do sindicato foi provocado por um ataque patronal, não 

tendo relação direta com a briga provocada pela eleição dos portugueses.7

 Cabe, todavia, indagar: O que sinaliza esta presença continuada do luso José Fernandes 

Ribeiro na Resistência? A comprovada inexistência de processos de construção de identi-

dades coletivas étnicas excludentes, na instituição, acarretava a dissolução da identidade 

individual nacional dos seus membros? 

Estas perguntas são instigantes, pois mesclados àquele ataque patronal há fatos que devem 

ser considerados para uma visão analítica mais abrangente acerca das relações de solidarie-

dade e conflito dos operários da região portuária. Por outro lado, nas minhas entrevistas com 

trabalhadores idosos da Resistência existem dados que podem ser interpretados sob o prisma 

das identidades. Penetrar no mundo dos trabalhadores de tropa, assim como no universo dos 

6 O termo étnico é usado em sentido lato, referindo-se à invocação ou manipulação de noções de dis-
tinção cultural, com vistas à demarcação de fronteiras e à produção de enclaves por parte de grupos cujas 
culturas de origem são diversas, podendo confundir-se com a questão das nacionalidades. Essa denotação 
é comum na historiografia do trabalho.

7 CRUZ, 2005-2006: 188-209.
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conflitos de 1908, como forma de surpreender os operários portugueses e brasileiros em suas 

ações e reações é, portanto, o caminho escolhido para responder àquelas indagações. Con-

tudo, antes de discutir conflitos e identidades é preciso dizer algo a respeito da configuração 

espacial e funcional do porto do Rio de Janeiro a fim de dar uma ideia geral sobre as ocupações 

nele surgidas e a distribuição das nacionalidades neste mercado de trabalho. 

 

 ***

Na virada do século XIX o porto do Rio de Janeiro era um enorme sistema de fronteiras flui-

das, espacialmente disperso, institucionalmente desintegrado, e formado por unidades com 

diferentes graus de independência entre si, espalhadas no continente e no mar. Este comple-

xo tinha características relevantes para a configuração das ocupações portuárias. Primeiro, 

suas unidades divergiam no que diz respeito à infraestrutura de armazenamento e servidos 

de assistência aos navios. Apenas quatro podiam acolher barcos de calado superior a 5 me-

tros. A Alfândega possuía quatorze armazéns e uma bacia que abrigava inúmeras embarca-

ções, mas que não se prestava à acostagem de grandes navios por falta de profundidade. O 

mesmo acontecia com os trapiches, em cujas pontes só atracavam embarcações de calado 

pequeno ou mediano. Ou seja, a fragmentação dos locais de armazenamento, distribuídos 

por mais de sessenta trapiches, e a inexistência de cais profundos nas unidades do sistema 

ajudaram a sedimentar uma clivagem, surgida no século XIX, entre o trabalho feito no mar – 

o dos estivadores – e o feito em terra – o dos arrumadores e carregadores.

Segundo, além das diversidades infraestruturais, havia diferenciações de natureza. Al-

gumas unidades eram estatais, porém a maioria era privada, fato qualificado por diferen-

ças de função, pois os trapiches, todos privados, podiam ser de uso particular ou público, 

e entre os de uso público alguns eram alfandegados e outros não. A concessão de alfande-

gamento era dada aos trapicheiros em caráter pessoal, temporário, e intransferível sem 

autorização da Fazenda. Podia ser renovada ou não. Ademais, no trapiche alfandegado 

renunciava-se à liberdade de mercado para trabalhar-se com um elenco de mercadorias 

discriminado na carta de concessão, preços sancionados pelo Tesouro e uma demanda 

regulada pelo Inspetor da Alfândega.8

Estas breves informações já são suficientes para indicar que o complexo portuário ti-

nha um centro, constituído pela Alfândega e a rede de trapiches alfandegados, um conjunto 

de trapiches não alfandegados de uso público e uma periferia formada pelos trapiches e 

armazéns privativos. A delimitação entre estas partes do sistema era, contudo, fluida, pois 

como os alfandegamentos não eram perenes, as unidades mudavam de natureza e função, 

8 Sobre o assunto cf. CRUZ, 1999.
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modificando com certa frequência a geografia econômica do porto. Este fato, aliado à diver-

sidade dos produtos armazenados, esclarece porque não surgiram em terra muitas esferas 

de trabalho especializadas. Com exceção dos trabalhadores do carvão e os do café, os ope-

rários do porto faziam de tudo: descarregavam madeiras, carregavam fardos, arrumavam e 

empilhavam sacos, caixas e barris. 

Ora, tais recortes ocupacionais consolidaram-se na segunda metade do século XIX, 

quando os imigrantes não paravam de chegar à corte, e quando a escala e o caráter das ati-

vidades portuárias eram transformados pelo crescimento exponencial do comércio, pela 

ferrovia, e pelo progressivo abandono da vela pelo vapor. O porto era, então, um mercado 

de trabalho em expansão, mas um mercado misturado à cidade, pois não existiam mu-

ros que o seccionassem da malha urbana. Muitos trapiches abriam-se diretamente para 

a rua, intercalados por comércios de outra natureza, ou por becos que iam até o mar, 

terminando em pequenas estruturas de atracação de uso geral da população. Assim, os 

trabalhadores locais não viviam só do porto. A região era um importante centro artesanal 

e manufatureiro, que reunia estaleiros, armazéns de preparação do café, moinhos, ofici-

nas metalúrgicas, serrarias, tanoarias, fabriquetas de vários tipos, além de cocheiras, bote-

quins, tavernas e cortiços. As freguesias de Santa Rita e Santana constituíam, portanto, um 

mercado de trabalho diversificado, o que contribuiu para converter os bairros da Saúde e 

Gamboa em importantes locais de moradia. 

Em 1890, Santa Rita tinha 43.601 habitantes, entre os quais viviam 16.876 estrangeiros. 

Destes, 12.315 eram portugueses e 1.720 espanhóis. Em Santana moravam 67.385 pessoas e 

o maior contingente de estrangeiros da cidade – 24.074, dos quais 16.173 eram portugueses 

e 4.844 italianos. Juntas, as duas freguesias concentravam 27,1% da população estrangeira 

em toda a cidade, os quais representavam 36,9% do total de habitantes da região portuá-

ria. Com tantos estrangeiros e tantos portugueses, não surpreende a cor da população 

local, apesar de aí concentrar-se o maior contingente de africanos de todos os bairros 

cariocas – 1.463 indivíduos, ou 27,2% do total. Com efeito, 60,6% dos moradores de Santa 

Rita e 66,45 dos de Santana eram brancos, e apenas 36,9% e 33,5% eram pretos e pardos. 

Tornando os matizes mais complexos, em ambas as freguesias habitavam ainda pessoas 

classificadas como de cor cabocla.9 

A mistura de nacionalidades e cores, e o forte convívio permitido pela estrutura desin-

tegrada e dispersa do porto ajudam a compreender porque a produção de enclaves étnicos 

ou raciais excludentes, comuns nos portos europeus, norte-americanos e asiáticos, não 

ocorreu no porto do Rio de Janeiro com a mesma intensidade. Para dar um exemplo signifi-

9 IBGE, Recenseamento Geral da República dos Estados Unidos do Brasil em 32 de dezembro de 1890. RJ. 
Typ. Leuzinger, 1895.
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cativo, entre os operários que em 1903 fundaram a União dos Operários Estivadores, havia 

504 brasileiros, 213 portugueses, 42 espanhóis, 17 italianos, 17 ingleses, 5 franceses, além de 

outras nacionalidades em números menores.10 Deste modo, embora a grande maioria dos 

carroceiros da região portuária fosse portuguesa, e a grande maioria dos trabalhadores en-

volvidos no manejo do café fosse brasileira, as fronteiras de ambos os grupos eram porosas, 

havendo brasileiros brancos e de cor entre os carroceiros, bem como brancos imigrantes e 

nacionais entre os negros e pardos das tropas do café. Nas fichas restantes dos sócios ma-

triculados na Resistência no período 1910-1929 encontrei 25 portugueses, 18 italianos e 309 

brasileiros. Dos brasileiros, os pardos eram 50 e os pretos 219. Entre os trabalhadores livres 

identificados como carroceiros e cocheiros presos na Casa de Detenção no período 1860-

1870 Terra descobriu que 75% eram portugueses. A cifra é muito próxima do percentual de 

estrangeiros existente em 1912 na Associação de Resistência dos Cocheiros e Carroceiros e na 

Sociedade União Protetora dos Cocheiros – 73,2% e 72,3% – o que não é pura coincidência. 11 

Cabe, então, olhar estas duas ocupações mais de perto, pois apesar da diferente composição 

social foram exatamente entre os trabalhadores de tropa e os carroceiros que as práticas de 

trabalho tornaram-se imbricadas, e com isso também as relações de solidariedade e conflito.

 

***

Até meados do Oitocentos, as mulas que penetravam na urbe com sacas de café eram con-

duzidas alinhadas pelo meio das ruas, descarregando na praia dos Mineiros, no largo de São 

Francisco e no Campo de Santana. Toda a movimentação urbana do café era feita, contudo, 

por “magotes de negros enfileirados, sacaria à cabeça”, que por analogia com as bestas de 

carga foram denominados trabalhadores de tropa.12 Originalmente, os chamados trabalha-

dores de tropa eram apenas as turmas do café, mas houve uma expansão semântica. A metá-

fora, como gás num recipiente vazio, abarcou todos os operários avulsos – escravos, libertos 

e livres – que agrupados carregavam à cabeça diferentes tipos de carga, numa generalização 

dos atos de fala que pode ter acompanhado o caminho das carroças.

Após o fim do tráfico, os cativos urbanos passaram a ser vendidos para as regiões cafeei-

ras. Nestes mesmos anos, os trilhos ramificaram-se, fazendo o café convergir para a estação 

terminal da Estrada de Ferro D. Pedro II, inaugurada em 1858 no Campo de Santana. A des-

carga da sacaria neste local, distante dos negócios cafeeiros, tornou irracional seu transpor-

te à cabeça e provocou a substituição dos pretos carregadores pelos veículos de carga. 

10 Livro de Registro dos sócios da UOE, 1903-1905. Cópia fotografada, acervo pessoal da A.

11 TERRA [1922], 2009:: 27-40, 2009.

12 FARIA, 1943. 
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 Todavia, uma coisa eram os cafés de estradas – as sacas descarregadas no terminal ferro-

viário. A grande quantidade e a distância do percurso justificavam o transporte das sacas nos 

bondes de carga. Outra eram os lotes – o movimento das sacas entre comissários, ensacadores 

e exportadores. O número das sacas era menor, os fluxos descontínuos, e os trajetos curtos e 

variados. Estes fatos tornavam-nos inadequados ao transporte de massa e mais compatíveis 

com as carroças, que tomaram para si os seus deslocamentos, como os de outras mercadorias.

Mas os carroceiros não manipulavam café, nem empilhavam barris. Assim, como a oferta 

de emprego era múltipla, descontínua e dispersa por todo o sistema portuário, os trabalha-

dores de tropa começaram a se fixar junto às casas de café e aos trapiches, procurando fazer 

tanto o trabalho surgido no interior dos prédios quanto a carga e descarga dos carros, numa 

apropriação de territórios bastante comum entre operários informais. O ponto de irradiação 

deste movimento parece ter sido o setor cafeeiro, onde as turmas dos pretos de ganho sempre 

foram usadas na preparação e ensaque do café, bem como na arrumação e carrego das sacas. 

Na virada do século, os trabalhadores de tropa já estavam fortemente enraizados lá, sendo em-

pregados por todos – comissários, ensacadores, e carroceiros. No setor trapicheiro o processo 

ainda estava em andamento, explicando muito da história que vou narrar. 

A greve feita pelos trabalhadores de tropa em agosto de 1906 foi logo vitoriosa no setor 

cafeeiro, embora ainda se arrastasse em vários trapiches no final do ano. Terminou com 

um acordo imposto aos comissários, assegurando a exclusividade dos serviços para os 

membros da Resistência e fixando uma jornada de 10 horas, além de aumentos salariais. Os 

operários depararam-se, entretanto, com um problema central. Como os carroceiros não 

tinham hora para se recolher, a preservação do acordo pressupunha conseguir que eles 

não trabalhassem depois das 17 horas, descarregando café com outros ajudantes. Isso gerou 

alguns confrontos, mas aos poucos o novo horário foi sendo respeitado.

Acontece que o setor de transporte de mercadorias era bastante heterogêneo. Alguns 

haviam enriquecido muito. Era o caso do comerciante luso Antonio Gomes de Avellar, feito 

Conde pelo rei de Portugal, fundador emérito do Centro do Comércio de Café e grande acio-

nista da Companhia de Transportes e Carruagens, empresa que em 1904 tinha um capital de 

2.000 contos de réis e 104 caminhões de carga.13 Outros nem tanto, como indicam os con-

tratos sociais de cinco firmas de transporte de carga ativas entre 1880 e 1905. Seus registros 

mostram a associação de quinze portugueses, nenhum brasileiro, capitais médios – entre 27 

a 110 contos – e traços visíveis de ascensão social. Matheus de Souza, por exemplo, associou-

-se a Alberto Ferreira de Almeida para compor um capital de 30 contos. Entrou no negócio 

como dono de 70 muares, jogos de arreios e um carro para ensino de animais, mas teve de 

13 BN, Companhia de Transportes e Carruagens. Relatorio apresentado à Assemblea Geral dos Srs. Acionis-
tas, Rio de Janeiro, Typ. do Jornal do Commercio, 1904
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usar o nome da firma por intermédio de um procurador, pois não sabia ler, nem escrever.14 

A realidade global do grupo, contudo, era mais próxima da trajetória de um luso não tão 

bem sucedido. Manoel Alves da Rocha veio moço para o Rio com um grau de instrução bai-

xíssimo, trabalhou por conta própria num negócio de carroças que perdeu, após o quê virou 

cocheiro assalariado para o resto da vida. A família morava numa casa alugada em parceria 

com a de um carroceiro amigo, que tal como Manoel vivia de salários parcos.15 

Esta clivagem entre capital e trabalho acabou acarretando inovações institucionais, pois 

estavam todos misturados num único organismo de caráter beneficente. Em setembro de 

1906, em meio à luta dos Trabalhadores em Trapiche e Café para impor-se na região por-

tuária, os cocheiros e carroceiros assalariados organizaram a Associação de Resistência dos 

Cocheiros, Carroceiros e Classes Anexas, passando a discutir uma tabela geral com aumentos 

salariais e redução da jornada. Em contrapartida, os seus patrões fundaram a Associação dos 

Proprietários de Veículos. Tentativas de negociação foram feitas, mas em vão. O patronato 

não aceitou limitações de horários. Em dezembro a Associação de Resistência decretou gre-

ve, evidenciando aspectos relevantes ao tema deste artigo. 

Destaco apenas dois. O primeiro refere-se às subdivisões internas do setor, que ultra-

passam a diferenciação óbvia entre os que labutavam nas grandes empresas de carris e os 

que suavam a camisa nas carroças e caminhões. Carroceiros, cocheiros da praia, de carvão, 

de cerveja, de carnes verdes, de café, etc. tinham salários, horários e ajudantes distintos, 

assim como diferentes inserções no mercado de trabalho. Misturavam-se, portanto, ou 

não se misturavam com os trabalhadores de tropa. Por outro lado, também o patronato 

diferenciava-se por esfera de atuação e montante do capital. Tudo isso tinha implicações 

políticas, criando circunstâncias que estão na raiz da oscilação entre solidariedade e con-

flito interclasse16, bem como na base da passividade ou revolta de classe, expressas no jogo 

ambíguo dos carroceiros entre os códigos paternalistas com suas lealdades verticais, e as 

práticas de resistência horizontais. 

Em 1906, a luta de classe e a solidariedade horizontal interclasse prevaleceram. Chego, as-

sim, ao segundo aspecto: o apoio ativo da Resistência à luta dos cocheiros e carroceiros recém-

-sindicalizados. Segundo a diretoria da nova associação, “para fortalecer nossa ação... fizemos 

pacto de solidariedade com a valorosa Associação dos Trabalhadores em Trapiches e Café, cujos 

14 AN, Matheus de Souza & Cia. Junta Comercial do Rio de Janeiro. Livro 394, registro 50.334, 1901.

15 Dados sobre o pai. Entrevista da A. com Manoel Alves da Rocha, operário metalúrgico nascido em 1901. 
Marechal Hermes, 22-07-1978. Tenho várias evidências de moradia conjunta tanto de portugueses quanto 
de espanhóis. Entre portugueses, o padrão foi observado também por Paulo C. Terra.

16 O termo interclasse é aqui usado para qualificar conflitos ou solidariedades entre frações de classe distintas. 
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intuitos são iguais aos nossos”.17 De fato, apesar de um incidente em outubro, quando o fiscal 

geral e centenas de trabalhadores de tropa puseram a correr os ajudantes de carroceiros que 

descarregavam café ao cair da noite, o que a região portuária viu nos meses seguintes foram prá-

ticas solidárias. Prejudicada por boatos, defecções e forte repressão, a greve deflagrada contra 

o Centro dos Proprietários de Veículos foi um fiasco. Mas enquanto durou, o mercado cafeeiro 

parou por completo, pois os sócios da Resistência entraram em greve em apoio à co-irmã. No 

café, onde eles predominavam e as relações de trabalho eram sedimentadas pelo costume, ne-

gros e brancos, brasileiros e portugueses deram-se as mãos. Contudo, na praia18, cujas firmas de 

transporte operavam com seu próprio e leal pessoal, muitos trabalharam, tornando claro que o 

controle operário do mercado de trabalho passava pela cumplicidade entre tropas e carroceiros.

Os carroceiros da praia eram os que faziam transportes para as casas mistas, ou seja, 

para as que negociavam com café, cereais e mantimentos. Operavam até altas horas e co-

bravam preços diversos dos praticados no café. Mas a irritação provocada pelos vetos ope-

rários deve ter sido notada. O fato é que, em meados de 1908, com tabelas modificadas, eles 

apresentaram-se ao ramo cafeeiro para quebrar barreiras. Na primeira semana de agosto, 

as firmas comissárias Casimiro, Pinto & C. e Moreira & C. substituíram os carroceiros de café 

por carroceiros da praia. Estes trouxeram seus ajudantes, afastando colegas e tropas de café. 

Com isso, os sócios do Sindicato decidiram não trabalhar com pataqueiros, e boicotaram 

ambas as firmas no dia 21. Assim começou um ataque patronal de muitos meses, que quase 

destroçou a Resistência, mas sobre o qual cabe apontar apenas alguns fatos.19 

Os carroceiros da praia agiram sempre de modo concertado. Em 48 horas foram à Che-

fatura Central queixar-se contra “as ameaças sofridas”. No fim do mês, vinte e três firmas e 

quarenta e cinco indivíduos donos de carros entregaram ao Chefe de Polícia uma representa-

ção exaltando a liberdade de trabalho e pedindo proteção policial. Em setembro declararam 

confiar “que os comissários não se deixar[iam] sobrepujar pelos trabalhadores do Sindicato, 

afirmando – “enquanto houver negociantes de café bastante independentes para não se sujei-

tarem [aos] seus assalariados, continua[riam] sempre no seu honesto trabalho”.20 Poucos dias 

depois já estavam articulados numa ação conjunta com o Centro de Comércio de Café. 

Os cafesistas mostraram-se mais divididos. Casimiro, Pinto & C. propuseram um lock out 

recusado por importantes casas ensacadoras e exportadoras. A diretoria do Centro optou 

17 Correio da Manhã, 20-11-1906: 6.

18 Termo da linguagem operária. Designa o porto.

19 Relato baseado nas seguintes fontes: Centro do Comércio de Café, Livro 4 das Atas das Assembleias 
Gerais, Livro 5 das Atas das reuniões do Conselho Administrativo, 1908; Livro de Atas das Assembleias e 
reuniões do Conselho da Sociedade de Resist. dos Trabalhadores em Trapiche e Café, (1908-1914), cópia 
microfilmada pela A.; Jornal do Commercio, Jornal do Brasil, Correio da Manhã, vários números, 1908-1909. 

20 Jornal do Brasil, 18.05.1908: 4.
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por negociar um contrato escrito com o Sindicato, e renunciou quando se viu acompanhada 

só por algumas firmas. Os novos dirigentes, por sua vez, passaram a negar qualquer legi-

timidade ao Sindicato, a lutar contra práticas exclusivistas, a não aceitar mais os fiscais, e 

combinados com o Centro dos Proprietários de Veículos começaram a incentivar a contra-

tação dos carroceiros da praia, dizendo-se capazes que fornecer veículos e pessoal até para 

o serviço interno dos armazéns.

Não seria assim tão fácil. Era voz corrente no mercado que os trabalhadores de tropa 

tinham maior prática do serviço, não só de carga e descarga, como também de pilhas, ensa-

que etc. Por isso eram preferidos. Foi esta a razão pela qual muitos opositores do contrato 

mantiveram no serviço os mesmos trabalhadores e os carroceiros de café a eles solidários. 

Outros, porém, optaram pelos carroceiros da praia, foram boicotados, e tiveram de usar 

novo pessoal para tudo. Criou-se, deste modo, uma situação explosiva, pois os adversários 

começaram a se bater naqueles trapiches concentradores da atividade de muitas firmas ca-

feeiras. Notando aquela atitude contrária à nova orientação para a liberdade do trabalho, a 

Diretoria do Centro convidou o Comendador Manuel Rodrigues Fontes, figura respeitada da 

colônia portuguesa e Presidente da Companhia Transportes e Carruagens, para uma reu-

nião reservada. Mas de nada adiantou a conversa com ele e seus fregueses. Entre os portu-

gueses da praia e os negros das tropas, todos declararam ficar com os últimos.

No dia 3 de outubro, um numeroso grupo de patrões carroceiros e seus ajudantes in-

vadiu o Trapiche Reis armado de alavancas, cacetes e facas e atacou os sócios do Sindicato 

que às centenas ali trabalhavam. Deixou no chão, com uma brecha na cabeça, o preto Ely-

seu Clemente, brasileiro de 51 anos. No dia 15, o seu agressor José Paes da Fonseca, branco, 

português, ajudante de carroceiro, 24 anos, depois de levar dois tiros no braço foi morto a 

facadas por Zacharias Clemente dos Santos, preto,sergipano, trabalhador no café, 33 anos, e 

irmão de Elyseu. Pelos tiros dados, o Centro do Café tentou incriminar o negro Rosendo Al-

fredo dos Santos, mas testemunhas disseram que os disparos foram dados por um homem 

mais alto, claro, e de bigodes castanhos.

Resumindo, nos meses finais de 1908 houve de tudo um pouco – portugueses contra e a fa-

vor de brasileiros, portugueses contra portugueses, patrões contra e a favor de operários, ope-

rários unidos a patrões contra operários, operários unidos contra patrões, negros e brancos 

juntos e separados, vingança homicida, solidariedades tensionadas até uma situação limite. 

Impossível, por conseguinte, compreender essa teia complexa de fenômenos sob o guarda-

-chuva analítico do conflito étnico. Não quero dizer com isso que não tenha havido movimen-

tos antilusitanos no Rio de Janeiro, nem que a preferência dos portugueses em trabalhar com 

patrícios não tenha provocado revoltas nacionalistas. O que desejo sublinhar é que me pare-

ce inadequado tratar qualquer entrevero entre portugueses e brasileiros como um conflito 
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étnico. A expressão, generalizante demais, desloca a compreensão do fato para o campo da 

cultura e das identidades nacionais, quando às vezes o confronto é causado por discordância 

política ou por dimensões e contradições de classe. É bom, então, deixar a rua e voltar às mi-

nhas questões iniciais. Afinal, presidente eleito e deposto em virtude da sua nacionalidade, o 

português José Fernandes Ribeiro não abandonou a Resistência. Tem isso algum significado?

Que houve feridas provocadas pelo conflito na assembleia, é certo. Um exemplo é o tex-

to de um advogado, escrito para expressar a mágoa de uma comissão de imigrantes – “ope-

rários que [eram] todos, unidos para o fim único de engrandecimento social e defesa do 

interesse coletivo... naturalmente doe[ra]-lhes fundo o qualificativo de estrangeiros”.21 Era 

preciso, portanto, desfazer a incerteza política, cortando desconfianças sobre quem e como 

se participaria da comunidade organizada.

A tarefa, assumida com a inscrição de normas igualitárias no regulamento interno, parece 

ter apaziguado o coração de muita gente. Já mostrei em outro lugar que nenhum dos estran-

geiros implicados diretamente no embate deixou o sindicato após a briga. Mas não é só isso. 

Com base na documentação existente é possível dizer que Fernandes Ribeiro não foi um caso 

isolado. O seu patrício José Gomes Ferreira, nascido em Braga em 1871 e parceiro na criação de 

um sindicato em 1904, estava a seu lado, acompanhado de vários outros imigrantes. Um dos 

dados interessante sobre estes indivíduos é que em geral morriam sem se naturalizar.

Abaixo dois diálogos, a fim de abordar esta questão, alinhavando uma conclusão. 

– Tinha a turma do Horácio. Ali eram 10 homens.

– A turma do Horácio? Quem era?

– Era um companheiro nosso. Aquela turma, vinha aqueles botes carre-

gados de alface, abacaxi, tudo! Só nas docas. Aquele pedacinho ali onde 

tem o entreposto de peixe, aquilo ali era o ponto deles. Carregava qual-

quer coisa. Era a turma do rico. Quer dizer que eles pegavam às 9 horas, 

quando era 2 horas estava todo mundo engravatado, e tal, banho tomado.

– Por que se chamava a turma do Horácio?

– Ele era o capitão. Eles não se misturavam com a gente. Que eles anda-

vam tudo engravatado. Eu andava de tamanco, outros descalços, que não 

tinha mesmo! Então nós não gostávamos deles.

– Era brasileiro?

– Não. Português.

– E só trabalhava com ele português?

– Não. A turma era misturada.

21 Jornal do Brasil, 18.05.1908
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O trecho refere-se a pessoas de quem não se gosta e à explicitação da diferença. Chama 

a atenção que o porquê do desgosto não é explicado de forma avaliativa ou etnocêntrica – 

ninguém é dito melhor ou pior do que o outro – mas sim de modo descritivo e por contraste 

– eles andavam engravatados, nós de tamancos ou descalços. Arrumados e de banho toma-

do já às duas da tarde, estes portugueses e brasileiros mantinham distância, e por isso eram 

ironicamente tachados de ricos. Trata-se de uma separação entre diferentes equivalentes, 

expressa num plano horizontal, com a atribuição da diferença ocorrendo num contexto de 

relações sociais entre iguais. Compare-se então o diálogo acima com este outro: 

– O senhor falou que eram quatro Resistências dentro de uma só?

– Ó! Tinha comunista, tinha integralista... tinha tudo na Resistência. Quer 

dizer que cada trapiche tinha um bloco desse... e ficava aqueles bolos. 

Que a gente quando chegava na esquina, ficava tudo trocando ideia./.../ 

Quando chegava na assembleia, ah! Minha filha! Nem queira saber. Era 

um bá, bá, bá! De nego vir correndo, pular a grade, descer pelo poste pra 

rua. /.../ Porque naquela época o sindicato tinha italiano, tinha espanhol, 

português... Até hoje! Teve no sindicato o português.

– E muitos brasileiros negros, não é?

– Bom. Tô falando é de fora! Aqueles homens é que botavam na cabeça 

da gente pra fazer isso, ou aquilo /.../ Aí muitos obedeciam, outros ficava 

na retranca.22 

No primeiro diálogo a nacionalidade é omitida porque nada tem a ver com a explicita-

ção da diferença. No segundo é naturalmente mencionada por ser um elemento da descri-

ção dos grupos políticos e das ideologias. Em ambos elas são sabidas e reconhecidas, porque 

não se dissolveram na coletividade. Marcam a identidade individual daqueles que vêm de 

fora, mas num contexto em que as pessoas se misturam e trocam ideias por se verem como 

operários e homens que estão num mesmo barco. Até o luso engravatado, mal querido, e 

arredio foi espontaneamente chamado de companheiro nosso. 

Nacionalidades e movimento operário no Brasil da Primeira República. Suspeito que o 

desafio não é vê-las como um limite, e sim demonstrar como elas não se tornaram um limite. 

Eu poderia continuar, mas é preciso deixar esta suspeição no ar. 

22 Entrevista com Flávio Pinto, sócio aposentado da Resistência, negro, nascido em 1896. Areia Branca, 
agosto de 1989
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