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Os gráficos são a pedra angular da fortaleza mais poderosa da burguesia;
pedra viva, suporte consciente de única arma de guerra verdadeiramente
eficaz da classe dominante e exploradora da vida. Sem a imprensa (ela, a
classe dominante) é absolutamente impossível subsistir. A imprensa é tudo e
tudo pode e a imprensa é o gráfico. Assim, das duas uma: ou os gráficos
estão conscientes e convictos de que seu trabalho é necessário ao burguês
para que ele esmague os seus irmãos das outras classes, e neste caso, a
falar franco, a sua obra é odiosa... ou os gráficos estão brutalmente iludidos
e cegos na cumplicidade com o inimigo. De qualquer modo, a classe gráfica
é a incontestável chave da situação moral e econômica dos trabalhadores...
(visto que) a imprensa faz a paz e a guerra, a ordem e a desordem, o bem e o
mal, a opinião e o fato.
O Germinal. Rio de Janeiro, 1 de maio de 1919.
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RESUMO

CASTELLAN, G. R. Artesãos da Subversão. Os Trabalhadores Gráficos e o Deops: repressão e
resistência durante a Era Vargas (1930-1945). 2010. 150 f. Dissertação (Mestrado) Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

Os trabalhadores gráficos sempre foram um segmento atuante na sociedade brasileira em geral, e
na paulista em particular. Nas primeiras décadas do século XX houve um notável crescimento da
imprensa escrita e conseqüentemente da indústria gráfica. Tal dinamismo se deu devido à
transformação pela qual passava a sociedade paulistana, que, com o desenvolvimento da indústria
e a evolução do trabalho buscava padrões mais europeizados e modernizantes de cultura. O
trabalhador gráfico, por ser mais alfabetizado e até mesmo mais intelectualizado que os demais
profissionais do operariado, sempre exerceu uma posição de vanguarda dos movimentos e lutas
sociais. Seu sindicato – a União dos Trabalhadores Gráficos – congregava não apenas gráficos,
mas trabalhadores de várias outras categorias, sendo sempre um modelo a ser seguido. Por estar
em constante evidência os gráficos foram sistematicamente perseguidos e vigiados pela Polícia
Política, que os identificava como perigosos agitadores. Enquanto responsáveis técnicos e, até
mesmo mentores dos impressos, que foram rotulados de subversivos e, por suas posturas políticoideológicas, foram vigiados e reprimidos. Com base nas fontes originais anexadas aos prontuários
policiais e no jornal O Trabalhador Gráfico, pretendemos reconstruir parte representativa do
universo desses “artesãos da subversão” identificando seus produtores entre 1930-1945.

Palavras-chave: Comunismo. Deops. Imprensa. Repressão. Resistência. Trabalhador Gráfico.
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ABSTRACT

CASTELLAN, G. R. Artisans of subversion. Graphic workers and Deops: repression and
resistance during Getulio Vargas time (1930-1945). 2010. 150 f. Dissertação (Mestrado)
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

Graphic workers have always being an active group in the Brazilian society, as well as in the São
Paulo State. The first decades of the 20th century were marked by a massive expansion of the
press and the graphic industry, in consequence of changes in the São Paulo State society, and
Europe was the model to new work relations and culture. Graphic workers, as able to read and
write, and more intellectual to other working classes, assumed a position of vanguard in debates
for social change. Their syndicate, União dos Trabalhadores Gráficos, defended not only
graphics, but workers of other categories, and turned into a model. They were technically
responsible and idealized many newspapers and pamphlets, were identified as dangerous and
were systematically persecuted by the politic police. Based upon original fonts attached to police
archives, and in O Trabalhador Gráfico newspaper, it is intended here to reconstruct important
parts of the universe of this “artisans of subversion”, identifying their producers between 1930
and 1945.

Key-words: Communism. Deops. Press. Repression. Resistance. Graphic Worker.
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Introdução

Esta dissertação Artesãos da subversão. Os trabalhadores gráficos e o Deops: repressão
e resistência durante a Era Vargas, 1930-1945 originou-se do inventário que produzimos em
nível de Iniciação Científica Fapesp, entre 2001 e 2003, sob o título Imprimindo a Revolução:
Gráficas e Editoras Clandestinas (1924-1945).1 Através de um levantamento minucioso de
fontes pesquisadas junto ao Fundo Deops/SP sob a guarda do Arquivo Público do Estado de São
Paulo, procuramos reconstruir parte representativa do universo do impresso clandestino
identificando seus produtores e editores atuantes no período de 1924–1945.

Consideramos que, através da documentação policial e da documentação confiscada
produzida pelos trabalhadores gráficos é possível reconstituir o cenário onde os gráficos atuavam
como agentes sociais frente uma complexa engrenagem política. Enquanto “artesãos da
subversão” os gráficos foram vigiados e perseguidos pelo Deops/SP – Delegacia de Ordem
Política e Social –, que interpretava este ofício, quando relacionado às ideologias de esquerda,
como perigoso à ordem pública e, por conseqüência, à segurança nacional.

A documentação policial permite desvendar os mecanismos de repressão acionados pela
Polícia Política, um dos sustentáculos do governo de Getúlio Vargas. Através de um
levantamento sistemático dos prontuários destes ativistas, foi possível reconstruir o processo pelo
qual a classe gráfica se tornou imensamente “perigosa”, temida e perseguida pelos órgãos
repressores, além de resgatar o seu cotidiano de lutas entre 1930-1945.
A historiografia brasileira2 tem enfatizado o importante papel do trabalhador gráfico no
desenvolvimento da nascente classe trabalhadora brasileira, numa época em que a grande maioria

1

Esse projeto de Iniciação Científica foi desenvolvido junto ao PROIN – Projeto Integrado Arquivo Público do
Estado/Universidade de São Paulo com bolsa FAPESP. Futuramente o resultado será publicado na série Inventário
Deops. Ver CARNEIRO, Maria Luiza Tucci; KOSSOY, Boris; SOBRINHO, Fausto Couto(Orgs.).Catálogo PROIN
10 anos de pesquisas Acervo DEOPS/SP. São Paulo: Humanitas/FAPESP, 2006, p. 28.
2
FERREIRA. Maria Nazareth. A Imprensa Operária no Brasil, 1880-1920. Petrópolis: Vozes, 1978; BLASS, Leila
Maria da Silva. Imprimindo a Própria História: O Movimento dos Trabalhadores Gráficos de São Paulo no Final
dos anos 20. São Paulo: Loyola, 1986; HADLER, Maria Silvia Duarte. Sindicato de Estado e Legislação Social: O
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da população era analfabeta. Trataram desta questão os seguintes autores abordando diferentes
enfoques, fontes e periodizações: Maria Nazareth Ferreira em seu trabalho A Imprensa Operária
no Brasil (1880-1920), considerado um marco nos estudos referente aos trabalhadores gráficos
analisa a imprensa operária em São Paulo durante a Primeira República e sua importância para a
comunicação da classe operária. Complementar a esse trabalho temos Imprimindo a Própria
História: O Movimento dos Trabalhadores Gráficos de São Paulo no Final dos anos 20, de Leila
Maria da Silva Blass, estudo que relata as principais reivindicações e greves da União dos
Trabalhadores Gráficos durante a década de 1920 mostrando seu posicionamento político e
desmistificando a idéia de atraso e desorganização da classe operária brasileira.

Outro trabalho referente aos operários gráficos foi produzido por Maria Silvia Duarte
Hadler intitulado Sindicato de Estado e Legislação Social: O Caso dos Gráficos Paulistas nos
anos de 1930, cujo enfoque principal é a implantação do sindicalismo na década de 1930 com
especial destaque à União dos Trabalhadores Gráficos e sua ação junto às classes operárias.
Importante também é o estudo de Yara Maria Aun Khoury Edgard Leuenroth uma Voz
Libertária: Imprensa, Memória, e Militância Anarco-Sindicalista, que ressalta a importância do
gráfico e jornalista na constituição da memória anarco-sindicalista por meio de uma proposta de
respeito às liberdades e às vontades individuais nas décadas de 1920 e 1930.

Temos também a dissertação de mestrado apresentada em 2009 por Edney dos Santos
Gualberto Vanguarda Sindical: União dos Trabalhadores Gráficos (1919-1935), onde o autor
discute a posição de vanguarda da União dos Trabalhadores Gráficos no sindicalismo paulista e
brasileiro por ser esse sindicado o ambiente mais freqüentado pela liderança operária nas décadas
de 1920 e 1930.
Os gráficos – graças à natureza do seu oficio –, sabiam ler e escrever e estavam
freqüentemente em contato com as ideologias políticas em evidência nas primeiras décadas do
século XX tais como socialismo, anarquismo e comunismo, que questionavam a realidade social
Caso dos Gráficos Paulistas nos anos 1930. Campinas: Dissertação de Mestrado – IFCH/Unicamp, 1982;
KHOURY, Yara Maria Aun. Edgard Leuenroth uma Voz Libertária: Imprensa, Memória e Militância AnarcoSindicalista. São Paulo: Tese de Doutorado – FFLCH/USP, 1988; GUALBERTO, Edney dos Santos. Vanguarda
Sindical: União dos Trabalhadores Gráficos de São Paulo (1919-1935). São Paulo: Dissertação de Mestrado –
FFLCH/USP, 2009.
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do operariado e do regime republicano brasileiros. Este perfil, se por um lado, os colocava numa
posição de destaque frente aos demais trabalhadores, por outro chamava a atenção da Polícia
Política – o DOPS3 – dedicada ao saneamento político-ideológico da sociedade brasileira como
um todo, pautada nas diretrizes do governo autoritário varguista. 4
A “nova” República, expressão articulada pelos governantes a partir de 1930, tinha como
um de seus preceitos o controle da cultura, no qual a censura se prestava como o principal
mecanismo para o saneamento ideológico. O objetivo era de impedir a circulação de idéias ditas
“subversivas” e que contestasse a ordem pública e social imposta pelos então “revolucionários de
30”, dentre os quais Getúlio Vargas, Góes Monteiro, Oswaldo Aranha, entre outros. O Estado, ao
exercer a função de agente social monopolizava os mecanismos formais de controle e o exercício
físico de repressão sobre os cidadãos rotulados de indesejáveis por suas idéias e comportamento.5

Nesse contexto temos, de um lado o discurso da resistência e de outro o da repressão que,
expressam as ideologias em constante estado de tensão.6 No caso do Brasil durante o governo
3

Com o objetivo de sistematizar o uso da sigla DOPS e Deops estaremos empregando a DOPS para nos referirmos
ao órgão policial em nível federal, com sede no Rio de Janeiro. Deops/SP será empregada para o segmento estadual
com sede em São Paulo, Capital. Importante lembrar que, ao longo de sua trajetória, o Deops/SP recebeu diferentes
denominações, ora como delegacia ora como departamento da Secretária de Segurança Pública do Estado de São
Paulo. Ver AQUINO, Maria Aparecida de; MATTOS, Marco Aurélio Vanucchi Leme de; SWENSSON JÚNIOR.,
Walter Cruz (Orgs.); ARAÚJO, Lucimar Almeida de; KLAUTAU NETO, Orion Barreto da Rocha (Coorganizadores). No Coração das Trevas: O Deops/SP Visto por Dentro. Dossiês Deops/SP: radiografia do
autoritarismo republicano, v. 1, São Paulo: Arquivo Público do Estado de São Paulo, Imprensa Oficial, 2001.
4
Segundo Hannah Arendt, o autoritarismo seria um estágio anterior ao totalitarismo, regime caracterizado pela
organização de indivíduos atomizados e isolados, baseando-se em sua essência, no terror e na propaganda políticopartidária. Através da propaganda, os regimes totalitários, assim como os autoritários, procuravam isolar a massa do
mundo real, mobilizando-a não através de fatos, mas sim da coerência dos mesmos com o sistema do qual elas fazem
parte. Para Arendt, a propaganda seria um instrumento do totalitarismo para enfrentar um mundo exterior nãototalitário, o terror, pelo contrário, seria a própria essência de sua forma de governo. Sobre esse assunto ver:
ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo – Anti-Semitismo, Imperialismo e Totalitarismo. São Paulo:
Companhia das Letras, 2000, p. 411-445.
5
De acordo com Canetti: o caráter definitivo da ordem é a causa da pouca reflexão a seu respeito. Aceita-se a ordem
como algo que sempre existiu; ela parece tão natural quanto imprescindível. Ver: CANETTI, Elias. Massa e Poder.
São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 13-14.
6
Para Marilena Chauí, as ideologias são caracterizadas pela homogeneização da sociedade, pela petrificação do
tempo histórico e pela existência de um objeto específico não determinado cronologicamente, o qual tem o intuito de
mobilizar a população e, da mesma forma, torná-la passiva. CHAUÍ, Marilena. Conformismo e Resistência: Aspectos
da Cultura Popular no Brasil. 3ª ed., São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 38-47. Por sua vez a historiadora Elizabeth
Cancelli considera que o discurso tenta apagar qualquer vestígio de divisão social, de luta de classes, ou para ir mais
longe, tenta apagar o espaço público, na medida em que nega a esfera do político. A massa social, portanto,
reconhecendo-se através do sentimento, nem tem a si própria como engendradora da pluralidade (condição do
homem enquanto ser político), nem como capaz de mover-se contra a disciplina do não-atrito. CANCELLI,
Elizabeth. O Mundo da Violência: a polícia na Era Vargas. Brasília: Ed. UNB, 1993, p. 13.
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Vargas, a resistência reside na negação da ideologia propagada pelo regime autoritário,
transcendendo conceitos homogeneizadores (nação, pátria, etc.) e evidenciando as distinções
étnicas e sócio-econômicas dos grupos sociais.

Ao constatar tal distinção, as frentes de resistência (socialistas, anarquistas, comunistas,
antifascistas entre outras) propunham a mutação dos meios de produção, das relações de trabalho,
até mesmo, do regime político. Observa-se, desse modo, o embate político entre o Estado
limitador – que controla a cultura e impõe a “ordem pública” – e os “subversivos da ordem” que
contestam o sistema, opondo-se ao projeto político homogeneizador.7 No caso do primeiro
governo de Getúlio Vargas, o Estado pretendia impedir a circulação de idéias ditas “perigosas” à
Segurança Nacional além de impor a versão oficial dos fatos através do seu Departamento de
Imprensa e Propaganda (DIP) criado em 27 de dezembro de 1939.8

Para sustentar o ideário autoritário defendidos por Getúlio Vargas e a maioria dos
membros do seu governo, a Polícia Política valia-se de uma lógica própria investindo
sistematicamente contra os grupos da resistência. Assim, ganha forças o conceito de estigma que,
inserido em um universo político-social, servia para justificar a repressão aos cidadãos
considerados “indesejáveis”. Da mesma forma, ser gráfico, significava possuir uma “marca”
identificada com a pecha de anarquista ou comunista que servia para caracterizar o crime
político.9 Tais estigmas enquanto um instrumento de discriminação legitimado pelas relações de
poder eram endossados por parte da população mal informada e doutrinada pelo Estado varguista.
Este, através de uma versão maniqueísta, transmitia a idéia de ser o “salvador” da Nação, “pai
dos pobres” e Getúlio Vargas líder solidário com as parcelas excluídas da sociedade.10

7

PEREIRA, Márcia Guerra; FIGUEIREDO, Míriam Beatriz Collares; REZNIK, Luis. A Reconstituição do Acervo.
In: DOPS: A Lógica da Desconfiança. 2.ª edição, Rio de Janeiro: Secretária de Estado da Justiça/Arquivo Público do
Estado, 1996.
8
CAPELATO, Maria Helema Rolim. Multidões em Cena. Propaganda Política no Varguismo e no Peronismo.
Campinas: Papirus, 1998; GUIMARÃES, Silvana Goulart. Sob a Verdade Oficial – Ideologia, Propaganda e
Censura no Estado Novo. São Paulo: Marco Zero, 1990.
9
Segundo Erving Goffman, estigma mantém um tipo especial de relação entre atributo e estereótipo com sentido
profundamente depreciativo. GOFFMAN, Erving. Estigma: Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998, p. 42.
10
De acordo com Tucci Carneiro, a ignorância facilita a persistência de certos mitos que, em doses homeopáticas,
foram sendo assimilados e modernizados ao longo de séculos. Daí o mito ariano, de pureza da sangue, do homem
cordial brasileiro, do judeu errante, et.. CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. A Retórica da Intolerância. In: LEWIN,
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Dessa forma, a prática da profilaxia social viabilizava a repressão aos vários segmentos
ideológicos, graças à ação do corpo policial, dos censores oficiais e dos colaboracionistas
(agentes do povo). Enquanto braço repressor do Estado, o Deops/SP promoveu uma sistemática
perseguição político-ideológica contra diferentes comunidades étnicas, partidos políticos e grupos
sociais rotulados de “inimigos em potencial”. Conseqüentemente, a exclusão desses grupos era
justificada como uma medida de defesa aos princípios morais e de segurança apresentados como
necessárias à Nação brasileira.11

O projeto homogeneizador do Estado tinha como meta impedir a circulação de idéias ditas
“perigosas” à ordem política e social. Para tanto, deveria detectar os promotores destas idéias e
suas estratégias de propaganda junto ás classes trabalhadoras. Importante ressaltar que, desde o
final do século XIX, os gráficos já carregavam o estigma de serem “anarquistas” e “agitadores”
principalmente por pertencerem à uma grande parcela dos imigrantes europeus. Parte deles, em
seus países de origem, haviam tido contato com doutrinas políticas ditas “exóticas”, dentre as
quais o socialismo e o anarquismo. Esta experiência, certamente, lhes valeu uma certa
consciência de classe atrelada a propostas por melhores condições de trabalho e,
conseqüentemente, de vida.12

Também se faz necessário abordar os antecedentes que serviram de base para a formação
do trabalhador gráfico, assim como avaliar a influência que este grupo exercia sobre os demais
segmentos do mundo do trabalho, bem como, as estratégias de organização e consciência de
classe, que influenciou aos demais setores do nascente operariado urbano. Os ativistas gráficos
enquanto militantes das frentes de resistência formaram um significativo segmento da liderança
socialista, anarquista e comunista. Além de imprimirem jornais operários, eram, muitas vezes, os
agentes da mobilização e os divulgadores dos ideários “proibidos” multiplicados através da
técnica de impressão. De acordo com Boris Fausto,

Helena (org.). Judaísmo, Memória e Identidade. Vol. 11. Rio de Janeiro: Ed. Universidade Estadual do Rio de
Janeiro, p. 225.
11
De acordo com Anthony Giddens, em cada caso um governante ditatorial transforma um sistema simbólico
preexistente em uma base ideológica consolidada de governo, acompanhado pelo invasivo da coerção para suprimir
dissidências. GIDDENS, Anthony. O Estado-Nação e a Violência. São Paulo, Edusp, 2001, p. 315.
12
FERREIRA, Maria Nazareth. A Imprensa Operária no Brasil 1880-1920. Petrópolis: Vozes, 1978.
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o jornal se constituiria num dos principais centros organizatórios anarquistas e de difusão da
propaganda. Veículo de expressão escrita transforma-se também com freqüência em veículo
oral, ao ser lido em voz alta para os trabalhadores analfabetos. 13

Os jornais se prestavam como um espaço de sedição14 responsável pela construção do
discurso da resistência que, inúmeras vezes, era difundido por meio da ação dos trabalhadores
gráficos. Daí eles serem avaliados pelo Deops/SP como subversivos em potencial, uma vez que,
além do conhecimento político-ideológico, possuíam também os suportes técnicos necessários
para difundir e propagar suas mensagens.

Considerando tal posicionamento no contexto político do primeiro governo Vargas
procuramos organizar esta dissertação em três capítulos. No primeiro capítulo - Os trabalhadores
gráficos: história e lutas – reconstruímos a forma de organização social e política dos gráficos
antes e depois da vitória da Aliança Liberal. Apresentamos a ação dos gráficos desde a década de
1920 e suas reivindicações trabalhistas, além de procurar discutir a sua consciência de classe
atrelada às suas ações políticas.
No segundo capítulo - U.T.G. sob Suspeita – apresentamos alguns aspectos significativos
da história da União dos Trabalhadores Gráficos, suas influências e militantes, especialmente
aqueles que foram sistematicamente vigiados pela polícia. Sem perder de vista o seu cotidiano de
lutas, valorizamos a análise do jornal O Trabalhador Gráfico, enquanto porta-voz da classe. Da
mesma forma priorizamos avaliar as mudanças ocorridas após a promulgação da Lei de
Sindicalização de 1931 tanto na U.T.G. quanto naquele periódico.

13

FAUSTO, Boris. Trabalho Urbano e Conflito Social 1890-1920. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000, p. 91.
Quando nos referimos à “espaços de sedição” partimos do conceito utilizado por Robert Darnton de que deve-se
entender sedição não como uma tomada de armas nem como uma violência esporádica contra as autoridades, e sim
como um desvio que, mediante o texto e no texto, se instaura com relação às ortodoxias do regime político, ou seja,
ao conjunto das crenças aceitas, das razões comuns, dos discursos de legitimação que eram considerados os
fundamentos do governo instituído. Portanto não estamos afirmando que a simples leitura dos textos proibidos
acarretaria numa tomada de consciência e conseqüentemente na organização de um levante, mas a presença
constante desses textos, a longo prazo, seria capaz de minar a ideologia vigente em seus pilares, pois apresentava
novas opiniões, recusavas as normas, suspeitava das autoridades e recusava as hierarquias. DARNTON, Robert.
Edição e Sedição. O Universo da Literatura Clandestina no século XVIII. São Paulo, Companhia das Letras, 1992, p.
11.
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No terceiro capítulo – O Deops/SP: perseguição e censura – abordamos a intensa e
constante perseguição empreendida pelo Deops/SP contra os gráficos. Optamos por relacionar
alguns casos pesquisados junto aos prontuários policiais ressaltando o acirramento da repressão
após 1935 – por conta do levante comunista idealizado pela Aliança Nacional Libertadora –,
quando inúmeros gráficos foram presos e grande parte das oficinas gráficas invadidas, fossem
elas legais ou clandestinas. Neste momento foram apreendidos todo maquinário tipográfico, bem
como a produção ali encontrada, exemplares expressivos do conceito de crime político.

20

I - Os trabalhadores gráficos: história
e lutas

21

1.1 - As reivindicações trabalhistas e as greves
Os trabalhadores gráficos foram pioneiros em inúmeros aspectos, dentre os quais o de
participar ativamente da organização dos operários no inicio da industrialização brasileira, saída
encontrada para enfrentar as dificuldades impostas pelo mundo do trabalho. Primeiramente
surgiram as sociedades operárias de socorros mútuos inspiradas em “modelos associativos já
elaborados no processo de industrialização europeu”.15 Essas primeiras mutuais, criadas por
iniciativa de trabalhadores estrangeiros e nacionais, “datam de 1872 e 1873, quando existiam três
sociedades desse gênero, formadas respectivamente, por membros da colônia alemã, artífices
gráficos e assalariados diversos” 16. No entanto, esse mutualismo brasileiro não pode ser
considerado como o precursor do sindicalismo na forma como o identificamos, por se tratar de
um movimento voluntário de ajuda aos trabalhadores. Nesse sentido, o princípio fundamental
dessas mutuais era melhoria das condições de vida dos associados e não a contestação política ou
a reivindicação social.

Foi nos anos de 1920 que os gráficos de São Paulo passaram a figurar como agentes
sociais no cenário operário, desempenhando importante papel político. Segundo Dulles,
demonstravam “alto grau de combatividade e de organização em prol da execução das leis sociais
promulgadas pelo Estado.”17 A U.T.G. liderou a luta operária pela conquista efetiva do código de
menores, proteção ao trabalho das mulheres, férias anuais, salário mínimo profissional, dentre
outros problemas que atingiam a todo o operariado urbano. Com os gráficos não seria diferente,
visto serem parte de uma sociedade em transformação.

A posição de vanguarda assumida por essa classe de trabalhadores teve um dos seus
momentos importantes quando, em 7 de fevereiro de 1923, os gráficos paulistas se declararam em
greve.18 Tal greve, de acordo com Dulles, “revelou uma força fora do comum para os sindicatos

15

SIMÃO, Azis. Sindicato e Estado. São Paulo, Dominus Editora/Edusp, 1966, p. 160.
Ibidem, p. 161.
17
BLASS, Leila Maria da Silva. Imprimindo a Própria História.: o movimento dos trabalhadores gráficos de São
Paulo no final dos anos 20. São Paulo: Loyola, 1986, p. 19.
18
A data de 7 de fevereiro se tornou emblemática, pois a partir de 1923 passou a ser comemorada como o Dia do
Gráfico.
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operários de seu tempo.”19 Os motivos que levaram à greve foram a não aceitação por parte dos
proprietários das indústrias gráficas, da tabela de salários mínimos elaborada pela U.T.G. no final
de 1922. Tal tabela reivindicava aumentos de 20% para salários abaixo de 7$000 e 15% para os
demais tendo como base os maiores aumentos concedidos ao funcionalismo público. 20 Junto a
essa proposta salarial incluía-se também a abolição do trabalho sobre contrato, a jornada de
trabalho de 8 horas, o descanso semanal remunerado e a proibição do trabalho noturno para
mulheres e menores.

As reivindicações dos gráficos foram publicadas no O Trabalhador Graphico de 7 de
fevereiro de 1923, uma semana após o início da greve. Junto a elas foram apresentadas também
as justificativas que levaram à paralisação, pois, segundo o jornal o aumento pedido seria
pequeno frente à situação de carestia enfrentada, situação essa sabida e reconhecida pelo governo
uma vez que concedeu percentuais de aumento superiores aos funcionários públicos. Além desse
problema havia outro, também denunciado pelo jornal, os aumentos abusivos e ilegais dos
aluguéis e dos gêneros alimentícios, tendo se tornado o pão um artigo de luxo para os operários.
Como continuar a viver assim? Era essa a pergunta feita pelos gráficos.

Que querem elles [gráficos]? Que pleiteiam? Apenas um pequeno augmento de salários.
Será exagerado um augmento de 20 ou 25% quando o próprio governo do Estado,
reconhecendo a situação que atravessamos, distribui entre os funcionários públicos
porcentagem duas ou três vezes maior; quando os senhorios augmentam, apesar das
disposições legaes em contrario, os já suffocantes aluguéis; quando o café sobe 1$000 em
kilo, e quanto é necessário considerar o pão como um artigo de luxo? Será exagerado esse
insignificante augmento? Absolutamente, não.21

Se o aumento de salário reivindicado não era exagerado, mas sim justo, não era isso que
consideravam os proprietários das oficinas gráficas, pois para não atrasar os pedidos já assumidos
começaram a contratar gráficas sediadas fora da cidade de São Paulo, como Campinas e Ribeirão
Preto, para a execução dos trabalhos. Entretanto, os gráficos paulistas apelaram para a
solidariedade entre os companheiros de ofício para que não aceitassem trabalhar para os patrões
acreditando em promessas que não seriam cumpridas, e pior, tendo traído a luta então em curso.
19
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Tal luta seria justa porque os “industriais” teriam todos os direitos e os trabalhadores
apenas deveres. De acordo com O Trabalhador Graphico apenas os primeiros podiam
manifestar-se, associar-se, exigir seus direitos e defender seus interesses livremente, aos
segundos cabia trabalhar sem protestar e contentar-se com os baixos salários como se o regime
ainda fosse aquele anterior à Lei Áurea – a escravidão!

A referência à escravidão serve de contraponto para a argumentação de que os tempos não
seriam mais aqueles, uma vez que “subjugar uma classe que tem consciência do que vale” seria
muito mais difícil. E consciência os gráficos tinham pois convocavam a todos os trabalhadores
em greve para permanecerem na mesma atitude, “calma”, que a vitória viria de forma natural.
Especialmente por terem sido levados á essa atitude extrema não por vontade própria, mas pela
“ganância dos industriais” e por ainda conservarem o espírito escravocrata quando as relações de
trabalho não mais estavam pautadas pela escravidão, mas sim por um regime de trabalho livre e
assalariado.

Os srs. industriaes têm todos os direitos. Os operário só têm deveres. Aquelles podem
protestar, exigir, associar-se, reclamar, defender os seus „interesses‟. Os operários, como
succede agora com os graphicos, devem trabalhar, contentar-se com a parca retribuição que
recebem, não protestar, nada pedir, sujeitar-se, enfim, ao saudoso regimen em vigor antes da
lei de 13 de Maio.
Os tempos, porém, mudaram. Não é tão fácil subjugar uma classe que tem consciência do
que vale.
Os graphicos, si persistirem na attitude em que se acham, calma, naturalmente, vencerão a
contenda a que foram arrastados pela ganância e pelo espírito escravocrata dos srs.
industriaes.22

Toda essa agitação no início dos anos 20 se deveu a inúmeros fatores que contribuíram
para o agravamento de crises já em curso. De acordo com Edney dos Santos Gualberto 23, essa
década trouxe uma fase de tensão e instabilidade para a classe operária, acompanhada em
primeiro plano pelos crescentes aumentos do custo de vida em decorrência da crise econômica do
pós-guerra. Tal época coincide ainda com a criação, em 1922, do Partido Comunista Brasileiro, o
22
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Lazuli/Companhia Editora Nacional, 2009, p. 158.
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que agravou ainda mais a situação uma vez que além da repressão policial, a classe operária se
viu obrigada a conviver com a opressão exercida pelos patrões e empresários sob a conivência do
Estado. Para a elite nacional o início da década também trouxe muitos problemas como cisões
dentro de seu seio, que, até aquele momento, era predominantemente agrária e conservadora.

Para o autor houve um possível enfraquecimento do principio de autoridade abalada pela
carência de leis constitucionais e a infiltração comunista que colocavam em questão a situação do
Estado republicano, pressionado pelo iminente perigo do crescimento das classes subalternas. As
greves tornavam-se freqüentes e valorizadas enquanto arma de protesto e reivindicação contra
todas as formas de exploração por parte dos patrões. A legislação existente não satisfazia as
necessidades do proletariado, agravados pela instabilidade governamental e do empresariado
pressionado pelo descontentamento dos trabalhadores, que careciam de melhorias nas condições
de vida e trabalho.24

A greve dos gráficos de 1923 integra esse cenário econômico, político e social. A U.T.G.
congregava seus associados e os incentivava a continuar a luta, ainda que as pressões para a volta
ao trabalho fossem intensas. Foi justamente nesse sentido que os dirigentes da U.T.G. decidiram
organizar o “Brilhante Festival de Propaganda” anunciado com grande destaque na primeira
página do O Trabalhador Graphico de 14 de fevereiro de 1923. Esse festival seria realizado no
sábado, dia 17 de fevereiro no salão Celso Garcia, pela U.T.G. em benefício dos “cofres sociaes”.
A partir do anúncio tomamos conhecimento do programa cuja abertura teria inicio com o hino da
Internacional executado por uma orquestra:

1- A Internacional, hynno dos trabalhadores, pela orchestra;
2- Conferência sobre o actual movimento da classe, por um companheiro;
3- Será levado á scena um emocionante drama, por diversos associados;
4- Um acto variado;
5- Uma bem organizada kermesse.
Terminará com um baile familiar
N.B. – Os portadores dos bilhetes correspondentes aos 3 primeiros números sorteados,
receberão 3 valiosos prêmios.
O presente convite dá direito ao ingresso de um cavalheiro acompanhado de uma ou mais
damas.25
24
25

Ibidem, p. 158.
Anúncio: “Brilhante Festival de Propaganda”. O Trabalhador Graphico, São Paulo, 14/02/1923. Cedem/Unesp.
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Interessante notar que o festival sob organização da U.T.G., como o próprio nome diz, era
um festival de propaganda que visava difundir o nome da entidade de classe promotora,
especialmente porque os benefícios arrecadados seriam revertidos para os “cofres sociaes”. Fato
importante uma vez que num período de greve como aquele tal reserva poderia ser de grande
ajuda aos associados em maiores dificuldades.

Nota-se que o programa do evento é variado com o objetivo de ser o mais abrangente
possível. Começava com a execução do “hino dos trabalhadores” – A Internacional –, seguido de
uma conferencia proferida por um companheiro que pudesse relatar a situação do movimento
grevista em curso. Em seguida, vinha a encenação de um drama cujos protagonistas seriam
alguns dos associados, em meio a uma bem organizada “kermesse”. Para terminar, um baile
familiar.26

Esses eventos visavam a propaganda política com ênfase no entretenimento enquanto
instrumento de conscientização daqueles que ali estivessem. A escolha do hino A Internacional
não era aleatória, nem a conferência sobre a greve ou sequer a encenação teatral. Tratava-se de
entretenimento com cultura – leia-se proletária –, além de promover a confraternização desses
trabalhadores. Através do lazer podiam tornar-se mais unidos e solidários com as causas comuns
que os afligiam, função que a “kermesse” cumpria atraindo com a distribuição de prêmios
sorteados para os participantes.

De acordo com Raquel de Azevedo, a programação dos festivais apresentava certa
uniformidade, constando basicamente de: abertura por orquestra, conferência, teatro (drama e/ou
comédia e ato variado. Essa programação mantinha-se invariável desde o início do século, tanto
em seu aspecto formal quanto no conteúdo apresentado. A permanência da mesma estrutura do
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festival teria a função de estabelecer laços com o passado, numa demonstração de persistência
ideológica, mas também de manutenção da identidade cultural.27

Jornal publicado durante a greve dos gráficos em 1923. O Trabalhador Gráphico, São Paulo, 14 de fevereiro de
1923, p. 1, Cedem/Unesp.
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Nessa época, João da Costa Pimenta era o secretário geral da U.T.G., que devido ao cargo
que exercia, pode demonstrar a sua capacidade como organizador do movimento em curso.
Passados alguns dias da declaração de greve e, mesmo após algumas indústrias gráficas terem
concordado com as reivindicações, a greve estava longe de terminar, pois outros setores declaram
apoio aos gráficos como, por exemplo, os empregados nos cafés de São Paulo, os tecelões, os
alfaiates, os empregados em hotéis. Todos reivindicavam melhores salários e condições de
trabalho. A reação da polícia foi imediata prendendo os líderes de cada associação.

Entre os gráficos, João da Costa Pimenta foi intimado a comparecer à Delegacia e, mesmo
tendo sido aconselhado pelos companheiros a não ir, o fez sendo preso imediatamente. Com o
intuito de dificultar a sua libertação, a polícia o encaminhou para o Rio de Janeiro, deixando seus
companheiros sem notícias em São Paulo. Foi libertado, uma semana depois, graças à intercessão
de simpatizantes do movimento grevista e amigos. De volta à São Paulo, esteve à frente do final
vitorioso da greve: uma a uma, as indústrias foram assinando o acordo com os grevistas. O
termino da greve foi celebrado em 24 de março de 1923 por toda imprensa operária. O jornal O
Trabalhador Gráfico, publicado mensalmente, saia diariamente durante o período da greve.
Finalizados os protestos, o jornal tornou-se irregular.

Embora a greve de 1923 tenha representado uma vitória, as condições de trabalho ainda
estavam longe de ser ideais. Em 23 de março 1929 os gráficos paulistas iniciaram uma outra
greve, a mais longa de sua história: 72 dias. Foi considerada pelas autoridades como ilegal, de
finalidades políticas, culminando com o fechamento da U.T.G. e a prisão de toda sua comissão
executiva. De acordo com as declarações de João da Costa Pimenta, o PCB teria sido o mentor. E
foi o mesmo PCB que considerou a greve vitoriosa ao seu final, ainda que o comitê de greve
tivesse aceito o “pouco” que havia conseguido dos industriais gráficos. Os gráficos paulistas, por
sua vez, consideraram o acordo uma grande derrota.28

28

DULLES, John W. Foster. Anarquistas e Comunistas no Brasil (1900-1935). Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1977, p. 312-315.

28
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Entretanto, nesses seis anos que separara a greve de 1923 da paralização de 1929 algumas
mudanças ocorreram no campo das leis sociais. A lei de férias foi aprovada pelo Congresso em
1925, mas já estava na pauta de discussões havia mais de oito anos. Esta lei obrigava os
empresários a concederem 15 dias de férias aos seus empregados, sem qualquer prejuízo no
salário. Mas a lei era desrespeitada, pois não haviam sido criados os meios que viabilizassem o
seu cumprimento.

Destaque para a Conferência sobre o Trabalho em Genebra e também a frase de Washington Luis: “A questão social
no Brasil é uma questão de polícia”. O Trabalhador Gráphico, São Paulo, 5 de julho de 1925, p. 1. Cedem/Unesp.
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Em 1927 temos, por um lado, a promulgação da lei que regulamentava o trabalho dos
menores, proibindo o trabalho noturno, mas por outro temos o decreto que ficou conhecido como
Lei Celerada. Foi idealizada por Aníbal de Toledo, que explicou a sua pertinência: teria em seu
poder “graves documentos bolchevistas que talvez justificassem plenamente uma legislação mais
rigorosa para defender a ordem política brasileira contra os planos subversivos da Terceira
Internacional.”29 Essa lei foi assinada em 12 de agosto de 1927 e considerada como uma das mais
violentas medidas repressivas e de censura à liberdade do pensamento na legislação brasileira:
autorizava o governo a fechar por tempo determinado as agremiações, sindicatos, centros ou
entidades que praticassem crimes ou atos contrários à ordem, moralidade e segurança pública,
além de vedar-lhes a propaganda, impedindo a distribuição de escritos ou suspendendo os órgãos
de publicidade que se dedicassem a isso.30 No entanto, a Lei Celerada nada mais fazia do que dar
forma legal às ações do governo Republicano que, desde 1889, investia contra qualquer oposição
à nova ordem.31

Do lado dos gráficos, as reivindicações giravam em torno do cumprimento das leis sociais
decretadas pelo governo e a luta por melhores condições de trabalho e higiene nas oficinas.
Segundo a versão dos patrões e autoridades oficiais, tais reivindicações não tinham sentido, pois
com freqüência, os gráficos “se envenenavam com ácidos e drogas intoxicadoras”, para depois
pedir que as oficinas lhes fornecessem os antídotos devidos. 32

As condições de trabalho nas oficinas eram descritas pelos trabalhadores gráficos como
péssimas, beirando a insalubridade, especialmente nos pequenos estabelecimentos gráficos onde
a falta de espaço obrigava a que todas as tarefas fossem realizadas na mesma sala. Os acidentes
de trabalho eram também muito freqüentes, de acordo com a historiadora Maria Silvia Hadler,
sendo que a fotogravura representaria uma seção perigosa porque os operários eram obrigados a
manipular ácidos minerais e orgânicos, anilinas, xilol, benzinas, bicromatos... Essa realidade
tornava freqüente a possibilidade de intoxicações, queimaduras e dermatoses. Os gráficos
29
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também estavam sujeitos a conjuntivites e cataratas, devido à ação direta dos raios ultra-violeta e
infra-vermelhos provenientes de lâmpadas não protegidas devidamente. O calor das caldeiras dos
linotipos e da fusão do chumbo dava origem às termoses.33 Aliado a todo esse quadro não
podemos nos esquecer da falta de assistência médica fato comum entre os trabalhadores do
século XX.

O debate em torno da questão social intensificou-se no período anterior a 1930 graças à
movimentação operária que se caracterizava pela luta por melhores condições de trabalho, a
jornada de 8 horas, o descanso semanal remunerado, as férias, a regulamentação do trabalho das
mulheres e dos menores, os aumentos de salários e a instituição de um salário mínimo.

A ascenção de Getúlio Vargas ao poder em 1930 marcou a crise do sistema social da
Primeira República, baseado na agro-exportação. Isso gerou uma crise de hegemonia política,
pois “nenhuma das frações das classes dominantes teve condições de assumir o controle
exclusivo da política de Estado”,34 o que facilitou um processo de reordenamento das relações
entre as classes e destas com o Estado. Exemplo disso foi a lei de sindicalização assinada em 19
de março de 1931 que regulava os direitos e deveres dos operários e patrões, assim como definia
a constituição de sindicatos, a formação de federações e confederações. Por essa lei ficava
proibida, dentro das organizações sindicais , “toda e qualquer propaganda de ideologias sectárias,
de caráter social político ou religioso, bem como de candidaturas a cargos eletivos estranhos à
natureza e finalidade das associações”.35 Devendo ainda, cada sindicato recém constituído,
solicitar junto ao Ministério do Trabalho o seu reconhecimento. Sendo proibido aos associados a
participação em sindicatos internacionais. Da mesma forma que eram obrigados a “cooperar com
o Poder Público na aplicação das leis que regulariam os meios de dirimir conflitos suscitados
entre patrões e operários”36.
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Tal lei exercia um alto grau de controle desde a constituição das associações até o seu
funcionamento cotidiano culminando com o esvaziamento político dos sindicatos. 37 Temos a
implantação de um regime de repressão que promoveu reformas com o firme objetivo de
combater o comunismo e controlar as massas. O conjunto de leis sociais foram sendo
promulgadas no imediato pós-1930, as mesmas que em 1943 comporiam as Leis do Trabalho.
Com essas leis tornou-se institucionalmente difícil – ou impossível –, a existência de um
sindicalismo independente da tutela do Estado. Com a implantação do sindicalismo corporativo,
temos a intervenção do Estado de maneira sistemática nas relações de trabalho. Entre os anos de
1930-1935 foram sendo criadas as condições para o enquadramento dos sindicatos nos limites
idealizados pelo Estado. A U.T.G., nesse aspecto, nos chama a atenção, pois desenvolvia uma
atuação de marcada oposição à política sindical do Estado até, pelo menos, o início de 1934
quando decidiram pelo requerimento, junto ao Ministério do Trabalho, da sindicalização oficial.
Ainda que na década de 1920 houvesse a preocupação com a questão social – uma vez
que houve uma “legislação trabalhista” ainda que precária –, a grande diferença após 1930 é que
não se buscou apenas dar continuidade à uma política de caráter social, mas sim a criação de um
corpo de leis trabalhistas cujo objetivo era de impor uma solução política para o problema social.
Solução que implicou na elaboração de uma política de vigilância e repressão ao movimento
operário, cujo eixo estava centrado na implantação de uma política sindical controlada pelo
Estado.38

A necessidade de subordinar e disciplinar o trabalho deve ser interpretada como expressão
de um regime autoritário direcionado para o controle do operariado. Segundo a versão oficial, os
trabalhadores não deveriam ficar sob a influência de ideologias que primassem pela subversão da
ordem estabelecida. Com a implementação dessa política o Estado visava a eliminação dos
conflitos e a construção de uma sociedade ordenada e harmônica. A grande preocupação estava
em minar as reivindicações operárias que poderiam perturbar a ordem social. De acordo com
Zélia Lopes da Silva, em meio ao processo de construção desse projeto contribuições vindas de
outros espaços foram sendo incorporadas, como a proposta de oficialização dos sindicatos
37
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sustentados por uma estrutura corporativista, o que, tornou-se um importante instrumento de
combate contra o sindicalismo autônomo, principal obstáculo à domesticação da sociedade.

A autora ainda afirma que, nessa conjuntura, é possível identificar não apenas a
participação da burguesia industrial nesse processo, de forma afirmativa, como, além disso,
detectar as suas propostas que apontam no sentido da concretização de um amplo projeto de
reordenamento da sociedade, tendo como eixo a industrialização, e que tinha por objetivo à
dissolução da luta de classes. Tal projeto já estaria em andamento desde a segunda década do
século XX, iniciando-se no espaço da fábrica para, em seguida, projetar-se para a sociedade,
impondo um novo papel ao Estado que, ao viabilizar a gestão do mercado na força de trabalho,
através das leis sociais, redefine o modelo de dominação.39 Daí a manutenção de um discurso de
exaltação à política de proteção ao trabalho e ao trabalhador por parte do poder constituído.
Vemos aqui uma forte relação entre a elaboração de uma legislação trabalhista com uma política
de controle implementada pelo Estado.40
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1.2 - Operários gráficos e consciência de classe
Dentro da indústria gráfica a quantidade de trabalhadores analfabetos era muito pequena
devido à exigência de saber ler e escrever que certos cargos pressupunham. Poucas eram as
funções que não se exigiam a alfabetização como, por exemplo, o cargo de encadernador ou de
operador de guilhotina em que eram necessários conhecimentos técnicos e não intelectuais. Outro
fator que diferenciava o setor gráfico dos demais diz respeito à questão da remuneração.
Enquanto outros ramos como o têxtil, por exemplo, pagava salários muito baixos devido a pouca
qualificação da mão-de-obra e também graças à divisão do trabalho favorecida pela introdução de
equipamentos mais modernos. A indústria gráfica contava ainda com técnicas artesanais e
máquinas pouco sofisticadas exigindo maior qualificação da mão-de-obra e conseqüentemente
salários mais altos, além de que o ramo gráfico não exigia muita divisão do trabalho.

No entanto, os salários mais altos pagos aos operários gráficos não significavam que
alguns setores não sofressem por receber uma remuneração mensal insuficiente. Este era o caso
dos gráficos aprendizes remunerados com os baixos salários e que eram, em sua maioria,
menores de idade que trabalhavam para completar a renda familiar. Fato que não era tão comum
entre os gráficos mais experientes que, por possuírem rendimentos maiores, podiam gozar de
certas regalias como manter os filhos freqüentando a escola.

A partir da documentação pesquisada, especialmente os jornais produzidos pela U.T.G.,
notamos que desde a sua fundação em 1904 – tornando-se referência para as demais corporações
–, e mais tarde quando foi re-fundada em 1919 para a partir daí funcionar em caráter permanente,
a U.T.G. atuou como um espaço aberto para as mais variadas ideologias políticas. Seus membros
nem sempre partilhavam os mesmos credos políticos, realidade que gerava acaloradas discussões,
debates, convergências e divergências, uma “colcha de retalhos” ideológica unida por uma
consciência de classe.41 Desde o início, os gráficos tiveram a pretensão de representar o
operariado de São Paulo, uma vez que suas ações não ficavam restritas apenas aos anseios e
reivindicações dos trabalhadores da classe. Exemplo desta postura é a elaboração dos estatutos da
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classe gráfica que, em 29 de julho de 1919, buscou compilar as principais reivindicações do
proletariado paulista. De acordo com o art. 2º. dos seus estatutos:

A U.T.G., tendo por objetivo promover o melhoramento econômico, moral e intelectual da
classe, concitando-a para a realização de uma luta inteligente e ampla em favor da sua
emancipação integral, aceita como principio basilar da sua existência, a luta de classe, e
declara que intervirá nela utilizando os meios de ação próprios e especiais da organização
operária; e de acordo com este propósito, manifesta a sua solidariedade com todas as
associações de trabalhadores, sejam da classe ou não, que aceitem e mantenham iguais
princípios.42

Interessante notar que o objetivo da U.T.G. era “promover o melhoramento econômico,
moral e intelectual da classe”, mas a partir de “uma luta inteligente”, para que seus membros
fossem integralmente livres. O que nos chama a atenção é a preocupação em promover também
um desenvolvimento intelectual e não apenas econômico e moral. Pois, apenas dessa forma os
líderes consideravam ser possível a formação de trabalhadores mais intelectualizados, conscientes
e conseqüentemente livres, para dessa forma promover a “luta inteligente”, ou seja, uma luta
organizada e que desse os frutos esperados, as melhorias das condições de trabalho e vida. 43

Portanto, apenas estes trabalhadores poderiam lutar e reivindicar seus direitos. É esse
aspecto que nos chama a atenção, uma vez que, tendo a classe gráfica assumido essa posição de
vanguarda frente à luta operária, somente ela poderia se declarar solidária para com as demais
organizações de trabalhadores que professassem os mesmos princípios, o que nesse sentido traria
mais força e legitimidade para a luta.

Os operários gráficos tinham consciência da sua função no seio do operariado paulista, da
sua posição de vanguarda e liderança, assim como a sua compreensão da “luta de classes”. Isto
graças ao seu desenvolvimento intelectual e político. Não por acaso a sede da U.T.G. foi palco
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de inúmeros debates políticos e conferências sobre os problemas do proletariado como expressa a
pequena nota publicada em 1 de maio de 1932 no jornal O Trabalhador Gráfico:

Conferências Culturais
A C.E. da U.T.G., pugnada pela cultura intelllectual da corporação, fará realizar
proximamente uma série de conferências de cultura intellectual. Para esta realização a C.E.
da U.T.G. convidará diversos intellectuaes, identificados com as aspirações do
proletariado.44

A comissão executiva da U.T.G. estava preocupada com a “cultura intelectual” de seus
associados, aliás como sempre foi o diferencial dos gráficos. Entretanto, não se tratava de
qualquer cultura, mas sim especificamente aquela que pudesse ser proferida por “intelectuais
identificados com as aspirações do proletariado”. Esta importante distinção nos apresenta o
direcionamento político dado à essas conferências, pois trata-se de uma cultura intelectual
intimamente ligada à conscientização do trabalhador que necessariamente deveria estar
relacionada com as ideologias identificadas como de esquerda. Esses intelectuais deveriam falar
sobre essas doutrinas, inspirar-lhes a leitura dos teóricos e aguçar-lhes a percepção das injustiças
sociais impostas pelo sistema capitalista, fosse na forma de inflamados discursos, ou através de
contos elaborados em linguagem muito simples, mas que atendia ao objetivo de sensibilizar os
trabalhadores, a “estória” contada sintetizava as agruras do cotidiano num discurso
cuidadosamente elaborado.
Da mesma forma, que o anúncio das “Conferências Culturais” temos logo abaixo, na
mesma página do jornal uma nota direcionada aos trabalhadores gráficos desempregados:

És graphico? Estás desempregado?
Existe em nossa sede a „Bolsa de Trabalho‟, que recebe communicação das vagas que se
verificarem nas officinas, por intermédio dos companheiros que lá trabalham; essas vagas só
serão prehenchidas pelos companheiros inscriptos nessa repartição da U.T.G. 45

A partir dessa nota podemos considerar o quanto os dirigentes da U.T.G. valorizavam a
inscrição dos gráficos em seu sindicato, pois era a partir da promoção de eventos – como as
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“Conferências Culturais”, bailes, festivais –, e vantagens como a “Bolsa Trabalho” que se
pretendia não apenas a adesão ao sindicato, como também a leitura atenta do jornal, órgão
máximo para a divulgação das reivindicações, das conquistas, dos informes e benefícios, ou seja
o elo de ligação do gráfico com o sindicato.

O operário gráfico precisava estar atento e consciente do seu pertencimento a uma
entidade que estava preocupada com o seu bem estar, principalmente nos momentos mais difíceis
quando lhe faltava trabalho. E, é essa sensação de pertencimento e amparo, por um lado, que a
nota acima nos apresenta, e por outro a idéia de solidariedade e união entre companheiros de um
mesmo oficio, pois o desemprego poderia acometer qualquer trabalhador. No entanto, se
estivesse filiado à U.T.G. e lendo seu jornal, as dificuldades seriam menores, segundo discurso
propagado por seus líderes.

A idéia era transmitir confiança e credibilidade, uma vez que o sindicato aglutinava (ou
pelo menos pretendia), todos aqueles que exerciam a função de gráfico. Em certo sentido, se
procurava incutir na mentalidade desses trabalhadores, ainda que num aspecto micro, o lema:
Proletários de todos os paises, uni-vos!, cujos resultados eram esperados no macro, ou seja,
abrangendo todos os proletários, uma vez que apenas unidos poderiam lutar e almejar conquistas
capazes de alterar a realidade.

38

Anúncios: “Conferências Culturais” e “És graphico? Estás desempregado?”
O Trabalhador Gráfico, São Paulo, 1 de maio de 1932. CEDEM/UNESP.

39

Era nesse mesmo universo cultural dos gráficos que até os operários analfabetos podiam
partilhar esses ideais, sendo seduzidos por palestras ministradas por militantes ou intelectuais de
esquerda, cujo foco estava direcionado para trabalhadores com pouca ou nenhuma instrução. O
objetivo era inseri-los, por meio da oratória, no universo político, assim todos podiam sentir-se
parte integrante desse mundo do trabalho com seus problemas e efervescentes ideologias.
Entretanto, para aqueles operários que sabiam ler, a doutrinação se processava através de uma
série de subterfúgios literários e subliminares como, por exemplo, a introdução de poemas nas
páginas do jornal.

Várias edições do jornal O Trabalhador Graphico demonstravam a criatividade e o
refinamento intelectual para criar rimas e metáforas relacionadas com o cotidiano dos operários.
Tais estratégias serviam para também desmistificar a imagem negativa que tanto o governo
quanto a polícia disseminavam acerca dos ditos “subversivos”. Por meio de poemas, por
exemplo, os intelectuais gráficos abordavam a questão da consciência de classe tendo a
preocupação em retratar situações que iam muito além do cenário da industria gráfica.
Identificados com o universo proletário como um todo, introduziam problemas comuns a todas as
categorias profissionais.

Os poemas eram elaborados com o objetivo de atrair a atenção dos leitores, especialmente
por serem textos curtos que proporcionavam uma leitura agradável e descontraída. As temáticas
tratadas remetiam ao cotidiano causando imediata identificação do leitor com o texto. 46 Citamos
aqui o poema publicado pelo O Trabalhador Graphico em 1 de dezembro de 1931:

Poemas Proletários de Paulo Torres
Eis um livro que traduz bem a nossa angustia. É desnecessário fazer qualquer commentario
a respeito. Basta que demos delle uma amostra que é um dos seus tantos gritos de revolta,
gritados com pulmões de aço, n´um poema épico em sua singeleza:
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Contradição
Os cereais eram eram tantos
que apodreciam nos armazéns.
As casas da cidade eram tantas
Que estavam desalugadas.
Os sem-trabalho eram tanto
Que se atrapalhavam nas ruas pedindo comida
Os sem-trabalho eram tantos
Que se empilhavam dormindo
Nos bancos dos jardins.”47

Dessa forma, buscava-se através da produção de uma cultura proletária informar o
trabalhador instigando-o a pensar sobre o seu cotidiano e as dificuldades enfrentadas no trabalho.
O interesse estava em conscientizá-lo da luta por melhores condições de vida e justiça social. O
poema de Paulo Torres teria essa função, por traduzir a angústia dos trabalhadores e representar
um “grito de revolta” frente à situação econômico-social no início dos anos 30.48
Descrito como “um poema épico em sua singeleza” tal adjetivo e substantivo,
respectivamente, foram usados para qualificar o poema como fantástico, grandioso, digno
daquele que tem a capacidade de relatar em versos uma ação heróica49 cujo mérito também estava
na simplicidade das palavras. Era justamente essa simplicidade que o tornava ainda mais
importante uma vez que proporcionava o entendimento imediato dos leitores, cumprindo assim
com o seu papel de denúncia.
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Com o título “Contradição”, o poeta, dotado de uma sagacidade irônica, constrói cada
verso de forma a apresentar as contradições que geravam as injustiças vivenciadas pelos
trabalhadores naquele momento.
Assim, se por um lado “os cereais eram tantos que apodreciam nos armazéns”, por outro
os desempregados “eram tantos que se atrapalhavam nas ruas pedindo comida”; da mesma forma
que as casas das cidades eram tantas que estavam desalugadas”, os desempregados “eram tantos
que se empilhavam nos bancos dos jardins”. As contradições e o tom de denúncia são evidentes.

Nessa mesma página do jornal O Trabalhador Graphico, nos chama a atenção o anúncio
do “Festival das Moças”, evento marcado para o dia 5 de dezembro de 1931, dedicado ao
contingente feminino que fazia parte da U.T.G.. O objetivo era de homenagear as mulheres
gráficas, seguimento um tanto raro nesta profissão:
prestar uma justa homenagem às companheiras graphicas […], que mesmo nos períodos
agudos de agitação, ou nos momentos de calma, souberam sempre prestigiar o bom nome da
U.T.G., defendendo acaloradamente a ação de seus dirigentes.50

O evento contaria também com a presença da escritora paulista Aplecina do Carmo que
deveria falar às mulheres “como mulher de espírito culto e esclarecido, sciente do lugar que
compete á mulher na sociedade”. O anúncio termina informando que para participar do festival
bastava apresentar a carteira associativa selada no mês de novembro.

A questão das mulheres gráficas sempre nos suscitou muita curiosidade e dúvidas
especialmente por nos parecer se tratar de um ofício majoritariamente masculino. No que se
refere às fontes, não encontramos documentos produzidos por esse contingente feminino
mencionado no jornal. Mesmo entre os prontuários do Deops/SP, todas as personagens são
masculinas, sem nunca ter havido qualquer menção á mulheres trabalhando nas oficinas ou
participando da U.T.G., como parece haver, considerando as informações do jornal.
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Por certo que havia, entretanto elas, normalmente, exerciam funções que exigiam maiores
habilidades manuais. Como no caso da encadernação, que era definida como o trabalho de “ligar
folhas em branco, pautadas ou impressas, costurando-as de modo especial, aparando-as e
cobrindo-as com capa consistente, a fim de protegê-las da ruína, dando-lhe, ao mesmo tempo,
forma estética.”51

Esta atividade também foi mencionada como um trabalho puramente feminino no texto
“Moça” publicado ao lado do anúncio do festival. Neste o autor também quis homenagear as
trabalhadoras com um texto sutil e amistoso, beirando a poesia, mas de forma a enaltecer sua
disciplina e seu pertencimento ao mundo do trabalho. Participavam das lutas, com seus ideais e
desencantos, e, ainda assim, eram capazes de sonhar.

Moça!
[…] todos os dias te vemos nas officinas, de cabeça baixa sobre o trabalho;
sobre os talões, sobre os blocks;
ou costurando;
ou dobrando;
passando colla ou batendo as folhas brancas de papel.
Folhas brancas como a tua alma sincera de trabalhadora.
[…] Para você, estas linhas que eu quisera escrever bonito e onde quisera dizer-te muitas
coisas .
Coisas tristes da nossa eterna história de proletários;
Coisas bonitas como um sussurro de amor...52

Essas trabalhadoras que desempenhavam papel tão importante no meio gráfico poderiam
desfrutar da palestra de escritora Aplecina do Carmo, que por ser uma mulher esclarecida,
representava um bom exemplo a ser seguido pelas demais. No entanto, de acordo com o anúncio,
essas operárias já orgulhavam, e muito, a U.T.G., pois estiveram ao lado de seus dirigentes, tanto
nos momentos de intensa agitação como naqueles mais calmos, sendo capazes de prestigiar o
bom nome do sindicato.
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HADLER, Maria Silvia Duarte. Sindicato de Estado e Legislação Social: o caso dos gráficos paulistas nos anos
1930. Campinas: Dissertação de Mestrado – IFCH/UNICAMP, 1982, p. 69 e 70.
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“Notas Sociaes”. O Trabalhador Gráphico, 1 de dezembro de 1931, p. 3. CEDEM/UNESP.
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Poemas Proletários, Festival das Moças e Notas Sociaes.
O Trabalhador Gráfico, São Paulo, 1 de dezembro de 1931, p. 3. CEDEM/UNESP.
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Entretanto, nome e a fama da U.T.G. não surgiram ao acaso. Ao longo dos anos muitas de
suas propostas e idéias foram se tornando realidade. Partindo dessa premissa, tem-se que, na
década de 1930, foi fundada uma escola de diretrizes proletárias e que funcionava na sede da
U.T.G.. Os cursos eram gratuitos e à noite sendo oferecidos ao operariado em geral. Bastava
apenas que o trabalhador estivesse vinculado a algum sindicato e em dia com as mensalidades.
De acordo com o panfleto que anunciava a inauguração da Escola Proletária, esta iria ensinar:
[…]gratuitamente as seguintes matérias: português, francês, aritmética, geografia e história.
[…] As aulas, que serão noturnas […] podendo ser freqüentadas por operários de todas as
profissões, bastando que sejam sócios de algum sindicato de classe. Assim, mediante a
simples apresentação da prova de se achar quite com os cofres de seu sindicato, poderá todo
trabalhador receber a instrução necessária tornando-se apto para a vida prática e para a
luta.53

A educação direcionada para o proletariado não deveria trazer apenas o conteúdo básico
como português, aritmética, história, etc., mas também os conceitos básicos inerentes à luta
operária. De acordo com o mesmo panfleto, “diante das dificuldades com que lutam os operários
para se instruírem sob o regime capitalista.” 54

Era de fundamental importância que a Escola Proletária oferecesse conteúdos que
favorecessem a formação de uma consciência de classe e a preparação dos trabalhadores para a
luta, especialmente no contexto das “mazelas impostas pela sociedade capitalista.” Valendo-se de
um discurso característico dos grupos de esquerda veiculado dentro da U.T.G., as lideranças
gráficas insistiam na importância da união do operariado. Divulgavam seu ideário através de
atividades culturais e da impressão de jornais, livretos, boletins e panfletos, estratégia que os
tornava atuantes e combativos. O fato de serem um grupo bem informado no setor do operariado
paulista, garantia às lideranças gráficas e à U.T.G. um papel de destaque no panorama político
dos anos 1930 e 1940.
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Panfleto “Escola Proletária”. Pront. 577, União dos Trabalhadores Gráficos, vol I. Deops/SP. APESP.
Ibidem.
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Não podemos deixar de considerar que os operários se inspiravam e também recebiam
certa influência dos movimentos proletários europeus. Muitos se mostravam seduzidos pelas
revoluções promovidas pelos trabalhadores, especialmente durante a Revolução Russa de 1917.
Os militantes operários, muitos dos quais eram imigrantes europeus, 55 consideravam estar em
condições, juntamente com o proletariado nacional, de fazer parte desse circulo de eventos
internacionais. Nesse contexto, os gráficos ocupavam importante espaço enquanto ativistas e
produtores de conhecimentos que instigavam os companheiros à luta.
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A partir da documentação pesquisada, especialmente no Fundo Deops/SP, no que se refere às nacionalidades
desses trabalhadores gráficos imigrados temos que o maior contingente era de italianos e portugueses, seguidos por
espanhóis e alemães, poucos poloneses, russos e oriundos de outros paises do leste europeu.
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II – U.T.G. sob suspeita
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2.1 - A U.T.G. e o perigo dos impressos
A partir de uma postura crítica em relação aos modelos políticos e econômicos em voga
nas décadas de 30 e 40, os intelectuais gráficos propunham alternativas revolucionárias inspiradas
no marxismo para a realização de mudanças sociais avaliadas como necessárias. Ora de forma
sutil, ora de forma explícita, a teoria marxista era tratada nos textos. Exemplo desta postura foi
Aristides Lobo, trabalhador gráfico muito atuante no meio operário paulista e um dos mais
importantes intelectuais da categoria. Ideologicamente adotava uma postura de tendência
“trotskista”, procurando fazer observações sobre as relações entre a burguesia e o operariado.
Essas relações – sempre conflituosas graças a completa incompatibilidade de idéias –
foram materializadas em seus textos uma vez que a burguesia figurava como principal agente de
desarticulação do movimento operário. Segundo Lobo, a burguesia procurava garantir o seu
completo domínio sobre os trabalhadores incutindo em suas mentes uma ideologia reacionária.
Para o autor, a única forma de frear tal situação seria o “desaparecimento” da classe burguesa em
nível mundial, investindo no ideal da revolução internacional a ser promovida pelo proletariado
unido.

No entanto, a história figura como personagem principal, uma vez que tem suas leis a tal
ponto complexas que nem todos estariam preparados para compreendê-la, especialmente porque
ela não se desenvolve de acordo com o querer dos indivíduos. Por isso, estaria a própria
burguesia “cavando” seu fim, cabendo ao proletariado dar-lhe o “tiro de misericórdia”, pois os
acontecimentos mostrariam o caminho correto a ser seguido.
[…] A dominação da burguesia não só lhe permite explorar a grande massa do povo, como,
para assegurar essa exploração, infiltrar a sua ideologia reacionária no meio operário.
Assim, as „dissenções politicas‟ só encontrarão seu termo quando a burguesia tiver
desaparecido internacionalmente como classe. A História tem as suas leis. É verdade que
essas leis são muito complexas e nem todos querem ou podem compreendê-las. Mas, o
desenvolvimento histórico não se submete à vontade ou ao capricho dos indivíduos. É a
própria burguesia quem vai cavando o seu túmulo. O proletariado não terá senão que lhe dar
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o tiro de misericórdia e sepultá-la. Os acontecimentos lhe indicarão, no momento decisivo, a
única via justa.”56

Aristides Lobo, tanto em seus textos quanto em suas atitudes, sempre mostrou-se
perspicaz frente a realidade cotidiana, além de muito atuante na U.T.G.. Foi presença constante
no meio proletário paulistano, expunha e defendia seus ideais fosse por meio da oratória –
quando ministrava conferências ou participava de comícios –, fosse através de textos publicados
na imprensa. Entre os gráficos figurava como um intelectual de vasta cultura e aguçada percepção
para as questões sociais. Entretanto, outros nomes importantes da intelectualidade paulista
freqüentavam a U.T.G., participando de debates e proferindo palestras tais como Patrícia Galvão
a “Pagu”, Oswald de Andrade e Di Cavalcanti, entre outros.

Da mesma forma a U.T.G. promovia incontáveis atividades sociais como piqueniques,
bailes, esportes e culturais. Procurava incentivar a leitura a partir do jornal O Trabalhador
Gráfico e dos livros que compunham a biblioteca da U.T.G.. Interessante notar que o jornal
sempre trazia uma relação de livros adquiridos ou oferecidos à biblioteca da União, com o
objetivo de sensibilizar os trabalhadores para a questão política. Publicava também a relação
geral dos assuntos tratados nos livros das mais diferentes categorias: romances, novelas, poesias,
contos, crônicas, instrução, diversos, sociologia e filosofia.57
O Trabalhador Gráfico, costumava também informar na sessão “Biblioteca da U.T.G.”,
sobre os jornais que recebia tanto de outros estados do Brasil como do exterior. Essa sessão tinha
grande destaque na página do jornal, convidando o leitor à atualização. Além da biblioteca contar
com doações de diferentes origens, costumava receber, a coleção da revista italiana La Domenica
Del Corriere que vinha como encarte, aos domingos, do jornal italiano Il Correire della Sera. Tal
revista de variedades apresentava-se ricamente ilustrada, editada em idioma italiano, enquanto
que seus artigos proporcionavam uma leitura leve e agradável.
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LOBO, Aristides. “Da unidade „em geral‟ e da unidade „de classe‟ do proletariado” artigo dirigido ao Sr. Diretor
de L´Italia, São Paulo, 10 de janeiro de 1933, doc.33, fl. 73. Pront. n. 37, Aristides Lobo, vol I. Deops/SP. Apesp.
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Lista de assuntos reunidos a partir de consulta à vários números do jornal O Trabalhador Gráphico entre 1920 a
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Gabinete de Leitura
Foi inaugurado no dia 10 p.p., este novo departamento da Bibliotheca da U.T.G., onde os
companheiros encontrarão os principaes jornaes diários e revistas do paiz e do exterior.
[…] Revistas offerecidas
Do Snr. Julio Corazza recebeu a Bibliotheca da U.T.G. uma valiosa colleção de “La
Domenica Del Corriere” importante revista italiana. A colleção que comprehende os annos
de 1912 a 1927, será encadernada e fará parte integrante do nosso gabinete de leitura. Ao Sr.
Julio Corazza, que a bibliotheca da U.T.G. deve outras offertas, bem assim aos demais
offertantes, consignamos aqui nossos agradecimentos.
Mesa de Leitura
Jornais recebidos diariamente
De São Paulo:
Diário de São Paulo,
Correio da Tarde,
Diário Nacional.
Do Rio de Janeiro:
O Malho,
Diário de Notícias,
A Noite,
O Globo,
Jornal do Estado de Minas.
Da Argentina:
El Obrero Gráfico,
Boletim Linotypo,
El Obrero Ferroviario,
Boletim da Confederação Geral do Brasil,
Correio Universal.
De Porto Alegre:
Diário de Notícias.

De Belo Horizonte:
Trabalho.
Da Espanha:
Accion Gráfica,
El Lichador.
Da América do Norte:
Il Martello.
Da Suissa:
Comunicações do Secretário Internacional do Typographos.58
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“Gabinete de Leitura”. O Trabalhador Graphico, 1 de maio de 1932, p.6. Cedem/Unesp.
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Com base nesse variado elenco de jornais, tanto nacionais quanto estrangeiros, temos que
a U.T.G. buscava proporcionar aos seus associados a possibilidade deles informarem-se e estarem
ao par dos acontecimentos. Além disso, procurava formar e/ou lapidar uma certa cultura política
que convinha aos trabalhadores gráficos, historicamente intelectualizados. Ao mesmo tempo,
demonstra também que havia uma rede internacional de comunicação entre os trabalhadores em
geral, de diferentes países, unidos por suas utopias e frentes de resistência.

No que se refere à formação de uma cultura política entre os gráficos, temos um bom
exemplo disso na coluna “Garôa”. Tal coluna fazia referência ao nome do livro escrito por
Affonso Schmidt, apresentado como “um nome feito, de um escriptor completo, e de escriptor de
massas”.59 O autor dessa coluna inicia relatando a sua experiência ao pedir ao bibliotecário da
U.T.G. que lhe desse um livro para ler, qualquer que fosse, e mesmo sem ter visto qual era
colocou-o no bolso, pois o leria em casa. Assim escreveu: “tinha vontade de descansar n´aquella
noite. Subi no bonde accendi um cigarro. Indolentemente. Mas lembrei-me que tinha no bolso um
livro. Puxei-o. Lá na capa: – „Garoa‟ – Affonso Schmidt. O bastante para fazer-me arregalar os
olhos.”60

Nesse breve relato apresentado, identificamos a importância dada à leitura, pois mesmo o
trabalhador estando cansado, o livro lhe chamou a atenção, especialmente por ser de Affonso
Schmidt, o “escritor das massas”. Ainda sobre a biblioteca da U.T.G., a movimentação de livros
retirados apresentada no O Trabalhador Graphico. Entre os gêneros mais retirados para leitura
estava o romance (38), seguido pelos livros sociologia (15). Se, por um lado a grande maioria
buscava a leitura de romances como forma de entretenimento, não podemos deixar de considerar
que boa parte, se não a maioria, eram os chamados “romances proletários”, ou seja, que incutiam
de alguma forma no imaginário desses leitores um certo tipo de engajamento político. Por outro
lado, a sociologia, com certeza, por oferecer se referia a uma leitura mais teórica e doutrinária, se
não de cunho ideológico.
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“Garoa”, O Trabalhador Graphico, 1 de maio de 1932, p.6. Cedem/Unesp.
Ibidem, p. 6.
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Outro dado importante que observamos na sessão do jornal referente à biblioteca da
U.T.G. refere-se à doação de livros. Essas doações eram feitas por personalidades importantes
como Affonso Schmidt que havia doado 70 livros e Lívio Xavier que doou 16 exemplares. Entre
estes estavam alguns trabalhadores gráficos de grande atividade junto ao sindicato e aos meios
operários como Manoel Aristides que doou 1 livro, Mario Dupont 5 e João Matheus 1 entre
outros.

Como se não bastasse todo o incentivo dado à leitura e para que os gráficos freqüentassem
a biblioteca do sindicato, o jornal ainda trazia uma coluna convidando os trabalhadores a procurar
nas “Boas Livrarias” os livros citados ali indicados. Estes eram sucintamente apresentados com o
nome do autor, titulo da obra e um breve resumo sendo, a maioria, romances que tratavam de
amores, aventuras e situações cotidianas, a coluna trazia também os preços dos livros tanto em
brochura, mais barato, quanto encarnado, mais caro, facultando ao leitor a escolha.

Procure nas Boas Livrarias
„Colleção Literaria‟ – Neste colleção o leitor encontrará o romance e a novella de sempre!
Os escriptores sempre procurados!
THIAGO CASANOVA
„Minha fuga dos chumbos de Veneza‟
Este livro revelará, aos milhares de leitores, como se desenrolaram as aventuras, as trapaças
audaciosas e os grandes e delicados amores de uma das maiores figuras cynicas da
Renascença Italiana
Broc. ........... 5$000
Enc. ............. 7$000
A. DE LAMARTINE
„Regina‟
História de amor e de sacrifício em linguagem doce e comovente, própria para senhoritas.
Regina é a criatura aparentemente frágil, profundamente amorosa que, na hora em que seu
amado se tornou indigno della, soube realizar com maravilhosa altivez o sacrifício da
renúncia.
Broc. ........... 4$000
Enc. ........... 6$00061
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Anúncio: “Procure nas Boas Livrarias”. O Trabalhador Graphico, 1 de maio de 1932, p.6. Cedem/Unesp.
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Informações referentes à Biblioteca da U.T.G. , indicações de boas leituras e 1.° de maio de 1932
O Trabalhador Gráphico, São Paulo, 1 de maio de 1932. Cedem/Unesp
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Assim como o incentivo á leitura e á instrução eram inerentes á U.T.G., as comemorações
do 1.° de Maio nunca deixavam de ter destaque nas páginas d´ O Trabalhador Graphico.
Considerada a data máxima dos trabalhadores, esse dia deveria ser de afirmação da luta do
proletariado de todo o mundo pela sua integral emancipação, como afirma a nota publicada em
maio de 1932 pela Comissão Executiva:

1.° DE MAIO
Nesse dia de affirmação e lucta, a U.T.G. envia aos trabalhadores do Brasil e de todo o
mundo a sua saudação proletária de solidariedade de classe pela sua emancipação integral. 62

Dessa forma incentivava-se o operário a freqüentar a U.T.G. e, por meio do
entretenimento e da conscientização, ser parte integrante de um mundo de lutas, reivindicações e
conquistas. Através destas estratégias pretendia-se fortalecer a sua identidade operária engajado
consciente no movimento de sua classe. Consciência essa que poderia ser formada através dos
jornais nacionais e estrangeiros que, no seu conjunto, forneciam uma noção ampla do que
acontecia para além das fronteiras da oficina gráfica. Da mesma forma, a partir da leitura de
livros, fossem de literatura ou teoria política, esses trabalhadores estariam em contato com textos
os mais variados, adquirindo cultura e formando uma rede, até certo ponto, inusitada de
proletários e pensadores. É nesse sentido que o impresso se torna algo perigoso, dada a força
adquirida por uma cultura impressa. Daí a intensificação da vigilância, e controle e repressão por
parte das autoridades policiais. Assim, também enquanto historiadores devemos estar atentos aos
textos e objetos, retomando aqui Roger Chartier:

dar conta da importância atribuída ao texto escrito e aos objetos que o suportam por todas as
autoridades que pensam regular as condutas e as maneiras de modelar os espíritos. Daí o
papel pedagógico, aculturador, disciplinador, atribuído aos textos colocados em circulação
para numerosos leitores; donde, também, os controles exercidos sobre o impresso,
submetidos a uma censura que deveria apartar tudo o que pusesse em perigo a ordem, a
religião ou a moral. 63

Os impressos postos em circulação e ao alcance de um grande número de pessoas, fosse
por facilidades de aquisição impulsionada por baixos preços ou por facilidades de acesso
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CHARTIER, Roger. A Ordem dos Livros. Leitores, Autores e Bibliotecas na Europa entre os séculos XIV e XVIII.
Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1994, p. 25 e 26.
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oferecidas pelas bibliotecas, criava nesse nascente público leitor a curiosidade por um mundo
novo a ser descoberto. É nesse sentido que a simples possibilidade da formação de um
proletariado mais intelectualizado e, conseqüentemente mais engajado politicamente, provocou
violenta reação por parte do governo Vargas e da Policia Política. A simples divulgação dessa
idéia através de propaganda não era bem vista, taxada de imediato como perigosa e subversiva,
para não dizer vermelha e comunista.

Os livros de literatura ou teorias políticas direcionadas para a formação do proletariado,
ainda que fosse em número reduzido – se comparado àquele comercializado no “grande mercado
editorial” da época e direcionado para outro público, – era causa de grande preocupação. Tendo
em vista o conteúdo revolucionário dos textos, tal circulação (em parte clandestina) gerava
constantes apreensões pelo Deops/SP. Para Darnton, toda essa agitação causada pelos impressos
revelava a “subversão dos valores, do desvelamento dos segredos contidos na literatura,
contribui, não diretamente mas por mediações – como a instilação, a acumulação, a repetição –,
para sapar a razão de ser da ordem antiga e minar sua autoridade e, portanto, sua força nas
mentes.”64 O perigo estava justamente na capacidade dos impressos de arruinar a ordem
estabelecida através das idéias incutidas nas mentes de seus leitores.
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DARNTON, Robert. Edição e Sedição. O Universo da Literatura Clandestina no século XVIII. São Paulo:
Companhia das Letras, 1992, p. 11.
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2.2 - Cotidiano vigiado
Vigiar os trabalhadores gráficos funcionava como uma forma preventiva adotada pela
Polícia Política dedicada a impedir ações que subvertesse a ordem estabelecida pelo Estado
autoritário. Por meio da constante vigilância aos suspeitos, os agentes do Deops/SP elaboravam
extensos relatórios sobre o dia-a-dia dessas pessoas e seus círculos de amizades, informações
importantes para a ampliação do círculo dos suspeitos e dos lugares freqüentados. Enfim, tudo
que dissesse respeito à produção e circulação dos impresso, assim como dos seus produtores e
mentores avaliados como “artesãos da revolução”.

O trabalhador gráfico Próspero Ottaiano foi um desses suspeitos, preso em abril de 1931
por ter participado de uma assembléia dos trabalhadores gráficos. De acordo com a
documentação policial, compareceram a esse evento “vários oradores e elementos destacados do
comunismo”65, entre os quais estava Próspero “que usou a palavra”.66 Nessa sessão foram
tratados assuntos relacionados ao “salário mínimo, situação de classe, lei de férias, etc.” 67

Dada a riqueza de detalhes que este documento apresenta acerca da citada assembléia,
consideramos que os agentes do Deops/SP estiveram presentes no evento. Lembramos que
durante as décadas de 30 e 40 os sindicatos foram alvos constantes da vigilância policial por
serem considerados como centros propagadores da ideologia comunista.68 Toda e qualquer
manifestação dos sindicatos que contrariasse os limites pré-estabelecidos pelo Estado era
interpretada como subversiva e perigosa à Segurança Nacional. Tratar de assuntos trabalhistas era
, segundo a versão policial, um ato suspeito que poderia levar à desordem social.

Não obstante, Próspero tinha registrado nos arquivos policiais outros antecedentes, como
ter sido, juntamente com outros comunistas, fundador do Partido Trabalhista em junho de 193169
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e, em julho de 1936, secretário da União dos Trabalhadores Gráficos. Este sindicado era muito
visado pelas autoridades policiais dada a preocupação com a circulação de material impresso,
especialmente aquele de cunho político distribuído entre o operariado. No entanto, Ottaiano já
fazia parte da U.T.G. desde outros tempos, tendo participado da Comissão Executiva, sendo seu
nome citado em diversos números do jornal O Trabalhador Gráfico, colaborando com artigos na
década de 1920, integrou também toda movimentação promovida pela U.T.G. no que se referia
ao cumprimento da lei de férias, por aumentos salariais, entre outras. Por isso, seu circulo de
amizades no meio gráfico era muito amplo, especialmente quando se tratavam de gráficos
famosos por sua atuação e constantemente vigiados pela Polícia Política, como Aristides Lobo 70,
Edgard Leuenroth71, João da Costa Pimenta,72 dentre outros.

Uma das grandes preocupações da Polícia Política se relacionava com a propaganda da
ideologia comunista. Esta, na maioria das vezes era realizada através de material impresso,
distinto por seus conteúdos e suportes: jornal, boletim, panfleto, livro ou, até mesmo, volantes de
propaganda. Nesse sentido, todo tipo de impresso estava sob suspeita e, como tal, precisava ser
controlado. No entanto, a vigilância não recaia apenas sobre o produto final, mas também sobre
as máquinas impressoras - que iam desde tipos móveis até mimeógrafos portáteis. Assim, ter em
seu poder qualquer tipo de maquinário que possibilitasse a produção de material impresso, já
despertava as suspeitas das autoridades policiais. Pois, todo tipo boletim ou panfleto que
apresentasse em seu texto críticas ao governo, às instituições públicas, ou trouxesse
reivindicações trabalhistas e chamados de greve, eram considerados como “franca propaganda
comunista”. Propaganda esta que, nas concepções policiais, tinham como objetivo a subversão da
ordem, a baderna e, até mesmo, o caos social.

Nesse sentido, não importava se o material de propaganda apreendido havia sido
produzido por socialistas, anarquistas ou comunistas. Tudo era, genericamente, rotulado de
comunista, e, todo impresso apreendido servia como prova do crime político praticado pelo
indivíduo que detinha em seu poder tal material. Expressiva desta situação é o caso de Cid
Franco, jornalista e advogado denunciado ao Deops/SP por meio de uma carta anônima:
70

Pront. n. 37, Aristides Lobo. Deops/SP.Apesp.
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Prezado Senhor
Ciente da campanha benemérita que v. Excia. vem, com afinco, exercendo contra o
comunismo, peço vênia para dar-vos uma pista que talvez venha a ser descoberto um reduto
comunista de certa importância. Trata-se do comunista Dr. Cid Franco, advogado, jornalista
(autor, aliás, tradutor do livro „Judeu sem Dinheiro‟ e de obras comunistas). Esse indivíduo
deve ter ligação com a endiabrada Eneida Costa, já capturada, pois foram companheiros de
trabalho na redação do „O Tempo‟ – pasquim comunista que era editado nesta capital, ás
expensas do comunista Miguel Costa. Ignoro a residência do comunista em referência,
porém posso adiantar que esse mau elemento costuma fazer as refeições em uma pensão sita
a travessa Porto Geral – última casa do lado direito. Sei seguramente que esse indivíduo é o
redator de maior parte dos boletins espalhados nesta capital. Em linhas gerais, é o seguinte o
seu físico: - estatura mediana, moreno claro, usa bigode, magro e macilento e, costuma
andar trajado de calça a fantasia e paletó mescla.
Deixo de dar a minha assinatura, por não julgá-la necessária, uma vez que já dei todos os
requisitos indispensáveis e ao meu alcance para que essa Delegacia possa prender em suas
malhas, mais esse péssimo elemento que campeia livremente e que se ufana na roda do
comunistas de nunca ter sido capturado, pondo em ridículo os homens a seu serviço.
Um combatente contra o comunismo.73

A denúncia anônima é reveladora e em determinadas passagens, até cômica. O (ou a?)
denunciante, no caso “um combatente contra o comunismo” demonstra conhecer detalhes
importantes que colocavam sob suspeita o cidadão Cid Franco, tais como a tradução do livro
Judeu sem Dinheiro, de Michail Gold que fazia parte da Coleção Humanitas editada pela
Editorial Pax de propriedade de Alexandre Wainstein (também perseguido pela Polícia Política
não apenas por sua intensa atividade política, mas por ser estrangeiro vindo da Rússia e judeu).74
A carta ainda ressalta o fato de Cid Franco ter trabalhado no “pasquim comunista” O Tempo,
motivo que lhe possibilitava manter “ligação com a endiabrada Eneida Costa 75”, companheiros
naquela mesma redação.

Outro aspecto a ser ressaltado são os termos muitas vezes pejorativos e, até mesmo de
desprezo, de que o denunciante se utiliza para referir-se a Cid Franco, tais como: “comunista”,
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“péssimo elemento”, “mau elemento”. No que se refere às ações subversivas de Cid, este seria o
“redator da maioria dos boletins espalhados nesta Capital.”76

Finalmente pode-se constatar a forma inquisitiva e desafiadora com que o denunciante
termina a sua “carta”, ao transferir para as autoridades competentes a responsabilidade de
“prender em suas malhas” o “mau elemento”. Enquanto brasileiro(a), cidadão reto, havia
cumprido com a sua parte: denunciar aquele que circulava livremente entre as pessoas de bem, se
vangloriando “na roda dos comunistas de nunca ter sido capturado”, “pondo em ridículo” os
homens da ordem. Portanto, a prisão de Cid Franco se apresentava como uma questão de honra
para a Polícia Política.

Em inúmeros prontuários nos deparamos com esse tipo de documento, registro de atitude
amplamente incentivada pelas autoridades policiais. Influenciada pelo discurso nacionalista e
xenófobo adotado pelo governo, parte da população assumia a missão de “purificar” a sociedade
que se fazia assaltada por um grande número de comunistas. Propagava-se a idéia de que estes
“subversivos da ordem” estavam a solta e se faziam passar por cidadãos de bem quando, na
verdade, planejavam em segredo suas nefastas ações.

Por outro lado, Cid Franco foi descrito pela Polícia Política como comunista, intelectual,
jornalista e escritor, ficando evidente, segundo os registros de investigação, que esse indivíduo
estava constantemente sob vigilância. Incidia negativamente sobre esta sua imagem, o fato dele
ser freqüentador de uma tipografia, de onde costumava sair da mesma sempre com embrulhos.
Ficava assim comprometido com a “desordem” por estar envolvido com o impresso, leia-se
“propaganda comunista”:
Combate ao Comunismo – Apreensão de mais um mimeógrafo.
O jornalista Cid Franco cujas idéias comunistas eram conhecidas por esta Delegacia, há dias
vinha sendo seguido pela polícia. Numa dessas campanas, verificou o inspetor José Bomfim
que Cid Franco costumava freqüentar uma tipografia na rua Quintino Bocaiúva nº 39, de
onde saía com embrulhos. Uma rápida investigação feita pelo inspetor referido, na Casa
Gráfica em questão, asseverou que Cid ali ia para adquirir papel jornal, já cortado, formato
boletim, e levava-o para sua residência.
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Nos últimos dias decorridos estavam sendo distribuídos nesta Capital, boletins
mimeografados, idênticos em tamanho, aos papéis adquiridos por Cid Franco. Este a dias
compareceu novamente na tipografia atada. Fez aqui seção de determinada quantidade de
papel. Somente levou parte, e, por ter pressentido a vigilância policial, tardou alguns dias
em ir buscar o restante do material. Hoje, porém regressou á tipografia com o fito de levar.
Nesse momento foi detido e conduzido a esta Delegacia. Em rápida busca levada a efeito
em sua residência, á Avenida Exterior nº 93 – 3º andar apartamento 31, foi apreendido um
mimeógrafo portátil, marca „Allgeha‟ manual, uma máquina de escrever portátil
„Underwood‟, originais de boletins em português e lituano, traduções de livros comunistas,
vários documentos, uma biblioteca e variada correspondência.
No mimeógrafo achava-se impresso o stencil cuja cópia vai a este junto. Achava-se também
datilografado um stencil em idioma lituano para depois ser impresso. 77

Interessante notar como se processava a lógica policial: após investigação junto á
tipografia em questão pode-se apurar que Cid Franco comprava papel jornal cortado em formato
boletim e levava esse material para sua casa. Com isso, como “nos últimos dias, estavam sendo
distribuídos boletins mimeografados”; logo, todas as suspeitas recaíram sobre Franco, suspeito
em potencial por suas idéias comunistas e atividades como jornalista e tradutor. Após as
investigações em torno da tipografia, a prisão de Cid Franco tornou-se uma questão de tempo.
Quando da sua prisão, foi levado ao Deops/SP ao mesmo tempo em que foi realizada uma busca
em sua residência. Neste ato foram apreendidos: um mimeógrafo, uma máquina de escrever,
originais de boletins em português e lituano, traduções de livros comunistas, vários documentos,
uma biblioteca e variada correspondência.

Sendo assim, a polícia tinha em mãos um vasto leque de opções para justificar o crime
político de Cid Franco, valendo-se, dentre outras provas, das máquinas usadas para produzir
material dito “subversivo”. Em seu prontuário identificamos inúmeras fotografias do mimeógrafo
encontrado em sua residência e os originais dos boletins em lituano. As traduções feitas por Cid,
o tornavam ainda mais perigoso, pois a partir do momento em que dominava idiomas
estrangeiros, tinha a possibilidade de disponibilizar ao povo brasileiro traduções de obras até
então inacessíveis. Assim, para um Estado que desejava eliminar as diferenças por meio da
homogeneização do pensamento, pessoas de vasta cultura e conhecimento não eram tão
“desejáveis”, a não ser que estivessem à serviço do Poder.
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Prova do crime político. Fotografias mostrando o mimeógrafo apreendido na residência de Cid Franco.
Pront. 856, Cid Franco. Deops/SP. Apesp.
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Caso semelhante ocorreu com o gráfico Francisco Augusto Neves, que também foi alvo
de uma denúncia anônima. Como podemos notar o DEOPS, em alguns casos, contava com a
ajuda de “inimigos” declarados da ideologia comunista, cidadãos dispostos a combater, a todo
custo, a disseminação da propaganda vermelha, muitas vezes se colocando á serviço da polícia
para auxiliá-la em tal tarefa:

Ilmo Snr. Dr. Delegado de Polícia
Por meio deste venhamos pedir-vos as necessárias providências a que trata-se do turbulento
anarquista o gerente do jornal do trabalho que muito tempo vem perturbando todas as
classes de operários pondo todas as casas em greve e perturbando todas as ordens públicas,
quando ele chega com os boletins revolucionários impressos feitos por ele mesmo fica logo
em terrível movimentação é o português Francisco Neves, que põe São Paulo em polvorosa
como já tem posto e vai por enquanto V. Ex. não punir e deportar esse terrível elemento que
muito nos prejudica este encontra-se diariamente na rua Domingos de Moraes no antigo nº
343 – Litografia Aliança e de noite na rua Irmã Simpliciana nº 7ª e desde já esperamos a
gentileza de V. Ex.
Os prejudicados.78

Este documento diz respeito á denúncia anônima feita contra o gráfico português
Francisco Augusto Neves apresentado como “perturbador anarquista”, gerente do jornal O
Trabalho, reconhecido como “agitador das classes operárias”. Além de instigador de greves,
Neves foi acusado de produzir boletins revolucionários que perturbavam a ordem pública, daí a
ser rotulado como elemento “perigoso e pernicioso” à ordem estabelecida.
Cabe ressaltar, que os denunciantes – que se auto-identificavam como “os prejudicados” atribuíam ao gráfico a responsabilidade de colocar, por meio de seus impressos, a cidade de “São
Paulo em polvorosa”. Segundo o delator, Neves iria continuar a perturbar a ordem enquanto a
polícia não o prendesse e deportasse esse “terrível elemento” prejudicial à população brasileira. O
tom é de indignação frente às agitações promovidas por esse português cujo crime, segundo os
parâmetros de um Estado autoritário, deveria ser punido com prisão e expulsão do território
nacional.79
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Após apurar as atividades de Francisco, as autoridades policiais chegaram á conclusão de
que ele era anarquista e possuía em seu poder um farto material de propaganda, conforme vistoria
realizada em sua residência, onde foi encontrado grande quantidade de livros comunistas e
anarquistas, e muitos boletins. A apreensão destes impressos de “teor subversivo” deixava
evidente a necessidade de se vigiar tanto gráficos quanto os tipógrafos, pois estes eram os
profissionais responsáveis pela produção do material capaz de agitar as massas incitadas por seu
conteúdo.

De acordo com as vossas ordens procedemos as necessárias investigações no sentido de
apurar as atividades de Francisco Neves. Tendo chagado á conclusão de que o mesmo é
anarquista e tinha material de propaganda, efetuamos a sua detenção procedida de uma
busca em sua residência á rua Sto. Amaro nº 58, aonde encontramos grande quantidade de
livros comunistas e anarquistas, e muitos boletins. No momento que levamos a feito a
busca, Abílio José Neves, irmão de Francisco, escondeu em seu bolso um carimbo com
dísticos anarquistas. A seguir apossou-se de uma arma de fogo com o intuito de resistir, no
que foi sustado pelo inspetor J. Pinto Nogueira, que nos auxiliou no serviço.
Os dois se acham recolhidos a vossa disposição.80

Quando da busca efetuada na residência de Francisco, que morava em companhia de seu
irmão Abílio José Neves, este tentou esconder em seu bolso um carimbo com símbolos
anarquistas além de pegar uma arma com o intuito de reagir à ação policial. Impedido pelo
inspetor policial em serviço, Neves ficava duplamente comprometido: por suas idéias e atitudes
subversivas que, somadas ao fato de estar em companhia de um indivíduo armado, o
transformava em um cidadão com alto grau de periculosidade.

Com isso, o perigo que um cidadão representava para a sociedade dependia das suas
idéias e ações contrárias à ordem estabelecida. Neste sentido os gráficos eram alvos certos da
vigilância dos guardiões da ordem. De acordo com Maria Nazareth Ferreira: “os trabalhadores
gráficos eram extremamente valorizados pelas outras categorias profissionais, talvez devido ao
fato de dominarem o principal instrumento de reivindicação da época: a palavra escrita.” 81 Assim,
a perseguição e as prisões efetuadas contra os gráficos tinham razão de ser pois encontrava
justificativas no ideário endossado pelo Estado.
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Dentre os incontáveis prontuários de trabalhadores gráficos registrados junto ao acervo da
Polícia Política de São Paulo, destacamos o documento que trata da prisão do gráfico João Flisi
Storti em 28 de março de 1929, o qual já havia sido fichado pelo Deops/SP como comunista
militante por ter “tomado parte ativa na vida do Bloco Operário e Camponês.” Tratava-se,
portanto, de um indivíduo conhecido da polícia e que registrava antecedentes comprometedores.
Como se não bastasse, na opinião da polícia, ele estava se aproveitando da greve dos gráficos
declarada em 23 de março de 1929, para realizar propaganda subversiva entre os grevistas.

Levo ao conhecimento de V; Excia, que, hoje, pelo inspetor Aprígio do Amaral, foi preso o
indivíduo João Flisi Storti, já prontuariado neste gabinete como comunista militante,
tomando parte ativa na vida do Bloco Operário e Camponês. Storti aproveitou a ocasião da
greve dos gráficos, declarada em 23 do corrente, para efetuar a sua propaganda no seio dos
grevistas, incitando-os a se manterem na atitude tomada, reagindo aos patrões e a polícia.
Em seu poder foram encontrados diversos boletins que junto a esta comunicação. 82

Dessa forma, Storti não agia apenas como propagandista de “doutrinas exóticas” e
contrárias à ordem estabelecida. Os registros descrevem sua atitude como ainda mais perigosa,
pois incitava os grevistas a manterem-se em greve e a reagir contra os patrões e a polícia. Tal
postura demonstrava para as autoridades seu “espírito desordeiro”, característica daqueles que
professavam o “comunismo vermelho.” O fato de terem sido encontrados em seu poder diversos
boletins deixava evidente ao Sub-chefe dos Inspetores, as tendências políticas de Storti. Uma vez
apreendidos os boletins, se tinha a prova material do crime político do gráfico João, efetuado não
apenas por meio da oralidade, mas também através do impresso.
Seguindo a mesma tendência de apreensão de material de propaganda comunista, temos o
caso do gráfico José Silva :

Levo ao conhecimento de V. Excia. que o inspetor Antônio Benvenga efetuou esta manhã a
prisão do indivíduo José Silva, em sua residência na Rua Placidina, 34. José Silva é gráfico
grevista, tendo trabalhado incessantemente para o triunfo da greve, auxiliando com eficácia
o Comitê da Greve: em seu poder foram encontrados vários números do Boletim da Greve,
e um pacote de boletins comunistas, juntando a esta um exemplar deles.
Silva acha-se recolhido neste Gabinete á disposição de V. Excia.83
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De acordo com o comunicado do Sub-Chefe dos Inspetores, José Silva foi preso em sua
residência por ser gráfico grevista e ter trabalhado “incessantemente para o triunfo da greve”,
além de ter prestado auxilio ao Comitê da Greve. De acordo com os registros policiais, José Silva
era um gráfico ativo frente às questões trabalhistas, postura comprovada pela posse de vários
números do Boletim da Greve. Para a polícia essa era uma “atitude perigosa e subversiva”, visto
que toda e qualquer greve visava a contestação ou reivindicação contra o Estado. No caso de
José Silva a situação se agravava ainda mais, pois, foram encontrados também, em seu poder, um
pacote de boletins comunistas. Com isso nos deparamos novamente, como no caso anterior, com
a apreensão do portador e da prova de seu crime. Produzir, portar e instigar a rebeldia por meio
de material impresso e de atitudes “extremistas”, eram definidas pelas autoridades como atos de
subversão da ordem e promotora do caos entre os cidadãos de bem.

Portanto, era importante para o Estado autoritário impedir, por meio da apreensão - leia-se
censura -, a circulação ou alfabetização das massas por doutrinas “alienígenas” ao sistema em
vigor. O Estado assumiu perante o povo o papel de condutor de um processo excludente das
massas e silenciador das oposições. Assim, “por trabalhador gráfico entende-se entre aqueles
elementos politizados que compreenderam o momento em que viviam” 84 e lutaram por meio do
produto final do seu trabalho - os impressos - para a alteração daquele sistema político.

A partir deste processo de subversão das massas encontramos personagens como Affonso
Schmidt que propunham uma sociedade diferente, fundada num modelo político-ideológico
diferenciado daquele imposto pelo Estado. Crítica, tal proposta apavorava os partidários da
ordem estabelecida que, assim como acontecia nos demais países totalitários e autoritários,
buscava sempre por um inimigo-objetivo, segundo conceito estabelecido por Hannah Arendt. 85
Desta forma alimentavam-se os mitos políticos, dentre os quais o do comunismo internacional
judaico-comunista.86
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Neste contexto de manipulação dos fatos, o que menos interessava era o quanto de
verdade havia na representação mítica. O importante era que o mito se “tornasse” verdade e, para
tanto, era necessário que a sociedade identificasse os culpados. Sob este prisma, os intelectuais
partidários de idéias “extremistas” eram rotulados de comunistas e/ou “bolcheviques vermelhos”,
expressões carregadas de estigmas. No caso de Affonso Schmidt, a dimensão de sua
periculosidade era reforçada pelo emprego de palavras no superlativo como “larga atividade”,
“grande agitação”, tradutor crônico”, dentre outras qualidade indesejadas.

Affonso Schmidt: intelectual comunista de larga atividade. Desde 1921 iniciou a
propaganda do credo vermelho, tendo feito grande agitação entre operários que a esse
tempo se declararam em greve na cidade de Santos. É tradutor crônico de obras suspeitas,
de autores estrangeiros. Elemento muito ligado a outro intelectual comunista Salisbury
Galeão Coutinho.87

Affonso Schmidt figurava como duplamente suspeito, pois era intelectual e propagandista
do “credo vermelho”. Como “escritor perigoso” destacava-se por seu opúsculo Os Negros, que,
de acordo com os relatórios policiais, circulava muito entre os intelectuais comunistas presos,
também promovia “agitações” entre os operários que estavam em greve, traduzia obras de autores
estrangeiros consideradas suspeitas pela Polícia Política e, ainda, tinha ligação com outro
intelectual comunista, também visado pelo Deops/SP: Galeão Coutinho. Este contava com larga
atividade não só em jornais e nos meios operários, como também no meio editorial – como a
Editorial Pax –, empresa onde figurava como um dos diretores ao lado do proprietário Alexandre
Wainstein, judeu, russo, intelectual e membro do Partido Comunista. Como tantos outros, visado
pela polícia.

As autoridades responsáveis pela manutenção da ordem estavam sempre atentas às
atividades desses intelectuais que, por suas idéias e ações, poderiam colocar em risco a segurança
nacional e a estabilidade das instituições. Atitudes contestatórias que, na maioria das vezes,
estavam relacionadas com a produção de material impresso. Daí também a intensificação da
vigilância, a censura sistemática e a repressão aos órgãos de imprensa, bem como aos seus
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colaboradores. Antonio Candeias Duarte, por exemplo, era um homem visado pelo seu perfil
político e intelectual:

Antônio Candeias Duarte
O snr. Antônio Candeias Duarte, quando da publicação do jornal „O Homem do Povo‟, de
que era um dos redatores e membro do seu corpo editor, assinava os seus artigos com o
pseudônimo de Hélio Negro. Nos três primeiros números dessa publicação fez uma apologia
das doutrinas comunistas, respondendo a um artigo publicado do „Diário Popular‟ de crítica
ao comunismo e aos bolcheviques russos.
Nessa mesma ocasião publicou mais um livro sobre economia brasileira, sendo alguns
capítulos publicados no „O Homem do Povo‟. Até 1919 Antônio Candeias Duarte foi
partidário do anarquismo, depois se converteu ao marxismo, aderindo francamente ao
Partido Comunista, mantendo uma atividade em parte de expectativa, depois, por ocasião do
triunfo da Revolução de Outubro, concorrendo com dinheiro e literatura saída da sua pena
para a vitória da sua causa.88

Candeias Duarte era proprietário da tipografia que imprimia o material editado pela
Editorial Marenglen dentre os quais constavam os livretos O que é o plano qüinqüenal e Em
Marcha para o Socialismo.89 A atividade subversiva de Candeias Duarte iniciou-se em 1931,
quando a Marenglem foi invadida pela polícia e todo material encontrado foi apreendido, Duarte
foi considerado como “uma das figuras de maior destaque na greve geral” 90 de 1917. Trabalhou
também como redator e membro do corpo editor d´ O Homem do Povo onde publicou artigos em
defesa da doutrina comunista. Era o autor de um livro sobre a economia brasileira que teve alguns
de seus capítulos publicados n´ O Homem do Povo, o que nos leva a crer que o conteúdo
correspondia ao perfil esquerdista, deste periódico.

O relatório refere-se a Antônio Candeias Duarte, no que diz respeito a sua ideologia
política, como sendo anarquista até 1919 tendo, depois, se convertido ao marxismo ao aderir ao
Partido Comunista Brasileiro. Assumiu primeiro uma posição de expectativa e depois, com o
triunfo da Revolução de Outubro na Rússia, em 1917, uma atitude mais efetiva contribuindo com
dinheiro e produção literária. Aqui nos deparamos com uma frase reveladora do investigador
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Relatório de Atividades de Antônio Candeias Duarte, de Antônio Ghioffi, para o Exmo. Snr. Dr. Ignácio da Costa
Ferreira Md. Delegado de Ordem Social. São Paulo, 23/05/1931, doc. 03, fl. 03. Pront. n. 61, Antônio Candeias
Duarte. Deops/SP. Apesp.
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Ver CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Livros Proibidos, Idéias Malditas. O Deops e as Minorias Silenciadas. São
Paulo, Ateliê Editorial, 2002.
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Relatório de Investigação do Delegado de Ordem Social. Superintendência de Ordem Política e Social, São Paulo,
21/05/1931, doc. 14, fl. 21. Pront n.. 831, Editorial Marenglen. Deops/SP. Apesp.
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Antônio Ghioffi que expressa a concepção da Polícia Política em relação ao perigo desta
literatura produzida por autores de esquerda: “concorrendo com dinheiro e literatura saída da sua
pena para a vitória da sua causa.”91

Para as autoridades, esses intelectuais se valiam da palavra escrita para garantir a vitória
da sua causa: implantar no Brasil um governo comunista semelhante ao da Rússia. Sob este viés,
o Estado justificava a perseguição sistemática aos intelectuais “fora da ordem” e a censura
institucionalizada aos seus textos.
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Relatório de Atividades de Antônio Candeias Duarte, de Antônio Ghioffi, para o Exmo. Snr. Dr. Ignácio da Costa
Ferreira Md. Delegado de Ordem Social. São Paulo, 23/05/1931, doc. 03, fl. 03. Pront. n. 61, Antônio Candeias
Duarte. Deops/SP. Apesp.
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2.3 - O Trabalhador Graphico
O Trabalhador Gráphico “orgam da U.T.G.”, foi editado pela primeira vez em 15 de
junho de 1920 com o objetivo de ser o canal de diálogo e informação entre a U.T.G. e os
operários gráficos. Pretendia também discutir assuntos referentes à economia, política e situação
social dos trabalhadores em geral, além de denunciar os abusos e violências cometidas pela
polícia pelos patrões que não cumpriam das leis trabalhistas e pelo próprio Estado.

Tanto nos artigos publicados pelo O Trabalhador Graphico quanto nas reuniões
promovidas na sede da U.T.G., um dos temas recorrentes – acompanhados de perto pelos líderes
gráficos – era do avanço dos governos totalitários na Europa. No entanto, cabe lembrar que vários
líderes gráficos se engajaram na luta anti-fascista abrindo caminho para futuras organizações
como o Comitê Anti-Fascista, o Comitê Anti-Integralista, o Movimento Áustria Livre, o
Movimento Pró-Alemanha Livre e o Movimento França Livre. 92 Além disso, se debatiam
também em temas como o imperialismo e a crise do capitalismo, enquanto os editoriais
freqüentemente contemplavam o tema das ideologias político-sociais. Era publicado com
periodicidade variada, sendo mensal, semanal ou até diário, no caso de greves ou acontecimentos
que assim o exigissem. Os textos eram escritos por gráficos que também exerciam a função de
jornalistas e que desempenhavam um papel de destaque na imprensa operária. Contando com o
apoio de editores e tipógrafos promoviam uma importante rede de comunicação entre todos os
setores do operariado.

A partir da década de 1930, a linguagem do jornal da U.T.G. tornou-se
predominantemente textual em comparação aos exemplares dos anos de 1920, em que caricaturas
e desenhos tinham especial destaque, fosse para chamar a atenção do trabalhador ou para auxiliar
a compreensão daqueles com menor grau de instrução. Este recurso foi muito utilizado pelos
anarquistas em seus jornais A Lanterna e A Plebe que, geralmente, apresentavam cenas
relacionadas ao cotidiano operário. Através das charges denunciavam as perseguições da polícia,
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as injustiças do mundo capitalista e a exploração dos trabalhadores gerando um sentimento de
identidade e injustiça.93

O Trabalhador Gráphico, n.° 1. São Paulo, 15 de junho de 1920. Cedem/Unesp.
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2007. SANTANA, Marcio Santos de. Projetos para as Novas Gerações: Juventudes e Relações de Força na Política
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Marcos Antônio da. Rir das ditaduras: os dentes de Henfil (ensaios sobre Fradim –1971-1980). São Paulo: Tese de
Livre-Docência em Metodologia da História, FFLCH/USP, 2000.
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Outro aspecto a ser considerado a partir da análise dos jornais dos gráficos, é a mudança
que ocorreu no estilo d´ O Trabalhador Graphico após a sindicalização imposta pelo governo
Vargas em 1931. No entanto a U.T.G. ter tentou se manter como um sindicato independente até
1935, quando a partir daí sucumbiu à lei de sindicalização. Foi neste momento que o discurso do
jornal se alterou94: a oposição ferrenha ao governo, uma de suas marcas, foi se diluindo e o
discurso oficial Estado foi sendo assimilado. Fica evidente na frase em destaque na primeira
página do jornal de fevereiro de 1942:
“Este é o lema de nossa organização de classe: Os superiores interesses da coletividade
estarão sempre acima dos pequenos interesses pessoais!”95

Da mesma forma que o jornal, após 1935, tentava incutir na mentalidade dos gráficos os
princípios idealizados pelo governo Vargas de uma sociedade organizada, harmônica e feliz, nos
parece esclarecedor o artigo: “Um gráfico prevenido vale por dois”, publicado em fevereiro de
1942:

Quando o espírito do comodismo invade o sentimento de todos aqueles que são escravos de
suas paixões e só cuidam se sua vida de mundanismo e ociosidades, eles se afastam de uma
vida ordeira e prudente, que o possa levar a um futuro melhor, para se dedicarem a orgias e
depravações, vícios que, não só estragam a saúde, gastam as energias que seriam bem
aproveitadas em coisas úteis com também esperdiçam os seus haveres, que são fruto de
muitos sacrifícios e labores árduos. A nova legislação social nos proporcionou muitas coisas
boas e úteis, mas que é mister saber aproveitar. Primeiro, que a lei favorece a organização
de classe. Ora, uma classe bem organizada em seus princípios, é o mesmo que um edifício
cujas bases são sólidas. O gráfico que vive isolado, e não quer saber de organização, está
preparando um futuro todo de dificuldades, que será mais tarde, um obstáculo ao seu
progresso material e moral.96

Neste artigo fica evidente o discurso direcionado para a doutrinação do trabalhador, pois
apenas aqueles que não se entregavam à uma vida de “comodismo”, “mundanismo” e
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Interessante notar que não houve apenas a alteração no discurso do jornal, a grafia também foi alterada sendo a
partir de então O Trabalhador Gráfico com acento e sem “ph”.
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O Trabalhador Gráfico, fevereiro de 1942, p. 1. Cedem/Unesp. [Grifo nosso]
96
Artigo “Um gráfico prevenido vale por dois” O Trabalhador Gráfico, fevereiro de 1942, p. 4.
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“ociosidades” poderiam desfrutar das benesses oferecidas pela “nova legislação social” que
proporcionava “muitas coisas boas e úteis, mas que é mister saber aproveitar”, caso contrário
esses trabalhadores não poderiam ter “uma vida ordeira e prudente”, pois as leis teriam sido
conquistadas a partir de “muitos sacrifícios e labores árduos” em prol da organização de classe.
Sendo que, aquele que não participasse dessa organização estaria “preparando um futuro todo de
dificuldades”, cujo isolamento seria um “obstáculo ao seu progresso material e moral”.

Dessa forma, o Estado representado no sindicato proporcionava todas a condições
necessárias para o desenvolvimento do trabalhador, mas cabia a ele optar pelo melhor caminho,
ou seja, aquele “sugerido” pelo governo. Tentava-se transmitir uma idéia de liberdade e livre
arbítrio, quando na verdade tratava-se de normas impostas.
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O Trabalhador Gráfico. São Paulo, fevereiro de 1942, p. 1. Cedem/Unesp.
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O Trabalhador Gráfico, fevereiro de 1942, p. 4. Cedem/Unesp.
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Outro exemplo desse alinhamento do sindicato dos gráficos com o governo de Getúlio
Vargas pode ser confirmado no n.° 144, publicado em 10 de outubro de 1942, meses após o
Brasil ter declarado guerra às potências do Eixo. A frase em destaque convocava os gráficos à
apoiar Getúlio nesse momento em que o Brasil precisava estar unido. O discurso é patriótico e
nacionalista acompanhando a euforia que tomou conta do povo brasileiro que, a partir de 1942,
sentiu-se como parte do mundo em luta contra o nazismo.
Gráficos! – Neste momento o Brasil inteiro é uma só alma e uma só vontade. Cerremos
fileiras em tôrno do chefe da nação que, - enérgico e sereno, soube revidar a afronta sofrida
pela pátria.97

Neste mesmo n.° 144, o artigo “Delenga Germânia” abençoava o Brasil, até mesmo com
certa ironia: “[…] Brasil, pugnou pela liberdade contra a opressão, pelo acolhimento contra a
conquista, está em plena guerra.”98 Fazendo usos do vocabulário emprestado da medicina,
segundo estudos de Tucci Carneiro sobre o discurso da intolerância. O Trabalhador Gráfico,
compara o Brasil a um órgão, no caso, o coração que “sente as dores oriundas dos golpes que o
Continente recebe”. Como tal é o “órgão afetivo principal das Américas”, um “grande laboratório
de povos”. Fechando os olhos ao racismo brasileiro exaltam o país que “enrubesceu o seu sangue
com as cores de todos os sangues.”99
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O Trabalhador Gráfico, 10 de outubro de 1942, p. 1. Cedem/Unesp.
MORAIS, Paulo de. “Delenga Germania”, O Trabalhador Gráfico, n.° 144. São Paulo, 10 de outubro de 1942,
p. 1. Cedem/Unesp.
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CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. “A Doença como Metáfora”, In: MONTEIRO, Yara; CARNEIRO, Maria Luiza
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O Trabalhador Gráfico. São Paulo, 10 de outubro de 1942, p. 1. Cedem/Unesp.
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Inúmeros textos de autoria dos gráficos foram produzidos em seu jornal expressando a
diversidade de suas posturas políticas: anarquistas, comunistas e trotskistas, talvez na tentativa de
aproximá-las da realidade do operariado paulista. O que, se, por um lado nem sempre surtiu os
efeitos desejados, por outro demonstra a perspicácia e a capacidade criativa desses ativistas. No
entanto, após 1935, O Trabalhador Gráfico perdeu boa parte da sua força de vanguarda e de sua
liberdade de expressão passando a ser então apenas mais um jornal sindical.
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III - O Deops/SP:
perseguição e censura
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3.1 - Gráfico: um suspeito em potencial
Através e da documentação confiscada dos trabalhadores gráficos é possível reconstituir o
cenário onde estes figuravam como agentes sociais inseridos numa complexa engrenagem
política. Não eram apenas coadjuvantes, personagens secundários no contexto político da
primeira metade do século XX. Por outro lado, os documentos que registram a ação do aparato
policial expressam a repressão á qualquer tipo de contestação, assim como a (re)ação dos
trabalhadores em geral. Enquanto “artesãos da subversão”, os gráficos foram vigiados e
perseguidos pelo Estado varguista que interpretava este ofício como perigoso à ordem pública e,
por conseqüência, à segurança nacional, conforme enfatizado no capítulos anteriores.

Para muitos grupos políticos, os gráficos eram vistos como um exemplo a ser seguido, um
modelo de organização e de lutas sociais. É de se imaginar que grande parte dos impressos
“subversivos” passavam pelas suas mãos, quando não eram escritos por seus líderes. Podemos
considerar que parte da agitação política que se desenvolveu no seio do operariado paulista nas
primeiras décadas do século XX contou com a presença do operário gráfico. 100 Eram valorizados
enquanto detentores de saberes específicos de importância fundamental para a sociedade e para a
economia nacional como um todo, por ocuparem postos estratégicos na dinâmica social e de
base. De acordo com Maria Auxiliadora Guzzo Decca, os trabalhadores gráficos não eram
considerados operários:
[…] em função da faixa salarial e do preparo profissional médio exigido […] sendo
igualados a desenhistas, empregados de escritórios, cartório e comércio, escrivãos,
funcionários públicos, caixas de bancos, tipógrafos, telegrafistas, etc. Mesmo se
considerando exagerada e irreal a classificação desses operários em um grupo intermediário
entre os pobres e ricos da cidade, há que se levar em conta que esse tipo de operário tinha
em geral, uma situação um pouco melhor que a grande maioria enquadrada como
operária.101
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Neste sentido, os trabalhadores gráficos não exerciam apenas um papel de vanguarda
graças a sua formação profissional e intelectual inerente ao seu trabalho cotidiano, mas também
como “informantes sociais” ou “formadores de opinião”, pois as notícias chegavam em primeira
instância às suas mãos. Seu trabalho muitas vezes, extrapolava a atividade de impressão que,
além de materializar as idéias no papel, também favorecia (e agilizava) a propaganda censurada
pelo Estado. Estavam, também, cientes das reivindicações das outras categorias, pois passavam
pelas suas máquinas a impressão dos seus respectivos jornais, panfletos e livros.
De acordo com a lógica da desconfiança,102 expressa nos documentos anexados aos
prontuários policiais que compõem o Fundo Deops/SP, a atividade política exercida pelos
trabalhadores gráficos os transformava numa espécie de “intelectual operário”.103 Mas a
contrapartida era a censura transformada em um dos principais mecanismos associados para o
saneamento ideológico. O objetivo era de impedir a circulação de idéias “perigosas” que
pudessem abalar o projeto político do Estado-Nação. O Estado autoritário varguista, não obstante,
impôs condições para a organização da sociedade criando leis preventivas e punitivas que
determinavam a cultura a ser “consumida” pelo cidadão brasileiro.104

Ainda que essa cultura estivesse sob a tutela do Estado, intelectuais identificados com o
ideário da esquerda criaram táticas revolucionárias para burlar a lei e abrir caminho no setor
obscuro do discurso oficial. Ou seja, na clandestinidade colocavam em circulação as idéias
“proibidas”. Desse modo, o cenário adverso do medo e do cerceamento foi suplantado por uma
rede subterrânea de resistência responsável pelo questionamento da realidade nacional.
102

Ver DOPS – A Lógica da Desconfiança. Rio de Janeiro: APERJ, Secretaria de Estado da Justiça, 1993.
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Inaugurava-se, portanto, o espaço da sedição, neste caso sustentado pelos grupos de resistência
ao autoritarismo.105 Importante lembrar que a propaganda oficial também procurava seduzir a
população brasileira e, em especial, o operariado sensível às ideologias tanto de esquerda como
de direita. A historiadora Maria Helena Capelato, em seu livro Multidões em Cena, demonstra
muito bem como o Estado varguista conquistou importantes segmentos da população
manipulando os conteúdos dos livros didáticos, dos cinejornais e da panfletagem oficial. 106

O espaço da sedição, ainda que com certas dificuldades, estava muito bem delimitado pela
repressão, pois era nas oficinas, onde os gráficos trabalhavam, especialmente aqueles que já
haviam sido fichados pela polícia que recaia a maior vigilância. Foi o caso de João da Costa
Pimenta107, José Carlos Boscolo108 e João Della Déa109. Estes eram linotipistas que trabalhavam
na Imprensa Oficial do Estado e que, em 1935, por ocasião da “Intentona Comunista”, foram
acusados de serem simpatizantes do movimento. A Polícia Política, de acordo com sua lógica,
possuía motivos que justificavam a vigilância sobre estes cidadãos. Outro linotipista vigiado era
Pedro Antônio de Carvalho, que atuava como chefe das oficinas tipográficas daquela repartição
pública. De acordo com informações registradas pelo Deops/SP, Pedro Antonio:
“Não esconde sua simpatia pela causa comunista. Antes de depois do movimento exclamou
que „a revolução estava aí e que muita gente iria ver o que era bom‟. Não apareceu ao
serviço de 14 a 19 de novembro.”110

Pedro Antônio foi acusado de participar do levante comunista ocorrido em novembro de
1935, que levou “parte dos grupos dirigentes ao pânico e a um conseqüente radicalismo de
atitudes, marcados pelas suas posições acentuadamente direitistas.”
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Sua situação se

complicava ainda mais por ter pronunciado palavras em tom de ameaça caso o levante comunista
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desse bons resultados. Mesmo porque o linotipista não escondia sua simpatia pela causa
comunista. Não havia comparecido ao trabalho dos dias 14 a 19 de novembro de 1935, fato que,
para a polícia, era indício, mais do que suficiente, para comprovar sua participação na
organização daquela rebelião.

Outro aspecto a ser considerado é o fato de Pedro Antônio ser funcionário público e
exercer um cargo de chefia junto às oficinas da Imprensa Oficial. Ou seja, tratava-se de uma
oficina tipográfica onde eram impressos os materiais oficiais do governo. Neste sentido, as
atenções sobre este recinto deveriam ser redobradas uma vez que os maquinários da Imprensa
Oficial poderiam estar sendo utilizados clandestinamente para a impressão de material de
propaganda subversiva, leia-se comunista. Considerava-se que os simpatizantes dessa doutrina
não eram dignos de confiança pois, sempre que precisavam de maquinário tipográfico para
imprimir e fazer circular seu material de propaganda poderiam utilizar-se de múltiplas estratégias.

Ainda com relação aos linotipistas da Imprensa Oficial do Estado: Pedro Antônio de
Carvalho, Antônio Victor Paraná112, José Carlos Boscolo e João da Costa Pimenta, todos foram
presos em dezembro de 1935.
Todos trabalham na „Imprensa Oficial do Estado‟, e foram hoje detidos. Denúncias existiam
quanto a atividade comunista por eles exercida naquela repartição. Posteriores investigações
confirmam estas denúncias. José C. Boscolo e João da Costa Pimenta são prontuariados
nesta Delegacia, o primeiro como intelectual, cuja atuação se faz sentir nos meios
anarquistas e o segundo, como comunista nos meios proletários, especialmente gráficos.113

Como podemos notar, dos linotipistas presos, dois eram reincidentes no Deops/SP por
suas atividades subversivas junto aos meios anarquistas como, por exemplo, José Carlos Boscolo
e João da Costa Pimenta, como comunista entre os proletários gráficos. Entretanto, sobre esses
trabalhadores gráficos recaiam denúncias sobre as suas atividades comunistas realizadas em seu
local de trabalho: as oficinas da Imprensa Oficial. Com base nas investigações realizadas, estas
denúncias haviam sido confirmadas.
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Pront. n. 3644, Antônio Victor Paraná. Deops/SP. Apesp.
Informação sobre funcionários da Imprensa Oficial, s/d, doc. 07, fl. 15. Pront. n. 3234, Pedro Antônio de
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Quando em serviço, esses mesmos elementos, não se manifestam, porém, quando saem para
tomar café, nas imediações da Imprensa Oficial, fazem comentários acerca dos últimos
acontecimentos deixando transparecer suas idéias comunistas, assim como mostram-se
simpáticos ao movimento sedicioso há pouco irrompido. Aquela repartição está infestada de
maus elementos, sendo que, alguns deles, com diversas passagens por esta delegacia.
Quase todos pertencem á corrente Trotskista. 114

Os suspeitos, segundo a polícia, mostravam-se simpáticos ao “movimento comunista.”115
De acordo com o relatório de investigação de José Gomes, de 14 de dezembro de 1935, os
“elementos” não se manifestavam enquanto estavam trabalhando e sim quando saíam “para tomar
café”, ou seja, pareciam pessoas “normais, cidadãos de bem”. No entanto, foram avaliados como
sendo perigosos por se esconderem sob essa “fachada” de pessoas comuns. Essa imagem
“construída” acerca dos comunistas os transformava em força a ser temida e odiada,
representados metaforicamente como “lobos em pele de ovelhas”, expressão comumente
empregada no discurso fascista. No entanto, a mesma metáfora foi utilizada pela oposição para
identificar Getúlio Vargas como um governante mascarado com a mesma face de lobo.
Outro aspecto importante do relatório é a constatação do investigador de que “aquela
repartição está infestada de maus elementos” que pertenciam, em sua maioria, a “corrente
trotskista” sendo que alguns tinham passagens pelo Deops. Ou seja, tratava-se de indivíduos já
conhecidos da polícia e registrados por suas atividades políticas e, em alguns casos, identificados
com a Revolução Constitucionalista de 1932. Os empregar a palavra infestada, o investigador
constroe a imagem de um espaço perigoso como se estivesse dominado por insetos.
Segundo o investigador: “são perigosíssimos, principalmente dentro de uma repartição
pública”, tornando-se ainda mais temidos se órgão fosse governamental. No caso da Imprensa
Oficial trabalhavam diversos linotipistas, paginadores e outros técnicos especializados em
serviços gráficos.
Entretanto, nos parece que os “maus elementos” se utilizavam de outras estratégias para
divulgar o ideário comunista. Frente á impossibilidade de “propagar suas idéias em praça pública
114

Relatório de Investigação de José Gomes, Amador Braga Filho e Fioravante Laudi, para o Sr. Dr. Delegado de
Ordem Política e Social. Superintendência de Ordem Política e Social, São Paulo, 14/12/1935, fl. 03. Pront. n. 215,
Imprensa Oficial do Estado. Deops/SP. Apesp. [Grifo nosso]
115
Ibidem.
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por meio da palavra, visto que a polícia os perseguia, se valiam de artifícios “não menos
perigosos”116 para conquistar simpatizantes. Assim, atuando nos bastidores de uma instituição
oficial esses cidadãos estariam colaborando para minar as estruturas sociais colocando em risco a
estabilidade das instituições públicas.
Entre esses “maus elementos” estava Pedro Antônio de Carvalho, intimado pelo Deops/SP
para prestar esclarecimentos a respeito de denúncias feitas contra a sua pessoa. Tais denúncias
referiam-se às suas eventuais atividades comunistas realizadas em seu local de trabalho, com o
objetivo de “seduzir” (envolver) outros funcionários da Imprensa Oficial do Estado.

Em suas declarações Pedro Antonio se defendeu confirmando ser funcionário público a
quatorze anos além de citar os lugares em que trabalhou anteriormente como o Diário Oficial, a
Estatística do Estado e o jornal Correio Paulistano. Argumentou que não costumava discutir
sobre política, principalmente nas oficinas, onde exercia o cargo de chefe e, como tal, proibia
discussões políticas. Todavia, Pedro se dizia ciente da existência de alguns funcionários que
militavam na causa comunista, mas que não partilhava desses ideais visto ser fiel ao governo que
sua repartição pública representava. No entanto, afirmou não possuir, em sua residência, nenhum
livro sobre comunismo ou socialismo, informação contestada pela polícia que realizou uma busca
em sua casa. No local foi encontrado, não apenas o livro Noções do Comunismo, de Charles
Rappoport, como também diversos boletins referentes à Aliança Nacional Libertadora e ao
Partido Socialista Brasileiro.

116

Ibidem.
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Exemplar do livro Noções do Comunismo exemplar confiscado da residência de Pedro Antônio de Carvalho.
Pront. n. 3234, Pedro Antônio de Carvalho. Deops/SP. Apesp.

Entretanto, Pedro Antônio de Carvalho procurou se defender dessas evidências que
comprovavam sua simpatia pelas ideologias de esquerda, afirmando não saber como tais
impressos se encontravam entre os seus pertences. Da mesma forma afirmou não saber a que
atribuía o seu chamado à polícia, pois considerava que as denúncias que recaíam sobre a sua
pessoa não tinham fundamentos. E, sendo ele um chefe bastante enérgico com seus funcionários
e por possuir um cargo muito cobiçado, acreditava serem esses os motivos inspiradores das
denúncias. Com relação aos demais impressos encontrados com Pedro Antônio, este declarou
que:
[…] quanto aos boletins sob os títulos A Aliança Nacional Libertadora e o Reajustamento
Nacional Popular, Manifesto da Aliança Socialista e Liberais – Partido Socialista Brasileiro
de São Paulo, Boletim Interno de junho de 1935, composto de quatro páginas e, A ação
renovadora brasileira – uma nova organização política nacional e ainda sobre o folheto
Noções do Comunismo, o declarante não sabe como explicar como os mesmos se
encontravam no seu quarto, não tendo, mesmo, lembranças deles, sendo provável,
entretanto que os mesmos lhe tenham sido entregues por alguém ou os tenha achado, não
ligando importância aos mesmos, tanto assim que não se lembrava daqueles impressos; que
quanto a dois exemplares do boletim impresso sob o título Legião Cívica 5 de julho –
Grande Congresso Revolucionário, o declarante se recorda que alguém lhe entregou os
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mesmos, tendo o declarante guardado eles numa gaveta ou no meio de jornais, pois que não
tinham importância e mesmo porque, naquela época os boletins eram distribuídos a vontade
e de toda a espécie. 117

Panfleto confiscado da residência de Pedro Antônio de Carvalho.
Pront. n. 3234, Pedro Antônio de Carvalho. Deops/SP. Apesp.
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Termo de declaração de Pedro Antônio de Carvalho, para o Delegado de Ordem Social João Batista Pinto de
Toledo Júnior. Superintendência de Ordem Política e Social, São Paulo, 18/05/1935, doc. 12, fl. 21. Pront. n. 3234,
Pedro Antônio de Carvalho. Deops/SP. Apesp.
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Panfleto confiscado da residência de Pedro Antônio de Carvalho.
Pront. n. 3234, Pedro Antonio de Carvalho. Deops/SP. Apesp.
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Boletim confiscado da residência de Pedro Antônio de Carvalho.
Pront. n. 3234, Pedro Antonio de Carvalho. Deops/SP. Apesp.
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Panfleto confiscado da residência de Pedro Antônio de Carvalho.
Pront. n. 3234, Pedro Antonio de Carvalho. Deops/SP. Apesp.
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Boletim confiscado da residência de Pedro Antônio de Carvalho.
Pront. n. 3234, Pedro Antonio de Carvalho. Deops/SP. Apesp.
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O Termo de Declaração de Pedro Antonio de Carvalho traz importantes informações
sobre boletins impressos por instituições políticas, apesar de Pedro ter alegado que não se
lembrava nem quando, como e nem onde havia recebido, tais impressos. Declarou também que,
apesar de não dar importância aos tais papéis, os guardou. Tudo o que foi dito por Pedro pode ter
sido apenas para se livrar das acusações policiais, porém, existe o registro de um comentário
assinalando que, na época em que os boletins haviam sido distribuídos, isso era liberado para
impressos de todas as espécies. Se antes de 1935 a panfletagem ainda tinha condições de circular
com uma “certa liberdade”, após o levante comunista tornou-se difícil frente a radicalização da
vigilância e da violência policiais. Fica evidente que um grande número de instituições políticas
tiveram suas sedes fechadas e, conseqüentemente, foram proibidas de funcionar.

No caso de Pedro Antônio de Carvalho, tomamos conhecimento de seu passado político
“comprometedor” através do seu prontuário, o mesmo não ocorrendo com relação aos demais
funcionários da Imprensa Oficial cujas „apresentações” são menos detalhistas: Antônio Victor
Paraná “tido como simpatizante tímido”118; José Carlos Boscolo “apontado como „vermelho‟ –
costuma[va] fazer conferências aos sábados na Lega Lombarda”119 e João da Costa Pimenta
apresentado como um indivíduo que “tomou parte ativa no movimento de 21, quando esteve a
ponto de ser deportado para a Bahia. Não compareceu á repartição de 14 a 24 de novembro”

120

daquele ano.

Para compreendermos de forma mais ampla a suposta atividade comunista dos
funcionários da Imprensa Oficial, consultamos, na medida do possível, 121 os prontuários
referentes aos gráficos citados no relatório policial produzido pelos investigadores José Gomes,
Amador Braga Filho e Fioravante Laudi em 14 de dezembro de 1935.
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Informação do Serviço Especial para o Ilmo. Sr. Dr. Superintendente de Ordem Política e Social. São Paulo,
09/12/1935, fl. 02. Pront. n. 215, Imprensa Oficial do Estado. Deops/SP. Apesp.
119
Ibidem.
120
Ibidem.
121
Infelizmente alguns prontuários de trabalhadores gráficos não puderam ser consultados por terem sido extraviados
ou estarem indisponíveis para a consulta junto ao Fundo Deops/SP no Arquivo Público do Estado de São Paulo. São
os seguintes: Pront. n. 227, João Matheus, Pront. n. 138, Feliciano Bernardo dos Santos, Pront. n. 441, Victor
Azevedo Pinheiro, Pront. n. 958, José Benedicto de Oliveira China, Pront. n. 220, Heládio Neves, Pront. n. 699,
Odilon Negrão, Pront. n. 1440, Oscar Villa Bella.
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Antônio Victor Paraná, nascido em 15 de julho de 1906 em Antonina no Paraná, não
apresentava antecedentes políticos antes de ser preso em 18 de dezembro de 1935. Funcionário
Público, exercia a função de linotipista do Diário Oficial quando foi acusado de estar envolvido,
com as atividades comunistas que funcionários da Imprensa Oficial vinham desenvolvendo.
Deste seu procedimento, são testemunho vários documentos constantes nos autos.” 122 No entanto,
de acordo com suas declarações, Antonio Victor afirmou ser

absolutamente inverídica a asserção que faz a polícia de ser o declarante comunista; que,
realmente mantém relações de amizade com Pedro Antônio de Carvalho, José Carlos
Boscolo e João da Costa Pimenta, seus companheiros de repartição, tão intensas quanto as
que mantêm com os todos os demais funcionários das oficinas do „Diário Official‟; que o
declarante presume tenha partido contra si denúncia, pelo fato de, absolutamente, não
pactuar com o separatismo professado por alguns funcionários de sua repartição; que pode
também partir tal denúncia de um tal Raphael Gabriel, que possui um bar nas imediações do
Diário; que o declarante freqüentava esse bar e deixou de o fazer, há seis meses mais ou
menos, em virtude de desinteligência que teve com o mencionado sr. Raphael; que também
freqüentam esse bar vários secretas, sendo possível que Raphael, por perversidade e ciúme
por ter passado o declarante a freqüentar um outro bar, vizinho, o caluniasse a esses
secretas; que a polícia não pode apresentar, de maneira alguma, provas de que o declarante
professe ideologia marxista, porque o declarante, em absoluto, não professa essa ideologia;
que podem atestar a sua idoneidade e compostura o sr. Raphael Correia de Oliveira, Ramiro
Calheiros, director do „Diário da Manhã‟, de Santos, e Antônio de Araújo Cunha,
funcionário da Superintendência de Ordem Política e Social e um dos antigos proprietários
do antigo jornal „A Praça de Santos‟. 123

Confrontando as afirmações apresentadas pela polícia e as declarações prestadas por
Antônio Victor, notamos um discurso desconexo uma vez que o referido linotipista foi acusado,
ainda que de forma tímida, de ser simpatizante do comunismo e de professar tal ideologia em seu
ambiente de trabalho e fora dele. Acusações essas negadas veementemente pelo suspeito.

Com base nos documentos anexados ao prontuário de Antônio Victor Paraná não
encontramos outros indícios relacionados à sua atividade comunista. Muito embora ele tenha sido
processado pela Delegacia de Ordem Social juntamente com José Carlos Boscolo e Feliciano
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Ver o Relatório do Delegado Addido A. P. Pinto Moreira, para o Dr. Delegado de Ordem Social, Delegacia de
Ordem Social, São Paulo, 12 de agosto de 1936, fl. 13. Pront. n. 3644, Antônio Victor Paraná. Deops/SP. Apesp.
123
Termo de Declaração de Antônio Victor Paraná, para o M.M. Juiz de Direito Commissário Dr. Alexandre Delfino
de Amorim Lima. Juízo de Direito Commissário para Inquirição de Presos Políticos, São Paulo, 21 de dezembro de
1935, fl. 21. Pront. n. 3644, Antônio Victor Paraná. Deops/SP. Apesp. [Grifo nosso]
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Bernardo dos Santos, funcionários da Imprensa Oficial do Estado fichados “em virtude das
atividades subversivas que desenvolviam e que ficaram apuradas no decorrer do inquérito”. 124 Os
demais funcionários “foram remetidos à Superintendência em 21 de agosto de 1936 e encontramse no Tribunal de Segurança Nacional, onde aguardam julgamento.”

125

Paraná foi absolvido em

22 de agosto de 1938 conforme consta da sentença emitida pelo Tribunal de Segurança Nacional:

Comunico a V. Excia., para os devidos fins, que este tribunal, em sessão de 27 de junho
último, negando provimento à apelação n. 62, confirmou a sentença absolvitória em relação
aos acusados Arthur Heládio Neves, Edgard Leouenroth, Antônio Victor Paraná, Everardo
Dias, Feliciano Bernardo dos Santos, João da Costa Pimenta, João Della Déa, José Carlos
Boscolo, Odilon Negrão e Oscar Villa Bella, que figuram no processo n. 288, originário
desse Estado, devendo os mesmos ser postos em liberdade.126

Figurava no mesmo processo de Antônio Victor Paraná, João Della Déa linotipista do
Diário Oficial. Nato em São Paulo em 6 de julho de 1899, contava com 36 anos quando foi preso
pela primeira vez em 19 de dezembro de 1935. João foi qualificado pela polícia como
“aliancista”

127

e “apaixonado pela causa comunista, Esteve ausente ao serviço, durante os dias

que mediaram entre 14 e 24 de novembro”.

128

Na mesma data de sua prisão foi realizada uma

busca em sua residência onde foram apreendidos inúmeros objetos dentre os quais destacamos
um exemplar do livro Verdades Sociaes

129

[sic], de José Carlos Boscolo – este, também

funcionário da Imprensa Oficial e companheiro de trabalho de João Della Déa. Com a apreensão
desse livro apresentava-se uma prova material com fortes indícios das atividades subversivas de
Della Déa, cuja principal acusação era a de fazer propaganda comunista de madrugada nas
proximidades do Diário Oficial. Junte-se a isso as suspeitas de participação na “Intentona
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Informação do escrivão, para o Sr. Dr. Delegado de Ordem Social. Delegacia de Ordem Social, São Paulo, 29 de
julho de 1937, doc 8, fl. 17. Pront. n. 3644, Antônio Victor Paraná. Deops/SP. Apesp.
125
Ibidem.
126
Sentença absolvitória do Presidente do Tribunal de Segurança Nacional Desembargador F. de Barros Barreto,
para o Sr. Secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Justiça Especial Tribunal de Segurança Nacional
Secretária, Rio de Janeiro, D.F., 22 de agosto de 1938, doc. 11, fl. 20. Pront. n. 3644, Antônio Victor Paraná.
Deops/SP. Apesp.
127
Ficha de Qualificação de João Della Déa. Delegacia de Ordem Política e Social, São Paulo, s/d, doc.2, fl. 2.
Pront. n. 3777, João Della Déa. Deops/SP. Apesp.
128
Ibidem.
129
Auto de exibição e apreensão realizado na residência de João Della Déa. Delegacia de Ordem Social, São Paulo,
19 de dezembro de 1935, doc. 8, fl, 13. Pront. n. 3777, João Della Déa. Deops/SP. Apesp.
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Comunista” pois sendo ele um “aliancista” e tendo faltado ao trabalho nos dias que antecederam
à tentativa de golpe, para a polícia havia provas suficientes.

Entretanto, de acordo com as declarações prestadas, João Della Déa considerou tudo isso
como absurdo, pois trabalhava do meio dia às seis horas da tarde:
[…] portanto, é absurdo dizer-se que o declarante de madrugada faça propaganda comunista
em um botequim situado às proximidades do „Diário Official‟; que o declarante não é
comunista, embora conheça a theoria; que até 1928, o declarante trabalhava no Rio de
Janeiro, onde era secretário da U.T.G. que, em 1930, veio para São Paulo, e em 1933,
entrou para o „Diário Official‟; que desde essa época se desligou da U.T.G., deixando de
pagar as mensalidades; que assim procedeu porque o regulamento do „Diário Official‟ não
permite que os seus empregados pertençam a syndicatos não legalizados 130; que desde essa
época o declarante passou a fazer parte da Associação dos Funcionários Públicos. 131

Della Déa declarou ainda que desejava retificar a parte em que era acusado de conhecer a
teoria comunista. Segundo Déa, somente conhecia do comunismo a parte que se relacionava com
“assumptos syndicaes”.132 João permaneceu preso por 8 meses, embora sua família tenha
encaminhado inúmeros pedidos à Superintendência de Ordem Política e Social solicitando que
ele fosse posto em liberdade por se tratar de um “moço de bons costumes e hábitos pacatos e
morigerados, NUNCA BEBEU E NEM SIQUER FUMA”. 133 Em informação interna a própria
Superintendência concluiu que:

João Della Déa se acha recolhido ao Presídio Político desta capital desde 19 de dezembro de
1935, por ordem emanada da Superintendência de Ordem Política e Social, que recebeu
denúncia de que ele e seus companheiros de trabalho, da Imprensa Official, se reuniam em
um café das imediações daquela Repartição para discutirem assumptos relacionados ao
comunismo. As investigações procedidas pelo então inspetor Juvêncio Silva, desta
Delegacia, concluíram pela confirmação de ser João Della Déa simpatizante dos ideais
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A U.T.G. (União dos Trabalhadores Gráficos) passou a ser um sindicato legalizado em 23 de outubro de 1935
quando foi reconhecida pelo Ministério do Trabalho, chamando-se oficialmente, a partir de então, Sindicato dos
Trabalhadores Gráficos de São Paulo (S.T.G.).
131
Termo de declaração de João Della Déa, para o M.M. Juiz de Direito Commissario Dr. Alexandre Delfino de
Amorim Lima. Juízo de Direito Commissario para inquirição de presos políticos, São Paulo, 27 de dezembro de
1935, fl. 33. Pront. n. 3777, João Della Déa. Deops/SP. Apesp. [Grifo nosso]
132
Ibidem.
133
Optamos manter as letras maiúsculas de acordo com o documento original. Carta expressa de Arthur Giusti, para
Exmo. Sr. Dr. Egas Botelho D.D. Diretor da Superintendência de Ordem Política e Social, São Paulo, 29 de junho de
1936, fl. 31. Pront. n. 3777, João Della Déa. Deops/SP. Apesp.
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comunistas, sem contudo possuir esta Delegacia nenhuma prova material ou testemunhal
dessa acusação.134

Ainda que não fosse apresentada nenhuma prova convincente, Della Déa permaneceu
preso aguardando o julgamento do Tribunal de Segurança Nacional. Os pedidos procedentes da
família e do advogado exigindo a sua liberdade foram indeferidos ignorando seu depoimento de
que não havia participado da “Intentona”. Seu cunhado, Arthur Giusti, também linotipista da
Imprensa Oficial, escreveu ao diretor da Superintendência de Ordem Política e Social:

Jamais ousaria appellar para a magnanimidade de V. Exa, si por ventura esse meu cunhado
tivesse tido a mínima comparticipação no famigerado movimento extremista. 135

Em virtude da constante insistência dos familiares que alegavam não haver provas contra
Della Déa e demais acusados, um extenso relatório foi elaborado pela Delegacia de Ordem Social
em que foram citados todos os supostos envolvidos e descritas suas atividades:
João Della Déa, Oscar Villa Bella e Odilon Negrão – são todos os três, funcionários da
Imprensa Official e foram detidos na mesma ocasião da detenção de seu companheiro de
serviço Feliciano Bernardo dos Santos, por, contra eles, existir acusação de serem dados à
atividades comunistas. As investigações procedidas pela Delegacia de Ordem Social
confirmam que, nos intervalos de suas ocupações na Imprensa Official, reuniam-se,
juntamente com Feliciano Bernardo dos Santos e outros, para cuidarem da propaganda
comunista; dos outros, consta prova nesse sentido. 136

Della Déa permaneceu no presídio Maria Zélia até 3 de setembro de 1936 quando foi
posto em liberdade. Entretanto o processo no Tribunal de Segurança Nacional somente seria
concluído em agosto de 1938 cuja sentença absolveu todos os funcionários da Imprensa Oficial
acusados de atividades comunistas. Dentre esses funcionários estava também o já citado José
Carlos Boscolo, trabalhador gráfico, linotipista da Imprensa Oficial, foi preso em 18 de dezembro
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Informação sobre João Della Déa, do Delegado addido. Superintendência de Ordem Política e Social, São Paulo,
30 de junho de 1936, fl. 31 (verso). Pront.n. 3777, João Della Déa. Deops/SP. Apesp. [Grifo nosso]
135
Carta expressa de Arthur Giusti, para Exmo. Sr. Dr. Egas Botelho D.D. Diretor da Superintendência de Ordem
Política e Social, São Paulo, 29 de junho de 1936, fl. 31. Pront. n. 3777, João Della Déa. Deops/SP. Apesp.
136
Relatório do Delegado Addido A. P. Pinto Moreira, para o Dr. Delegado de Ordem Social. Delegacia de Ordem
Social, São Paulo, 12 de agosto de 1936, fl.23. Pront. n. 3777, João Della Déa. Deops/SP. Apesp. [Grifo nosso]
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de 1935 sob a acusação de ser “conhecido como comunista „vermelho‟”.

137

No entanto outras

acusações recaiam sobre Boscolo, como a de realizar aos sábados, reuniões na sede da Lega
Lombarda e no Sindicato dos Trabalhadores das Docas de Santos. Seu nome também figurava na
relação de anarquistas de 1926 com as seguintes informações:
José Carlos Boscolo: é propagador do anarchismo, e colabora na revista „A Palavra‟, na
seccção dedicada ao proletariado. Foi secretário da „União dos Trabalhadores Graphicos‟; e
é um fervoroso agitador de greves. 138

Com base nestas informações, notamos que Boscolo já era conhecido da Polícia Política
uma vez que antes dos acontecimentos de 1935, possuía um prontuário aberto em seu nome
dando conta de suas atividades junto à União dos Trabalhadores Gráficos – onde foi secretário
em 1925 quando “defendia a concessão do descanso dominical e lei de férias para os graphicos139
–, bem como da sua militância anarquista. Além de promover reuniões na Lega Lombarda
colaborava com artigos para a revista A Palavra. Tais artigos, além do fato de ser um linotipista,
serviram de motivo para a sua detenção em 1925 acusado de ter escrito “sobre a carestia da vida.
Segundo seu depoimento, nessa ocasião de fato o Estado de São Paulo atravessava um período
precário, “quase todos os jornaes se referiam ao assumpto e o declarante, mais por literatura,
também escreveu algo a respeito”. 140
Boscolo atuava também, como colaborador do jornal A Plebe, “órgão dos anarchistas de
São Paulo141 e para o jornal A Lanterna, “órgão anti-clerical, também editado em São Paulo sob a
direção de Edgard Leouenroth,142 sendo seus artigos, respectivamente sobre assumptos syndicaes
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Informação do inspetor Juvêncio de Souza, para p Sr. Dr. Delegado de Ordem Social. Delegacia de Ordem Social,
São Paulo, 10 de dezembro de 1935, fl. 5. Pront. n. 263, José Carlos Boscolo. Deops/SP. Apesp.
138
Cópia do índice n. 1 da “Relação de anarchistas”, feita em setembro de 1926. Delegacia de Ordem Social, São
Paulo, 16 de fevereiro de 1931, fl. 9. Pront. n. 263, José Carlos Boscolo. Deops/SP. Apesp.
139
Termo de declaração de José Carlos Boscolo, para o M.M. Juiz de Direito Commissario Dr. Alexandre Delfino de
Amorim Lima. Juízo de Direito Commissario para inquirição de presos políticos, São Paulo, 21 de dezembro de
1935, fl. 30. Pront. n. 263, José Carlos Boscolo. Deops/SP. Apesp.
140
Termo de Declaração de José Carlos Boscolo, para o Delegado de Ordem Social João Baptista Pinto de Toledo.
Superintendência de Ordem Política e Social, São Paulo, 18 de dezembro de 1935, fl. 4. Pront. n. 263, José Carlos
Boscolo. Deops/SP. Apesp.
141
Ibidem.
142
Toda a documentação policial traz o nome de Edgard Leuenroth escrito da forma como transcrevemos na citação
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e sociaes e anti-clericaes”.143 Em fevereiro de 1933 escreveu um artigo para o jornal O
Trabalhador intitulado “A canalha da cima...”.144 De acordo com um relatório reservado do
Gabinete de Investigações houve realmente uma reunião no dia 15 na sede da Federação Operária
de São Paulo. Entretanto não havia sido possível precisar mês e ano pois o documento não trazia
tal referência mas, anotou-se que:
o camarada J. Carlos Boscolo foi o „astro‟ da noite. Falou cerca de uma hora e meia,
dissertando sobre „cultura social‟, mas apesar de seu preparo, desviou-se muito de sua rota,
tomando o caminho da agressividade, criticando desde annuncios de jornaes, actos
clericaes, governamentaes, e etc..145

Importante notar que o documento faz referência ao “preparo” de Boscolo para falar em
público sobre assuntos sociais uma vez que a platéia presente na Federação Operária deveria ser,
em sua maioria, formada por operários. Mas, no entender do policial ainda que o orador tivesse
sido o “astro” da noite havia se “desviado de sua rota tomando o caminho da agressividade” por
ter feito críticas ao governo, à Igreja e à imprensa.

Em outro relatório do Gabinete de Investigações de 3 de janeiro de 1933, fica evidente a
preocupação que operários como Boscolo despertavam, por sua coragem e facilidade de propagar
suas idéias em público e, especialmente, por seu entusiasmo. A forma apaixonada com que
expunha seus ideais era interpretada como uma postura perigosa, pois poderia cativar outros
trabalhadores e, assim, aumentar a lista de simpatizantes das ditas ideologias “exóticas”. Tal
relatório narra os fatos ocorridos durante uma conferência comemorativa – referente à morte de
dois operários anarquistas –, realizada na Federação Operária em 2 de janeiro de 1933. Nesse
evento diversas pessoas falaram ao público dentre os quais: o secretário da Federação Operária,
os representantes da União dos Artífices de Calçados, os operários da Light and Power e do
jornal A Plebe, além de José Carlos Boscolo entre outros representantes de associações filiadas à
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Federação. Segundo o investigador M.N., do Serviço Secreto do Deops/SP, Boscolo falava em
linguagem inteligente e cadenciada arrancando aplausos da platéia:

toma a palavra, dissertando sobre a questão operária na Inglaterra, frizou vários triumphos
da classe, conquistados com sacrifício de vários companheiros que foram os semeadores de
hontem para as conquistas de hoje, sendo que esse hoje nada mais é que a nossa actualidade.
Formulou então um parallelo entre aquella época e a que presentemente atravessamos e,
portanto, próxima de grandes conquistas e novos triumphos para a classe e para a
humanidade. Criticou ainda os processos da nossa organização política e administrativa em
suas promessas mentirosas dos chamados „grandes homens‟ e generaes interventores. Isso
tudo em linguagem cadenciada e intelligente, arrancava não raras vezes, daquella assistência
empolgada, calorosos apoiados e „abaixo o Estado‟! „Morram os Políticos‟. 146

As atividades desenvolvidas por José Carlos Boscolo iam muito além de sua profissão de
trabalhador gráfico. Participava ativamente das reuniões apresentando para o público suas idéias
articuladas de forma a oferecer um panorama geral da situação em que viviam. Chamava a
atenção para s importância da luta não apenas no Brasil, mas também em outros paises
descrevendo o proletariado como “semeadores de ontem para as conquistas de hoje”, conquistas
estas favoráveis para a classe trabalhadora. Não obstante, as organizações de Estado e seus
representantes. Tal postura arrojada o tornava ainda mais temido e potencialmente perigoso. No
mesmo relatório em nota temos a seguinte anotação:

O trabalho vagaroso e intelligente de alguns elementos mais cultos do meio operário, (como
por exemplo o conferencista Bosco[lo]) ao lado da força sugestiva e exaltada de outros vai
tomando um caráter verdadeiramente educativo dos seus princípios e idéias o que não deixa
de constituir sério perigo para a nossa sociedade, para o Estado e para o Paiz.147

Estava assim atestada a periculosidade de José Carlos Boscolo que, segundo a Polícia
Política, era um operário culto que vinha desenvolvendo um “trabalho vagaroso” e
“verdadeiramente educativo” entre o proletariado, cujos objetivos eram esperados no futuro. Com
tais qualidades, colocava em risco a estabilidade das instituições e a ordem estabelecida. Boscolo
representava tudo aquilo que deveria ser combatido e reprimido, pois incomodava por duas
idéias, linguagem, e postura política frente aos trabalhadores. Somava-se ao seu perfil de ativista
146
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o fato de proferir conferências, textos sedutores e de ser um operário gráfico com larga militância
não apenas junto à União dos Trabalhadores Gráficos. Para o Deops/SP, ele era apenas um
elemento reconhecidamente extremista.

Tal affirmativa é confirmada não só por aquelles que o conhecem de perto, mas também por
elle próprio, que assim se tem revelado pelo que escreve e pelo que fala. Elle, José Carlos
Boscolo, não se diz „alliancista‟, nem „socialista‟, mas sim „communista‟, e isso
abertamente. Já por diversas vezes tem feito conferências, nesta Capital e no interior do
Estado, mormente em Campinas, conferências essas de caracter communista. É ainda auctor
do livro „Dever Social‟, sobre doutrinas communistas, com elle presenteando seus amigos,
os quaes procurava converter à sua doutrina política. 148

As provas usadas contra Boscolo o incriminavam um cidadão politicamente perigoso e
socialmente indesejável, pois seus escritos eram doutrinários com a capacidade de converter
aqueles que o lessem. Tamanha era sua capacidade de persuasão uma vez que costumava
presentear seus colegas com um livro de sua autoria. Entretanto, na busca realizada pela polícia,
em sua casa, “foram encontrados originaes de algumas publicações suas, uma das quaes, sob o
título „Camaradas‟, de pregação nitidamente doutrinaria.”149 Sendo funcionário da Imprensa
Oficial por ocasião da sua detenção em 1935, lhe recaíram também as acusações de manter
“estreitas ligações com extremistas conhecidos e confessos, desenvolvia atuação de finalidade
subversiva, conforme bem dizem documentos existentes nestes autos”.150

Segundo as declarações oferecidas por Boscolo suas atividades junto ao meio proletário
deveriam ser consideradas como ações de um “estudioso das questões sociais”:
[…] que a sua ideologia se caracteriza por um desejo de defesa da classe proletária no
sentido de melhoria de suas condicções; que o declarante propugna pelo syndicalismo, sem
que as suas idéias possam por isso ser rotuladas de libertárias.151
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Também se declarou contrário a todas as ditaduras, fossem elas de direita ou de esquerda por ser
a liberdade a essência do seu pensamento. E, por não aceitar “enjunções”[sic] políticas“não
poderia fazer parte da A.N.L. ou de outro qualquer partido; que assim é que o declarante não esta
envolvido, nem directa, nem indirectamente, nos últimos movimentos, pois a sua posição é de
simples observador dos phenomenos sociaes que ocorrem no paiz.” 152 Reafirmando sua postura
“negacionista”, Boscolo confessou desconhecer
[…] o ideal político dos seus companheiros de trabalho, João Della Déa, João da Costa
Pimenta, Feliciano dos Santos, Pedro Antônio de Carvalho e outros, conhecendo-os apenas
como companheiros de trabalho; que, nas officinas da „Imprensa Official‟ não é discutido
nenhum thema político e, ultimamente, também nada foi discutido sobre o recente
movimento do qual o declarante teve conhecimento pela leitura dos jornais.153

De acordo com a lógica policial, as provas dos crimes políticos e sociais praticados por
Boscolo eram contundentes e irrefutáveis. Sua militância desde a década de 1920 ia de encontro
às suas alegações de não ser comunista, de não ter participado da tentativa de golpe em 1935 e de
“viver afastado de qualquer actividade intellectual”.154 Permaneceu preso de 18 de dezembro de
1935 até 22 de fevereiro de 1937 quando foi posto em liberdade. No entanto, havia também um
processo instaurado junto ao Tribunal de Segurança Nacional que somente seria encerrado em
julho de 1938 cuja sentença absolveu Boscolo de todas as acusações. Deixamos em aberto a
possibilidade de Boscolo ter recebido a ajuda de algum “padrinho” político, interferências que
nem sempre deixavam rastros.

Outro importante trabalhador gráfico também linotipista da Imprensa Oficial era João da
Costa Pimenta. Nascido na cidade de Campos estado do Rio de Janeiro em 1891, seu prontuário
policial registrou inúmeras passagens pelo Deops/SP e uma intensa atividade intelectual e de
militância política. De acordo com informações da Polícia Política, Pimenta seria um “elemento
de larga atividade junto aos gráficos”:
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[…] fazendo parte da U.T.G., já esteve detido á ordem desta Delegacia por várias vezes,
sendo aqui promptuariado. Propaga suas idéias subversivas por meio da oratória, para o que
convoca reuniões. Segundo elle mesmo diz, somente o communismo poderá resolver os
pontos vitaes da nossa situação social. Quanto á sua possível actuação no último
movimento, nada pude apurar de concreto, sabendo entretanto que não compareceu á
repartição onde trabalha, durante os dias 14 a 24 de novembro.155

Suspeito de ter participado da “Intentona Comunista” pois, não teria comparecido ao
trabalho nos dias que antecederam o movimento, sua situação se agravava uma vez que em seu
prontuário constavam inúmeras acusações: de usar a oratória para disseminar suas idéias,
avaliadas como subversivas; de ter ligações com “Manoel Medeiros e elementos comunistas da
U.T.G., agremiação que faz parte”;156 de participar das reuniões promovidas pela União dos
Trabalhadores Gráficos e em outras associações sindicais. Uma delas teria sido realizada na em 7
de fevereiro de 1933 na sede da U.T.G., e teria contado com a presença de ilustres representantes
de várias associações de classe:
[…] entre elles a Confederação Geral do Trabalho, Federação Syndical Regional de S.
Paulo, Partido Communista Brasileiro, União dos Empregados em Hotéis e Similares,
União dos Trabalhadores da Light e União dos Profissionais do Volante. Abrindo os
trabalhos, usou a palavra o gráphico communista Manoel Medeiros, que declarou ser o fim
principal da reunião constituir uma frente única operária contra a guerra, contra a burguesia,
e contra todas as pressões resultantes das luctas de classe. A seguir falaram sobre o mesmo
ponto de vista, um tecelão e um trabalhador da Light de nome Machado. Também falou o
communista Mario Pedrosa, o social-revolucionário Vicente Guerreiro, da Light, e os
comunistas Aristides Lobo, João da Costa Pimenta. Mario Pedrosa propoz uma moção de
solidariedade confiando na acção dos communistas da Alemanha contra as violências
practicadas pelos fascistas. A proposta foi aprovada por 38 votos contra 2. Foi eleito
também um comitê de propaganda contra a guerra, que ficou organizado, cabendo porém
aos graphicos 3 representantes. Dos conhecidos, Mario Pedrosa, Antonio Machado, da Light
e João da Costa Pimenta convém ser citado, sendo que este não aceitou o cargo. Durante a
reunião foram distribuídos manifestos e vendeu-se, pela União dos Trabalhadores Graphicos
o livro de Trotsky sobre o communismo „O que é a Revolução de Outubro.157

Através desse relatório notamos que, em certo sentido, a União dos Trabalhadores
Gráficos congregava não apenas reconhecidas personalidades do mundo da militância operária
como também importantes sindicatos. Suas posições eram de combate às opressões e à guerra,
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sendo que em 1933 já se colocavam ao lado dos comunistas alemães investindo contra o fascismo
numa atitude de solidariedade internacional. João da Costa Pimenta figurava nesse grupo e,
mesmo não tendo aceitado o cargo como um dos representes do comitê de propaganda contra a
guerra – importante notar que coube aos gráficos três representantes – ele também havia
participado ativamente dessa reunião. Um outro dado importante é que além da distribuição de
manifestos, a União dos Trabalhadores Gráficos estava vendendo livros de Trotsky sobre a
Revolução de Outubro, fato suficiente para atestar o caráter comunista do encontro.

Um outro relatório de 11 de fevereiro de 1933 descrevia referente a uma reunião realizada
dias após a primeira “Conferência Anti-Guerreira” promovida pela Federação Sindical Regional.
Segundo o redator, o encontro teria recebido “o apoio immediato de diversos intellectuais e das
três principais entidades da Capital: „União dos Trabalhadores Graphicos‟, „União dos Operários
em Fábricas de Tecidos‟, e „União dos Empregados em Hotéis‟.” 158 Tais associações eram
acusadas de estarem “há tempo sob a influência coummunista”, 159 sendo que na U.T.G.
predominava a corrente trotskista, representada por diversos intelectuais.” São citados: “Aristides
Lobo, Mario Dupont, Manoel Medeiros, Victor Pinheiro, Mario Pedrosa e João Pimenta. Nas
outras [frentes predominava], a corrente stalinista.” 160

A partir dessas informações notamos que João da Costa Pimenta era tido como um
intelectual representante da corrente trotskista que, segundo a polícia, queria dizer o mesmo que
comunista. O fato dos trabalhadores gráficos serem seguidores dessa corrente explicaria a venda
do livro de Trotsky pela U.T.G.. Assim funcionava a lógica policial.

No entanto, encontramos outros dados interessantes sobre a vida política de Pimenta,
especialmente no que se refere às suas atividades antes de 1935. De acordo com relatório policial,
Pimenta já era prontuariado na Delegacia de Ordem Social quando foi detido em 18 de dezembro
de 1935 nas oficinas da Imprensa Oficial. O prontuário de João teria sido aberto graças às suas
atividades avaliadas rotuladas de “extremista (comunismo)”.
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Foi preso diversas vezes como agitador, tendo neste caráter participado na greve dos
graphicos em 1929. Em suas declarações, prestadas na Segunda Delegacia Auxiliar, em 25
de outubro de 1919, confessa ser adepto do communismo-anarquista; e em 7 de março de
1923, e suas declarações na Quarta Auxiliar, confessa ser partidário dos princípios do
communismo, encarnados na Terceira Internacional de Moscou. 161

Declarou ser operário gráfico e, como tal, um dos fundadores da União dos Trabalhadores
Gráficos de São Paulo, em 1919. Procurou explicar que essa organização havia sido criada com o
objetivo de pleitearem reivindicações de “sua classe, benefícios diversos para os associados,
enfim a mesma coisa de um sindicato legal.” Ciente das generalizações, procurou demonstrar que
para a Polícia Política aquela organização era interpretada pelas autoridades como:
[…] anachista e mais tarde passou a ser chamada de comunista, tendo o declarante sido
assim classificado na prisão que teve em mil novecentos e dezenove, por ocasião da greve
geral e em mil novecentos e vinte e três quando se processava outra greve; que durante esse
tempo o declarante foi chamado por outras vezes à polícia por casos de menor importância;
que o declarante não era um communista ou um anarchista e sim um corporativista. 162

Em 1924, Pimenta foi para o Rio de Janeiro onde permaneceu até 1930. Na capital federal
foi também dirigente da União dos Trabalhadores Gráficos se definindo como “um batalhador
pelos interesses de sua classe” 163 tendo sido, também no Rio de Janeiro, chamado diversas vezes
para comparecer ao Deops/SP não havendo, entretanto, contra ele nenhum processo que provasse
suas atividades subversivas. Enquanto esteve no Rio trabalhou no Jornal do Brasil e n´ O Paiz.
De volta a São Paulo, em 1931, afirmou ter se retirado “completamente de qualquer actividade
syndical de qualquer espécie”. 164 Em São Paulo trabalhou em diversos jornais entre eles A Razão
e Diários Associados “entrando finalmente para o Diário Official onde trabalha desde mil
novecentos e trinta e um até a presente data [18 de dezembro de 1935].”165
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João da Costa Pimenta declarou também que “sempre foi taxado pelo Partido
Communista de trahidor, desertor da lucta etc. pelo facto do declarante combater a intromissão do
Partido nos syndicatos, podendo se ver por isso que o declarante não é um extremista”.166 No
entanto, o raciocínio da Polícia Política seguia uma lógica própria. Para o delegado de Ordem
Social, Pimenta “não teria sido taxado de trahidor pelo Partido Communista, si ao mesmo nunca
tivesse pertencido. Si o Partido Communista assim o qualificava, naturalmente o fazia por ter
magoa de um adepto, de um seu partidário e isso, pois vem contradizer o indiciado, quando diz
elle, „que não era communista‟. Nos autos encontra-se documentação de sua actividade em prol
do communismo,”167 configurando assim a prática do “credo vermelho” por parte do acusado.

Em 1933, João foi apresentado como candidato a deputado. No entanto, ele afirmou que
tal candidatura foi lançada sem a sua “audiência e para a qual não deu um passo para
propaganda”. 168 Como funcionário do Diário Oficial, na data de sua prisão em 1935, foi acusado
de ser um “elemento extremista e adepto fervoroso da Doutrina Communista.” 169 Sobre ele recaia
também a acusação de “instruir os seus companheiros de officina principalmente Della Déa,
sobre as vantagens da adopção do regimem instituído na Rússia, incomparavelmente melhor, na
sua opinião, do que o regimem ora vigente no Brasil”.170 Em suas declarações, afirmou que vivia
absorvido em seu trabalho nas oficinas da Imprensa Oficial e que
[…] ganha por tarefa e, desse modo, tem a preocupação de fazer com que seu trabalho renda
o mais possível; que resulta dahi que não poderia distrahir a sua actividade para empregá-la
para agitar os meios em que vive; que essa agitação é mesmo impossível não só porque nas
Officinas do Diário Official trabalham pessoas de diferentes matizes, como também porque
os funcionários públicos somente pelos meios ordinários e legaes podem pleitear melhorias
para a classe e nunca por intermédio de agitações grevistas.171
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João Pimenta negou também as acusações de ser integrante da Aliança Nacional
Libertadora e de ter participado do movimento revolucionário ocorrido em novembro de 1935.
No entanto, em busca realizada pela policia em sua residência foram encontrados livros que,
segundo o Deops/SP o incriminavam, pois Pimenta os havia reconhecido como seus, tais como:
“dois volumes de intitulado „Os Deus Vermelhos‟ de Adolpho Agoio; um volume de „O
Encouraçado Potemkin‟ de F. Slang, um volume de „Educação Burgueza e Educação
Proletária‟, de Edwin Hoernle.”

172

Questionado sobre o conteúdo, declarou que não os julgava

de caráter subversivo uma vez que os tinha comprado, pois eram vendidos livremente nas
livrarias.

Diante de tantas evidências, João da Costa Pimenta foi preso, em 18 de dezembro de
1935, enquanto as investigações continuavam. No entanto, alegando de inocência, ele escreveu
em 31 de dezembro de 1935, do Presídio do Paraíso onde se encontrava, uma carta pedindo ao
Diretor da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo que intercedesse no sentido dele ser posto
em liberdade. Não adiantou. Ele permaneceu preso até 3 de setembro de 1936 quando foi
libertado. Somente seria absolvido das acusações de participação na “Intentona Comunista” em
julho de 1938 quando foi, juntamente com os demais funcionários da Imprensa Oficial, absolvido
pelo Tribunal de Segurança Nacional.

As investigações em torno dos linotipistas aqui nomeadas se deram após o movimento de
novembro de 1935, fato que levou a um acirramento da vigilância e instigou um clima de
“guerra” agravado pelo Estado de Sítio decretado pelo governo. O objetivo era de tentar manter a
ordem e a segurança das instituições. De acordo com o histpriador Edgard Carone, o Estado de
Sítio surgiu como necessidade após a revolta de 27 de novembro de 1935, e o governo catalizou
todo o movimento para si. Nesse sentido, o Congresso abdicou de seus direitos em favor de
Getúlio Vargas, autorizado a declarar Estado de Sítio, durante trinta dias, em todo o território
nacional. Assim, a criação de um clima de tensão justificava o fechamento do círculo em torno
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dos comunistas. O Estado de Sítio – inicialmente concedido por trinta dias –, foi prorrogado antes
do seu término, por mais noventa dias. Porém, acrescentou-se a autorização para equipará-lo ao
Estado de Guerra, se necessário: “pois não obstante as medidas preventivas e coercitivas
empregadas pelas autoridades civis e militares, permitidas pelo Estado de Sítio, força é confessar,
ainda não desistiram os extremistas de seu propósito.” 173
Diante desta situação, a repressão e as prisões podiam ser realizadas, “de maneira
contínua e segundo os interesses os mais excusos das oligarquias; o que a leva a prender
indiscriminadamente comunistas, socialistas, liberais e outros.” 174 O número e ação política dos
sindicatos diminuíram, centenas de operários foram presos, muitos desapareceram e o número de
mortos aumentaram. Tudo foi realizado sob orientação de Filinto Müller, chefe da Polícia
Federal, e com o consentimento de Getúlio Vargas, do Exército, das bancadas de São Paulo etc..
Em contraposição, a revolução foi pintada com as cores negras pelo governo, que citava os
constantes assassinatos cometidos pelos comunistas. Ou seja, criava-se um clima de terror, que
servia como justificativa para a repressão. Um conjunto de panfleto oficiais propagavam a
imagem estereotipada dos comunistas cuja representação os comparava à monstros e assassinos
de mulheres e crianças.

Argumentava-se que a Nação brasileira corria perigo frente às investidas golpistas
idealizadas pelos comunistas, representados por cada militante ou simpatizante. No caso dos
processos aqui analisados, o inimigo-objetivo emergia personificado de linotipistas da Imprensa
Oficial. A repressão contra os trabalhadores gráficos pode ser descrita no superlativo: fortíssima.
A Polícia Política precisava prender os culpados, apresentar provas e, ao mesmo tempo tentar
entender ou justificar como se tinha chegado a tal situação de perigo.

Nesse sentido, a Delegacia de Ordem Social elaborou um extenso relatório expondo as
causas e as etapas pelas quais passaram os comunistas no Brasil tendo como ponto de referência a
União dos Trabalhadores Gráficos. Alguns trechos do referido relatório, ainda que as passagens
sejam um pouco extensas, merecem nossa atenção. Dada a riqueza de informações e
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justificativas, selecionamos alguns fragmentos que relatam as causas do comunismo ter chegado
ao Brasil e de ter tomado o vulto que tomou:

A propaganda da doutrina communista, a difusão de seus processos e a pregação de seus
fins, que começaram a ser feitas no Brasil pelo anno de 1928, procuraram, desde logo, crear,
no nosso organismo social, raízes fundas que lhes garantissem o sucesso da empreza e lhes
assegurassem a arregimentação fácil e prompta do grande número de proselytos que se
atirassem, rápida e resolutamente, á continuação da tarefa, ao prosseguimento da campanha
e á maior disseminação das idéias que se tratava de propagar. Para esse fim, procuraram os
transportadores e interlocutores da doutrina marxista entre nós, conquistar as sociedades de
classes, meios propícios a um trabalho fácil e compensador nesse sentido; e uma das
primeiras agremiações a soffrer desses [foram os] trabalhadores gráficos (U.T.G.),
associação que congregava sob a sua bandeira a numerosa classe dos trabalhadores em artes
gráphicas e que, nessa época, florescia, crescia incessantemente e ostentava uma pujança
invejável, representava uma força ponderável.
O trabalho foi profícuo, os resultados não faltaram e a U.T.G. tornou-se, desde logo, um
respeitável núcleo, um reducto forte de pregadores ardorosos e apaixonados cultores do
communismo russo. Desnecessário é dizer-se, pois, que, para ela, para a U.T.G.,
convergiram logo as atenções dos poderes constituídos, que passaram a acompanhar,
attentamente, o desenvolvimento que o emprehendimento ia tendo e o colorido que as idéias
tomavam no seio da entidade em que eram pregadas. Nella, formou-se um grupo de
communistas convictos, de pregadores tenazes, audaciosos e infatigáveis, do novo
evangelho, e que desde logo, passaram a dar não pequeno trabalho á Polícia que, por sua
vez, ia registrando as suas actividades, ia acompanhando os seus passos e a suas manobras.
Ao estalar, pois, o movimento de caráter extremista e que irrompeu em novembro de 1935,
ensangüentando o norte do Paiz e a Capital da República e denotando ter ramificações por
todo o território nacional, a Polícia de São Paulo tratou, sem demora, de vigiar, controllar e
mesmo segregar do nosso convívio social alguns desses elementos da U.T.G. e que
pareciam representar perigo iminente para a segurança da ordem política e a inalterabilidade
da ordem social, impressões essa perfeitamente justificável em face do grau de temibilidade
de cada um. Enquanto isso se dava, os trabalhos de investigação provavam que, esses
elementos não se encontravam inactivos, desenvolvendo, ao contrário, trabalho em favor de
seus ideaes, trabalho intenso e ininterrupto.175

Através deste fragmento notamos o tom agressivo com que o delegado apresenta e
descreve os trabalhadores gráficos, da mesma forma que eles são responsabilizados pela
instalação de uma ala do comunismo no Brasil, tomando parte ativa para a sua disseminação
entre as classes operárias. Estariam também contribuindo para a propaganda da doutrina
comunista e colocando em prática seus planos através da tentativa de golpe em novembro de
1935. Entretanto a polícia estava em constante estado de alerta vigiando cada ação realizada pelos
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comunistas. Como guardiã da “ordem política e a inalterabilidade da ordem social,” o DOPS se
reservava o direito de perseguir, prender e punir todo e qualquer cidadão suspeito por suas idéias
e/ou atitudes consideradas extremistas ou ideologicamente diferentes dos preceitos aceitos como
“acordo com a ordem”.

Nesse mesmo relatório foram elencadas múltiplas acusações referentes aos operários
gráficos em questão, sendo chamadas e ouvidas 25 testemunhas que, de acordo com o delegado,
eram compostas quase exclusivamente de advogados, comerciantes, industriais, comerciários e
principalmente, de trabalhadores gráficos:

os quaes, em razão de sua profissão pertencem ao mesmo meio social dos indiciados e
formam sob a bandeira do mesmo Syndicato de classe aquelles se filiam, assim tendo, pois,
um contacto mais directo e mais íntimo como os mesmos, podendo, portanto, auscultar-lhes
melhor os sentimentos, formar delles um juízo mais preciso e justo, delles dizendo, enfim,
de suas idéias e de suas convicções, com mais firmeza, mais exatidão, mais disassombro e,
pois sem nenhuma eiva de parcialidade, com absoluta isenção de animo, dado que são
todos, companheiros de um mesmo mister, que os irmana por interesses vitaes mais
comuns, por um maior espírito de cohesão e solodariedade. 176

Da referida prova testemunhal constante dos autos, as autoridades policiais concluíram
sobre “quem eram os trabalhadores gráficos em questão?”
[…] sempre se valeram de todos os meios, de todas as ocasiões e todos os logares, para
externarem as suas convicções e procurarem diffundi-las, incuti-las no espírito daquelles
que se deixavam seduzir pelas suas pregações, que se tornavam seus ouvintes, que se
quedavam attentos ás suas exhaltações das cousas marxistas, das cousas daquelles que se
propuseram em tão má hora para o mundo, reformar tudo, transformar tudo pelos mais
abomináveis dos processos, pela mais execranda das práticas, pelo mais tenebroso dos
planos!177

Aos trabalhadores gráficos foi atribuída toda a culpabilidade no desenvolvimento que as
idéias comunistas tiveram entre nós. Acobertados pela máscara do humanitarismo eles atentavam contra
os principais pilares da sociedade: a família, a Pátria, a moral, dentre outros. Através do “secretismo” de
suas ações, viviam como ratos (“sorrateiros”). Como criminosos, deveriam ser temidos e condenados por
sua
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[…] temibilidade manifesta que, cada um, representa em face da segurança das nossas
instituções políticas, da estabilidade das nossas normas sociaes; seria bastante para tão
positiva affirmação, lembra-se que até nas vésperas de serem detidos, promoviam reuniões
secretas onde se cuidava de novas articulações, de organizar novos movimentos de rebeldia,
novas investidas contra o nosso sagrado patrimônio moral, contra o acervo de nossas
famílias, contra os alicerces da nossa sociedade, contra a soberania de nossa Pátria,
escolhida para ser transformada em feudo dos instigadores dos nossos homens de boa fé, da
nossa gente crédula, por demaes, em tudo que lhe pretende impingir com o rótulo de
reivindicações, com capa de humanitarismo! Esses nossos patrícios, transviados e
corrompidos, não podem, absolutamente, deixar de receberem o castigo para uma situaçõe
que eles próprios e exclusivamente crearam contra si, a punição para um delicto que,
consciente e obstinadamente, têm practicado, continua e ininterruptamente, sorrateiramente,
e por todas as formas que se lhes affiguram como capazes de conduzir a um sucesso certo e
compensador na sinistra empreitada que, voluntariamente, prazeirozamente com certeza, se
propuseram contra os seus compatriotas, contra as suas próprias famílias, enfim, contra elles
próprios! Dessa conclusão, não há como fugir. Elles deverão ter as conseqüências que
procuraram, pelos seus actos condenáveis, pela sua conducta criminosa."178

De acordo com este discurso acusatório, os gráficos foram responsabilizados pelos
acontecimentos de 1935 que, na versão policial, culminaram na chacina que ensangüentou o
nosso solo fértil e merecedor de ser palmilhado por gente de melhores intenções”. 179 Portanto,
deveriam ser punidos por

suas práticas condenáveis, pelas suas atitudes deshumanas, pela perversão que procuraram
levar aos seus amigos, aos seus companheiros, ás suas famílias, aos adolescentes, sempre
inexperientes, sempre desavisados, sempre promptos a receber e acatar os maus conselhos,
as más idéias, os incitamentos de finalidade inconfessável.180

Pinto Moreira, delegado adido, concluiu o seu relatório referindo-se às provas reunidas
contra os gráficos: os prontuários da Delegacia de Ordem Social estariam repletos “de
documentos valiosos, convincentes e positivos”181 que deveriam ser devidamente conservados
“para ter sempre elementos que a autorizam a apontar á sociedade aquelles que contra ella
conspiram quotidianamente, contra ella architetam diariamente, os mais monstruosos planos, as
mais diabólicas ações”.182 Aquela Delegacia estaria constantemente reunindo provas “contra
aquelles que unicamente existem para praticar o mal, para disseminar o crime, para pregar a
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destruição”.183 Apelando para o uso de metáforas e analogias, o discurso da repressão ganhou
forças, fez vítimas e deixou sequelas. Como detentora do poder de proteger a sociedade contra
tudo e todos que colocassem a nação em perigo, a Polícia Política se projetou como instituição
ordenadora e contentora dos perigos sociais . Por meio dessa dinâmica cabia a ela zelar pela
manutenção das instituições, vigiar os suspeitos, interrogá-los, julgá-los e, se necessário, expulsálos do território nacional.

Efetiva-se, desta forma, a política de saneamento ideológico direcionado para anular as
diferenças políticas em prol da homogeneização do pensamento. Contrapunha-se o uno contra o
coletivo, valorizando-se as multidões, anulando-se o indivíduo.
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3.2 – Impressos: provas do crime político
De acordo com Tucci Carneiro184, o intelectual ativo – aquele que escrevia e divulgava
suas idéias “revolucionárias” – sempre foi tratado pelas instituições vigilantes como um “herege”,
um “homem maldito”, um “bandido”. Por ultrapassar os limites do permitido, foi repreendido,
julgado e punido. Os impressos apreendidos como “armas do crime” transformavam-se em prova
material e palpável de uma trama articulada contra o regime e que, segundo os homens do poder
poderiam desequilibrar a ordem imposta.185

Trata-se do princípio do inimigo-objetivo,contruído pela lógica e prática policiais que, por
intermédio da “lógica da desconfiança”, reforçava a parte sombria, secreta e invisível do regime
varguista. O medo, a insegurança e a instabilidade iam ao encontro dos objetivos do Estado, que
pretendia apreender a alma de todo e qualquer membro da sociedade. Da mesma forma, as
autoridades policiais (responsáveis pela manutenção da segurança nacional) tinham consciência
de que a imaginação amedrontada anulava, “interpretações sofístico-dialéticas da política”.

186

Portanto, através da sonegação de informações, reduziam-se os riscos de críticas e as
possibilidades de conflitos, além de contribuir para o aumento do clima de medo e tensão.
Homogeneizando o pensamento, diminuíam-se os riscos de contestação, seguindo-se a risca o
padrão de construção do consenso. Segundo considerações de Arendt, a difusão do uso do terror
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está integrado ao controle estrito sobre a produção cultural, visto que o objetivo não é tanto
incutir medo, mas sim criar um “clima”, no qual a aceitação da propaganda seria facilitada.187
Com o intuito de “calar” e “domesticar” as massas, a repressão fazia uso dos artifícios
característicos dos regimes autoritários que, para impor suas prioridades, procuravam interferir no
imaginário coletivo. Daí o medo e o terror serem associados à imagem dos órgãos de repressão.
Parte-se da vigilância e do uso intensivo de policiamento que funcionavam como “ingredientes”,
por razões bastante óbvias, dos regimes de terror. De forma evidente, o policiamento vem
associado à utilização de métodos de tortura aplicados com o intuito de obter confissões,
especialmente nos casos em que os “crimes” envolvam visões políticas desviantes, muito mais do
que infrações específicas da Lei.188
Nesse contexto de vigilância e repressão às ideologias “exóticas” e aos seus seguidores, é
que os gráficos se apresentavam como críticos ferrenhos e contrários ao poder vigente. Como
“errantes” deveriam ser disciplinados e punidos se necessário. 189 Se as tipografias eram alvos
certos da vigilância policial independentemente do tipo de material impresso que produzissem,
então aquelas que, de fato, imprimiam jornais, panfletos e boletins alinhados com as ideologias
de esquerda – especialmente a eleita pelas autoridades como a mais perigosa de todas, a
comunista – eram “farejadas” com muito cuidado e afinco, pois os impressos apareciam a todo
momento – tanto nos meios operários como nas ruas. Nesse sentido, alguém os estava produzindo
e em algum lugar. Lugar este que, normalmente, ficava em bairros distantes do centro, pouco
povoado e, às vezes, de difícil acesso, pois o maquinário tipográfico ocupava um certo espaço e
também produzia ruídos característicos das máquinas de imprimir e cortar. Quanto aos seus
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produtores, poderiam ser “subversivos” conhecidos, estrangeiros, ou nacionais, velhos ou jovens
simpatizantes.

A censura e a repressão por parte do Deops, não se faziam de forma aleatória. A ação
cotidiana desses “guardiões” da ordem e da segurança nacional tinha como fim um objetivo bem
delimitado: o de dominar pela força, definindo as fronteiras entre o lícito e o ilícito. Através da
análise dessa tênue linha que separa o permitido do proibido podemos reconstruir tanto a ação
dos censores quanto dos que tiveram a palavra cerceada por tentarem através de diferentes
estratégias ultrapassar as barreiras impostas e, com isso, fazer circular os impressos valendo-se,
muitas vezes, de subterfúgios criativos.190

Na maioria das vezes, essas tipografias eram denunciadas e, como tais, vigiadas,
invadidas e vasculhadas. Sob acusação de “pregarem a desordem” tinham seus impressos
apreendidos e, muitas vezes, incinerados. E como se não bastassem os prejuízos materiais, seus
proprietários e funcionários eram presos, interrogados e sua vida pessoal devassada. Todo e
qualquer detalhe se prestava como prova do crime político, comprometido pela conduta e o
caráter do cidadão sob suspeita. Presos e identificados como transgressores da ordem, esses
indivíduos teriam que conviver, a partir de então, com o estigma do “cidadão fichado”, rotulado
de perigoso. Ficava comprometido pelos olhares desconfiados das pessoas que viam nele a
personificação do agente comunista pronto para “derrubar as sólidas bases da democracia
nacional”.

Dentre as tipografias mais procuradas pelos agentes da repressão estava a tipografia do
Partido Comunista Brasileiro, que como tal era a responsável pela produção do jornal A Classe
Operária e inúmeros outros panfletos e boletins que chamavam á greve, denunciavam prisões e
arbitrariedades cometidas pela polícia contra intelectuais e militantes famosos como Caio Prado
Júnior, Miguel Costa, Luis Carlos Prestes, bem como produziam grande parte dos impressos a
serem distribuídos no dia 1º de maio. Cientes de toda essa ação as autoridades eram incansáveis
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na vigilância e repressão á essa tipografia que funcionava na clandestinidade – como seu órgão
diretor, o PCB.

No prontuário denominado Tipografia Comunista registrado sob o número 2259
encontramos um grande volume de documentos e especialmente fotografias que atestam o quanto
a tipografia financiada pelo PCB resistiu. Como uma “fênix” sempre encontrava uma forma de
ressurgir das cinzas. Inúmeras foram as investidas policiais que apreenderam todo maquinário –
comumente adquirido a “duras penas” –, incineraram todo material impresso e prenderam os
funcionários e responsáveis pela existência de tal tipografia.
Nos dois volumes do prontuário 2259, os documentos escritos são apenas “coadjuvantes”.
Os “atores principais” são as fotografias produzidas pelo Laboratório Técnico Fotográfico do
Gabinete de Investigações do Deops que, tomadas como representações fiéis da realidade, ou
seja, a verdade incontestável são as provas da existência das tipografias, bem como do material
subversivo pronto para a distribuição. Através das legendas de cada fotografia e a partir das
informações dos investigadores, poderemos reconstruir a história de cada diligência, dos
flagrantes e dos cenários tomados fotograficamente e imortalizados como provas do crime
político. 191
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As fotografias eram apresentadas como estatutos de verdades incontestáveis, “se está na
foto aconteceu”, “foi assim”. Aqui, temos a construção de uma realidade 192 moldada de acordo
com os interesses políticos-ideológicos e objetivos previamente propostos.

Em agosto de 1932, o Deops/SP localizou uma tipografia do Partido Comunista. Instalada
clandestinamente, na cidade de São Paulo, numa casa simples na avenida Celso Garcia nº 1119.
Os responsáveis pelos trabalhos tipográficos ali estavam: Manoel Ferreira da Silva e Helena da
Silva, casal comunista que habitava na referida casa que servia também como espaço da
subversão ou sedição. Ao invadirem a casa, os agentes da ordem, registravam aquilo que
“comprovasse” o crime político-social e a “difundida” má conduta dos comunistas. O fotógrafo
do Deops/SP, neste momento, entrava em cena para registrar os “fragmentos da realidade” a
partir do seu olhar. Ideologicamente comprometido, procurava mostrar como era a casa de um
agente comunista, como vivia, e, assim provar a sua periculosidade.

A fotografia abaixo nos mostra uma tomada do quarto de dormir do casal Manoel e
Helena da Silva. Vemos um ambiente com pouca mobília, apenas uma cama de casal,
desarrumada onde se misturam lençóis, colcha e tolhas de banho – talvez ainda molhadas uma
delas colocadas na cabeceira da cama para secar –, travesseiros não se vê claramente, mas
podemos notar a sua existência. Nas paredes, nenhum quadro ou fotografia, apenas mofo
próximo ao chão o que comprovaria a precariedade e o desleixo dos moradores. Assim o mito da
periculosidade era reforçado por meio da fotografia, comunistas eram apresentados como
desordeiros (por isso tentavam promover a desordem política e social), viviam como animais em
lugares improvisados, inóspitos e sujos.
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Sobre esse tema ver: KOSSOY, Boris, Realidades e Ficções na Trama Fotográfica. São Paulo: Ateliê Editorial,
2002.
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Fotografia mostrando a cama desarrumada no quarto do casal comunista Manoel Ferreira da Silva e Helena da Silva,
cuja casa, localizada na avenida Celso Garcia nº 1119 em São Paulo, servia como sede da Tipografia do Partido
Comunista Brasileiro quando em agosto de 1932 foi fechada após uma “batida” promovida pelos investigadores do
Deops/SP. Pront. n. 2259, vol. II, Tipografia Comunista. Deops/SP. Apesp.

Esta era a imagem “construída” do inimigo. Por outro lado sabemos que a condição de
vida dessas pessoas era muito difícil e precária, em se tratando de simpatizantes ou militantes
comunistas. Viviam constantemente na “corda bamba”, encarando os perigos e aa dificuldades da
vida clandestina, sabendo que a qualquer momento poderiam ser descobertos. Quando a polícia
chegava ainda lhes prendia, lhes tomava ou quebrava seus míseros pertences, adquiridos sabe-se
lá como. Desarrumavam sua casa, enfim, preparavam o cenário para, em seguida, fotografá-lo.193
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Sobre esse tema ver GIRARDET, Raoul. Mitos e Mitologias Políticas. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
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A próxima fotografia nos apresenta uma outra tomada do mesmo quarto da fotografia
anterior. Aqui temos um ambiente de muita bagunça e sujeira que contrastam com as duas
fotografias afixadas nas paredes, ambas de crianças – talvez filhos do casal? Não sabemos. Na
fotografia da esquerda vemos a imagem de uma menina, em seu semblante a expressão
apreensiva e desconfiada por estar sentada ao lado de um grande cachorro que não se mostra
ameaçador. À direita, uma outra fotografia: nos parece de uma criança um pouco menor que a
outra, talvez um menino que sorri, o sorriso inocente e travesso numa expressão de alegria.
Na cômoda de 5 gavetas – das quais 3 grandes e 2 pequenas – uma toalhinha, sobre ela
um relógio marcando 11 horas e 50 minutos, próximo ao horário do almoço, talvez a hora da
chegada dos policiais... Não sabemos... O que temos de concreto em cima do móvel é um vaso de
flores vazio, vidros de água de colônia, latas de talco, uma escova de cabelo, uma caixa com
utensílios para fazer a barba, enfim objetos que atestam a intimidade de um casal. Tudo isso em
meio a uma enorme bagunça que começa sobre a própria cômoda e se espalha pelo chão.
Desordem e sujeira, objetos jogados, papel amassado, um par de chinelos e um par de sapatos,
ambos muito gastos, largados num canto. No outro canto uma maleta entreaberta junto a uma
pilha de papel; talvez fotografias pessoais de parentes e amigos –, em meio a um amontoado de
lixo.

Essa era a imagem da desordem, símbolo daqueles que viviam de forma provisória e
clandestina. Sinônimo de morada de comunistas, vivendo escondidos, de qualquer jeito como
animais, acuados, cientes da sua condição de parias da sociedade. Isolados como portadores de
uma doença incurável – o comunismo. Prestes a serem capturados e encarcerados. O que sobra?
Apenas a bagunça, que não sabemos se era própria do casal ou apenas vestígios da invasão
policial que, em busca de provas, revirava tudo e, ao final, a fotografava fragmentos de uma
realidade. Assim foi comprovado a conduta e o caráter do perigoso casal comunista.
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Fotografia de outro ângulo do quarto do casal comunista Manoel Ferreira da Silva e Helena da Silva, cuja casa,
localizada na avenida Celso Garcia nº 1119 em São Paulo, servia como sede da Tipografia do Partido Comunista
Brasileiro quando em agosto de 1932 foi fechada após uma “batida” promovida pelos investigadores do Deops.
Pront. 2259, vol. II, Tipografia Comunista. Deops/SP. Apesp.

As duas fotografias anteriores mostraram o quarto dos comunistas e, apresentavam, um
pouco o seu “caráter desordeiro” e “desregrado”. A próxima imagem é a “prova” do crime
político: uma reprodução fotográfica de clichês e uma composição tipográfica de um boletim
interno do jornal A Classe Operária. Órgão Central do Partido Comunista do Brasil, este boletim
interno se tivesse sido impresso e distribuído seria o número 14 do “anno VIII”. Como não
poderia deixar de ser, traz o clássico símbolo comunista da foice e do martelo acompanha da
frase de ordem - “Proletários de todos os países: UNI-VOS!”. Para que não restassem dúvidas
quanto à veracidade e subversão do material impresso clandestinamente nessa tipografia
improvisada, tudo foi fotografado e confiscado.
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Fotografia da matriz tipográfica do boletim interno do jornal A Classe Operária encontrada na Tipografia do Partido
Comunista, instalada em São Paulo na avenida Celso Garcia nº 1119, que, em agosto de 1932 foi fechada após uma
“batida” promovida pelos investigadores do Deops.
Pront. n. 2259, vol. II, Tipografia Comunista. Deops/SP. Apesp.

Outra tipografia do Partido Comunista foi localizada pelo Deops/SP, desta vez em 28 de
abril de 1936, instalada, clandestinamente, numa casa térrea no bairro do Caxingui em São Paulo.
Dado á proximidade com o dia 1º de maio – época em que os trabalhadores se manifestavam e o
fato de, em novembro de 1935 ter ocorrido o levante comunista –, a vigilância por parte das
autoridades estava muito mais severa. Segundo Tucci Carneiro, “a partir de 35 o estigma do
comunismo cresceu e tomou forma de um monstro político, social e moral que punha em risco o
Estado nacional brasileiro.”194

A apreensão dessa tipografia, às vésperas do dia 1º de maio, foi, certamente, um forte
golpe para os comunistas, pois as máquinas tipográficas deviam estar trabalhando em ritmo
acelerado para colocar todo material nas ruas. Eram panfletos endereçados aos trabalhadores
têxteis, aos trabalhadores da construção civil e ao povo de São Paulo, denunciando os desmandos
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CARNEIRO, Maria Luiza. O Anti-semitismo na Era Vargas. São Paulo: Perspectiva, 2001, p. 80.
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do governo Vargas, dos capitalistas, a exploração aos trabalhadores. Solicitavam a liberdade de
Luis Carlos Prestes, Caio Prado Júnior, Miguel Costa e outros companheiros presos depois do
movimento de novembro de 1935.

Panfleto “A todos os Trabalhadores Têxtis” apreendido em São Paulo na tipografia do Partido Comunista em 28 de
abril de 1936. Pront. n. 2259, vol. I, Tipografia Comunista. Deops/SP. Apesp.
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A fotografia abaixo mostra a casa no bairro do Caxingui onde estava instalada e
funcionando, clandestinamente, a tipografia do PCB. A Polícia Política chegou até essa
residência após denúncia anônima feita em virtude do grande movimento que se dava,
especialmente á noite. Como vemos a casa ficava estrategicamente afastada da cidade, num
bairro distante, sem a presença de vizinhos, praticamente isolada e cercada de muito verde.
Embora tenha a aparentasse que ninguém morava ali, vemos o portão entreaberto. Protegida por
muros e plantas que dificultam a visão de quem estava fora, essa residência criava um clima de
mistério. Talvez, se não fosse pela tipografia do Partido Comunista ali instalada, seria uma casa
como outra qualquer.

Fotografa da casa no bairro do Caxingui em São Paulo, onde funcionava a tipografia do Partido Comunista que foi
apreendida pela polícia em 28 de abril de 1936. Pront. n. 2259, vol II, Tipografia Comunista. Deops/SP. Apesp.
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Nessa tipografia foi encontrado uma grande quantidade de material impresso para a
“propaganda comunista”, quatro matrizes tipográficas, máquinas de cortar e picotar papéis, bem
como matrizes ainda nas máquinas impressoras. A fotografia abaixo , de acordo com a legenda, é
a vista parcial da tipografia apreendida, o que legenda não diz é que a matriz ainda na máquina é
o panfleto endereçado “Aos trabalhadores da construção civil”. O cômodo abriga juntamente com
a mobília todo equipamento necessário para impressão: latas de graxa, de tinta, papel, grande
quantidade de tipos e outras matrizes prontas em cima da mesa. Gavetas entreabertas, paredes
sujas e um pedaço de papel deixado no chão nos mostra o trabalho interrompido no meio ou um
simples cenário preparado pelos investigadores para a fotografia - prova do crime, documentoverdade -, como uma foto posada, onde as protagonistas são as máquinas.195

Fotografia de um dos cômodos da casa no bairro do Caxingui, em São Paulo, onde funcionava a tipografia do Partido
Comunista. Nessa máquina estavam sendo impressos os panfletos para o dia 1º de maio de 1936 quando foi
apreendida pela polícia em 28 de abril de 1936. Pront. n. 2259, vol II, Tipografia Comunista. Deops/SP. Apesp.
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Ver CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Livros Proibidos, Idéias Malditas O Deops e as Minorias Silenciadas. 2.ª
edição ampliada, São Paulo: Ateliê Editorial, 2002, p. 71-82.
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Uma última tipografia do Partido Comunista foi apreendida pela Polícia Política.
Entretanto, esta apreensão, de acordo com relatório policial, foi fruto de uma “brilhante diligência
da Delegacia de Ordem Social.”196 Tal diligência aconteceu após três meses de investigações.
Tudo começou no dia 13 de janeiro de 1937 quando foram presos dois comunistas: José Cintra
Freire e José Manoel Navarro. Essa prisão se deu no cemitério do Araçá, em São Paulo, quando o
inspetor Mário Mariano se disfarçou de “comunista portador de pseudo-recados para os
verdadeiros agitadores”. Com essa prisão, inúmeros documentos sobre o funcionamento de
diversos órgãos auxiliares do PCB foram encontrados, dentre os quais a tipografia. Esta
funcionava numa casa alugada situada na rua Circular nº 378, no bairro do Brooklim Paulista.
Quem tomava conta da casa mediante “ordenado” de 250$000 pago pelo PCB era o casal José
Navarro Molina e Maria Rodrigues (pais de José Manoel Navarro preso no cemitério do Araçá).
Entretanto o partido lhes dava o total de 280$000, cuja diferença era para pagar o aluguel da casa.

Na tipografia trabalhava também o tipógrafo Antônio Vaivuskas, que de acordo com o
relatório policial era “um jovem loiro de aparência estrangeira”. Todos os envolvidos no caso
“foram devidamente processados”. A tal “brilhante diligência” se deu em 29 de abril de 1937.
Assim que o dr. Venâncio Ayres (titular da Delegacia de Ordem Social) acompanhado de outros
inspetores chegaram á casa, encontraram o sr. Molina trabalhando na chácara, na varanda estava
sua esposa, Maria, cortando e arrumando pacotes de boletins impressos e próximos a ela o
tipógrafo Vaivuskas.197

A tipografia foi encontrada instalada num quarto próximo á varanda. Ali estavam a
máquina impressora – que ainda estava suja de tinta –, em cima de uma mesa, a chapa ainda
composta dos boletins já impressos e que estavam sendo arrumados pela dona Maria. O número
de boletins encontrados foi do número de 10.000 e estavam prontos para serem distribuídos no
dia 1º de maio. Foram encontrados também os recibos dos aluguéis pagos que comprovavam que
a tipografia estava ali instalada desde o mês de novembro de 1936.
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Relatório de Investigação, para o sr. Delegado de Ordem Social. São Paulo, 08/05/1937, doc. 74, fls. 16 á 18.
Pront. n. 2259, vol. II, Tipografia Comunista. Deops/SP. Apesp.
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Ver ZEN, Erick Reis Godliauskas. O Germe da Revolução. A Comunidade Lituana sob Vigilância do Deops
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A fotografia produzida pelo Deops/SP nos apresenta a fachada da casa no bairro do
Brooklim Paulista que, entre novembro de 1936 e abril de 1937, foi a sede a tipografia do Partido
Comunista. Esta também, como todas as demais aqui citadas funcionavam clandestinamente. O
lugar cuidadosamente escolhido ficava afastado do centro da cidade – numa época em que
predominava no velho bairro do Brooklim, chácaras em meio á árvores. A impressão é de um
espaço rural, com muita paz e tranqüilidade. Entretanto a verdade era outra, nessa casa com ar tão
pacato funcionava uma tipografia comunista.

Fotografia da casa situada em São Paulo no bairro do Brooklim Paulista onde estava instalada e funcionava de forma
clandestina a Tipografia do Partido Comunista e, que, em 28 de abril de 1937 foi apreendida pela Delegacia de
Ordem Política e Social. Pront. n. 2259, vol. II, Tipografia Comunista. Deops/SP. Apesp.
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Nesse prontuário das tipografias no PCB, apenas a que foi apreendida em abril de 1937
nos oferece um relatório policial rico em detalhes e minucioso quanto às ações do Deops/SP e de
que forma se chegou a tais resultados. Aqui pudemos cruzar os dados apresentados no relatório
policial com as fotografias. O relatório informa de que 10.000 boletins teriam sido impressos para
serem distribuídos no dia 1º de maio de 1937. Desse montante, provavelmente, uma parte foi
“apresentada” na fotografia preparada pelo Laboratório de Polícia Técnica.
No cômodo da casa, a “sala”, vemos uma mesa com 2 pilhas de boletins; a da direita são
pacotes de boletins cuidadosamente embalados e arrumados, já a da esquerda nos parece uma
montagem típica dos agentes policiais, boletins empilhados e uma parte deles à vista para serem
fotografados. Assim se saberia o conteúdo comunista: escrito em letras garrafais, como denúncia:
“Chacina no Maria Zélia.”

Na parede um lampião, a direita um calendário (a popular folhinha). O chão e as paredes
sempre sujas causam má impressão, como se a casa estivesse abandonada a muito tempo. Além
da porta entreaberta que poderia dar passagem para uma cozinha, vemos uma mesa e uma cadeira
e, nesta, um gato que calmamente observa a movimentação e posa para o fotógrafo.
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Fotografia de uma sala da casa situada em São Paulo no bairro do Brooklim Paulista onde estavam os boletins
subversivos prontos para serem distribuídos. Ali estava instalada e funcionava de forma clandestina a Tipografia do
Partido Comunista e, que, em 28 de abril de 1937 foi apreendida pela Delegacia de Ordem Política e Social.
Pront. 2259, vol. II, Tipografia Comunista. Deops/SP. Apesp.

As três imagens das tipografias do Partido Comunista Brasileiro aqui apresentadas,
expressam a perseguição sistemática à que estavam sujeitas as correntes ideológicas de esquerda
ou outros segmentos que não estavam de acordo com o regime imposto. Ainda que funcionando
na clandestinidade resistiram à intolerância do governo autoritário varguista. Fica evidente que,
mesmo antes da instituição ou oficialização do Estado Novo em novembro de 1937, o germe do
autoritarismo já estendias sues tentáculos sobre a sociedade brasileira. Efetivou-se deste forma,
ao longo de quinze anos ou mais, a geopolítica do controle, segundo conceito proposto por
Antony Giddens.
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3.3 - Formas de resistência
Desde os anos 1920 a União dos Trabalhadores Gráficos lutava e reivindicava por
melhorias nas condições de trabalho, tais como a jornada de trabalho de 8 horas, o descanso
semanal com remuneração e a proibição do trabalho noturno para menores e mulheres. 198 No caso
da U.T.G., identificamos a forte influência de duas correntes ideológicas: a anarquista e a
comunista. A primeira teria predominado na União desde a sua refundação em 1919 até a greve
de 1923 cujos ideais anarco-sindicalistas eram uma constante no cotidiano gráfico; já a segunda
foi, paulatinamente, ganhando espaço após 1923 graças à fundação do Partido Comunista
Brasileiro um ano antes. A conversão de importantes militantes anarquistas ao comunismo e o
momento histórico favorável, à implantação da legislação trabalhista, colocava os comunistas
como os principais interlocutores com o operariado.199

Ao mesmo tempo que em 1928 os gráficos estavam debatendo a Lei de Férias aprovada
pelo então presidente Artur Bernardes em 1925, lançaram a campanha pelo salário mínimo, fato
que preocupou os patrões e gerou maior repressão por parte da polícia. Nesse momento, a cúpula
da U.T.G. já estava redigindo um documento com as principais reivindicações dos trabalhadores
gráficos aos patrões. Entregue em fevereiro de 1929, esse documento foi integralmente recusado
pela maioria dos patrões, fato que deu início à famosa e mais longa greve da história no setor
gráfico: foram setenta e dois dias, com inicio em 22 de março de 1929.200
[…]Nós pleiteamos: os 15 das de férias annuaes;
O que queremos nós? Exigimos acaso algum absurdo? Não. O que pedimos é um descanso
para o corpo desses trabalhadores lutam durante inteiros anos nas officinas.
E nos baseamos na própria lei elaborada pelos legisladores brasileiros, que acharam justo ter
o trabalhador direito a 15 dias de férias.
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História, 1981.
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É o cumprimento dessa lei que nós pedimos. E essa lei não foi por nós elaborada. Por tanto,
Vs. Ss. Podem verificar quão justas são as nossas pretenções. 201

A greve de 1929 foi um marco, pois pela primeira vez houve o confronto direto do
operariado com as forças repressoras do Estado. Ainda que essa greve não tenha conquistado as
reivindicações, mostrava ao Estado e aos industriais que o meio operário estava se organizando,
realidade que preocupava o governo e os patrões. Com a chegada de Getulio Vargas ao poder em
1930, a situação foi contornada com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e,
posteriormente, com a implantação de uma legislação social e trabalhista.

A contrapartida dessa interferência dos trabalhadores gráficos no meio operário paulista
através da imprensa proletária e de seu sindicato, chegou no formato de intensa vigilância e
repressão empreendida pela Polícia Política, que a partir da década de 1930, intensificou sua
atenção aos sindicatos. Após 1931, com o decreto da Lei de Sindicalização, os sindicatos foram,
de certa forma, esvaziados ficando desarticulados do movimento operário. A U.T.G. buscou
permanecer o quanto foi possível como um sindicato autônomo, mas a União passava por uma
grave crise financeira agravada pela inadimplência dos associados. Tal inadimplência foi
justificada pelo O Trabalhador Graphico, de 25 de maio de 1932, pois “45% dos companheiros
registrados se acham desempregados e, portanto isentos de mensalidades.” 202 O número de sócios
existentes estava calculado – de acordo com o mesmo jornal – em 2486, mas “sendo o número de
gráficos calculados em 6000, urge, portanto, a mais activa propaganda dos companheiros.
Representantes, director, auxiliares da Commissão Executiva, a fim de trazermos para a U.T.G. a
totalidade dos graphicos que labutam na Paulicéa.”203
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Memorial aos Industriais Gráficos, São Paulo, 16 de março de 1929, doc. 1, fl. 1. Pront. n. 577, União dos
Trabalhadores Gráficos. Deops/SP. Apesp.
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203
Ibidem.

128

Apresentação das informações sobre os associados da U.T.G.
O Trabalhador Gráfico. São Paulo, 25 de maio de 1932, p.4. Cedem/Unesp.
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Tal situação permaneceu até 1935 quando a UTG foi reconhecida pelo Ministério do
Trabalho como o único sindicato oficial que representava os trabalhadores gráficos, passando a se
chamar Sindicato dos Trabalhadores Gráficos de São Paulo (S.I.T.G.). Muito embora o sindicato
dos gráficos procurasse manter a sua tradicional postura de oposição ao governo, a partir da
sindicalização oficial sua autonomia foi pouco a pouco desaparecendo, ainda que oobjetivo maior
era de manter a sua legitimidade.
As leis trabalhistas agiram no sentido de “calar” e “domesticar” 204 o proletariado, uma vez
que estes, em grande parte, desejavam melhores condições de trabalho e de vida, sendo relegadas
a segundo plano as questões político-ideológicas. Pautado nesse aspecto, o Estado atuava como
“guardião” dos trabalhadores, controlando-os através das leis sociais e da repressão. A
resistência, por outro lado, sobrevivia nos subterrâneos do sistema driblando a vigilância policial
e a censura, buscando, muitas vezes, os meios mais criativos para a propagação de suas idéias.
Era, nesse contexto, que o trabalhador gráfico se achava inserido, consciente do seu papel na
sociedade e da importância das suas investidas por dias melhores. Tal mentalidade, no entanto
não surge de repente: era fruto de muitos anos de luta e resistência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Através deste nosso estudo sobre os “artesãos da subversão”, procuramos reconstruir a
trajetória dos trabalhadores gráficos durante a Era Vargas. A partir de uma documentação rica e
intrigante como os prontuários do Fundo Deops/SP apresentamos as ações “subversivas” de
trabalhadores gráficos perseguidos e fichados pela Polícia Política. Durante décadas incitaram
greves, questionaram o Estado e a realidade nacional, trabalhando á frente da U.T.G., seu
sindicato de classe.

Na década de 1930, os gráficos possuíam significativa experiência no que dizia respeito à
lutar por seus direitos. Tal experiência havia sido adquirida nas décadas anteriores devido à sua
vanguarda frente ao proletariado nacional, posição favorecida por ser um trabalhador
diferenciado, uma vez que o seu oficio exigia o domínio da capacidade de leitura e escrita. Este
perfil o colocava em evidência, não apenas por possuir uma certa cultura, mas pela sua aguçada
consciência de classe. Suas reivindicações extrapolavam para todo proletariado nacional
identificado com seus problemas, angústias e utopias.

Promovendo greves e organizando um sindicato forte e atuante, os gráficos eram um
exemplo a ser seguido pelos demais trabalhadores. Através do seu jornal O Trabalhador Gráfico,
informavam sobre os problemas enfrentados cotidianamente nas oficinas, sobre a abertura de
vagas de emprego, além de denunciarem o não cumprimento das leis e as arbitrariedades
promovidas pela polícia contra os operários. Conclamavam greves, e incentivam a cultura de seus
associados informando sobre a assinatura de jornais nacionais e estrangeiros disponíveis na sede
do sindicato. Através da sua biblioteca, da apresentação de resenhas sobre livros e, até mesmo, do
teatro e da literatura, vislumbravam uma lenta e contínua “revolução cultural”.

Sua ação política, se no início foi pautada pela ideologia anarquista, a partir do final da
década de 1920 passou a receber influência decisiva do comunismo. Entretanto esse redirecionamento ideológico não alterou o grau de repressão à categoria por parte da Polícia
Política. Potencialmente suspeitos, os gráficos eram vigiados e presos. Sendo seus impressos
apreendidos como prova do crime político e social. Seus textos eram verdadeiros libelos contra as
injustiças e o governo, pois buscavam seduzir pela palavra. Esses artesãos da subversão
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figuraram, durante anos, como personagens principais no jogo da repressão e da resistência. O
grande número de impressos anexados aos prontuários como prova do crime político, são hoje
resíduos da memória. Cabe ao historiador romper as amarras que unem a trama da sua trajetória.
Enfim, cada prontuário de um gráfico fichado pelo Deops/SP é o fio condutor para a história de
muitas vidas.
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Pront. nº 215 – Imprensa Oficial do Estado;
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Pront. nº 388 – Prospero Ottaiano;
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Pront. nº 1286 – Nathalino Rodrigues;
Pront. nº 1303 – Nossa Palavra (jornal);
Pront. nº 1306 – Ciro Xavier;
Pront. nº 1405 – Natalino Gimenes;
Pront. n° 1440 – Oscar Vila Bela;
Pront. nº 1442 – Waldemar Carvalho;
Pront. nº 1431 – Manoel Antonio;
Pront. nº 1553 – A Lanterna (jornal);
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Pront. nº 1634 – Pedro Piñero;
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Pront. nº 1692 – Sagrallino Fantozzi;
Pront. nº 1696 – Roberto Morena ou Vicente da Costa e Silva;
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Pront. nº 3815 – Hilcar Leite;
Pront. nº 3840 – Aliança Nacional Libertadora;
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Pront. nº 4743 – Francisco Oscar Theodoro Johanson;
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Sr. Dr. Delegado de Ordem Política e Social. Superintendência de Ordem Política e
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Social, Delegacia de Ordem Social, São Paulo, 12 de agosto de 1936, fl. 13. Pront. n.
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Delegado de Ordem Social. Delegacia de Ordem Social, fl. 10. Pront. n. 155, Francisco
Augusto Neves. Deops/SP. Apesp.
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Snr. Dr. Ignácio da Costa Ferreira Md. Delegado de Ordem Social. São Paulo,
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