
A região portuária como um caso de polícia no Rio de Janeiro da Primeira República 

Romulo Costa Mattos  

Este trabalho analisa a construção do pensamento segundo o qual a região 

portuária seria um caso de polícia, no Rio de Janeiro da Primeira 

República. Pesquisando o jornal Correio da Manhã entre 1901 e 1930, foi 

possível perceber a associação dos moradores dos bairros portuários 

(Saúde, Gamboa e Santo Cristo) à criminalidade pública, o que contribuiu 

para a consolidação da ideia de que esses últimos seriam territórios das 

“classes perigosas” e, logo, focos preferenciais da atuação policial na 

cidade. Vale ressaltar que os diversos conflitos ocorridos entre 

trabalhadores e policiais em tal contexto, narrados pelos jornalistas de 

forma a estigmatizar os padrões comportamentais dos primeiros, estavam 

diretamente relacionados com a tentativa de imposição de uma ordem social 

capitalista no país e com o fato de que a região portuária concentrava o 

maior percentual de negros da capital da República. Trazendo a discussão 

para o tempo presente, este trabalho será encerrado com a reflexão sobre os 

novos projetos estatais para os bairros portuários, baseados no ideal de 

"revitalização urbana", e a mudança de direção nos discursos 

jornalísticos, que, apontando para o potencial econômico e cultural de uma 

área histórica e geograficamente estratégica, corroboram os grandes 

empreendimentos relacionados com a Copa do Mundo e as Olimpíadas no Rio de 

Janeiro. 

 

 

A perseguição policial ao samba carioca – 1900-1930 

  Juliana Lessa Vieira  

As três primeiras décadas do século XX marcaram um período de intensas 

transformações sociais na cidade do Rio de Janeiro. A consolidação das 

relações pautadas pela lógica do capital colocou novas condições para o 

desenvolvimento de todos os aspectos da realidade social. Nesse sentido, a 

cultura também foi um campo de disputas em que a luta de classes se 

manifestou – o que pode ser percebido na tentativa da burguesia de impor 

seu padrão de civilidade ao resto da sociedade, a partir da perseguição ao 

modo de vida da classe trabalhadora. O uso da força policial no trato com as 



manifestações culturais da classe trabalhadora – consideradas bárbaras e 

arcaicas – teve como objetivo eliminar tais práticas do convívio social, 

para que sua presença não manchasse a imagem de cidade civilizada que se 

buscava construir. Esse trabalho tem como objetivo principal abordar a 

perseguição policial ao samba carioca desse período, mostrando de que 

forma essa relação se encaixa no contexto mais amplo de luta de classes. 

Para tanto, utilizaremos como fontes as músicas “Malandro Pasteleiro” e 

“Batuque na Cozinha”, de João da Baiana, os depoimentos dos sambistas 

Donga e Heitor dos Prazeres, assim como a documentação policial referente 

ao período.  As concepções teóricas a respeito de classe, luta de classes 

e cultura se basearão nas contribuições de Edward Thompson e Raymond 

Williams. 

 

      

Consenso e coerção: os excluídos da cidadania na 

Era Vargas (1930-1945) 

  Giovanna de Abreu Antonaci 

 

O presente trabalho pretende analisar como a dialética do consenso e da 

coerção de Gramsci é crucial para entender os primeiros governos de 

Getúlio Vargas. Por um lado, existe a implementação de um projeto 

político e ideológico bastante definido, com uma nova visão de cidadania e 

de identidade brasileira, em que um exército de trabalhadores esforçados, 

com educação, saúde e direitos trabalhistas garantidos pelo governo 

contribuíam, como um grupo coeso, para o engrandecimento da nação. Por 

outro, no campo da coerção, havia uma estratégia de exclusão de qualquer 

grupo ou indivíduo que não quisesse ou não coseguisse se enquadrar nesse 

modelo, fossem os ativistas da oposição, como os comunistas, os anarquistas 

e os integralistas, fossem os “malandros” ou “vagabundos”. Dessa 

forma, a política prisional no Estado varguista exerce uma função 

fundamental para a manutenção do poder e da ação estatal de Vargas. 

 

  Polícia e produção da instabilidade da favela: Rio de Janeiro, 1950-1964 

  Marco Marques Pestana de Aguiar Guedes 



 

         Ao longo do período 1950-1964, as favelas do Rio de Janeiro 

adquiriram grande visibilidade como principais representações da crise 

urbana e habitacional atravessada pela cidade. Parte significativa da 

evidência alcançada deveu-se, indubitavelmente, ao processo de 

politização de seus moradores, crescentemente envolvidos em organizações, 

congressos e manifestações específicas, ou construídas em conjunto com 

outros segmentos da classe trabalhadora. Dados seu tratamento sistemático 

pelos principais periódicos da época, as reivindicações apresentadas 

pelos próprios favelados e a pressão exercida por frações da burguesia 

ligadas ao capital imobiliário, o Estado viu-se obrigado a aprofundar, 

naquela conjuntura, sua intervenção em relação ao que era considerado um 

“problema” fundamental. 

        Este trabalho é dedicado à análise de um dos instrumentos mobilizados 

pelo aparato estatal com essa finalidade, a polícia. Por intermédio do 

exame de periódicos de diversas posições do espectro ideológico, bem como 

de documentos produzidos pelos favelados e recolhidos pelo Departamento de 

Polícia Política e Social (DPS), serão incorporadas à análise as 

diferentes formas de intervenção policial nas favelas: desde as monumentais 

"batidas" organizadas em certas conjunturas, até ações objetivando impedir 

a construção e reforma de barracos, passando pela repressão a 

manifestações e por episódios de recusa da força policial em reprimir os 

favelados. Considerando a interação dos policiais com outras instâncias 

estatais e os demais agentes sociais envolvidos com a questão (como a 

Igreja, os partidos políticos, os moradores, entidades da sociedade civil, 

etc), será apresentada uma hipótese interpretativa capaz de capturar o 

sentido da atuação policial nas favelas daquela totalidade 

sócio-histórica determinada. 

        Por fim, essa hipótese, alicerçada na ideia de que polícia atuava no 

sentido de reforçar uma situação de permanente instabilidade nas favelas, 

será relacionada ao atual policiamento das favelas cariocas, 

considerando-se, especialmente, as Unidades de Polícia Pacificadora 

(UPP’s), funcionando desde 2008. 

 



Documentación policial e historia social del trabajo: los archivos de la DIPBA en 

Argentina 

Pablo Ghigliani 

 

En Brasil, la historia social del trabajo ha hecho un uso intensivo de la 

documentación policial. En Argentina, en cambio, este recurso ha sido 

limitado, quizás por las dificultades existentes para su acceso. En el 2003, 

sin embargo, fueron abiertos los archivos secretos de la Dirección de 

Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) que 

atesoran material de inteligencia y seguimiento de conflictos y 

manifestaciones políticas, gremiales, estudiantiles y sociales, desde 

mediados de la década del cincuenta. 

 

La ponencia tiene por objetivo analizar las posibilidades abiertas por este 

archivo para una renovación de las preguntas y los problemas de la historia 

social del trabajo en Argentina. 

 

Para ello se establece, en primer lugar, un recorte temporal, 1955-1976, 

etapa en la que la información producida por la DIPBA es mayor y más rica; 

en segundo lugar, un recorte regional, enfocando la tarea en el Gran La 

Plata, para acotar el volumen de información y concentrar el análisis en el 

área geográfica en la que he venido desarrollando mi investigación en los 

últimos años. 

 

La exposición se divide en tres secciones. Una primera en la que se analizan 

y clasifican los tipos documentales que se encuentran en los legajos sobre 

movimiento obrero; una segunda, de carácter general, en que se pondera la 

utilidad y limitaciones de los mismos para una historia social del trabajo en 

la región; y una tercera, en la que se ilustra su potencialidad, a partir 

del análisis de la información existente sobre los obreros empleados en los 

frigoríficos, el astillero y el sector petroquímico, sectores claves en el 

entramado industrial local. Cierra la ponencia, una sección final en la que 

se subrayan los problemas e hipótesis que este archivo plantea al desarrollo 

de la historia social del trabajo en nuestro país. 



 

 


