
Mesa 9 

Greves contra leis: os carroceiros do lixo e a Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

(1873-1876) 

 Paulo Cruz Terra 

 

Em dezembro de 1872, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro assinou um 

contrato com a empresa Nunes de Souza & Cia. para que a mesma fizesse a 

remoção de lixo das residências. No decorrer de 1873, houve uma enorme 

polêmica sobre esse contrato, tendo como principal opositor Luiz Fortunato 

Filho, advogado dos carroceiros que trabalhavam por conta própria e 

realizavam o serviço anteriormente. Em novembro desse ano, os trabalhadores 

declararam uma greve que objetivava que a instituição camarária lhes 

garantisse o direito de exercerem seu ofício. O objetivo dessa comunicação 

é analisar como uma categoria específica, a dos carroceiros do lixo, lidou 

com as medidas da Câmara Municipal para tentar regulamentar e controlar o 

serviço realizado por eles. Os trabalhadores tinham suas leituras e 

expectativas sobre essas medidas e procuravam demonstrá-las através dos 

requerimentos enviados ao governo, de artigos na imprensa e de greves, como a 

de 1873 e a de 1876. Nestas, a manifestação do que os carroceiros 

acreditavam serem seus direitos expressava-se muitas vezes de uma forma 

impositiva, já que as paralisações eram uma via de pressão direta e 

representavam uma demonstração de força no espaço público por parte dos 

trabalhadores. 

 

   

  Construir nos subúrbios: os conflitos entre os trabalhadores suburbanos e o poder 

público municipal (Rio de Janeiro, 1890-1910) 

Cristiane Regina Miyasaka 

 

Na virada do século XIX, o Rio de Janeiro enfrentava grave crise 

habitacional. Com as reformas empreendidas durante a administração Pereira 

Passos, grande contingente de trabalhadores foi obrigado a sair da área 

central e portuária. Em virtude disso, muitos deles buscaram os subúrbios 

como alternativa de moradia. 



Durante esse período, leis e decretos foram aprovados para regulamentar em 

quais áreas da cidade era permitido construir, quais exigências deveriam 

ser cumpridas para obter as licenças de construção, assim como as 

penalidades a que incorriam aqueles que desobedecessem tais regulamentos. 

Especialmente durante o “bota-abaixo”, inúmeros suburbanos foram 

autuados por infrações relacionadas a construções ou reconstruções. 

Diante dessa situação, vários desses habitantes apelaram ao chefe do 

Executivo Municipal, para evitar o pagamento das multas. 

O propósito dessa comunicação, portanto, é apresentar as especificidades 

dos embates que ocorreram nos subúrbios em razão da aplicação de posturas 

relacionadas à construção e as estratégias dos trabalhadores suburbanos 

diante delas. A partir dos argumentos empregados para convencer o prefeito a 

perdoar as dívidas, é possível notar que os “infratores” acreditavam 

na possibilidade de negociação com a municipalidade, bem como almejavam 

opinar sobre os usos do solo suburbano. Alguns foram bem-sucedidos, outros 

não. O êxito dependia da interpretação das posturas e dos decretos em 

vigor, como também da relação estabelecida com os funcionários 

municipais, que ora defendiam os interesses públicos, ora partiam em favor 

dos moradores, mostrando a complexidade das relações entre esses sujeitos 

históricos e os laços de solidariedade existentes. 

 

  

Demandas do e discussões sobre o funcionalismo municipal (capital federal, 1892-

1902) 

  Marcelo de Souza Magalhães 

 

A comunicação tem por objetivo analisar o tema do funcionalismo municipal 

na cidade do Rio de Janeiro dos primeiros anos republicanos. Toma como marco 

o ano de 1892, em que, por meio da Lei Orgânica do Distrito Federal, o campo 

político carioca foi configurado de forma bastante complexa, com a 

participação de quatro poderes constituídos – o Conselho Municipal, 

atual Câmara Municipal, a Prefeitura, a Presidência da República e o 

Senado Federal. Cabia aos senadores avaliar os vetos dos prefeitos aos 

projetos de lei aprovados pelo Conselho. Além disso, ao Senado competia 



referendar, ou não, a indicação, feita pelo presidente da República, do 

nome para ocupar o cargo de prefeito do Distrito Federal. Nos dez primeiros 

anos dessa configuração política, existiram muitos embates entre tais 

poderes acerca do funcionalismo municipal. Por vezes, havia reclamações de 

falta de funcionários para bem atender o trabalho de instauração desse 

arranjo político municipal, que possuia como novidade a figura do prefeito. 

Em outros momentos, o funcionalismo era a principal justificativa da péssima 

situação financeira em que se encontrava a municipalidade. Para além dos 

debates entre os políticos nesses poderes, existia uma intensa 

participação do funcionalismo apresentando demandas ao Conselho Municipal, 

tais como: pedidos de melhoria de vencimentos e de aposentadoria. Demandas 

que, por vezes, ajudavam a promover ainda mais as discussões entre os 

poderes que partilhavam o campo político carioca. Logo, a intenção é 

apresentar uma reflexão sobre o funcionalismo municipal nos anos iniciais da 

República, algo não muito estudado na historiografia brasileira. 

 

As câmaras municipais e os estudos sobre trabalhadores no Brasil Império 

  Juliana Teixeira Souza 

 

Nas últimas duas décadas, os estudos sobre a formação da classe operária 

no Brasil tem recuado progressivamente sua cronologia, de modo que 1888 e a 

instauração do regime republicano já não se constituem como os marcos 

inaugurais dessa temática, como nos anos 1960 e 1970. Esse movimento 

aproximou e fomentou a discussão entre os trabalhos dedicados à história 

do operariado, dos trabalhadores escravizados e outros trabalhadores pobres 

livres, especialmente nos espaços urbanos. Ao reconstituir as estratégias 

empreendidas por esses grupos com o objetivo de ter suas conquistas, ou 

aquilo que reconheciam como seus direitos, reconhecidos e/ou consolidados 

através de medidas legais, essa produção historiográfica tem incorporado 

novos problemas ao debate, tais como a organização da sociedade civil, a 

formação de uma cultura cívica e a luta pela ampliação dos direitos de 

cidadania. Embora o período monárquico seja marcado pelo precário 

exercício da cidadania e pela recusa do Estado em interferir nas relações 

entre patrões e empregados, esses estudos têm evidenciado que os governos 



municipais desempenhavam um papel importante nas experiências cotidianas e 

nas lutas empreendidas pelos trabalhadores, constituindo-se como um 

importante espaço de demanda. O objetivo dessa comunicação é fazer um 

breve balanço dessa produção acadêmica que tem incorporado a 

documentação produzida no âmbito municipal e evidenciar de que forma a 

legislação municipal incidia sobre as relações de trabalho e o cotidiano 

dos trabalhadores livres no século XIX, considerando o caso do Rio de 

Janeiro. 

 

  Apesar de tanto não: trabalhadores negros e de baixo prestígio entre os eleitores da 

freguesia da Sé, São Paulo, 1890 

  Ana Flávia Magalhães Pinto 

 

Imediatamente após a proclamação da República, as autoridades competentes 

trataram de expor os termos para o exercício do direito ao voto. O Decreto 

n. 6, de 19 de novembro de 1889, reconhecia como eleitores “todos os 

cidadãos brasileiros, no gozo dos seus direitos civis e políticos, que 

[soubessem] ler e escrever”. O descarte dos analfabetos, que implicava a 

exclusão da maioria da população, apesar de polêmico, já não era tema 

novo desde pelo menos o contexto da legislação de 1881. Logo, poderia se 

afirmar que os tempos republicanos não trouxeram qualquer alteração ao 

jogo político brasileiro. Todavia, ao pesquisar sobre os caminhos trilhados 

por quatro homens negros atuantes nas lutas abolicionistas e republicanas em 

São Paulo, deparei com o fato de que três deles, apesar de serem letrados e 

envolvidos na publicação de jornais, só conseguiram se registrar como 

eleitores em 1890. Interessada em compreender os significados da inserção 

tardia desses sujeitos específicos, esta comunicação busca também 

refletir sobre o perfil dos eleitores locais dos distritos do Norte e do Sul 

da Sé em 1890. Os dados contidos nas listas de registros eleitorais daquela 

freguesia indicam, por exemplo, que o número de eleitores mais que dobrou 

após a promulgação do decreto republicano. Além disso, parece ter se dado 

uma relativa modificação da origem profissional do eleitorado. Enquanto o 

número de categorias profissionais de alto conceito (como advogado, 

capitalista, empregado público, engenheiro e proprietário) prevalecia entre 



os eleitores registrados até 1889, a listagem dos novos votantes após 1890 

também sugere o aumento da presença de trabalhadores com status social 

inferior, tendo em vista os ofícios que passaram a ser declarados: barbeiro, 

canteiro, carniceiro, ferreiro, jardineiro, oleiro, operário, sapateiro, 

entre outros. 

 

    


