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Eustáquio Pereira Marinho (1881?-?) foi um ativista sindical 

extremamente atuante no movimento operário e anarquista 

da I República, mas, como tantos outros, é parcamente 

citado nas pesquisas acadêmicas e mesmo em obras 

memorialísticas sobre aqueles temas. Na realidade, grossas 

brumas pairam sobre sua biografia, bem como sobre sua 

trajetória militante. Não sabemos ao certo em que ano 

nasceu,  tampouco o ano no qual faleceu.  

Realmente, as informações sobre Marinho são exíguas e 

fragmentadas. Contudo, reunindo e cruzando pistas e 

vestígios de procedências diversas é possível esboçar 

algumas sumárias notas biográficas. Em seu requerimento 

de habilitação para casamento1 observamos que era negro 

e natural da Bahia. Casou-se com a empregada doméstica 

Julieta Antônia Soares, também negra, em 20 de dezembro 

de 1911, quando contava com 29 anos de idade. No entanto, 

a informação mais relevante é que ele havia servido como 

foguista de 3ª classe na Marinha de Guerra. Segundo relato 

do militante comunista Otávio Brandão,2 Eustáquio Marinho 

era um operário da construção civil, ex-marinheiro que teria 

                                                           
1 Arquivo Nacional (AN), Pretoria Cível do Rio de Janeiro, 2 (Freguesias de Santa Rita, Ilha do Governador 

e Sacramento) - Registro Civil. N. 7864, maço 2980. 
2 BRANDÃO, Otávio. Combates e Batalhas: memórias. São Paulo, Alfa-Omega, 1978, p. 268. 
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participado da Revolta da Chibata em 1910. Tal afirmação 

encontra respaldo em informações de Everardo Dias, que 

nos esclarece que “quase todos os marinheiros expulsos dos 

quadros da Armada haviam-se proletarizado, entrando a 

trabalhar nos vários ofícios e eram assim preciosos e ativos 

agentes de ligação” entre aqueles militares e os 

trabalhadores.3  

As primeiras referências sobre sua militância datam de fins 

de 1918, quando figurou, ao lado de dezenas de militantes 

(alguns muito conhecidos, como José Oiticica, Astrojildo 

Pereira, José Romero, Carlos Dias, Manoel Campos, João 

da Costa Pimenta, José Elias da Silva, Agripino Nazareth) 

como um dos participantes da chamada Insurreição 

Anarquista, ocorrida em 18 de novembro de 1918, no Rio de 

Janeiro, então capital federal. 

Claramente inspirada nos sucessos dos métodos 

revolucionários ocorridos na Rússia, a partir de outubro de 

1917, a sedição de 1918 – que se desenvolveu paralela à 

eclosão de greves entre metalúrgicos, operários da 

construção civil, operários de pedreiras e têxteis – foi 

sufocada em seu nascedouro, após delação de um tenente 

do Exército infiltrado entre os insurretos. As forças policiais 

efetuaram, então, centenas de prisões e deportações, além 

                                                           
3 DIAS, Everardo. História das lutas sociais no Brasil. São Paulo, Editora Edaglit, 1962, p. 89. 



de promoverem o fechamento das associações envolvidas 

na paralisação, o que provocou uma diáspora de militantes 

e trabalhadores.4 

Após algumas semanas foragido, na manhã do dia 2 de 

janeiro de 1919, ao sair de uma residência localizada na rua 

Barroso, 76, em Copacabana, Eustáquio Marinho foi preso. 

Pelos jornais, ficamos sabendo que ele trabalhara, até 

alguns dias atrás, como “chefe da Usina de energia da Light, 

em Copacabana”.5 Dali, levaram-no para a Inspetoria de 

Segurança, onde foi interrogado pelo primeiro delegado 

auxiliar, Nascimento Silva. Sem ocultar “suas ideias 

libertárias”, confessou-se “francamente anarquista”.6 Apesar 

disso, sua participação na sublevação não ficou muito 

esclarecida. Segundo o inquérito policial produzido para 

apurar as responsabilidades pelo episódio, havia provas 

testemunhais de que Marinho agia como um elemento 

dissolvente “no seio da classe trabalhadora”; o suficiente 

para que fosse pronunciado como incurso no artigo 107 do 

Código Penal, acusado de tentar mudar por meios violentos 

a forma de governo, ao lado de outros revolucionários.7 

                                                           
4 ADDOR, Carlos Augusto. A Insurreição Anarquista no Rio de Janeiro. Dois Pontos, Rio de Janeiro, 1986, 

p. 172-177. 
5 A Época, 3 de janeiro de 1919; A Noite, 2 de janeiro de 1919; Correio da Manhã, 3 de janeiro de 1919; O 

Paiz, 3 de janeiro de 1919. Todos periódicos cariocas. No A Razão de 25 de março de 1919, Marinho 

informa que trabalhou na Light até 10 de dezembro de 1918. 
6 Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1919. 
7 Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1918. 



De acordo com sua ficha de ocorrência policial, Eustáquio 

Marinho deu entrada na Casa de Detenção da capital federal 

no dia 4 de janeiro de 1919. Através desse documento 

ficamos sabendo alguns detalhes do prisioneiro, assim como 

confirmamos outros: era negro; tinha 37 anos (nascido, 

portanto, muito provavelmente em 1881); eletricista por 

profissão; e natural da Bahia.8 

Sem se deixar abater pela experiência do cárcere, de dentro 

daquelas “masmorras da República”, subscreveu abaixo-

assinado (31 de janeiro), concitando os “camaradas” da 

União Geral dos Metalúrgicos (UGM) “a prosseguir na luta”.9 

Libertado no dia 24 de março de 1919, através de alvará de 

soltura, por faltas de provas condenatórias,10 dirigiu-se até a 

redação do periódico A Razão, juntamente com outros 

operários metalúrgicos soltos com ele, e relatou que sua 

prisão fora motivada “por imposições da Light”, que se 

“incomodava” com sua “entusiasta” propaganda 

associativa.11 

Após sua prisão, Marinho continuou a militar nas lides 

sindicalistas, assumindo um cargo na comissão fiscal da 

                                                           
8 Livro de matrículas de detentos homens, n. 236, ficha de ocorrência policial n. 41, Fundo Casa de 

Detenção, Arquivo Público do Rio de Janeiro (APERJ). 
9 A Razão, Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 1919. Por ocasião da Insurreição Anarquista, Eustáquio 

Marinho era filiado à União Geral dos Metalúrgicos. Ver: A Razão, Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 

1918. 
10 Livro de matrículas de detentos homens, n. 236, ficha de ocorrência policial n. 41, Fundo Casa de 

Detenção, APERJ. 
11 A Razão, Rio de Janeiro, 25 de março de 1919. 



UGM (12 de abril), e conclamando seus companheiros a 

agirem em prol dos ativistas ainda presos.12 Em agosto já se 

encontrava ocupando a função de 1º secretário daquela 

associação, quando redigiu um manifesto no qual instava os 

sócios a não descurarem da organização e da mobilização 

da categoria.13 Nesse mesmo mês, colaborou com a 

redação de alguns artigos para o jornal Spártacus,14 

periódico surgido em agosto de 1919, que funcionava como 

um porta-voz dos libertários brasileiros, em torno do qual se 

congregaram muitos dos insurretos de 1918, e cujo intuito 

era disseminar notícias e informações sobre o recém-

fundado Partido Comunista do Brasil (março de 1919). Este 

partido comunista, formado majoritariamente por 

anarquistas, não concorreria às eleições parlamentares. Sua 

constituição, porém, reafirma a repercussão, naquela 

conjuntura, do exemplo revolucionário russo, fundado na 

ação do partido político como vanguarda.15 

Mantendo-se na estacada, em 30 de agosto de 1919, vinha 

a lume um artigo de sua lavra versando sobre a situação dos 

trabalhadores da Light, “o polvo canadense”, como era 

                                                           
12 A Razão, Rio de Janeiro, 13 de abril de 1919. 
13 A Razão, Rio de Janeiro, 29 de agosto de 1919. 
14 Spártacus, Rio de Janeiro, 30 de agosto de 1919 e 1º de novembro de 1919. 
15 Devido ao impacto da Revolução Russa nas hostes libertárias, Edgard Leuenroth e Hélio Negro 

(pseudônimo de Antônio Candeias Duarte), dois anarquistas que militavam no movimento operário de São 

Paulo, publicaram, em 1919, uma brochura onde interpretavam os acontecimentos revolucionários russos 

sob a ótica anarquista, considerando que o regime que vigia ali tinha como horizonte o “almejado 

comunismo libertário”. O que é o maximismo ou bolchevismo – Programa Comunista, São Paulo, Editora 

Semente, 1919, p. 9. 



chamada aquela companhia de luz e energia elétrica. Nele, 

estimulava os funcionários da empresa a organizarem-se de 

modo a fazer frente à exploração que os atingia. Aos seus 

olhos a saída era clara: a formação de “verdadeiros 

sindicatos de resistência”. Marinho falava com 

conhecimento de causa, pois havia trabalhado por muitos 

anos naquela empresa.16 A segunda participação dele no 

Spártacus foi na edição de 27 de setembro de 1919, quando 

subscreveu outro abaixo-assinado, dessa vez contra a 

expulsão de trabalhadores estrangeiros, acusados pelo 

governo federal de serem anarquistas. É interessante notar 

que assinavam também o documento Carlos Dias, José 

Oiticica, Álvaro Palmeira, Astrojildo Pereira, dentre outros 

militantes que haviam participado da revolta de 1918.17 

Na última vez em que escreveu naquele periódico, 

Eustáquio Marinho novamente condenou a expulsão de 

trabalhadores estrangeiros acusados de serem anarquistas 

e, ao fazê-lo, relatou sua própria experiência de conversão 

ao ideal ácrata. De acordo com ele, foi buscando entender o 

motivo de haver expulsões de operários que sua curiosidade 

o levou a procurar uma literatura que esclarecesse “quem 

eram os anarquistas”, afinal. Ao ler os escritos de Sébastien 

                                                           
16 A Razão, Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1918; Spártacus, Rio de Janeiro, 30 de agosto de 1919. Em 

outro artigo, publicado no Spártacus de 1º de novembro de 1919, Eustáquio Marinho afirma ter trabalhado 

na Light “desde a mais tenra idade”. 
17 Spártacus, Rio de Janeiro, 27 de setembro de 1919. Nesta fonte a profissão referida de Eustáquio Marinho 

é a de metalúrgico. 



Faure e Piotr Kropotkin, “foi como um raio de luz” em seu 

cérebro, mas ainda não havia adotado as ideias libertárias. 

Foi ao conjugar tais leituras às “de crítica histórica e 

religiosa” e “história natural e astronomia”, que se tornou 

“inteiramente anarquista”.18 É o próprio Marinho quem afirma 

que após adotar o ideal anárquico, já não mais aceitava 

“sem protesto os deuses no céu e os patrões na terra”; e isso 

sem travar contato com organizações operárias e militantes 

estrangeiros, em flagrante contradição com as acusações 

das classes dominantes nacionais, que opunham à ação 

deletéria dos imigrantes radicais a dos trabalhadores 

nativos, idealizados como ordeiros e operosos.19 

Foi provavelmente em função da escalada repressiva no Rio 

de Janeiro que Eustáquio Marinho empreendeu um 

deslocamento para Salvador, capital de seu estado natal, a 

Bahia. As fontes pesquisadas assinalam sua presença em 

território soteropolitano a partir de abril de 1920, quando 

assinou um artigo no Germinal20 defendendo a necessidade 

de se empreender uma revolução social para alcançar a 

emancipação dos trabalhadores. Na sequência, ele foi um 

                                                           
18 Spártacus, Rio de Janeiro, 1º de Novembro de 1919. 
19 Spártacus, Rio de Janeiro, 1 de Novembro de 1919. 
20 Germinal, Salvador, 1º de maio de 1920. 



dos muitos oradores na celebração e passeata do Primeiro 

de Maio daquele ano.21  

Uma vez em solo baiano, Marinho ingressou no Sindicato de 

Pedreiros, Carpinteiros e Demais Classes (SPCDC), 

associação que congregava os trabalhadores ligados aos 

ofícios da construção civil e que abrigava outros militantes 

evadidos da capital federal, como o insurreto de 1918, 

Agripino Nazareth. A partir de então, o itinerário militante de 

Marinho vinculou-se aos caminhos percorridos pelo SPCDC, 

pois tudo indica ter sido ele o principal mentor da 

radicalização rumo à adoção do método sindicalista 

revolucionário, que guiou as ações do sindicato a partir de 

setembro de 1920.22 Tal compreensão ganha força quando 

verificamos que ele ocupou o posto de secretário-geral 

daquela associação, pelo menos entre janeiro de 1921 e 

dezembro de 1922.23  

A opção pelo horizonte revolucionário baseado na ação 

sindical, tão cara aos anarquistas organizacionistas, 

materializou-se com a publicação, por parte do SPCDC, de 

A Voz do Trabalhador,24 entre outubro de 1920 e dezembro 

                                                           
21 Germinal, Salvador, 1º de maio de 1920. Ao anunciar a programação das celebrações operárias referentes 

ao Primeiro de Maio, o jornal soteropolitano A Tarde, de 29 de abril de 1920, informava que Eustáquio 

Marinho discursaria duas vezes ao longo do percurso da passeata. 
22 GUIMARÃES, Luciano de Moura. “Ideias perniciosas do anarquismo” na Bahia. Lutas e organização 

dos trabalhadores da construção civil (Salvador, 1919-1922). Dissertação (Mestrado em História Social) 

– FFCH – UFBA, Salvador, 2012, p. 187-199. 
23 Ver: A Voz do Trabalhador, Salvador, 22 de janeiro de 1921. 
24 Sintomaticamente homônimo ao da Confederação Operária Brasileira, que propugnava o mesmo 

sindicalismo revolucionário enquanto estratégia de luta e organização dos trabalhadores. 



de 1922. Marinho, na qualidade de secretário-geral do 

sindicato escreveria com regularidade em suas páginas. Em 

janeiro de 1921, dando continuidade ao seu esforço 

oraganizativo, o SPCDC anunciava para breve a fundação 

do Grupo Escolar Carlos Dias, não por acaso uma 

homenagem a um militante anarquista muito preocupado 

com a questão da instrução operária, também participante 

do levante de novembro de 1918. A escola começou a 

funcionar em 14 de fevereiro de 1921 e o jornal do sindicato 

convocava seus filiados a comparecerem “às aulas e as 

sessões! às aulas para as Luzes, às sessões para a 

organização”. Instrução e organização eram concebidos, 

então, como dois lados da mesma moeda na luta pela 

emancipação dos trabalhadores.25  

Ativistas anarquistas de diversas regiões do país 

colaboravam com A Voz do Trabalhador. José Oiticica, 

Antônio Bernardo Canellas, Fernandes Varela e D. 

Fagundes foram alguns deles. Na biblioteca do SPCDC 

podia-se encontrar exemplares de jornais operários de 

diversos lugares do país e do mundo: A Plebe, de São Paulo; 

a revista Movimento Comunista, do Rio de Janeiro; A Voz 

Operária, de Sergipe; A Hora Social, de Pernambuco; O 

                                                           
25 Rodapé constante em alguns números do A Voz do Trabalhador. 



Trabalho, de Alagoas; El Comunista, da Itália; Transporte 

Internacional, da Holanda, dentre outros.26 

A Revolução Russa era vista como o grande paradigma de 

transformação social que poderia se repetir na Bahia, caso 

os operários se articulassem em sindicatos de resistência, 

por isso A Voz do Trabalhador preconizava a necessidade 

de organização proletária e anunciava “a vinda da Rússia à 

Bahia”. O jornal alertava os trabalhadores, em tom 

propagandístico, que era pela organização que as 

instituições da sociedade capitalista, como o clero, a 

burguesia e o Estado predominavam e oprimiam o 

trabalhador. Em vista disso, exortava: “pela organização 

haveis de vos erguer, vos revoltar e vos libertar. Pela 

organização vencereis vossos adversários”.27 

Um aspecto importante a se destacar é a preocupação de 

Eustáquio Marinho e do SPCDC em se comunicar com o 

conjunto da classe operária soteropolitana, marcada 

racialmente pela presença negra e afrodescendente. Uma 

vez que na Bahia o impacto da imigração foi insignificante28 

e a mão de obra existente – basicamente negra e nacional – 

continuou, na I República, a “desempenhar as mesmas 

                                                           
26 GUIMARÃES, op. cit., p. 211-214. 
27 A Voz do Trabalhador, Salvador, 9 de outubro de 1920. 
28 SANTOS, Mário Augusto da Silva. Sobrevivência e Tensões sociais. Salvador (1890-1930), Tese 

(Doutorado em História) – FFLCH, USP, São Paulo, 1982, p. 30. 



ocupações de épocas pretéritas”,29 os ex-cativos e seus 

descendentes não foram deslocados do mercado de 

trabalho pelos imigrantes europeus, como aconteceu em 

São Paulo, por exemplo. Assim, o legado do período 

escravista – podemos observar – incidia profundamente 

sobre a estrutura social soteropolitana, bem como 

caracterizava o perfil racial de sua classe trabalhadora, 

inclusive daqueles envolvidos nas atividades da construção 

civil. 

Atacando o capitalismo como o grande vilão, culpado pelos 

incontáveis males que acometiam os trabalhadores, em 

geral, o jornal do SPCDC não tinha dúvidas em decretar: “a 

sociedade atual dividiu a humanidade em duas classes: 

senhores e escravos”.30  Ou ainda: “quem quer que espere 

um salário é um escravo”.31 Nas páginas do periódico dos 

trabalhadores da construção civil, o proletário era 

usualmente identificado como o “escravo moderno” e o 

capitalismo, juntamente com todos os seus representantes, 

como o responsável pela “escravidão moderna”. Tratando 

do caso das condições de trabalho e dos ínfimos salários 

percebidos pelas costureiras das “manufaturas de roupas 

feitas” e das camisarias de Salvador,  A Voz do Trabalhador 

                                                           
29 CASTELLUCCI, Aldrin. Industriais e operários numa conjuntura de crise (1914 – 1921). Salvador, 

Fieb, 2004, p. 79. 
30 A Voz do Trabalhador, Salvador, 19 de fevereiro de 1921. 
31 A Voz do Trabalhador, Salvador, 19 de fevereiro de 1921. 



sentenciava: “As cadeias e as verdascas [chibatas] do 

escravo moderno, são a fome!”.32 

Um dos exemplos mais interessantes da conjunção entre as 

experiências da escravidão com aquela da nova realidade 

em que os trabalhadores estavam inseridos, pode ser visto 

num artigo em que Eustáquio Marinho, preocupado com a 

indiferença da categoria ao grêmio laboral, conclama os 

operários da construção civil a frequentarem a entidade: 

“Vinde cerrar fileiras com os vossos irmãos 

de sofrimentos, não vos esqueçais: hoje 

tendes um fato novo, uma vida mais em 

desafogo pelos esforços e sacrifícios 

daqueles pais amantíssimos que, outrora, 

sendo vendidos aos seus senhores, ainda 

assim, procuravam libertar-se daquelas 

tiranias e com altivez libertavam também a 

sua prole escravizada. E hoje?! É este 

estado vergonhoso da escravidão moderna 

mormente aqui na Bahia. […] É preciso 

partirmos esses grilhões e deixarmos essa 

apatia própria para vilões, sem vontade e 

sem amor para uma vida melhor.”33 (Grifos 

nossos) 

                                                           
32 A Voz do Trabalhador, Salvador, 5 de março de 1921. 
33 A Voz do Trabalhador, Salvador, 5 de março de 1921. 



Marinho opõe à apatia e inação que ele afirmava encontrar 

entre os trabalhadores da construção civil, aqueles que 

estavam sob o jugo da “escravidão moderna”, a iniciativa e 

espírito de luta de seus “pais amantíssimos”, que, segunda 

essa apropriação da memória da escravidão, obtiveram a 

liberdade com “esforços e sacrifícios”, para si e para sua 

prole. Se os operários da construção civil gozavam “de uma 

vida mais em desafogo”, isto se devia às ações de seus 

predecessores. Aos “escravos modernos” caberia, portanto, 

fazer jus a esse legado e partir “esses grilhões”, que os 

impediam de usufruir de “uma vida melhor”.  

Em outro artigo, por ocasião da passagem do 13 de Maio de 

1921, provavelmente também escrito por Marinho, resta 

claro o quanto os legados da escravidão foram experiências 

acumuladas e apropriadas (de múltiplos modos), norteando, 

ao lado das ideias anarquistas e do método sindicalista 

revolucionário, as lutas e estratégias dos trabalhadores em 

pleno século XX, funcionando como um alicerce poderoso 

nos embates pela transformação da sociedade em termos 

mais inclusivos. 

“[...] Por um decreto imperial foi 

teoricamente, abolida a escravidão no 

Brasil, porém, praticamente ela existe, tanto 

nas cidades, como nos campos. 



[…] Os (troncos) os bacalhaus, etc. pelos 

engenhos do interior são provas frisantes 

dessa existência de outrora. 

[…] Que o digam os camponeses; os 

trabalhadores […] deram-lhe 

aparentemente a 'liberdade política', para 

que o Brasil pudesse se ombrear, sem 

desdouro, com as nações do Velho Mundo. 

[…] A grande nódoa ficará na História dos 

Povos, para mostrar que homens 

'civilizados' negociavam na venda de 

homens da mesma espécie como se fossem 

seus inferiores. 

Neste século não satisfaz […], a liberdade 

política sem a liberdade econômica, que é o 

fito dos escravos de hoje; sem o que não há 

liberdade possível. 

É o 13 de maio dos trabalhadores do Brasil 

de Amanhã, que se há de repetir pela 

transformação social.”34 

O último indício que identificamos da trajetória militante de 

Eustáquio Marinho na Bahia data de 16 de dezembro de 

1922, quando assinou um artigo n’A Voz do Trabalhador. 

                                                           
34 A Voz do Trabalhador, Salvador, 14 de maio de 1921. 



Nele, discutia “a origem e os fatores” que dificultavam a 

organização do operariado local. Pregando a necessidade 

dos trabalhadores derrotarem o capital, saía em defesa: da 

criação de sindicatos de resistência para todas as 

profissões; da formação de uma federação no nível regional; 

e da constituição de uma Confederação Nacional de 

organizações sindicais. Estes objetivos, ao serem 

efetivados, deveriam prover o movimento operário com “sua 

própria imprensa, o seu teatro, as suas próprias diversões”, 

assegurando a afirmação de uma cultura própria, fruto da 

experiência operária. 

Ao longo da década de 1920, como o que se verificou com 

tantos outros militantes daquela conjuntura em todo o globo, 

a resistência de Marinho quanto à adoção da solução 

político-partidária vinculada à ação sindical parece ter 

arrefecido. Seus trânsitos ideológicos acompanham sua 

mobilidade geográfica. Ele continuou a circular e, em 1928, 

residia em Vitória, Espírito Santo, quando assinou uma 

moção de apoio aos candidatos do Bloco Operário e 

Camponês, braço político-partidário do PCB.35 

Entre luzes e sombras, finalmente, suas breves referências 

biográficas conhecidas são encerradas por Otávio Brandão, 

                                                           
35 Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 27 de julho de 1929. 



que atesta seu desaparecimento “obscuramente durante o 

governo Vargas”.36 

                                                           
36 BRANDÃO, op. cit., p. 268. 



 

 

 



 

 



 


