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Resumo 

A presente pesquisa teve como principal objetivo construir a biografia de José Rodrigues 

Leite e Oiticica (1882-1957) enfatizando as características de sua militância anarquista 

no âmbito político social brasileiro conformado entre a década de 1910 e o término do 

Estado Novo. Oiticica, segundo Sheldon Leslie Maran,(1979) atuando no Rio de Janeiro, 

diferentemente de outros anarquistas que aderiram à corrente ideológica bolchevique após 

a Revolução Russa, ajudou, juntamente com Edgard Leuenroth, em São Paulo, a sustentar 

por muitos anos um pequeno grupo de anarquistas brasileiros. Por conseguinte, 

analisando sua militância libertária, desenvolvimento e resistência das ideias ácratas em 

um contexto de transformações políticas, e observando a multifacetada trajetória deste 

personagem, renomado tanto no movimento operário quanto nos meios intelectuais 

brasileiros, o estudo pretende perceber a construção, as rupturas e as continuidades de seu 

pensamento ácrata em uma conjuntura que evidencia duas formas de controle promovidas 

pelo Estado. São elas, primeiramente, pautada nas bases da ortodoxia liberal/federalista, 

mas com características nacionais, e, posteriormente, no centralismo/corporativista do 

nacional estatismo. A escolha por este recorte temporal foi motivada pela possibilidade 

de refletir sobre a relação entre as estratégias escolhidas por José Oiticica concernentes a 

divulgação e resistências de suas ideias anarquistas e uma política estatal, referente à 

“questão social”, em transição. Quando, sem deixar de lado as práticas violentas e 

repressoras, após as movimentações que marcaram o fim da década de 1910, o Estado, 

lentamente, vai adicionando em suas pautas as problemáticas atinentes ao mundo do 

trabalho. Para tanto cumprirmos com nossos objetivos, partimos de um viés analítico que 

não entende as trajetórias de homens e mulheres a partir de um prisma linear, coerente e 

hermético à todas as questões inseridas nos ambientes sociais frequentados. Ou seja, 

conforme aconselham os novos paradigmas acerca dos estudos biográficos, procuramos 

perceber como as relações, as situações, e as possibilidades criadas e dispostas, vão 

influenciando nas decisões que compõem a trajetória de José Oiticica. 

Palavras-Chave: José Oiticica; Anarquismo; Movimento Operário; Movimento 

Anarquista; Questão Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This research had as main objective to build the biography of José Rodrigues Leite e 

Oiticica (1882-1957) emphasizing the characteristics of his anarchist militancy in the 

Brazilian social political sphere, formed between the 1910s and the end of the Estado 

Novo. Oiticica, according to Sheldon Leslie Maran (1979), working in Rio de Janeiro, 

unlike other anarchists who joined the Bolshevik ideological current after the Russian 

Revolution, helped, together with Edgard Leuenroth, in São Paulo, to support for a long 

time a small group of Brazilian anarchists .Consequently, by analyzing his libertarian 

militancy, development and resistance of the uncritical ideas in a context of political 

transformations, and observing the multifaceted trajectory of this character, renowned 

both in the workers' movement and in the Brazilian intellectual circles, the study intends 

to understand the construction, the ruptures and the continuities of his agate thinking at 

a juncture that highlights two forms of control promoted by the State. They are, first, 

guided by the bases of liberal/federalist orthodoxy, but with national characteristics, and, 

later, by the centralism/corporatism of national statism. The choice for this time period 

was motivated by the possibility of reflecting about the relationship between the strategies 

chosen by José Oiticica concerning to the dissemination and resistance of his anarchist 

ideas and a state policy, referring to the “social issue”, in transition. When, without 

leaving aside the violent and repressive practices, after the movements that marked the 

end of the 1910s, the State slowly added to its guidelines the problems related to the world 

of work.Therefore, in order to fulfill our objectives, we start from an analytical bias that 

does not understand the trajectories of men and women from a linear, coherent and 

hermetic prism to all issues inserted in the frequented social environments. In other 

words, as the new paradigms advise on biographical studies, we seek to understand how 

the relationships, situations, and possibilities created and disposed, influence the 

decisions that make up José Oiticica's trajectory. 

Key words: José Oiticica; Anarchism; Labor Movement; Anarchist Movement; Social 

Issues. 
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INTRODUÇÃO 

 

No ano de 1945 o Brasil passaria por um processo de abertura política que 

marcaria o fim da ditadura do Estado Novo, iniciada em 1937. Capitaneado por Getúlio 

Vargas, este governo ficaria marcado, não somente, mas com grande destaque, por uma 

política de intensa repressão às correntes ideológicas que se opunham às decisões oficiais. 

Entre estas forças opositoras estava o movimento anarquista e sindicalista autônomo. 

Tendo assumido a cadeira presidencial em 1930, por meio de um movimento civil-militar 

que impediu a posse do candidato eleito Júlio Prestes, Vargas priorizou um programa 

político que, a despeito das marchas e contra-marchas, resultou, entre outros fatores, no 

fim do protagonismo libertário em meio à organização operária, e, consequentemente, na 

construção da heteronomia sindical. Sua estratégia de estatização dos sindicatos, 

exigência para garantia dos direitos trabalhistas que paulatinamente iam sendo 

institucionalizados, juntamente com a ação repressiva das forças policias garantiram o 

silenciamento de homens e mulheres que se posicionavam contra toda e qualquer forma 

de tutela. Na avaliação destes últimos, a tutela serviria ao controle da população 

auxiliando na manutenção de uma sociedade desigual que privilegiava uns poucos em 

detrimento de muitos. 

A abertura política em 1945 possibilitou a reorganização, em certa medida, mas 

não mais com a mesma intensidade dos anos da Primeira República, destes grupos 

contrários à ordem instituída. Com efeito, em outubro daquele ano, apareceria o periódico 

libertário Remodelações. No qual, vários anarquistas se reuniram na tentativa de retomar 

o protagonismo da luta contra o sistema capitalista e seus pilares de sustentação. Entre 

estes militantes, estava presente José Rodrigues Leite e Oiticica. 
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Segundo boa parte dos que estudaram a trajetória do professor José Oiticica, entre 

eles Edgar Rodrigues, Roberto das Neves, Alexandre Samis e Arnoni Prado, este 

personagem, que tem suas raízes sociais fincadas na oligarquia brasileira, além de 

militante anarquista, foi um intelectual e publicista que participou ativamente das lutas 

operárias ocorridas no país durante a Primeira República. É reconhecido também por ser 

um indivíduo de cultura vastíssima, tendo conhecimento em diversas áreas como Direito, 

Medicina, Filologia, Ciências Humanas além de dominar vários idiomas (latim e grego 

clássicos, francês, inglês, alemão, espanhol, italiano, russo e esperanto), sendo 

considerado um dos maiores linguistas, fonetistas e filólogos do Brasil. Nas palavras de 

Samis, “apaixonado pelas letras e movido pela sua ideologia, alcançou renome 

internacional e foi mesmo, para alguns governos, um perigoso subversivo”1. 

José Oiticica, seguindo sua ideologia, realizou palestras e cursos de caráter 

doutrinário e educativo, escreveu artigos para jornais, elaborou peças de teatro e 

participou ativamente das movimentações que contribuíram para a configuração do 

momento de maior disputa entre capital e trabalho na Primeira República, entre 1917 e 

1920. Para tanto, atuou nos eventos da Federação Operária do Rio de Janeiro que 

resultaram na eclosão de greves como a generalizada na capital federal em julho de 1917. 

Se fez presente também na organização da insurreição anarquista do Rio de Janeiro, em 

1918, e, no ano seguinte, em 1919, teve importante destaque entre os anarquistas que 

integraram o Partido Comunista do Brasil, este, de ideologia libertária.  

Durante os anos de 1920, momento de transição política entre “a vigência da 

ortodoxia liberal e a construção do sindicalismo corporativista”2, da ascensão da 

                                                             
1 SAMIS, Alexandre. Presenças Indômitas: José Oiticica e Domingos Passos. In: FERREIRA, Jorge e 

REIS, Daniel Aarão. A Formação das Tradições 1889-1945. Col. História da Esquerdas, vol. 3. Rio de 

Janeiro, Civilização Brasileira, 2007. p.92 
2 ADDOR, Carlos Augusto. Um Homem Vale um Homem: memória, história e anarquismo na obra 

de Edgar Rodrigues. Rio de Janeiro-RJ, Achiamé, 2012. p.211 
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estratégia cooperativista como bússola dos embates entre operários e empresários, da 

desgastante disputa entre os programas revolucionários libertários e marxistas após a 

criação do Partido Comunista do Brasil, em 1922, José Oiticica procurou ressaltar a 

importância da promoção de uma organização específica e eficiente entre os militantes 

que compunham o universo ácrata. Neste momento de “porre ideológico”3, defendeu a 

união entre as correntes revolucionárias contra o Estado e o capitalismo. No entanto, outro 

acontecimento político afetaria diretamente a militância do professor anarquista. 

Uma terceira força contestadora das políticas federais surgiria durante esta década, 

o movimento tenentista. Conforme Daniel Aarão Reis, este movimento era composto por 

militares de baixa patente do exército brasileiro e denunciavam o  

 

 

caráter não republicano e elitista daquela República de eleições 

arranjadas e de corrupção endêmica. [...]. E havia também 

reivindicações de ordem corporativa, relativas à insuficiência de 

soldos e equipamentos que convertia as Forças Armadas em 

instituições irrelevantes.4 

 

 

Quando a insatisfação desta jovem oficialidade se corporificou em levantes 

armados, nos anos de 1922 e 1924, o Estado brasileiro respondeu com o recrudescimento 

da repressão às vozes e corpos que se opunham às suas normativas, afetando, ainda mais, 

outro grupo que fazia frente ao governo, os anarquistas. Com efeito, os libertários, antigos 

inimigos da República, não ficariam fora das listas de ordem de detenção que se seguiram. 

José Oiticica foi um dos que amargaram o horrível sabor das prisões de Arthur Bernardes. 

                                                             
3 Termo utilizado por Evaristo de Moraes para definir os anos. MORAES FILHO, Evaristo. O socialismo 

brasileiro. Brasília: Câmara dos Deputados, 1981. 
4 REIS, Daniel Aarão. Luis Carlos Prestes: um revolucionário entre dois mundos. São Paulo-SP, Cia 

das Letras, 2014. p.33 
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Preso em julho de 1924, somente no segundo semestre do ano seguinte conseguiria sua 

liberdade. Assim como nosso personagem, muitos outros libertários foram encarcerados 

durante o estado de sítio declarado pelo presidente mineiro. Estas prisões prejudicaram, 

em grande medida, as tentativas de organização do movimento anarquista propostas por 

Oiticica e outros companheiros, tal qual a inserção social do pensamento ácrata por vias 

sindicais. A reclusão destes militantes, retirando-os dos ambientes operários, contribuiria 

com introdução, já em curso, de programas concorrentes, sobretudo da corrente 

cooperativista liderada pelo funcionário público Sarandy Raposo.  

A disputa ideológica, o distanciamento cada vez maior entre as propostas 

comunistas e anarquistas e a ascensão do autoritarismo do governo russo motivariam o 

professor de língua portuguesa do Colégio Pedro II a desistir da frente única contra os 

Estado e o capitalismo. Mas, a organização ainda continuaria, no pensamento de Oiticica, 

a ser a coluna vertebral da revolução. 

Nos anos 30, momento em que o anarquismo perdia cada vez mais sua expressão 

no meio sindical, Oiticica, após retornar da Alemanha, onde atuou como professor na 

Universidade de Hamburgo, deu continuidade à militância libertária. No entanto, sua 

atuação passa ser mais intensa nos órgãos de propaganda social paulistanos, seja 

publicando artigos nos periódicos daquela cidade ou palestrando nos salões de 

instituições receptivas às teorias ácratas. Quando não era mais possível levar às ruas da 

cidade, seja pelas letras ou pela fala, a defesa do pensamento anarquista e sua indignação 

contra a ordem social instituída, parece-nos que o chão das salas de aula e a Sociedade 

Rosa Cruz se configurariam, para ele, naquele momento, como espaços possíveis para a 

sequência da luta contra o sistema vigente. Após o fim do Estado Novo, com maior 

liberdade de expressão, por meio do periódico Ação Direta e outros veículos de 
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propaganda libertária, o professor continuaria a defender o anarquismo até o momento de 

sua morte em 30 de junho de 1957. 

O intuito de nossa pesquisa é realizar um estudo biográfico de José Oiticica 

enfatizando sua militância anarquista no âmbito político social brasileiro entre os anos da 

década de 1910 até o fim da ditadura de Getúlio Vargas, em 1945. Neste espaço temporal 

estão localizados o momento de construção do pensamento social de José Oiticica, da 

ascensão das ideias anarquistas nos meios operários, e do fim do protagonismo libertário 

junto à luta sindical. Este recorte delimita também a vigência de dois modelos de 

organização política nacional, o federalismo liberal e o centralismo estatal.  

Em consequência, acreditamos que, tendo como contexto as questões político 

sociais compreendidas nesta demarcação temporal, conseguiremos com maior clareza 

refletir acerca de alguns aspectos que, a nosso ver, marcam a biografia de José Oiticica, 

como: a relação conflituosa entre seu o lugar social e sua escolha pela defesa das classes 

subalternas; a condição de ativista e arrimo de família; assim como a ênfase na 

organização da militância e na crença da educação livre como estratégias utilizadas na 

construção do protagonismo anarquistas junto aos sindicatos operários e, posteriormente, 

na tentativa de continuidade deste destaque quando o Estado, sem deixar de lado as 

práticas violentas e repressoras, gradativamente passou a tratar a questão operária e social 

por meio de ações ora assistenciais, ora fiscalizadoras5.  

Pensamos que a observação destes pontos enriquecerá nosso trabalho e 

humanizará o personagem que é o nosso objeto de pesquisa. De igual forma, acreditamos 

que esta tese, seguindo estas premissas, poderá abrir novas chaves de entendimento 

                                                             
5 REIS FILHO, Daniel Aarão. Anarquismo anarquistas. In: BORGES, Rafael e FILHO, Daniel 
Aarão Reis (org). História do Anarquismo no Brasil (volume I). Niterói, EdUFF, 2006, p.13 
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concernente à conjuntura político social estudada. Objetivo este proposto pelos estudos 

biográficos que seguem as diretrizes do campo da Nova História Política.  

Sabina Loriga, em entrevista realizada por Schmidt, afirma que as novas 

abordagens biográficas “não pensam a sociedade como uma totalidade independente das 

vontades individuais”6. Pelo contrário, a biografia deveria ser um conjunto no qual se 

reuniria o todo social com as vidas individuais. O indivíduo ganha espaço nas explicações 

das estruturas sociais. Para ela, é a partir do estudo do indivíduo que poderemos alcançar 

uma melhor análise das sociedades. Neste sentido, pensamos que, tendo Oiticica como 

fio condutor, poderemos também lançar luz sobre a história do movimento anarquista e 

operário brasileiro, assim como da organização política federal referente às conjunturas 

abordadas.  

Acreditamos também que seja frutífero para nossas análises acerca das trajetórias 

que configuram a biografia de José Oiticica, a qual está inserida e é ativa no contexto 

sócio político brasileiro do período observado, a utilização das metodologias que definem 

os estudos micro-históricos. Este campo historiográfico, que prima pelas abordagens 

“essencialmente baseada na redução de escala da observação, em uma análise 

microscópica”7, nos auxiliará na percepção dos conflitos pessoais que acompanham e 

definem as escolhas de Oiticica. Possibilitando, então, o entendimento do seu 

comportamento por meio de uma ótica realista que compreende o personagem e suas 

ações a partir do jogo de possibilidades presentes entre as fronteiras das liberdades 

individuais e as limitações dos sistemas normativos estabelecidos pela “Ordem Mundial”. 

Pois, como afirma Giovani Levi, “[...], toda ação social é vista como resultado de uma 

constante negociação, manipulação, escolhas e decisões do indivíduo, diante de uma 

                                                             
6 SCHMIDT, Benito. Entrevista com Sabina Loriga: A história biográfica. Métis. História & Cultura, 

Caxias do Sul, p. 11-23, jun. 2003. 
7 LEVI, Giovanni. Sobre a micro-história In: BURKE, Peter (org). A escrita da história: novas 

perspectivas. São Paulo: Editora da UNESP, 1992. p.136 
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realidade normativa que, embora difusa, não obstante oferece muitas possibilidades de 

interpretações e liberdades pessoais”8  

Nosso personagem, a partir de cursos, palestras, peças teatrais e produções na 

imprensa operária e burguesa tentou sistematizar o pensamento libertário e auxiliar na 

construção de consciências revolucionárias valorizando os princípios da liberdade, 

igualdade, fraternidade, solidariedade e autonomia individual. Sua militância revela uma 

permanente preocupação com a defesa da educação voltada à promoção da ação social 

em benefício da eclosão insurrecional contra o sistema político vigente. Para tanto, 

defendeu durante toda sua vida libertária a necessidade da organização dos anarquistas 

em torno de agremiações que resultassem no sucesso da construção da sociedade 

comunista-anarquista. Com efeito, a construção da biografia deste professor, com ênfase 

em sua militância, nos revela um desejo constante, por parte de José Oiticica, de 

transformar o território político, econômico e social nacional e mundial. Em sua 

avaliação, a revolução se completaria quando se internacionalizasse. Assim, pensamos 

que esta tese se insere também no campo da História Política renovada, a qual, 

diferentemente da História Política tradicional, que privilegiava as efemeridades e os 

grandes líderes, pretende analisar as bases que originam, amparam e legitimam o 

funcionamento do poder e das trajetórias individuais. Concordamos, então, com Carlos 

Addor, quando este afirma que a luta dos anarquistas contra os poderes instituídos 

compõem a História Política, visto que ela é “condicionada pelas próprias instituições 

governamentais contra quais luta.9 

Apoiando-nos nestes pressupostos procuramos analisar a trajetória individual e 

coletiva do personagem, buscando conhecer melhor sua história e as conjunturas em que 

                                                             
8 LEVI, Giovanni. Sobre a micro-história In: BURKE, Peter (org). A escrita da história: novas 

perspectivas. São Paulo: Editora da UNESP, 1992. p.135 
9 ADDOR, Carlos Augusto. Um Homem Vale um Homem: memória, história e anarquismo na obra 

de Edgar Rodrigues. Rio de Janeiro-RJ, Achiamé, 2012. p.30 
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estiveram localizadas. Sem pretender esgotar os temas presentes neste estudo, sobretudo 

a militância anarquista de José Oiticica, discorreremos acerca de alguns aspectos que 

elegemos como importantes tentando perceber os conflitos e tensões existentes nas 

escolhas que configuram sua biografia. Para tanto, dividimos o tema em 4 capítulos. 

No Primeiro Capítulo, a partir de uma apresentação genealógica de Oiticica, 

buscamos analisar a origem social do personagem, para, posteriormente, discorrer acerca 

da sua formação educacional, da construção da sua ideologia anarquista, da sua formação 

profissional e militante. Desta maneira, os primeiros anos de Oiticica, na vida e no 

ativismo, serão os objetos centrais deste capítulo.  

Assim, nesta etapa, abordaremos o período entre junho de 1882, momento de seu 

nascimento, até 1916, ano que precede a conjuntura disposta entre 1917 e 1920, 

reconhecida pela historiografia como o momento de maior embate entre capital e trabalho 

na Primeira República. São durante estes anos que José Oiticica se formará 

intelectualmente, somará experiências representativas na construção de seu pensamento 

social e absorverá grande parte do conhecimento que servirá posteriormente à sua 

militância anarquista. 

Portanto, tivemos como objetivo perceber as escolhas, os itinerários, as estratégias 

e os campos de possibilidades que compõem sua biografia. Em consequência, 

incursionamos por várias fases da vida de Oiticica como sua infância, sua formação 

educacional, a construção de suas críticas sociais, suas escolhas profissionais, pelas 

responsabilidades que o casamento e a família trazem, pela sua “entrada no anarquismo”, 

e, por fim, pela construção de sua militância e protagonismo entre os movimentos de 

contestação da ordem estabelecida. É válido ressaltar que estas escolhas nem sempre são 

coerentes, são compostas também por incertezas, contradições, desilusões e outras 
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subjetividades e influenciadas pelas relações construídas nos ambientes frequentados. Ao 

sublinhá-las em nosso trabalho, procuramos humanizar nosso personagem. 

No Segundo Capítulo abordaremos os três últimos anos da década de 1910. Este 

período configura o momento de grande atuação e intensa movimentação operária e 

libertária em direção à derrubada da estrutura política e econômica vigente naquela 

conjuntura. Com efeito, observaremos o ativismo de José Oiticica em meio a este contexto 

paredista que teve início em algumas capitais do país no ano de 1917 e duraria, ao menos 

com maior vigor, sobretudo no Rio de Janeiro, até início de 1920.  

O impacto da Primeira Guerra Mundial, a escalada da repressão policial aos 

movimentos sociais do país e o sucesso das revoluções russas, as quais simbolizavam 

para a militância ácrata uma etapa das lutas internacionais que desde muito tempo 

pretendiam eliminar as injustiças presentes nas relações humanas, estariam entre os 

motivos que levaram Oiticica e outros libertários a acreditarem que aquele cenário, 

iniciado no ano de 1917, era perfeito para a concretização de seus anseios acerca da 

construção da nova sociedade.  

Por conseguinte, abordaremos a tentativa insurrecional anarquista de 18 de 

novembro de 1918, na capital federal, dando relevância ao que acreditamos serem os 

fatores político-sociais que inspiraram nosso personagem e demais envolvidos a 

planejarem aquele levante. Desta maneira, serão abordados temas como: o movimento 

anarquista no Brasil; a organização sindical deste período; o impacto da Primeira Guerra 

Mundial na qualidade de vida das camadas populares; e, sobretudo, o reflexo da vitoriosa 

Revolução Russa no imaginário dos libertários brasileiros que estiveram à frente daquela 

insurreição que projetou atacar as bases do sistema capitalista.  

Finalizando esta conjuntura, contemplaremos o ano de 1919 dando relevância às 

transformações políticas no âmbito nacional e internacional, a partir das determinações 
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do Congresso da Paz, realizado em Versalhes, assim como do aumento da repressão 

policial no Brasil, que refletiram nas ações do movimento anarquista e sindical brasileiro. 

Entre estas ações, destacaremos a formação do Partido Comunista do Brasil de viés 

libertário, o aparecimento do periódico Spartacus e, claro, a atuação de José Oiticica nesta 

agremiação e neste veículo de defesa e propagação do pensamento ácrata. 

Continuando com o foco na questão sindical, no movimento libertário e na 

militância de José Oiticica, o Terceiro Capítulo está localizado entre os anos que 

configuram a conjuntura de transformação política no Brasil, ou seja, de 1920 a 1930. A 

década de 1920 é marcada pelo avanço das medidas repressivas aos movimentos de 

contestação e, também, pelo início das políticas estatais assistencialistas acerca das 

reinvindicações operárias. Consequentemente, a atração dos sindicatos à órbita 

cooperativista se dá em uma curva ascendente.  

A repressão, segundo o governo federal, era justificada pela necessidade de conter 

o avanço dos movimentos que se opunham à ordem vigente. Sob este prisma, as revoltas 

tenentistas serviram ao Estado para expandir suas práticas cerceadoras. Seguindo os 

modelos europeus a polícia política nacional modernizava suas estratégias de repressão 

aos movimentos que contestavam as medidas oficiais. Com efeito, os ataques aos grupos 

insurgentes se intensificavam cada vez mais, lotando as casas de detenção, sobretudo, de 

tenentes e anarquistas.  

É nesta década, mais precisamente no ano de 1922, que surge o Partido Comunista 

do Brasil. A ideologia preconizada por esta agremiação, menos que a corrente 

cooperativista, mas também muito prejudicial, na avaliação dos libertários, de forma lenta 

e gradual vai galgando espaço nos meios operários aproveitando as lacunas deixadas pela 

reclusão forçada dos anarquistas. Estes fatos, juntamente às medidas oficiais 

configurativas de uma transição entre uma política liberal/federalista da Primeira 
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República e o centralismo autoritário que caracterizou o regime varguista, formaram o 

manancial necessário para José Oiticica intensificar suas afirmações sobre a necessidade 

da organização concreta e eficiente dos libertários em benefício da revolução social. Em 

sua avaliação, somente organizados eles poderiam combater e destruir o Estado e suas 

instituições. Neste viés, objetivando a queda do sistema capitalistas, Oiticica, em um 

primeiro momento, defende a união entre as correntes ideológicas comunista e anarquista. 

Posteriormente, devido ao aumento das agressões verbais e físicas entres os militantes 

destas forças, motivadas sobretudo pelas divergências concernentes aos programas 

identificados em cada proposta, ele desiste desta ideia. Portanto, neste capítulo, de 

maneira geral, buscaremos entender o posicionamento de Oiticica perante as 

transformações políticas no Brasil e as estratégias do professor visando a manutenção do 

protagonismo anarquista na luta social.  

O Quarto e último Capítulo, se inicia com o retorno de José Oiticica ao Rio de 

Janeiro após residir por um tempo na Alemanha. Daremos, então, sequência à análise de 

sua militância anarquista. A conjuntura política nacional observada reunirá a “Revolução 

de 30”, passando pela “vitória” do liberalismo presente na Constituição de 1934, a 

instituição do Estado Novo em 1937 e seu fim, em 1945.  

Nos primeiros cinco anos, mesmo com o aumento da repressão federal, as vozes 

dissonantes às políticas governamentais varguista encontraram algum espaço para seus 

brados, assim como as ações que contestavam a ordem instituída. Neste período, a 

participação de Oiticica em jornais libertários e anticlericais se faz com maior constância 

na cidade de São Paulo, haja vista a maior repressão na capital federal, onde residia. Por 

meio deles, mais necessariamente, pelo A Plebe e pela A Lanterna, buscaremos analisar 

como aquela conjuntura de repressão, corporativismo e assistencialismo estatal refletiam 

na militância anarquista de José Oiticica. Assim como no capítulo anterior, buscamos 
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perceber quais foram as alternativas escolhidas por este ativista na tentativa de continuar 

a fazer frente ao Estado. 

Entretanto, a Lei de Segurança Nacional, de 1935, segundo José Oiticica, 

alcançaria seu objetivo final, conseguindo calar aqueles que arriscavam se rebelar contra 

Getúlio. A pá de cal sobre estes movimentos contestatórios viria com a institucionalização 

do Estado Novo, em 1937. A política ditatorial varguista será muito eficiente no sentido 

de paralisar as ações contrárias às medidas oficiais. Devido a isto, se torna impossível, 

pelas páginas de jornais ou comícios, fazer oposição ao Estado.  

Neste momento de silenciamento, e devido à ausência quase total de fontes mais 

concretas acerca da militância libertária de José Oiticica, basicamente, nos fiamos em 

memórias de ex-alunos e informações contidas em obras de outros autores para perceber 

a continuidade de seu ativismo. As poucas linhas referentes a esta etapa da biografia do 

personagem é um grande indicativo da efetividade dos planos estatais quanto a cerceador 

das vozes dissonantes à ordem imposta. 

No ano de 1945, com a ditatura já cambaleante, nosso personagem e outros 

libertários retornam com suas publicações e periódicos. Este ano marcará o fim da 

ditadura de Getúlio Vargas e também a nossa pesquisa acerca da biografia de José 

Oiticica. 

Apresentados os conteúdos que compõem esta tese, acreditamos ser relevante, 

ainda, ressaltar que nosso trabalho se distanciará dos valores que sustentam as biografias 

hagiográficas. Estas, conforme Regina Xavier, acentuando as capacidades criadoras e de 

ação dos homens, procuram elevá-los à condição de “heróis” responsáveis pelos 

caminhos da história.10 Em consequência, as narrativas presentes no gênero hagiográfico 

pretendem destacar as atitudes destes atores afirmando-as sempre coerentes com as 

                                                             
10 XAVIER, Regina Célia Lima. O desafio do trabalho biográfico. In: GUAZELLI, César Augusto 
Barcelos, Questões de Teoria e Metodologia da História. Porto Alegre: Ed UFRS, 2000 
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crenças e ideologias por eles defendidas. Nesta perspectiva, suas trajetórias serviriam 

como exemplos a serem seguidos pelos “seres comuns”. Contrariamente a esta proposta, 

nosso estudo, sem deixar de lado a observação das “capacidades criadoras e de ação” de 

José Oiticica, buscará observar também as tensões e contradições presentes em suas 

escolhas e “projetos de vida”, assim como os “campos de possibilidades”11 dispostos 

naquela conjuntura que possibilitaram os eventos que marcam sua biografia. Pensamos 

que por este prisma, diferentemente do gênero hagiográfico, humanizaremos nosso 

personagem, relacionando, em uma via de duas mãos, José Oiticica e contexto. Assim, 

como sugeria A. Gramsci, talvez, poderemos transformar sua biografia em uma 

monografia daquela época12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 VELHO, Gilberto. Projeto e metamorfose: antropologia das sociedades complexas (3a ed.). Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2003. 
12 GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere, 6 vols. Edição de Carlos Nelson Coutinho, com a 

colaboração de Luiz Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 

1999-2002 
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Capítulo I-  

José Oiticica: um homem de ideia e de ação. 

 

Era dezembro de 1930 e, por sugestão do governo federal, pela segunda vez, José 

Rodrigues Leite e Oiticica desembarcava junto com sua família no porto da cidade do Rio 

de Janeiro. O calor escaldante do verão carioca contrastava com o típico frio europeu, a 

ele comum desde setembro de 1929. A convite da Universidade de Hamburgo, após ter 

participado do 24° Congresso Internacional de Americanistas, sediado também em 

Hamburgo, José Oiticica se mudou para Alemanha, onde lecionaria Língua Portuguesa 

nesta instituição13. O contrato de cinco anos assinado entre as partes foi quebrado por 

exigência do novo chefe da República, Getúlio Vargas. A volta repentina certamente não 

lhe agradara.  

Oiticica, em artigo publicado no matutino Correio da Manhã, intitulado “Pelo 

Silêncio”, falou sobre suas prazerosas surpresas no velho continente. Contrapondo “a 

zoeira” cotidiana que cansava os tímpanos dos moradores da capital do Brasil, sinal de 

atraso para nosso personagem, revelava uma Hamburgo moderna, silenciosa, onde 

somente sons inevitáveis eram ouvidos. Naquela cidade seus ouvidos poderiam descansar 

do “barulho do Rio de Janeiro”.14  

A impossibilidade de concluir o programa de literatura proposto a seus alunos 

certamente foi outro motivo de insatisfação. Em ocasião anterior, Oiticica já havia 

protestado contra a polícia por impossibilitá-lo terminar uma aula no Colégio Pedro II15. 

                                                             
13 NEVES, Roberto das. Ação Direta: meio século de publicação libertária. Germinal, Rio de Janeiro-

RJ, 1970. p.12 
14 OITICICA, José. Pelo Silencio. O Correio da Manhã, Rio de Janeiro-RJ, 13 de novembro de 1929. 
15 AS ALGEMAS DE CARLOS LACERDA. O Malho. Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 1927. 
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A despeito de suas vontades, José Oiticica retornara ao Rio de Janeiro, àquele Rio tão 

bem definido por João do Rio, 

 

 

O Rio é porto de mar, é Cosmópolis, um caleidoscópio, é a praia com a 

vasa que o oceano lhe traz. Há de tudo. Vícios, horrores, gente de 
variados matizes, niilistas rumaicos, anarquistas espanhóis, ciganos 

debochados... Todas as raças trazem qualidades que desabrocham numa 

seiva delirante. Porto de mar, meu caro.16  

 

 

A militância política de José Oiticica, anarquista declarado desde 1912, fez com 

que o presidente desconfiasse dos motivos que levaram o professor a deixar a capital 

brasileira com destino à Alemanha. Como Oiticica era catedrático do Colégio Pedro II, 

instituição pública e referência de ensino no Brasil desde os tempos do Império, por meio 

do Ministro da Educação, Francisco Campos, Vargas obrigou seu retorno ao país. Caso 

negasse esta ordem seria destituído do seu cargo no Colégio Pedro II.  

Nem mesmo os diplomatas brasileiros e alemães conseguiram evitar sua volta, 

que deveria ser comprovada com a apresentação de José Oiticica ao chefe do Ministério 

da Educação. Neste encontro evidenciaram-se os motivos da exigência de seu retorno. 

Estes, estavam menos ligados à ocupação do cargo na instituição que pagava seu salário 

do que com suas práticas políticas. Segundo Oiticica, após explicar os motivos que o 

levaram à Alemanha e o que estava a fazer por lá, Francisco Campos, de forma sarcástica, 

lhe disse que se soubesse que o professor estava somente dando aulas não teria obrigado 

sua volta17. 

                                                             
16 RIO, João do. História de gente alegre. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1981.p.38 
17 NEVES, Roberto das. Ação Direta: meio século de publicação libertária. Germinal, Rio de Janeiro-

RJ, 1970. p.13 
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Como dito anteriormente, o retorno de Hamburgo não foi a primeira vez que, por 

indicação oficial, Oiticica voltava a viver no Rio de Janeiro. Ainda em 1919, sua 

militância social já teria motivado o governo federal a solicitar seu retorno à capital do 

país. Após ser acusado pela polícia carioca, chefiada por Aurelino Leal, de capitanear a 

tentativa insurrecional ocorrida no Rio de Janeiro em 18 de novembro de 1918, o 

anarquista teve como punição o desterro daquela cidade. No entanto, por intermédio de 

seu pai, o qual possuía grande influência política, conseguiu com que a pena fosse 

cumprida, junto a sua esposa e filhos, no Engenho Riachão, propriedade rural da família 

Oiticica a várias gerações, localizada no município de Rio Largo, em Alagoas. Lá 

conheceu e estreitou relações com Octávio Brandão, futuro militante anarquista e, 

posteriormente, comunista. Da aproximação com Brandão renderia a volta do professor 

ao Distrito Federal. Segundo o jornal A Plebe18, a polícia local achou por bem solicitar 

ao governo republicano o retorno de Oiticica ao Rio de Janeiro. Este pedido surgiu após 

ser descoberto um suposto bilhete, em posse de militantes anarquistas alagoanos, no qual 

Oiticica pedia a Brandão que prosseguisse na campanha em prol do anarquismo. Desta 

forma, em maio de 1919, Oiticica e família desembarcavam de volta ao Rio de Janeiro.19  

Certamente estas duas mudanças causaram sentimentos diferentes à Oiticica. Para 

Alagoas foi por imposição do governo federal, e somente com sua autorização pôde voltar 

a cidade que escolhera para morar. Em relação a Hamburgo o caso se deu ao contrário, 

tendo se mudado por vontade própria, retornou ao Rio por imposição estatal. Na primeira 

experiência não existia o desejo da mudança, mas sim o do retorno. Na segunda, existia 

o desejo da mudança, mas não do retorno. No entanto, nestes dois momentos, foram as 

decisões dos representantes do Estado que determinaram o futuro de nosso personagem. 

                                                             
18 UMA CARTA DE OITICICA A Plebe – São Paulo, nº 10, 26.04.1919 
19 RODRIGUES, Edgar. Os Libertários. Rio de Janeiro: VRJ, 1993, p. 37. 
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Estes episódios da vida de José Oiticica evidenciam duas características que nem 

sempre aparecem conjuntamente quando se trata deste personagem: o intelectual e o 

militante. Podemos perceber que o respeito adquirido entre os intelectuais de seu tempo 

o credenciou para ministrar aulas de português na Alemanha. Assim como o destaque na 

militância anarquista, conquistado por anos de intensa atuação nos meios operários e de 

propaganda social, o levaria a residir nas terras de seus antepassados.  

Como veremos nesta tese, Oiticica, advindo de uma classe abastada não teve 

problemas com sua formação educacional, pelo contrário, frequentou os melhores centros 

de ensino do país. De tal maneira, presenciou e se inseriu nos debates acerca de projetos 

políticos e culturais que animavam as rodas intelectuais de seu tempo. Por conseguinte, 

desde muito cedo começou a formular conceitos sobre pátria, identidade, justiça e 

humanidade. Estes temas, presentes em correntes ideológicas como o liberalismo, 

socialismo e o positivismo demonstravam preocupação em estruturar modelos de 

organização social e estavam em alta nas universidades, cafés, livrarias e outros espaços 

de debate público. Acreditamos que a ressignificação destes conceitos junto a 

radicalização do pensamento acerca da sociedade resulta na sua identificação com o 

anarquismo. Com efeito, sabendo que José Oiticica serviu à militância todo seu vasto 

conhecimento erudito, pensamos ser impossível observar nosso personagem sobre um 

prisma que privilegiaria uma das duas características supracitadas.  

Escrever sobre José Oiticica é escrever sobre o homem de ideias e de ação. O 

homem que incentivava operários a questionarem as ordens dos patrões, que pretendia 

derrubar o sistema político instituído e suas opressões, era o mesmo a ser convidado pela 

elite intelectual carioca para abrilhantar seus eventos palestrando acerca da poesia, da 

literatura, da música, do teatro e outros tantos assuntos. Tudo isso tendo como palco, não 

somente, mas com maior intensidade, a cosmopolita capital do Brasil, cidade composta 
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“por gentes de variadas matizes”, expressão de um multiculturalismo fervilhante, nas 

palavras de João do Rio20 ou, se preferirem, na interpretação de Fernanda Abreu, 

“purgatório da beleza e do caos”21. 

 

1.1-Do nascimento à formação intelectual: um caminho aos moldes da 

oligarquia. 

 

 José Oiticica nasceu no inverno de 1882, mais precisamente em 22 de julho 

daquele ano, no pequeno município de Oliveira, localizado no oeste de Minas Gerais22. 

De ascendência alagoana, de família de proprietários de terras no município de Rio Largo-

AL, sua origem mineira se deve ao fato do pai, o advogado Francisco de Paula Leite e 

Oiticica, ocupar, naquele período, o cargo de juiz municipal da cidade de Oliveira. 

Posteriormente, com três anos de idade, se mudaria para o Maceió, a 27 quilômetros do 

Engenho Riachão, propriedade rural da família, onde passaria parte da sua infância23. As 

recordações deste período foram eternizadas por Oiticica no poema “As Lembranças”, 

 

 

Riachão! Remiro o engenho hoje parado 

E a casa grande junto á capelinha, 
O alambique, o curral, a água, o cercado, 

Quase tudo o que outrora me entretinha. 

 

Quase tudo! Não vejo mais o gado, 
O bambuzal, a casa de farinha... 

Não sinto agora o cheiro do melado; 

A bica dágua em vão corre sozinha.24 

                                                             
20 RIO, João do. História de gente alegre. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1981.p.38 
21 ABREU, Fernanda; FAWCETT, Fausto; LAUFER, Carlos. Rio 40 Graus. Londres-ING: EMI. 1992. 

Faixa 6.  
22 Os dados biográficos utilizados acerca do local e data nascimento, infância e educação tem como 

referência um manuscrito biográfico escrito por José Oiticica e exposto na tese de doutorado, página 20, da 

professora Dr. Cristina Aparecida Reis Figueira, defendida na PUC-SP, em 2008, intitulada, José Oiticica: 

o professor, o autor, o jornalista e o militante anarquista na educação brasileira. 
23 O segundo anexo desta pesquisa traz uma fotografia do Engenho Riachão. 
24 OITICICA, José. Sonetos. Linotypia da Casa Ramalho, Maceió-AL. 1919. 
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As rememorações presentes no poema, além de revelar os espaços, os cheiros, as 

atmosferas cotidianas à sua infância, servem também para fazer um contraponto com as 

tristezas que a vida traz.25 É necessário sinalizarmos que este poema foi escrito no período 

em que cumpria pena pelo envolvimento na tentativa insurrecional no Rio de Janeiro, em 

1918. Assim, confirmando sua desilusão com a humanidade, ele encerra com esta estrofe: 

 

 

O folguedo saudoso sete anos!  

Meus pobres animais, como lamento 
Ter conhecido os homens, deshumanos!26 

 

 

A mudança para Alagoas se deu por Francisco ter sido convidado a assumir um 

cargo no Instituto Arqueológico e Geográfico de Alagoas, em 1885. No ano seguinte, por 

indicação do presidente da província Moreira Alves, foi nomeado professor de Alemão 

do Liceu Alagoano. Em 1887, assumiria .de forma interina a chefia da polícia de Maceió. 

Permaneceu como Chefe de Polícia de Alagoas até o fim de 1890, quando, junto à família, 

se mudou para a capital da República para tomar posse como Deputado Federal pelo 

Estado de Alagoas. Entre os anos de 1894 a 1900, Francisco de Paula seria eleito para 

Senador pelo mesmo Estado. A vida pública e a ocupação de cargos políticos, fato comum 

entre membros das oligarquias nacional, era oficio quase certo na família Oiticica. O avô 

                                                             
25 Atmosfera é aqui entendida como algo definido pela conjugação de aspectos tangíveis e intangíveis que 

pode propiciar experiências memoráveis e suscitar memórias afetivas de paisagens e lugares, uma forma 

de concepção íntima de mundo envolta em sensações sinestésicas e sentimentos, com destaque para a 

nostalgia na lembrança de cotidianos do passado – os dias da infância, por exemplo – recordados como 

pertencentes a um tempo feliz da vida. Para aprofundamentos sobre esse entendimento, ver os estudos de 

Alex Lamounier sobre “atmosferas de preferência”, apresentados em sua tese de doutorado desenvolvida 

junto ao PPGAU-UFF. LAMOUNIER, Alex A. Atmosferas de Preferência e a ‘Cidade Maravilhosa’, Tese 

(Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. Disponível em: http://prolugar.fau.ufrj.br/wp-

content/uploads/2019/05/Tese-Doutorado-Atmosferas-de-Prefer%C3%AAncia-Alex-Lamounier-

PPGAU-UFF.pdf 
26 OITICICA, José. Sonetos. Linotypia da Casa Ramalho, Maceió-AL. 1919 
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de José, o Comendador Manoel Rodrigues Leite e Oiticica, formado em Humanidades e 

Medicina, fora deputado provincial no Império entre anos de 1858 e 1859.27  

 A origem social de José Oiticica, revelada tanto nas recordações expressadas em 

formas de versos quanto no prestígio político e profissões exercidas pelos pai e avô, lhe 

confere, ao menos durante a tenra idade e juventude, uma vida sem maiores problemas 

financeiros, pelo contrário, assim como a garantia de uma formação educacional de 

qualidade. Em relação à sua educação, foi no ambiente familiar que iniciou seus primeiros 

passos no mundo das letras. Em casa, junto aos sete irmãos, foi alfabetizado pela mãe, 

Ana Adélia Leite e Oiticica. Residindo na cidade de Maceió, sua instrução em uma 

instituição de ensino teria como primeiro lugar a escola primária de José Estevão28.  

A política educacional brasileira, que no período colonial era determinada quase 

que exclusivamente pela Igreja Católica, passou a integrar a Constituição Nacional em 

1824. No entanto, o número reduzido de escolas públicas criadas no período imperial 

demonstra a distância existente entre a lei constitucional e a ação efetiva do Estado em 

relação à educação pública. Sendo assim, a instrução escolar ainda estava nas mãos das 

instituições privadas, o que acabava por reproduzir a estrutura das classes sociais 

brasileiras. A possibilidade de receber o ensino escolar básico estava ligada à classe 

econômica.  

Segundo Jorge Nagle, foi na Primeira República que apareceram os primeiros 

“grupos escolares”, por meio dos quais se pretendeu assegurar o acesso universal e a 

gratuidade da escola, mas a falta de vagas e a inexistência de escolas para atender toda a 

                                                             
27TICIANELI, Edberto. Famílias na política alagoana do século XX. Disponível em, 

https://www.historiadealagoas.com.br/familias-na-politica-alagoana-do-seculo-xx-9-oiticica.html 

acessado em 20/07/2019. 
28 Manuscrito Biográfico de José Oiticica encontrado em seu acervo pessoal e disponível em: FIGUEIRA, 

Cristina Aparecida Reis. José Oiticica: o professor, o autor, o jornalista e o militante anarquista na 

educação brasileira. Tese de Doutorado, PUC-SP, 2008.p.20 

https://www.historiadealagoas.com.br/familias-na-politica-alagoana-do-seculo-xx-9-oiticica.html
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demanda de alunos ainda mantinha a lei constitucional longe da realidade nacional29. Por 

conseguinte, como afirma Cristina Aparecida Reis Figueira30, a prática de contratar 

professores para alfabetizar os filhos era comum, assim como a matricula em escolas 

religiosas. Além destas formas de introdução à vida escolar, outra alternativa seria 

inscrevê-los em cursos particulares, reservados a famílias abastadas e que se interessavam 

em investir na educação dos filhos. A escola de José Estevão, conforme a pesquisadora, 

parece estar próxima a este último modelo. Nesta instituição José Oiticica estudou até 

1890, quando, junto à família, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde daria sequência em 

sua formação educacional frequentando os melhores centros de ensino da região, e 

concomitantemente recebendo de seu pai aulas de Português, Francês e Latim.  

Em um primeiro momento, José Oiticica seguiu para o internato do Colégio São 

Luis de Gonzaga, em Petrópolis-RJ. Posteriormente, foi matriculado no Seminário 

Arquidiocesano de São José, localizado no Morro do Castelo, região central da cidade. 

Dalí saiu expulso, após três anos de frequência, segundo suas palavras, por se rebelar 

contra os castigos corporais impingidos pelo padre-mestre. “[...] sempre fui meio rebelde. 

Garoto ainda fui expulso do seminário São José porque recusei a mão à palmatória.”31. 

Este depoimento foi concedido à revista O Cruzeiro, no ano de 1953, quando 

interrogado pelo entrevistador acerca da motivação de ter se tornado anarquista. Oiticica, 

buscando construir uma linha teleológica e coerente de pensamento, sustenta que sempre 

foi meio rebelde. Mas, como veremos na sequencia deste estudo, o pensamento libertário 

do professor do Colégio Pedro II é produto de suas experiências diárias. A análise de 

algumas de suas produções pode corroborar nossa perspectiva, visto que no início de 1900 

                                                             
29 NAGLE, Carlos Jorge. Educação e Sociedade na Primeira República, EPU-MEC, 1976, p.27 
30 FIGUEIRA, Cristina Aparecida Reis. José Oiticica: o professor, o autor, o jornalista e o militante 

anarquista na educação brasileira. Tese de Doutorado, PUC-SP, 2008. 
31 CAMARINA, Mario. Confissões de um anarquista Emérito. Revista O Cruzeiro, 23/05/1953, Ano 

XXV, N.32 
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suas críticas ao Estado eram de cunho liberal. Somente após mais de uma década da 

publicação de seu primeiro artigo na grande imprensa é que José Oiticica se afirma 

anarquista. Pode-se dizer que seu pensamento acerca da questão social, presente entre os 

círculos intelectuais cariocas, passou por um intenso processo de radicalização 

culminando na aproximação e defesa das teorias ácratas. 

Após ter sido expulso do Seminário Arquidiocesano de São José, Oiticica foi 

matriculado no Colégio Paula Freitas32, que, diferentemente das duas outras instituições 

de ensino, não era religiosa. Certamente, os castigos corporais como método pedagógico 

não agradaram os pais do jovem Oiticica. O Colégio Paula Freitas, que tinha lugar na rua 

Hadock Lobo, fronteira à rua Afonso Pena, na Tijuca, onde hoje existe a rua Maestro 

Heitor Villa Lobos, era reconhecido pela excelência do seu ensino e, por muitos, 

equiparado ao famoso Colégio Pedro II. Assim como no colégio federal, os alunos 

aprovados em exames específicos, prestados perante juntas examinadoras fiscalizadas por 

representante do Governo, tinham acesso assegurado às Escolas Superiores (Faculdades) 

e ao curso de Bacharelado oferecido pelo próprio Colégio33. Nesta instituição, Oiticica 

completou sua experiência ginasial aos 15 anos de idade, em 1897. Ali conheceu Lima 

Barreto34,35 com o qual, posteriormente, dividiria muitas páginas de periódicos de 

propaganda social, nas quais compartilhariam críticas similares acerca das injustiças 

impingidas pelo sistema econômico e político vigente. 

                                                             
32 Manuscrito Biográfico de José Oiticica encontrado em seu acervo pessoal e disponível em: FIGUEIRA, 

Cristina Aparecida Reis. José Oiticica: o professor, o autor, o jornalista e o militante anarquista na 

educação brasileira. Tese de Doutorado, PUC-SP, 2008.p.20 
33 Disponível em, http://familiapaulafreitas.blogspot.com/?m=1 acessado em 27/10/2019. 
34 Afonso Henriques de Lima Barreto, foi um importante escritor de crônicas e romances acerca da 

sociedade carioca de seu tempo. Crítico da República, negro e de origem humilde, pensava a literatura 

como um espaço de militância social. Para saber mais sobre este personagem ver: SCHWARCZ, Lilia 

Moritz. Lima Barreto: triste visionário. São Paulo: Cia. das Letras, 2017 
35 LOPES, Milton e SAMIS, Alexandre. José Oiticica: notícias de um professor libertário. In: Encontros. 

Revista do Departamento de História do Colégio Pedro II, n°9, Dezembro, 2007. 

http://familiapaulafreitas.blogspot.com/?m=1
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Concluídos os ensinos preparatórios, segundo o próprio Oiticica, passou a estudar 

“no Curso Anexo da Escola Politécnica e chegou a prestar exame de Desenho. Mas, 

levado por leituras sociais, enveredou pelo Direito frequentando a Faculdade de Recife e 

depois a Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio”36  

A despeito da orientação revelada por Oiticica, a qual teria determinado a 

escolha de sua carreira, a abordagem de sua formação educacional nos mostra traços 

ou características da representação do núcleo familiar em sua vida. Logo cedo foi 

enviado para estudar em colégios tradicionais, e possivelmente por influência de seus 

pais ingressou no curso de Direito da Faculdade de Ciências Jurídicas do Recife. 

Seguindo a carreira do pai, buscou sua formação na mesma instituição em que ele se 

graduou. Não concluiu o curso de Direito em Recife, e sim no Distrito Federal, na 

Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro, se formando em 190237. 

As faculdades tradicionais citadas acima e, ainda, pioneiras no ensino superior 

das Ciências Jurídicas no Brasil, eram frequentadas pelos filhos de oligarcas e/ou 

representantes da alta classe republicana. A primeira, em Pernambuco, surgiu em 

Olinda na época do Império, sendo transferida, por ordem de D. Pedro I, para Recife, 

em 1827. Juntamente com a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, foram 

responsáveis pela fundação dos dois primeiros cursos superiores de Direito no país. A 

segunda, do Rio de Janeiro, foi fundada em 1882, sendo a terceira Faculdade de Direito 

brasileira. É importante notarmos aqui que José Oiticica poderia, como vários jovens 

herdeiros das oligarquias, ter dado continuidade à carreira política do pai, o que era 

comum ao seu tempo, pois, como afirma José Murilo de Carvalho, tanto no Segundo 

                                                             
36 Manuscrito Biográfico de José Oiticica encontrado em seu acervo pessoal e disponível em: FIGUEIRA, 

Cristina Aparecida Reis. José Oiticica: o professor, o autor, o jornalista e o militante anarquista na 

educação brasileira. Tese de Doutorado, PUC-SP, 2008.p.20 
37 NEVES, Roberto das. Ação Direta: meio século de publicação libertária. Rio de Janeiro, Germinal, 

1970.  
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Reinado quanto na Primeira República, o curso de Direito era visto como uma porta 

de entrada para a carreira política.38 Podemos notar que durante todo o período de 

formação educacional e profissional, José Oiticica não se diferenciava dos 

representantes da elite nacional. Enveredando pelos caminhos trilhados pelo pai, seria 

possível presumir que, por meio de uma profissão liberal39, o fim a ser atingido era 

uma carreira política dentro da nova República. 

Durante a graduação em Direito, ainda segundo nosso personagem, no quarto 

ano, cursou a disciplina de Medicina Legal. Na qual, tendo contato com as áreas de 

ciências naturais, se sentiu motivado a ingressar na Faculdade de Medicina. Desejo que 

realizaria após concluir o bacharelado em Direito. Mas, a despeito de seu interesse 

pelas áreas das ciências naturais, Oiticica não concluiu o curso de Medicina, tendo, 

“com interrupções”, alcançado o terceiro ano de formação.40. Segundo Roberto das 

Neves, José Oiticica abandonou o curso de Medicina por perceber que a instrução 

estava mais atenta a investigar os sintomas do que as causas das doenças.41 Mesmo não 

tendo concluído tal curso, os aprendizados nesta área refletiriam no comportamento de 

Oiticica. Influenciado pelo professor Floriano de Lemos, fez-se vegetariano, 

antitabagista e contra o alcoolismo.42 Estes posicionamentos estavam em acordo com 

as teorias higienistas que muito influenciaram os intelectuais do período e se 

                                                             
38 CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem, a elite política imperial. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2ª ed. 2006 
39 Segundo Edmundo Campos Coelho em “As profissões imperiais; medicina, engenharia e advocacia no 

Rio de Janeiro-1822-1930, diz: “ profissão liberal seria a atividade especializada que requer preparo através 

de treinamento formal de nível superior, que encerra prestigio social ou intelectual ou ambos, que é 

praticada de forma autônoma e cuja base conhecimentos é de natureza predominantemente técnica ou 
intelectual.” apud FIGUEIRA, Cristina Aparecida Reis. José Oiticica: o professor, o autor, o jornalista 

e o militante anarquista na educação brasileira. Tese de Doutorado, PUC-SP, 2008.p.27. 
40 Manuscrito Biográfico de José Oiticica encontrado em seu acervo pessoal e disponível em: FIGUEIRA, 

Cristina Aparecida Reis. José Oiticica: o professor, o autor, o jornalista e o militante anarquista na 

educação brasileira. Tese de Doutorado, PUC-SP, 2008.p.20 
41 NEVES, Roberto das. Ação Direta: meio século de publicação libertária. Rio de Janeiro, Germinal, 

1970 
42 FIGUEIRA, Cristina Aparecida Reis. José Oiticica: o professor, o autor, o jornalista e o militante 

anarquista na educação brasileira. Tese de Doutorado, PUC-SP, 2008. 



35 
 

manifestaram na atmosfera da “regeneração social”. Posteriormente, já nos ambientes 

de militância operária e anarquistas, continuaria a reprovar estes hábitos, acusando-os 

como estratégia dos capitalistas na continuidade de controle e opressão das classes 

exploradas. 

O estudo dos espaços e cursos de formação educacional em que Oiticica 

circulou nos ajuda a perceber quais eram os pensamentos, teorias e ideias acerca do 

momento político que prevaleciam naqueles ambientes. Possibilitando, então, 

construir, com uma grande margem de segurança, as análises que pretendem relacionar 

o personagem a seu contexto. Dessa maneira, acreditamos que as relações 

estabelecidas nestes locais contribuíram para a formação de suas concepções sociais e, 

consequentemente, suas ações e escolhas individuais dentro de uma dimensão coletiva. 

 

1.2. O Liberalismo como solução aos problemas nacionais. 

 

De acordo com Alexandre Samis, durante fins do século XIX e início do XX, 

as áreas de direito e medicina se complementavam intentando uma “união simbiótica” 

capaz de formular “uma síntese da humanidade”.43 A formação educacional de José 

Oiticica reflete com perfeição a influência do cientificismo que animava os ambientes 

intelectuais e revirava a estrutura urbana do Rio de Janeiro de seu tempo. Conforme 

Samis, 

 

 

A ciência, como nêmesis de um passado retrógrado e escravocrata, 

prestava-se a conferir aos novos tempos maior estabilidade e 

                                                             
43 SAMIS, Alexandre. Presenças Indômitas: José Oiticica e Domingos Passos. In: FERREIRA, Jorge e 

REIS, Daniel Arão. As Formações das Tradições 1889-1945. Col. História da Esquerdas, vol. 3. Rio de 

Janeiro, Civilização Brasileira, 2007, p. 92 
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credibilidade, tão necessárias ao país, principalmente aos olhos de 

uma comunidade internacional empenhada em consolidar 
pressupostos da mesma natureza44 

 

 

Nas palavras de Daniel Aarão Reis Filho, aqueles eram tempos agitados  

 

 

de modernização acelerada, impregnados pelo otimismo científico que 

varria o mundo. A capital do país, entregue às mãos de médicos e 
engenheiros, haveria de se transformar numa vitrine ‘civilizada’. 

Tratava-se de remodelar em profundidade os bairros centrais. Era o 

‘bota-abaixo’, que arrasou as habitações populares que ali existiam, 
expulsando os pobres habitantes para as periferias ou para os morros 

próximos.45 

 

 

A modernização da nova Republica se daria através da “solução cientifica” 

apresentada pelos divulgadores do cientificismo como única fórmula de livrar a nação 

do atraso e obscurantismo presentes tanto nos tempos de colônia quanto durante o 

império. Neste programa, onde o belo deveria suplantar o feio, as determinações 

estavam intimamente relacionadas à questão de classe. Pois 

 

 

No Brasil, o problema da mão-de-obra continuava a exigir atenção das 

autoridades. A chegada dos imigrantes e a transição do antigo sistema 
escravista para as novas relações de trabalho não se faziam de forma 

harmônica, nem a partir de um grande projeto governamental 

articulado. [...] 
Dessa forma, à ciência ‘positiva’ juntava-se a ideia de doença, de 

higienização, então reinantes.46 

                                                             
44 SAMIS, Alexandre. Clevelândia: anarquismo, sindicalismo e repressão política no Brasil. São Paulo: 

Entremares; Intermezzo, 2019. p.93 
45 REIS, Daniel Aarão. Luis Carlos Prestes: Um Revolucionário entre Dois Mundos. São Paulo, 

Companhia das Letras, 2014. p.12 
46 SAMIS, Alexandre. Clevelândia: anarquismo, sindicalismo e repressão política no Brasil. São Paulo: 

Entremares; Intermezzo, 2019. p.93 
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Era preciso transformar a imagem nacional, consequentemente, sua capital 

deveria deixar no passado a imagem de cidade insalubre e insegura “com uma enorme 

população de gente rude plantada bem no seu amago”47. Somente assim, após passar 

por uma “regeneração”, é que o Brasil poderia usufruir da prosperidade que alguns 

países europeus já se deleitavam. Dessa maneira, em benefício da modernização 

nacional, e consequentemente do Rio de Janeiro, as classes miseráveis deveriam aceitar 

as imposições do Estado e abrir caminho para construção de uma nova sociedade. 

Os intelectuais inspirados pelo cientificismo, crentes na “razão” como a luz da 

sabedoria, sejam eles liberais, positivistas ou socialistas, cultivavam, de formas 

variadas, projetos para integrar a vida cultural e política da cidade em benefício de uma 

sociedade moderna48. Neste momento, uma incipiente República alimentava a 

necessidade de pensar e debater os conceitos de pátria, nação, identidade, verdade, 

justiça e humanidade. Segundo Sevcenko, os intelectuais brasileiros voltaram sua 

atenção para a elaboração de arrojados projetos de transformação social. Inspirados na 

cultura europeia, estes pensadores acreditavam ser o momento ideal para apagar de vez 

um passado obscuro e deixar florescer “um mundo novo, liberal, democrático, 

progressista, abundante e de perspectivas ilimitadas”.49  

                                                             
47 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como Missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira 

República 2ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2003 
48 Conforme Samis, “Dentro desse espírito que se definia pela autoridade atribuída às teorias importadas, 

podemos destacar um dos mais “comemorados” pensadores europeus do período, o médico, antropólogo e 
criminologista Cesare Lombroso. Através de suas prédicas, o intelectual italiano, forneceu significativo 

manancial interpretativo para o que, no seu juízo, eram as ‘anomalias’ sociais. Ele, em conjunto com outros 

seus contemporâneos [...], influenciou profundamente o Direto Penal no Brasil.”p.94. Ainda conforme 

Samis, Lombroso, em suas considerações “se aproximou em muitos aspectos de alguns socialistas de sua 

época, na Europa e no Brasil. Dava razão a Élisée Reclus quando afirmava: ‘A revolução é expressão 

histórica da evolução’. Para os parâmetros de seu tempo ele não demonstrava, de uma forma geral, 

animosidade a todos os anarquistas. E, principalmente, com os mais cultos e oriundos da aristocracia ou 

burguesia ilustrada revelava especial deferência.” p.101 SAMIS, Alexandre. Clevelândia: anarquismo, 

sindicalismo e repressão política no Brasil. São Paulo: Entremares; Intermezzo, 2019. 
49 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como Missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira 

República 2ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2003p.78 
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A teoria liberal, ainda no momento do Brasil Colônia, compunha a 

argumentação dos insatisfeitos com as estruturas impostas pela metrópole portuguesa. 

Com efeito, possuía caráter revolucionário acerca da ordem política e se posicionava 

contra os monopólios e privilégios reservados aos portugueses que aqui moravam, 

assim como questionava as restrições comerciais impostas por Portugal. 

Resumidamente, os liberais opunham-se à Coroa Portuguesa. “A luta contra o 

absolutismo era, aqui, em primeiro lugar, luta contra o sistema colonial”50. Neste 

momento, variados grupos sociais se uniram à retórica liberal. No entanto, enquanto 

os grupos desprestigiados bradavam por “liberdade e igualdade”, as elites propunham, 

apenas, uma nova ordem política, já que a estrutura social não as incomodavam.  

Após declarada a independência, o caráter antidemocrático das elites aflorou 

durante os debates da Constituinte e se fez representado após sua homologação51. 

Posteriormente, o contexto político que levaria à proclamação da República, trouxe 

novamente às arenas de debate, capitaneado pela Liga Progressista, um liberalismo 

democratizante, que abrigava em seu guarda-chuva temas voltado ao “povo”. Segundo 

Samis, “a pressão do imperialismo inglês fazia-se notar a cada dia. Os movimentos de 

emancipação ganhavam traços liberais e o republicanismo evidenciava-se, com alguma 

                                                             
50 COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República: Momentos decisivos. São Paulo. Ed: Unesp. 

9° ed. 2010.p. 137 
51 Segundo Emilia Viotti, “Ficaram excluídos do conceito de cidadãos escravos, índios e mulheres. Adotou-

se a eleição indireta. Na eleição primária, os votantes escolhiam os eleitores; na secundária, os eleitores 

escolhiam os deputados e senadores. Ficaram impedidos de votar nas eleições primárias para escolha de 
eleitores os menores de 25 anos, com exceção dos casados e oficiais militares maiores de 21; os bacharéis 

formados e clérigos de ordem sacra. Foram excluídos também os filhos-família, quando vivessem em 

companhia de seus pais, salvo no caso de exercerem ofícios públicos; os criados de servir, ressalvando-se 

os guarda-livros e primeiros-caixeiros das casas de comércio, os criados da Casa Imperial que não fossem 

de galão branco e os administradores das fazendas rurais e fábricas. Estavam também excluídos os 

religiosos que vivessem em comunidade claustral; os libertos e os criminosos pronunciados em querela ou 

devassa, assim como todos que não tivessem renda líquida anual de 100$000 por bens de raiz, indústrias, 

comércios ou empregos.[...]. Durante o Primeiro e o Segundo Impérios, não obstante várias reformas 

eleitorais (1846, 1855, 1862, 1876 e 1881), o sistema eleitoral foi controlado por uma minoria. COSTA, 

Emília Viotti da. Da Monarquia à República: Momentos decisivos. São Paulo. Ed: Unesp. 9° ed. 2010. 

p.144 
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timidez, através de discursos e artigos em jornais.”52 Nos programas defendidos pela 

Liga a valorização do trabalho, a poupança, o apego às formas representativas de 

governo, a supremacia da lei e o respeito pelas Cortes de justiça, a valorização do 

indivíduo e da sua autonomia, a crença na universalidade dos direitos dos homens e 

dos cidadãos, seriam amplamente divulgados.53.  

No entanto, a realidade brasileira determinaria algumas especificidades do 

liberalismo como ordem política aqui implantada. A estrutura política e social de uma 

sociedade escravagista e clientelista reconfiguraria os dogmas desta teoria a partir dos 

costumes locais. Dessa maneira, se em algum momento a proclamação da República 

poderia representar uma revolução na ordem social e política do Brasil, sua 

concretização mostrou o contrário, acabando por fortalecer os laços entre as 

oligarquias existentes e garantir o domínio do poder nas mãos das elites locais. 

Contudo, é no contexto da esperança republicana, da permeabilidade do regime 

que suscitava acalorados debates acerca dos projetos nacionais, seja por um viés 

centralista, argumento capitaneado pelos militares e positivistas, ou na defesa de uma 

instituição progressista e democrática, defendida por intelectuais liberais, da crença na 

reestruturação da ordem nacional e na construção de um Brasil moderno, que está 

inserida a formação acadêmica em Direito e Medicina de nosso personagem. Neste 

período, nos lembra Sergio Adorno, as academias de Direito, desde final do século 

XIX, possuíam núcleos de estudo acerca da literatura, leituras sociológicas, e práticas 

do jornalismo. Estes núcleos, quase sempre estavam interligados aos jornais 

                                                             
52 SAMIS, Alexandre. Pavilhão Negro sobre a Pátria Oliva. in: COLOMBO, Eduardo (org). História do 

Movimento Operário Revolucionário. São Paulo: Imaginário, 2004. p. 128 
53 Para maiores informações sobra o pensamento liberal entre e a Proclamação da República ver: COSTA, 

Emília Viotti da. Da Monarquia à República: Momentos decisivos. São Paulo: Ed: Unesp. 9° ed. 2010. 

p. 164 a 167. 
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acadêmicos e à militância política.54 Por conseguinte, era comum que estes estudantes 

se inclinassem à praticas jornalísticas expondo seus pensamento acerca do social não 

somente nos ambientes universitários, mas, também, nos jornais da cidade .  

Mais uma vez, assim como a escolha da profissão, muito comum entre os 

jovens oligarcas, José Oiticica não traçaria caminhos distantes de seus pares. Seu nome 

logo estaria nas páginas dos periódicos cariocas, ora relacionado às agremiações 

estudantis como a Federação dos Estudantes, ora assinando artigos acerca das 

concepções políticas que tomava para si como solucionadoras dos problemas sociais. 

A Federação dos Estudantes, grupo do qual foi formador juntamente com Lima 

Barreto, antigo amigo dos tempos do Colégio Paula Freitas, foi uma entidade que, 

segundo Lopes e Samis, “possuía vários filiados de orientação socialista e que se 

propunha a influenciar na formação de uma opinião nacional em torno de grandes 

temas como ‘propagar a instrução no seio do proletariado, facilitando talvez assim a 

solução do problema social’.”55 Neste momento as questões relacionadas ao 

trabalhador urbano ganhavam lugar entre os círculos de debates políticos.  

A classe operária, ainda incipiente no Brasil, ia se construindo em um ambiente 

político não muito disposto a inserir em seu projeto de nação as reinvindicações 

proletárias. Como afirma Carlos Addor, “o proletariado urbano está se formando no 

interior de uma sociedade cujo setor econômico dominante é ainda o agro-exportador, 

que irá desenvolver relações contraditórias com o setor industrial então emergente”56 

É neste momento pós-republicano que, de acordo com Angela de Castro Gomes, 

                                                             
54 ADORNO, Sérgio. Os aprendizes do poder: o bacharelismo liberal na política brasileira. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1988 
55 LOPES, Milton e SAMIS, Alexandre. José Oiticica: notícias de um professor libertário. In: Encontros. 

Revista do Departamento de História do Colégio Pedro II, n°9, Dezembro, 2007. p.70 
56 ADDOR, Carlos. Anarquismo e movimento operário nas três primeiras décadas da República. 

In:ADDOR, Carlos Augusto & DEMINICIS, Rafael. História do Anarquismo no Brasil vol.2. Rio de 

Janeiro, Achiamé. 2009. p.13. 
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aproveitando a conjuntura de amplo debate sobre variadas propostas políticas, 

começam a florescer os discursos que defendem a organização e a participação política 

dos trabalhadores.57 

A despeito de sua participação em um grupo composto também por socialistas, 

seria, naquele instante, a teoria liberal a aquecedora dos anseios de Oiticica 

relacionados ao progresso da população nacional. Sua participação nesta Federação 

parece estar mais relacionada à problemática educacional como estratégia 

solucionadora dos problemas sociais, do que a uma aproximação com ideais socialistas 

voltados especificamente às questões operárias.  

A formação educacional era entendida por várias correntes de pensamento 

político como o percurso mais eficientes para a construção de uma sociedade justa. 

Com efeito, seja o liberalismo, o socialismo ou o anarquismo, traziam em seus projetos 

a reformulação do ensino sobre alicerces distantes das bases estatais. A nosso ver, a 

aproximação de Oiticica ao ideal liberal se evidencia em uma de suas primeiras 

exposições públicas acerca dos assuntos referentes à República. Em um artigo 

intitulado “Iniciativa Particular”, publicado no jornal Cidade do Rio, no ano de 1901, 

período em que ainda era aluno do curso de Direito, escreve: 

 

 

Por um instinto natural, que na alma dos governados se acende, a visão 
do Estado aparece como uma entidade absoluta, como um protetor 

infalível, em cujas funções variadas se conta de auxiliar os indivíduos 

e as corporações naquilo que cada qual empreende por si. 

[...] 
Na realidade estas vistas obtusas e falsas dão resultados desfavoráveis, 

tem consequências funestas, transformando o cidadão em corpo inerte 

e comprimindo os estímulos do povo no círculo de aço de uma 
indolência perigosa. A face do problema social deve, portanto, ser 

olhada por olhos diferentes; forçoso é que se mude na percepção das 

questões e das coisas [...]. 

                                                             
57 GOMES, Angela Castro. A Invenção do Trabalhismo. 3°ed. Rio de Janeiro. FJV. 2005. 
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[...] 

O Estado não é um protetor sem limites, pronto a satisfazer as 
lamúrias dos pobres, nem os gemidos dos fracos. [...] A sua função 

é, em teoria política, uma função civilizadora, no amplo sentido do 

vocábulo: em lugar de um papel mesquinho de guarda dos imbecis, 
a sua atribuição capital é a de reviver nos espíritos desalentados 

o vigor e a robustez, não pela distribuição larga de auxílios, mas 

justamente pela sua supressão. 

[...] 
A conclusão a tirar é que à iniciativa do Estado, sempre nociva, cumpre 

substituir a iniciativa particular, sempre reveladora. Na escola das 

necessidades, a tenacidade e o reconhecimento do próprio valor, a fé e 
a coragem na atividade de cada um são os incentivos mais poderosos e 

mais fecundos que um homem pode encontrar. 

[...] 
Cada qual deve ficar entregue a si mesmo, para se habituar a sofrer com 

resignação e valentia as tempestades do mundo. 58 

  

 

 Neste artigo, Oiticica formula uma veemente crítica ao Estado enquanto ente 

absoluto e "protetor", qualificando sua intervenção, a partir da “larga distribuição de 

auxílios”, como "sempre nociva". Seus argumentos se direcionaram na defesa da 

"iniciativa particular", isto é, no reconhecimento do protagonismo do indivíduo como 

meio de promover a redução da dependência em relação ao âmbito estatal. Com esta 

perspectiva, defende a autonomia e o individualismo dos seres humanos que, movidos 

pela necessidade e por meio do empreendedorismo, garantiriam a ascensão social 

daqueles que por esforço a merecessem. Estas afirmações estão intimamente relacionadas 

aos valores preconizados pelo pensamento liberal. Esta corrente, juntamente ao 

positivismo, era constante entre os acadêmicos brasileiros daquele período. De tal forma, 

foi com as cores do liberalismo que José Oiticica iniciou sua militância social.  

Acreditamos ser de grande valia a análise dos comportamentos dos indivíduos na 

tentativa de reconstruir as sequências e rupturas dos processos históricos que os 

envolvem. Com efeito, enfatizar sua aproximação ao liberalismo no início de sua 

                                                             
58 OITICICA, José. Iniciativa Particular. In: NEVES, Roberto das. Ação Direta: meio século de pregação 

libertária. Rio de Janeiro, Germinal, 1970. p.41-43. 
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militância social é fundamental para assinalar que sua trajetória política é uma construção 

histórica e suas decisões durante os percursos de sua vida não necessariamente possuem 

uma coerência com os posicionamentos aos quais são lembrados pela historiografia. 

No ano seguinte a sua estreia nas páginas da imprensa carioca, em 1902, José 

Oiticica concluiria, com louvor, a faculdade de Direito. Como dito anteriormente, após 

se formar em advocacia se matricularia ainda na faculdade de Medicina, a qual não 

terminaria. Encerrado o período de formação acadêmica nosso personagem logo tentou 

exercer a profissão que havia escolhido como sua. Mas, as decepções com o ofício o 

fariam deixar a carreira de lado e partir para o magistério. O “jeitinho brasileiro” e a 

“corrupção” presentes nas instituições jurídicas seriam as insatisfações de José Oiticica, 

conforme exposto em uma entrevista à revista O Cruzeiro59.  

 

 

Pois, assim, com uma crença sagrada no Direito, fui ao Fôro levar um 
alvará para registro. O oficial do registro me cobrou 13$600, quando o 

Regimento de Custos marcava para o caso apenas 3$600. Protestei. O 

homenzinho foi peremptório: “-- Não me interessa o que o Regimento 

diz. Eu preciso viver”. Após isto larguei o direito.60 

 

 

Decepcionado com o Direito nem mesmo a tradição familiar na área jurídica e a 

possibilidade de exitosa carreira o demoveu da vontade de desistir da profissão. Os 

estudos sobre as ciências sociais, realizados desde os tempos da formação ginasial, 

serviriam de manancial para iniciar um novo ofício.  

                                                             
59 O quarto anexo desta pesquisa traz fotografias de José Oiticica feitas durante esta entrevista. 
60 CAMARINA, Mario. Confissões de um anarquista Emérito. Revista O Cruzeiro, 23/05/1951, Ano 

XXV, N.32 
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Como vimos anteriormente, desde os períodos da academia, José Oiticica 

externava por meio de artigos jornalísticos sua sensibilidade social e inquietação com a 

estrutura organizacional brasileira. A realidade jurídica havia findado com as suas crenças 

nas leis como mecanismo de transformação social. Em consequência, seria pelas 

diretrizes educacionais que tentaria solucionar duas questões que lhe acompanhariam pelo 

resto da vida: uma profissão que lhe possibilitasse sustento e a necessária reforma social. 

Como já afirmado, os projetos para a construção de uma nova sociedade era desejo 

comum aos jovens intelectuais de sua geração, e a educação tinha grande destaque nestes 

planos. Assim, é atuando no magistério que José Oiticica inicia sua vida adulta. 

Talvez, motivado pelo caráter laico do Colégio Paula Freitas, assim como pelo 

papel de destaque adquirido entre os centros educacionais da cidade do Rio de Janeiro, 

José Oiticica procurou a direção daquela instituição para iniciar sua carreira no 

magistério. Adepto dos estudos acerca das ciências sociais propôs ocupar a cadeira de 

História, vaga naquele momento. Por ser um estabelecimento particular podemos 

pensar que a condição de ex-aluno que concluiu com mérito os ensinos preparatórios, 

juntamente às suas credenciais sociais, o favoreceram no aceite por parte da diretoria, 

em 1903. Afinal, o sobrenome Oiticica já era conhecido na capital do Brasil, seja pela 

vida política do patriarca da família, ou pela atividade de colunista em jornais locais, 

exercidas tanto por José quanto pelos Franciscos de sua família, pai e irmão.  

A prática docente também compunha o leque de atividades da família Oiticica. As 

duas filhas e os cinco filhos do casal Francisco e Adélia foram alfabetizados pela mãe, 

em ambiente domiciliar. Neste mesmo ambiente, seu pai iniciaria com eles os estudos de 

português, francês e latim. Em Maceió, em fins do século XIX, como dito anteriormente, 

Francisco (pai) havia ministrado aulas de alemão no Liceu Alagoano. Neste sentido, como 
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revela em seu manuscrito biográfico61, a escolha pela profissão do magistério não 

encontraria barreiras familiares, pelo contrário, é com os recursos do pai que Oiticica 

consegue montar, no bairro do Leme, à rua Tonelero, n° 3162, o Colégio Latino-

Americano. 

Sobre esta experiência, nosso personagem afirma que após casar com sua prima 

Francisca Bulhões, em 1905, receberia o conselho paterno incentivando-o a deixar as 

aulas no Colégio Paula Freitas e se arriscar na iniciativa particular. O casamento entre 

consanguíneos parece ser uma prática comum entre os membros daquela família. Os pais 

de José Oiticica também eram primos63, mas nem por isso deixaram de relutar contra a 

união dos jovens parentes. Segundo Oiticica, o casamento foi aceito após seu irmão 

Francisco intermediar a questão.64 Como fruto desta união, para além da parceria e 

companheirismo que duraria até a morte de José Oiticica, em 30 de junho de 1957, 

nasceriam sete filhas e um filho. 

O dinheiro necessário para início das atividades do centro educacional do Leme 

seria garantido pelo patriarca. Esta empresa garantiria sustento não somente à José 

Oiticica, mas também a outros membros de sua família. Seus irmãos Francisco Oiticica 

Filho e Manoel Oiticica ocupariam os cargos, respectivamente de vice-reitor e secretário. 

Já Álvaro Oiticica, então com 12 anos de idade, foi o primeiro aluno matriculado.65 A 

                                                             
61 Manuscrito Biográfico de José Oiticica encontrado em seu acervo pessoal e disponível em: FIGUEIRA, 
Cristina Aparecida Reis. José Oiticica: o professor, o autor, o jornalista e o militante anarquista na 

educação brasileira. Tese de Doutorado, PUC-SP, 2008.p.20 
62 Atualmente a rua Tonelero é indicada como pertencente ao bairro de Copacabana. Entretanto, na capa do 

Estatuto do Colégio Latino Americano o endereço rua Tonelero n° 31 está localizado no Bairro do Leme.. 
63 FREITAS, Luis Paula. “Origens e Lagdos”.Disponível em, http://familiapaulafreitas.blogspot.com/?m=1 

acessado em 27/10/2019. 
64 CAMARINA, Mario. Confissões de um anarquista Emérito. Revista O Cruzeiro, 23/05/1953, Ano 

XXV, N.32 
65 TICIANELI, Edberto. Famílias na política alagoana do século XX. Disponível em, 

https://www.historiadealagoas.com.br/familias-na-politica-alagoana-do-seculo-xx-9-oiticica.html 

acessado em 20/07/2019. 

http://familiapaulafreitas.blogspot.com/?m=1
https://www.historiadealagoas.com.br/familias-na-politica-alagoana-do-seculo-xx-9-oiticica.html
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direção do Colégio ficaria a cargo de José Oiticica que contava também com participação 

de sua esposa Francisca na regência da instituição.66 

Neste empreendimento, ainda segundo suas palavras, “procurou aplicar os 

processos pedagógicos da École des Roches, de Demolins; mas após brilhante êxito teve 

que fechá-lo por dificuldades financeiras.”67 Este método, além de externar as 

preferências pedagógica de José Oiticica, serviria, também, como propaganda para a 

chamada inaugural do Colégio. O anúncio foi publicado no Jornal do Brasil no dia 6 de 

maio de 1905: 

 

 

Esta capital acaba de ser dotada de mais um estabelecimento de 
instrucção, o Collegio Latino Americano, fundado pelo senhor dr. 

Francisco de Paula Leite e Oiticica e por seu filho o sr. dr. José Oiticica. 

[...] 
O programma de ensino do Collegio Latino Americano será o mesmo 

adoptado no Collegio des Roches, da França68 

 

 

Os métodos educacionais preconizados pela École des Roches estavam situados 

nos debates acerca da Nova Escola que, no início do século XX, difundiam-se por todo o 

mundo. Neste contexto, a educação ganhava aspectos de protagonista no que concerne ao 

estabelecimento de projetos modernizadores69. Segundo Antônio Carlos Ferreira 

                                                             
66 “Biografia do Professor José Oiticica” in: Estatuto do Centro de Estudos Prof. José Oiticica. Rio de 

Janeiro, 1960. 
67 Manuscrito Biográfico de José Oiticica encontrado em seu acervo pessoal e disponível em: FIGUEIRA, 
Cristina Aparecida Reis. José Oiticica: o professor, o autor, o jornalista e o militante anarquista na 

educação brasileira. Tese de Doutorado, PUC-SP, 2008.p.20 
68 Jornal do Brasil nº 126, 06 mai. 1905 
69  A questão urbana também era patente nos projetos de modernização. No que tange especificamente ao 

então Distrito Federal, local no qual Oiticica se estabelecera, o prefeito Pereira Passos (1902-1906) 

empreendeu uma série de obras relativas à "higiene", "salubridade" e ao "embelezamento" da cidade. O 

projeto, de inspiração francesa (a remodelação de Paris), teve como um dos símbolos a Avenida Central 

(atual Avenida Rio Branco), no centro da cidade. Pereira Passos agiu por intermédio de "poderes tirânicos" 

e sem "qualquer direito de defesa da comunidade" graças à Lei nº 1101 (de 19 de novembro de 1903), que 

alterou a lei orgânica do Distrito Federal. Em meio a esse processo, particularmente oneroso para as classes 

subalternas, o governo procurou vacinar compulsoriamente os habitantes da cidade, processo que deflagrou 
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Pinheiro, este destaque da educação no discurso político tinha como base o "ideário 

iluminista e liberal", reservando à instrução escolar a estratégia que possibilitaria a 

obtenção da "igualdade" e da "liberdade" apregoadas pela República e essencial para 

concretização da mesma70.  

Os pensadores envolvidos com a formulação de uma nova pedagogia afirmavam 

que pelas práticas educacionais seria possível solucionar os problemas sociais. Logo, para 

Demolins a educação era um elemento de projeção que deveria ser privilegiado na 

competição econômica entre as nações. Para tanto, era necessário que a nova prática 

pedagógica se adequasse às necessidades da sociedade e da economia nacional. 71  

 José Oiticica, portanto, estava inserido em um debate de grande amplitude, em um 

contexto no qual a instituição de projetos educacionais voltados às finalidades abordadas 

era uma constante. Dessa maneira, nas páginas iniciais do Estatuto do Colégio, 

apresentava suas perspectivas acerca dos problemas nacionais juntamente com a 

explicação da pedagogia que iria ser implementada no intuito de contribuir para o fim da 

dependência do Brasil em relação aos países europeus, e, então, terminar com nossa 

herança colonial.  

Assim escreve: 

 

 

O Brasil precisa competir com as nações modernas em todos os ramos da 
atividade humana se quiser manter sua própria integridade. O mal de que 

elle soffre e que o torna incapaz de hombrear com os concorrentes 

numerosos é o atrazo em sua educação infundida nos seus hábitos pela 

tradição portugueza e hoje pelos systemas pedagógicos da França. Nós 

                                                             
a "Revolta da Vacina" (1904). A respeito desta revolta, consultar Sevcenko (1993); no que tange às políticas 

perpetradas por Pereira Passos, recomenda-se Benchimol (1992). 
70 PINHEIRO, Antonio Carlos Ferreira. Da era das cadeiras isoladas a era dos grupos escolares na 

Paraíba. Tese de Doutorado (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 

2001.p.263.Disponívelem:http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000218787&fd=

y Acessado em: 20 jul. 2019. 
71 DEMOLINS apud FIGUEIRA, Cristina Aparecida Reis. José Oiticica: o professor, o autor, o 

jornalista e o militante anarquista na educação brasileira. Tese de Doutorado, PUC-SP, 2008. p.45 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000218787&fd=y
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000218787&fd=y
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nos devemos lembrar sobretudo de que somos americanos e temos que 

abrir luta decisiva contra as forças do antigo continente. O único meio de 
levar a efeito esse tentamen é empunharmos novas armas, porque se 

servirmos das clavas gastas com que eles conquistaram o mundo, 

seremos vencidos pela superioridade de situação que eles occupam. 
Ora, o único meio de dar-lhes combate franco é apoderar-se cada qual 

deste espirito de tenacidade, de energia, de equilibrio prático e teórico, 

verdadeiro característico do homem completo. Este espírito é o que está 

avassalando o mundo, animando os norte-americanos; este espirito é que 
deve avivar os membros embotados dos americanos do sul. 

[...] 

Devemos preparar o corpo para as pelejas da indústria e do commercio.72 

 

 

Como podemos notar, a situação de ex-colônia portuguesa, para Oiticica, 

condicionava o país ao atraso intelectual que, por conseguinte, impossibilitava o 

desenvolvimento econômico e social do Brasil. Nesta perspectiva, o Estado brasileiro 

contribuía com a manutenção desta situação ao não reformar os sistemas normativos das 

instituições educacionais que, como já visto, não atendia nem mesmo à demanda 

quantitativa necessária para instruir em sua totalidade a juventude brasileira. 

Essa falta de apoio, ou desinteresse, pode também ser notada no âmbito 

populacional: para o “povo”, a instrução escolar não era tida como primeira necessidade, 

sendo comum relacioná-la a uma forma de castigo. Tal relação pode ser percebida no 

livro Infância, de Graciliano Ramos, quando o autor lembra do período em que foi 

obrigado a frequentar a escola após ter quebrado alguns vidros da prateleira da venda de 

seu pai e ficou se perguntando se o que tinha feito era tão grave para merecer tamanha 

penalidade73. 

Com efeito, na visão de Oiticica, seria necessário, para contornar tal situação, uma 

transformação estrutural e metodológica deste sistema pedagógico que ainda se espelhava 

                                                             
72 OITICICA, José. Estatuto do Colégio Latino-Americano. Rio de Janeiro: Tipografia da Gazeta de 

Notícias. 1905. 
73 RAMOS, Graciliano. Infância. São Paulo: Livraria Martins, 6° Ed. 1967. p.107. 
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no “regime antigo”, nos tempos das grandes navegações. Assim, argumentava que o 

mundo após a Revolução Industrial se transformara, se modernizara, e as antigas 

metrópoles, se beneficiando das conquistas passadas, se encontravam em vantagem 

econômica em relação às antigas colônias. Portanto, se fazia mister construir paradigmas 

educacionais relacionados à nova ordem e amparados nas diretrizes da Escola Nova, esta 

seria a única forma de construir um Brasil moderno e independente.  

Neste viés, a nova prática pedagógica auxiliaria no crescimento financeiro e social 

das nações que dela fizessem modelo. O pensamento preconizado por Demolins a respeito 

da Nova Escola não questionava o modelo econômico capitalista, no qual a 

“concorrência” e o “acúmulo de capital” não são entendidos como maléficos ao 

desenvolvimento social da humanidade. Pelo contrário, afiançava que o sucesso nestes 

campos, possibilitados e garantidos por uma renovação educacional, promoveria a 

evolução e supremacia nacional frente ao mercado estrangeiro. Em consequência, não 

seria errado afirmarmos que esta noção pedagógica, ao defender a ascensão social dentro 

de uma estrutura econômica hierárquica, contribuía para a manutenção da divisão de 

classes aceita pelos paradigmas liberais.  

Insatisfeito com a situação da dependência brasileira frente às economias 

internacionais, fato que, em seu pensamento, era reflexo direto do “embotamento” da 

população brasileira enquanto empreendedores e autônomos em relação ao Estado, José 

Oiticica, envolvido por um certo patriotismo, implementava no Colégio Latino-

Americano os saberes liberais de que havia se aproximado nos tempos de universitário. 

Posteriormente, já em sua fase anarquista, serão outras as bases pedagógicas que 

nortearão suas opiniões e ações como docente74.  

                                                             
74 O ideal pedagógico de José Oiticica pautado nas diretrizes traçadas pelo pedagogo espanhol Francisco 

Ferrer serão discutidas mais adiante. O intuito de sinalizá-la neste momento é pontuar as mudanças de 

preferencias ideológicas de José durante sua biografia.  
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Na avaliação de Figueira, a experiência vivida e o método aplicado no Colégio 

Latino-Americano se tornaria padrão pelo restante da carreira docente de José Oiticica, 

inclusive durante toda sua militância anarquista. Como respaldo para esta afirmação, a 

pesquisadora se apoia nas afirmações do nosso personagem dispostas em sua obra Um 

Programa Heterodoxo de Português nas Escolas, publicada no ano de 1948. Na qual, 

Oiticica elabora uma linha de ligação ininterrupta e coerente entre as práticas didáticas 

por ele executadas no colégio do Leme, entre os anos de 1905 e 1907, e no Pedro II, 

iniciadas em 191775.  

Entretanto, acreditamos que as rememorações analíticas correm o risco de incutir 

nas trajetórias individuais a imagem de uma retidão contínua acerca das ideologias 

defendidas por estes personagens durante suas histórias de vida. Portanto, é necessário 

sermos cuidadosos com a intencionalidade da escrita, pois, segundo Maria Lucia Garcia 

Pallares-Burke, em Gilberto Freyre: um vitoriano nos trópicos, ao utilizarmos destas 

fontes devemos tomar algumas precauções, já que “todo homem, ao voltar-se para o 

tempo vivido, procura rejeitar parte dele”76, geralmente as que sinalizam as contradições 

existentes. Assim, entendemos que seja válido, como afirma Gilberto Velho, observar “os 

conflitos, alianças e a interação em geral” que são, também, responsáveis pela construção 

da própria vida social, a qual está relacionada à “interação entre indivíduos e suas redes 

de relações”. Isto porque o papel social de um indivíduo não está situado em um único 

plano, pelo contrário, a própria existência individual “está condicionada a essas múltiplas 

realidades”77. Por conseguinte, defendemos que a aproximação de Oiticica à teoria 

anarquista e, posteriormente, sua constante militância reconfiguraria e radicalizaria suas 

                                                             
75 FIGUEIRA, Cristina Aparecida Reis. José Oiticica: o professor, o autor, o jornalista e o militante 

anarquista na educação brasileira. Tese de Doutorado, PUC-SP, 2008. 
76 PALLARES-BURKE, Maria Lucia Garcia, Gilberto Freyre: um vitoriano dos trópicos. São Paulo, 

Ed. Unesp, 2005, p.28 
77 VELHO, Gilberto. Projeto e Metamorfose: Antropologia das Sociedades Complexas. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 1994. p.21 



51 
 

críticas e soluções acerca dos problemas sociais, e, consequentemente, as noções 

pedagógicas.  

Neste segmento, nossa análise está de acordo com as observações de Samis, que, 

ao comentar sobre a breve experiência do Colégio Latino-Americano, afirma: 

 

 

O Colégio Latino-Americano traz no seu estatuto as experiências e 

perspectivas filosóficas de seu mentor. Era ainda um Oiticica patriota, 
mesmo liberal, no que concernia à adoção da livre-iniciativa e à 

necessidade de um caráter empreendedor para o povo brasileiro. [...] 

apontava a disciplina das escolas, inclusive os castigos, como 
responsáveis pela falta de criatividade dos brasileiros diante das enormes 

tarefas da produção industrial e da prática comercial.78 

 

 

Ainda segundo Samis, esta instituição oferecia vagas gratuitas aos meninos 

carentes.  

A experiência do Colégio não chegaria aos três anos de duração. Essa 

concepção da função educacional aplicada no Colégio Latino-Americano, a qual não 

buscava satisfazer as aspirações das oligarquias locais, no que concerne à manutenção 

da ordem social estabelecida, poderia ter resultado num baixo interesse por parte das 

famílias que poderiam pagar mensalidades, o que, aliado ao desinteresse da população 

em geral quanto à necessidade de ensino escolar e ao fornecimento de vagas gratuitas 

na instituição para crianças carentes, podem ter resultado nos motivos que 

determinaram seu fechamento após dois anos devido às dificuldades financeiras. 

Após sua malograda experiência como reitor de colégio, Oiticica seguiu, junto 

com sua família para Laguna, em Santa Catarina, onde havia aceitado o convite para 

                                                             
78 SAMIS, Alexandre. Presenças Indômitas: José Oiticica e Domingos Passos. In: FERREIRA, Jorge e 

REIS, Daniel Aarão. A Formação das Tradições 1889-1945. Col. História da Esquerdas, vol. 3. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 94 
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dirigir o Colégio Municipal daquela cidade. No tempo em que lá residiu, cerca de três 

anos, deu sequência às atividades jornalísticas e foi membro fundador do jornal local 

Correio do Sul. Esta seria a primeira vez que Oiticica participava da organização de 

um periódico, prática que o acompanharia durante todo o restante de sua vida. Segundo 

nosso personagem, foi devido a divergências de opiniões entre os gestores da escola 

pública que decidiu retornar ao Rio de Janeiro79. No entanto, podemos pensar que a 

remuneração recebida também não era suficiente para a manutenção da família, que 

neste momento já contava com três crianças. Nossa hipótese sobre a insuficiência 

salarial é respaldada em sua lembrança do retorno ao Rio quando afirma ter “no bolso” 

apenas três mil réis.80 

 

1.3 O pensamento anarquista como solução dos problemas sociais. 

 

Logo que desembarcou na capital do país Oiticica conseguiu um contrato para 

ministrar aulas no Colégio Batista Americano Brasileiro, situado à rua José Higino, no 

bairro da Tijuca. Mas, como já afirmado, a posição de arrimo de família lhe conferia a 

necessidade de uma renda que possibilitasse maior segurança concernente ao sustento 

da família. Assim, preocupado com a estabilidade financeira, passa a prestar concursos 

na capital e, também, sofrer com os dessabores do funcionamento da máquina pública. 

A despeito de alcançar o primeiro lugar nos seis concursos que viria a prestar, entre 

eles o de Redator de Debates na Câmara, e professor de pedagogia do Instituto 

                                                             
79 Manuscrito Biográfico de José Oiticica encontrado em seu acervo pessoal e disponível em: FIGUEIRA, 

Cristina Aparecida Reis. José Oiticica: o professor, o autor, o jornalista e o militante anarquista na 

educação brasileira. Tese de Doutorado, PUC-SP, 2008.p.20 
80 CAMARINA, Mario. Confissões de um anarquista Emérito. Revista O Cruzeiro, 23/05/1953, Ano 

XXV, N.32 
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Benjamim Constant, não seria nomeado em cinco processos81. Somente em 1916, 

disputando a cadeira de professor substituto de língua português no Colégio Pedro II, 

é que conseguiria ser aprovado e nomeado para o cargo. Nesta escola daria aula até ser 

aposentado compulsoriamente no ano de 1952. 

O caso de Oiticica não é singular na história brasileira. Benjamin Constant82, 

ao prestar concursos referentes ao cargo de professor do ensino público, conseguiu ser 

nomeado como docente de matemática do Instituto Comercial apenas na quarta 

tentativa, mesmo tendo sido classificado em primeiro lugar em todos os certames 

anteriores. Acerca desta experiência, Benjamin Constant escreve,  

 

 

a distribuição das regências [...] atendia mais a critérios políticos do 

que a critérios de seleção propriamente ditos [...], a interferência 
política na escolha dos lentes sempre desempenhou papel fundamental 

e preponderante.83  

 

 

De forma semelhante às reflexões de Benjamin Constant, podemos imaginar 

que, para Oiticica, a experiência dos concursos foi impactante em suas críticas 

concernentes ao Estado, ensinando que o mérito não era garantia de ascensão social ou 

profissional. Por sinal, a experiência como servidor público em Santa Catarina também 

                                                             
81 BIOGRAFIA DO PROFESSOR JOSÉ OITICICA in: Estatuto do Centro de Estudos Prof. José 

Oiticica. Rio de Janeiro, 1960. 
82 Benjamin Constant Botelho de Magalhães nasceu no Rio de Janeiro em 1833. Foi militar, político, 
professor e um dos ideólogos fundadores da República. Sobre Benjamin Constant, ver: LEMOS Renato, 
Benjamin Constant: Vida e História. Ed. Art Line Produções Gráficas Ltda, Rio de Janeiro, 1999, 

p.44-57. 
83 LEMOS Renato, Benjamin Constant: Vida e História. Ed. Art Line Produções Gráficas Ltda, Rio de 

Janeiro, 1999, p.44-57 
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teria agregado novas formulações acerca dos governos e suas intenções84. Como 

poderemos notar em seguida. 

Além das preocupações referentes ao sustento familiar, Oiticica ocupava 

também seu pensamento com o que ele definia de “uma nova Teoria do Estado”, a 

qual, logo após retornar ao Rio, tratou de comentar com seu primo Ildefonso Falcão. 

Quando, por este, foi informado que aquelas teorias eram anarquismo puro. Por 

acreditar que os libertários eram indivíduos que desejavam “destruir o mundo à 

bomba”, Oiticica, naquele momento, descordou do primo.85 

O estigma do anarquista violento, segundo Samis, está relacionado a uma 

estratégia utilizada por parte dos militantes libertários como forma de luta contra o 

capitalismo, sobretudo durante os anos finais do século XIX, conhecida como 

“propaganda pelo fato”. Nessa perspectiva, a arma para combater as opressões 

econômicas e políticas era a dinamite. Com efeito, esta prática, massivamente 

divulgada e condenada pela imprensa burguesa que aproveitava do uso da violência 

como método de luta para demonizar os militantes ácratas, e ainda afirmava que 

aqueles revolucionários eram motivados por propósitos indefinidos e defendidos por 

meios irracionais, “ajudava a construir o estereótipo insistentemente atribuído aos 

anarquistas de todas as partes do mundo”.86  

A despeito de historicamente minoritários, inclusive no Brasil, por meio da 

imprensa burguesa, esta imagem se tornou hegemônica enquanto representação dos 

defensores desta corrente de pensamento e ação. A ideia de José Oiticica sobre a teoria 

e militância anarquista se resumia a esta estratégia que priorizava o uso da violência 

                                                             
84 CAMARINA, Mario. Confissões de um anarquista Emérito. Revista O Cruzeiro, 23/05/1953, Ano 

XXV, N.32 
85 CAMARINA, Mario. Confissões de um anarquista Emérito. Revista O Cruzeiro, 23/05/1953, Ano 

XXV, N.32 
86 SAMIS, Alexandre. “Pavilhão Negro sobre a Pátria Oliva”. in: COLOMBO, Eduardo (org). História do 

Movimento Operário Revolucionário. São Paulo, Imaginário, 2004. p. 148 
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em detrimento da palavra ou da escrita. No entanto, para demovê-lo de tal perspectiva, 

seu primo Ildefonso lhe indicaria algumas leituras concernentes à discussão das ideias 

libertárias e das variadas estratégias que compreendiam as ações anarquistas. Entre 

estas leituras estava o jornal hebdomadário, Les Temps Noveaux, criado em 1895, pelo 

grupo de Jean Grave.  

Este jornal, que sucedeu outros dois importantes veículos de propaganda social, 

Le Révolté e La Révolte, expressava apoio e propagandeava a necessidade da atuação 

dos anarquistas nos sindicatos operários. Jean Grave tomou parte no debate acerca 

desta estratégia e abriu uma coluna específica para trazer notícias referentes às 

associações de classe e às greves.87 A atuação dos libertários nos sindicatos não era um 

ponto pacífico entre os militantes. Alguns viam esta estratégica com ressalva temendo 

que as lutas economicistas desvirtuassem os ativistas da batalha maior, que deveria ser 

travada contra o sistema capitalista e em prol da queda dos governos que o sustentam. 

Mas, antes de iniciar seu contato com os órgãos proletários no Brasil, seria pelo 

viés anticlerical que Oiticica procuraria se aproximar dos grupos libertários. Podemos 

imaginar que esta escolha está condicionada ainda às relações construídas durante o 

período que cursou a Faculdade de Direito. O anticlericalismo e o livre pensamento 

eram correntes comumentemente defendidas e debatidas entre as rodas intelectuais do 

fim do século XIX e início do XX. Estas ideias, que se posicionavam em defesa da 

separação do Estado e da Igreja, serviam aos pensadores de suporte na defesa da 

ciência como conceito basilar pelo qual se deveria erigir a nova sociedade. A crença 

no cientificismo como solução dos problemas que afligiam a humanidade era o espírito 

do tempo que habitava os corpos de grande parcela daqueles intelectuais.  

                                                             
87 SAMIS, Alexandre. Minha Pátria é o Mundo Inteiro: Neno Vasco, o anarquismo e o sindicalismo 

revolucionário. São Paulo-SP, Intermezzo, 2018. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_R%C3%A9volt%C3%A9_(Journal)
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9volte_(1887-1894)
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José Oiticica não fugiria à regra e teria nos valores preconizados pelo 

cientificismo a fórmula para solucionar os problemas sociais existentes. Este 

pensamento era inspiração para republicanistas, liberais, socialistas e positivistas. 

Estas correntes, como já afirmamos, norteavam os debates políticos nos núcleos 

universitários do país. Assim, acreditamos que a adesão de José Oiticica ao 

cientificismo tenha possibilitado a aproximação com os anticlericalistas de seu tempo.  

Antes de comentarmos acerca da “entrada” de José Oiticica no anarquismo 

acreditamos ser necessário escrever algumas palavras sobre os processos que levaram 

nosso personagem a radicalizar o pensamento concernente à humanidade e suas 

instituições reguladoras. 

Um aspecto interessante de se assinalar é que José Oiticica não se aproximou 

do anarquismo, inicialmente, por intermédio do contato com a bibliografia libertária, 

mas sim pelo desenvolvimento autônomo de suas ideias sobre a sociedade e o Estado. 

Possivelmente fundamentado em suas frustrações pessoais em relação a esse Estado 

oligárquico, que não empregava pelo mérito e sim pelo clientelismo, assim como nas 

decepções com uma República que não correspondeu às expectativas daqueles que dela 

esperavam uma reestruturação política e social onde todos os cidadãos tivessem os 

mesmos direitos perante as leis e concretizados na prática, com o passar dos anos, 

Oiticica foi ampliando suas críticas ao Estado.  

A República, para muitos intelectuais, não somente, mas sobretudo, que 

apostaram na possibilidade da construção de uma democracia de viés socialista ou até 

mesmo liberalizante, representaria uma esperança de ampliação do espaço de 

participação política efetiva que abrangeria todas as classes que compunham a nação. 

No entanto, a crescente polarização, externada nas eleições de 1890 e nas 

propostas que envolviam a Constituinte de 1891, das duas correntes que 



57 
 

majoritariamente se faziam presentes nos debates acerca dos modelos políticos a serem 

implantados como ordem estrutural da República, acabou por contribuir para a 

manutenção dos poderes públicos nas mãos das oligarquias estatais. Da disputa entre 

a ala que defendia um Estado forte, centralizador e intervencionista preconizados pelos 

adeptos do positivismo; e um republicanismo civil e liberal, defendido, especialmente, 

pelos “republicanos históricos paulistas”, sairia vencedora, a proposta liberal. 

Consagrada na Carta Magna de 1891 e instituída como prática política a partir da 

presidência de Campos Salles.88  

Em tempo, o liberalismo defendido por esta ala que se fez majoritária não 

configuraria um purismo ideológico, pelo contrário, seria uma adequação aos moldes 

regionais, ou seja, permeado pelos costumes de uma sociedade escravagista. Com 

efeito, alguns valores associados ao liberalismo como: a supremacia da lei, a 

valorização do trabalho, a crença na universalidade dos direitos do homem e dos 

cidadãos, na análise de Emília Viotti, encontraria resistência em uma sociedade 

acostumada a venerar o ócio e a promoção de indivíduos a partir de laços familiares.89 

Diferentemente do liberalismo implantado em alguns países europeus90, o 

“brasileiro” defendia uma “República excludente, federalista, francamente agrária e 

ortodoxa em termos de política financeira.”91. O vulto criado por duas forças em 

disputa acabaria por silenciar outros projetos políticos, sejam socialistas ou liberais 

                                                             
88 GOMES, Angela Castro. A Invenção do Trabalhismo. 3°ed. Rio de Janeiro. FJV. 2005. p.56 
89 Emília Viotti da. “Da Monarquia à República: Momentos decisivos”. São Paulo. Ed: Unesp. 9° ed. 2010. 
p. 168 
90 “Na Europa, o liberalismo foi originalmente uma ideologia burguesa, vinculada ao desenvolvimento do 

capitalismo e à criação do mundo senhorial. As noções liberais surgiram das lutas da burguesia contra os 

abusos da autoridade real, os privilégios do clero e da nobreza, os monopólios que inibiam a produção, a 

circulação, o comércio e o trabalho livre. Na luta contra o absolutismo, os liberais defenderam a teoria do 

contrato social, afirmaram a soberania do povo e a supremacia da lei, e lutaram pela divisão de poderes e 

pelas formas representativas de governo. Para destruir os privilégios corporativos, converteram em direitos 

universais a liberdade, a igualdade perante a lei e o direito de propriedade. Aos regulamentos que inibiam 

o comercio e a produção opuseram a liberdade de comércio e de trabalho.” Ver, Emília Viotti da. Da 

Monarquia à República: Momentos decisivos. São Paulo. Ed: Unesp. 9° ed. 2010. p. 134. 
91 GOMES, Angela Castro. A Invenção do Trabalhismo. 3°ed. Rio de Janeiro. FJV. 2005. p.56 
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modernizantes, que tinham em comum a defesa e ampliação dos direitos sociais e 

políticos da população. Com a descentralização do poder, as oligarquias locais e 

regionais dominaram as disputas pelas cadeiras dos governos. 

No momento em que José Oiticica afirma-se anarquista, a República, nas 

palavras de Aarão Reis, já havia passado pelo processo de decantação92. O poder sobre 

a nação que se revelara ao raiar do século XX era reservado às oligarquias regionais e 

os privilégios garantidos a uma elite que não se renovara. O “povo”, as classes 

trabalhadoras e miseráveis continuavam sem representação na nova ordem. Os 

intelectuais republicanos, liberais democratas, socialistas, entre outros se 

desencantaram com os itinerários escolhidos e expressos nas relações coronelistas de 

governança.  

Mesmo que tardiamente, visto que este processo de desencanto se deu durante 

os primeiros anos de 1900, acreditamos que José Oiticica, outrora crente nas aspirações 

liberais que encheram de esperanças o coração de parte da elite intelectual brasileira, 

tenha percebido que o liberalismo teórico por ele defendido era bem diferente do 

liberalismo real implantado pelos chefes do Executivo Nacional, o qual acabara por 

reforçar o poder oligárquico fundeado nas alianças políticas e nas fraudes eleitorais. 

Talvez, “a pá de cal” para suas esperanças liberais, e consequentemente 

incentivo para a radicalização das críticas acerca do Estado, tenha sido construída 

durante o contexto político-parlamentar do ano de 1910, o qual mais uma vez 

demonstrou, para surpresa de ninguém, a corrupção no processo eleitoral republicano. 

Iniciada a corrida pela posse da cadeira presidencial, o cargo principal da 

República seria disputado de forma mais acirrada pelos candidatos Rui Barbosa93, e 

                                                             
92 REIS, Daniel Aarão. Luis Carlos Prestes: Um Revolucionário entre Dois Mundos. São Paulo, 

Companhia das Letras, 2014. p.12 
93 Grande expoente do republicanismo brasileiro e principal sistematizador da Carta Magna de 1891, a qual 

se serviu de inspirações liberais, Ruy Barbosa foi Ministro da Fazenda durante o governo de marechal 
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Marechal Hermes da Fonseca94. O advogado baiano se empenhou em campanhas pelo 

interior do país realizando discursos em prol da continuidade de uma governança civil. 

Desde Prudente de Morais, o Brasil vinha sendo capitaneado por políticos civis. Esta 

campanha, em oposição à de Hermes da Fonseca, ficou conhecida como “campanha 

civilista”. Entretanto, apoiado pelo então presidente da República Nilo Peçanha, que 

havia assumido a cadeira mais importante do governo brasileiro em 1909, após a morte 

de Afonso Pena, o candidato militar sairia vitorioso na disputa.  

Como adiantamos, os processos eleitorais daquele período não necessariamente 

expressavam a vontade popular. Carvalho explica que não existia eleição limpa, “o 

voto podia ser fraudado na hora de ser lançado na urna, na hora de ser apurado, ou na 

hora do reconhecimento do eleito”95. Portanto, o produto final da disputa em torno da 

cadeira presidencial, nos anos da velha República, era menos representativo de uma 

justiça democrática defendida pelos sufragistas do que de um processo eleitoral viciado 

e suspeito. Quando anarquista, José Oiticica teceria duras críticas aos apoiadores do 

sufrágio universal. 

Eleito para o cargo de presidente, entre outras ações, Hermes da Fonseca se 

empenhou na promoção de uma política estatal voltada às medidas 

assistencialistas/reformistas em direção ao operariado. Como resultante desta 

estratégia de contenção das reivindicações proletárias temos, por exemplo, a realização 

                                                             
Deodoro da Fonseca, e membro fundador da Academia Brasileira de Letras. RUI Barbosa. In: 

ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2019. 

Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa1742/rui-barbosa>. Acesso em: 19 de Set. 

2019. Verbete da Enciclopédia. 
94 Militar gaúcho egresso da Escola Militar do Rio de Janeiro, onde, sob a influência de Benjamin Constant, 

se converteu às ideias positivistas e mais tarde à maçonaria, vindo a pertencer à loja Amor ao Trabalho. 

Fonte: Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro pós 1930. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2001. 
95 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: O longo caminho. Rio de Janeiro, civilização 

brasileira, 2001, p.42 
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de um Congresso Operário96, em 1912, e, também, a construção da Vila Operária 

Marechal Hermes, no Rio de Janeiro. A organização do Congresso ficou a cargo dos 

Tenentes Palmiro Serra Pulquério e Mário Hermes da Fonseca, este último era 

Deputado Federal e filho do então Presidente da República. O governo forneceu 

transportes e cedeu o Palácio Monroe, prédio que abrigava o Senado Federal e estava 

localizado no centro do Rio de Janeiro, mais precisamente na Cinelândia, para a 

realização do congresso que almejava a fundação de um partido político, medida que 

foi aprovada com a maioria dos votos. Mário Hermes da Fonseca foi nomeado 

presidente da Confederação Brasileira do Trabalho (CBT), nome do mais novo 

partido operário. Oficialmente, este encontro foi denominado de Quarto Congresso 

Operário Brasileiro, o que irritou os defensores do sindicalismo autônomo. 

Desde o início de 1900 a luta pela autonomia sindical e a radicalização das 

estratégias da classe laboriosa frente aos desmandos promovidos pelos representantes 

da industrialização nacional se faziam sentir nos núcleos de organização operária do 

Rio de Janeiro. Em consequência, já em 1906, entre os dias 15 e 22 de abril, no Centro 

Galego, então localizado na rua da Constituição, número 14, teve lugar o Primeiro 

Congresso Operário Brasileiro. Neste encontro estiveram presentes 43 delegados de 

várias associações, representando 28 sindicatos de diversos ramos operários.  

A despeito da presença de representantes da orientação “trabalhista” como 

método de solução aos conflitos presentes na relação entre capital e trabalho, no 

Congresso foi decidido pela filiação daqueles sindicatos às teses preconizadas pelo 

sindicalismo revolucionário francês. Esta orientação exerceria importante 

protagonismo no movimento sindical carioca até os anos da década de 1920. Entre suas 

                                                             
96 Este Congresso, segundo Carlos Addor, é reconhecido entre os memorialistas do movimento operário 

como Congresso Pelego. Ver mais em: ADDOR, Carlos Augusto. A Insurreição Anarquista no Rio de 

Janeiro. 2ª ed. Rio de Janeiro: Achiamé, 2002. p.68 
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determinações, estava a organização dos sindicatos por oficio, por indústria, ou por 

ofícios vários dentro de uma estrutura federalista que salvaguardava a autonomia das 

instituições. O método federativo garantiria a mais larga autonomia do indivíduo no 

sindicato, do sindicato na federação e da federação na confederação. Assim, as 

delegações de funções não representariam autoridade alguma. 

A união das federações estaduais e locais comporia a Confederação Operária 

Brasileira (COB) que seria responsável pela coordenação nacional do movimento. 

Segundo Samis, “situação que favoreceu imensamente a pactuação de grupos sindicais 

que, se não eram claramente vinculados à proposta anarquista, simpatizavam com os 

pressupostos descentralizados da organização proposta.”97 A ação direta e a greve geral 

eram defendidas como formas principais de combate. Foi justamente contra estas 

estratégias, as quais se concretizaram na deflagração de inúmeras greves e haviam 

causado grande impacto na ordem burguesa entre os anos de 1907 e 1908, que o 

governo de Hermes da Fonseca adiciona às medidas repressivas estatais, sempre em 

curso, sua política assistencialista em direção aos movimentos operários. 

É nesta conjuntura que o patriotismo e o liberalismo encontrados nas 

argumentações político sociais de José Oiticica perderiam espaço para o 

internacionalismo e a sociedade sem Estado preconizados pelo anarquismo. Para tanto, 

avalia Samis, o professor lançaria mão de “sua cultura geral alicerçada na atuação 

como professor de História”98 para aumentar as observações para além da ordem 

estrutural disposta nas sociedades capitalistas. As experiências de vida, a busca ávida 

por estudos diversificados em vários campos das ciências, as leituras humanísticas e 

                                                             
97 SAMIS, Alexandre. Pavilhão Negro sobre a Pátria Oliva. in: COLOMBO, Eduardo (org). História do 

Movimento Operário Revolucionário. São Paulo, Imaginário, 2004. p. 148 
98 SAMIS, Alexandre. Presenças Indômitas: José Oiticica e Domingos Passos. In: FERREIRA, Jorge e 

REIS, Daniel Arão. As Formações das Tradições 1889-1945. Col. História da Esquerdas, vol. 3. Rio de 

Janeiro, Civilização Brasileira, 2007, p. 95 
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também seus estudos no campo das línguas, iniciados em ambiente familiar com 

auxílio do pai, provavelmente foram formando e alterando as concepções ideológicas 

e as percepções sociais de Oiticica.  

Acreditamos fazer necessário ressalvarmos que estas escolhas não são 

necessariamente ordenadas de forma coerente ou buscam um fim já traçado, e sim, são 

tomadas a partir das possibilidades, tensões e vontades presentes no decorrer de sua 

vida. Suas experiências, emoções, incertezas, frustrações, relações pessoais junto à sua 

formação como homem erudito foram influenciando as escolhas e determinando suas 

trajetórias. Logo, como vimos anteriormente, em conversas informais sobre a política 

nacional, as quais mantinham com frequência com seu primo Ildefonso Falcão, 

Oiticica se descobriu anarquista e começou a ter contato com as leituras ácratas.  

Tal descoberta não passaria incólume à sua ânsia pela busca de conhecimentos, 

e refletindo sobre as ideias anarquistas procurou entrar em contato com militantes desta 

doutrina. Os escritores Elói Pontes e Elysio Carvalho foram os primeiros com quem 

conversou, sendo, em seguida, possível encontrar artigos, cursos e palestras destinados 

à causa libertária contendo sua assinatura. 

As teorias anarquistas passaram, a partir de então, a ser a inspiração nas 

composições de seus artigos, poemas e peças teatrais. Segundo Edgar Rodrigues, 

posteriormente ao contato com as ideias libertárias, em todas as suas produções poderia 

identificar o uso das novas teorias, subordinando todos os assuntos abordados aos 

princípios e métodos ácratas.99 Confirmando as impressões positivas expressadas nas 

definições de Rodrigues acerca de Oiticica, motivadas por uma profunda admiração 

pelo nosso personagem e o pensamento defendido por ele, a leitura da extensa obra 

escrita deixada pelo professor comprovam as afirmações do memorialista português.  

                                                             
99 RODRIGUES, Edgar. Os Libertários. Rio de Janeiro, VRJ, 1993 
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Após um período de maturação das novas ideias a partir do contato inicial com 

o conteúdo anarquista, José Oiticica iniciou sua propaganda social que teve lugares nos 

periódicos, sindicatos, teatros, centros culturais, associações de variados matizes e, 

também, nos espaços de instrução escolar, os quais não se resumiram somente às 

instituições tradicionais de ensino que atuou. Esta trajetória inaugurar-se-ia com sua 

participação na Liga Anticlerical do Rio de Janeiro, na qual, em agosto de 1912, já 

ministrava um curso semanal de Sociologia.  

No Brasil, foi no período da Primeira República que o anticlericalismo assumiu 

ares de militância política e, como afirma Maria Conceição Pinto Goés, era comum a 

participação dos libertários nas Ligas Anticlericais. Os anarquistas entendiam o 

Estado, a Igreja e o Capital como parte do mesmo processo de dominação e de 

exploração do homem100. Defendiam que a instituição religiosa, com seu discurso 

totalizante, acabaria por esconder as diferenças internas existentes na sociedade 

gerando um conformismo e retirando dos homens o pensamento racional. Por 

conseguinte, em conjunto com as ligas anticlericais, acusavam esta instituição de ser 

responsáveis pela condição de existência miserável a que estavam submetidas as 

classes miseráveis.  

O anúncio do dia 14 de agosto de 1912, no jornal A Guerra Social, informando 

sobre o curso de sociologia ministrado por José Oiticica nas dependências da Liga, tece 

linhas elogiosas à atuação do novo militante anarquista, revelando a “concorrência 

cada vez mais numerosa” motivada pela “vasta e profunda erudição de Oiticica aliada 

a uma clareza e um método perfeito de exposição, que justificavam plenamente o êxito 

                                                             
100 GÓES, Maria Conceição Pinto. A Formação da Classe Trabalhadora: Movimento anarquista no 

Rio de Janeiro, 1888-1911. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1988, p. 74 
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enorme de suas preleções”101. Estas conferências eram abertas aos trabalhadores e a 

todos que se interessassem pela temática sociológica. Ainda no mesmo número, este 

periódico convidava seus leitores a comparecerem a uma série de conferências 

mensais, realizadas por José Oiticica, também na Liga, onde seriam discutidas as 

origens das ideias libertárias. As conferências eram intituladas “A Grande Ideia”.102 A 

publicação elogiosa acerca do curso ministrado pelo nosso personagem demonstra que, 

a despeito do pouco tempo como anarquista, sua militância já era entendida como 

muito relevante em prol da divulgação da teoria. 

Vestido com esta nova roupagem, José Oiticica deu sequência e ampliou o 

volume de seus ensaios políticos nos periódicos, não somente, mas sobretudo, do Rio 

de Janeiro, consolidando, então sua vocação de polígrafo. Com efeito, em 13 de 

outubro 1912, no informativo anticlerical A Lanterna, publicou seu primeiro artigo 

com características anarquistas.  

A Lanterna foi um periódico anticlerical fundado na cidade de São Paulo em 

1901. Entre várias interrupções, extinguiu-se definitivamente em 1935. Inicialmente 

editado por Benjamim Mota, advogado, maçom e militante anarquista, o jornal teve 

seu primeiro número publicado em 7 de março de 1901, com tiragem de 10 mil 

exemplares. Mantendo relações próximas com as ligas anticlericais do Estado de São 

Paulo e Rio de Janeiro, assim como com grupos da maçonaria, este veículo de 

informação e denúncia foi fruto da militância de seu fundador em conjunto com outros 

                                                             
101 “A Guerra Social” 14/08/1912 apud LOPES, Milton e SAMIS, Alexandre. “José Oiticica: notícias de 

um professor libertário”. In: Encontros. Revista do Departamento de História do Colégio Pedro II, n°9, 
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um professor libertário”. In: Encontros. Revista do Departamento de História do Colégio Pedro II, n°9, 
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maçons pertencentes à Loja Luso-Brasileira contra os dogmas do catolicismo103. 

Diferentemente da maioria dos jornais que circulavam no meio operário conseguiu, 

com algumas interrupções, manter-se até 1935.  

Jonh W. Foster Dulles observa que esse periódico teve três sequências de 

produção. A primeira, iniciando em 1901, garantiu suas publicações até o ano de 1904; 

já em 1909, sob a direção de Edgard Leuenroth, voltaria a circular entre grupos de 

propaganda social e anticlerical, finalizando em 1916 esta segunda fase; o terceiro e 

último ciclo de publicação se deu após a tomada do poder presidencial por Getúlio 

Vargas, entre os anos de 1933 e 1935, quando, ainda sob a direção Leuenroth, seriam 

publicadas quarenta e cinco edições104.  

O jornal buscava combater a Igreja e seus componentes, defendendo que, a 

despeito do que diziam os padres, o sacerdócio era uma profissão105. Neste viés, 

incitava o operariado a lutar contra a instituição religiosa, afirmando que esta ordem 

era detentora de um expressivo poder político e econômico, funcionando, assim, como 

uma empresa auxiliando o capitalismo e dividindo os trabalhadores, ainda muito preso 

às suas ligações espirituais. Nestas páginas José Oiticica publicou seu primeiro texto 

de fundamentação anarquista, intitulado Francisco Ferrer e a Humanidade Nova. O 

artigo aparece em uma edição especial do periódico lançada em homenagem ao 

educador libertário espanhol Francisco Ferrer e Guardia, em recordação ao terceiro 

aniversário de seu fuzilamento.  

Devido à importância que o método pedagógico de Ferrer passa exercer sobre 

as funções e as práticas educacionais de José Oiticica, acreditamos, por bem, escrever 

                                                             
103“Periódico A Lanterna”. Disponível 

em:https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeirarepublica/LANTERNA,%20A.pf Acessado 

em 23/10/2019 
104 DULLES, John W. Foster. Anarquistas e Comunistas no Brasil: 1900-1933. Trad. César Parreiras, 

Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1977, p. 25 
105O NOSSO ANTICLERICALISMO. A Lanterna, ano XII ,N°191, ano XII, mar. 1913 
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algumas linhas acerca deste grande expoente da pedagogia libertária comentando, 

resumidamente, sua trajetória, assim como as diretrizes do seu pensamento 

concernentes ao ensino.  

O pedagogo catalão, de origem camponesa e católica, ainda em sua 

adolescência se mudou para Barcelona onde trabalhou no comércio local e, de forma 

autoditada, se instruiu acerca do pensamento republicano. Tendo aderido a este 

pensamento, aproximou-se dos grupos maçônicos e de livres pensadores passando a 

defender o ateísmo e o anticlericalismo. Em sua juventude, enquanto trabalhava na 

Companhia de estradas de ferro, organizou uma biblioteca popular nos trens e ligou-se 

a um dos expoentes do republicanismo espanhol, Ruiz Zorrilla. Após o fracasso de 

uma insurreição republicana, exilou-se em Paris, onde sobreviveu dando aulas de 

espanhol. Na França, Ferrer se aproximou de pensadores e militantes anarquistas, 

tendo chegado a conhecer Paul Robin106, sistematizador do conceito de educação 

integral. 

Seu retorno a Espanha se tornou possível após uma ex-aluna francesa, admiradora 

de seus métodos educacionais, lhe doar uma importância financeira. De posse do dinheiro, 

já em Barcelona, o educador adquiriu um espaço onde daria início à Escola Moderna, que 

seria inaugurada em 08 de setembro de 1901. As diretrizes pedagógicas norteadoras da 

Escola, intitulada “pedagogia racional”, se estruturava a partir dos saberes presentes nas 

                                                             

106 “Robin, que chegou a ser secretário de Karl Marx na direção da Associação Internacional dos 

Trabalhadores, foi nomeado, em 1880, diretor do Orfanato Prévost em Cempuis, na França, permanecendo 

no cargo até 1894. Nesse orfanato, teve condições de desenvolver o princípio de uma educação integral, 

antiga bandeira do movimento operário. Praticou uma coeducação, educando no mesmo espaço meninos e 

meninas, um tabu na época. Por educação integral compreendia uma formação completa da criança, em 
seus aspectos intelectuais, físicos e morais. Para maiores informações” ver: GALLO, Silvio. Francisco 

Ferrer Guardia: o mártir da Escola Moderna. In: Pro-Posições vol.24 n°.2 Campinas May/Aug.2013. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73072013000200015#3a, 

acessado em 18/10/2019 
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ciências naturais direcionados à solução dos problemas sociais. O processo educativo 

priorizava a razão como capacitadora da autonomia do raciocínio humano e, 

consequentemente, como capaz de conhecer o mundo e formular seus juízos de valores 

independentemente das propostas dos sistemas dominantes. No entanto, Ferrer entendia 

que a mentalidade humana é composta também, para além da razão, de vontade, afeto e 

tristeza, assim, este processo pedagógico não negligenciaria nenhum destes aspectos.  

Em 1906, a Escola foi fechada pelo governo espanhol após Ferrer ser incriminado 

como mentor intelectual do atentado à bomba contra o rei Afonso XIII. A acusação 

baseou-se na relação do educador com o responsável pela autoria do ataque, Mateo 

Morral. Este havia trabalhado como bibliotecário na Escola Moderna. O resultado do 

processo declarou Ferrer inocente, mas, sem dinheiro, não conseguiu reabrir a instituição 

de ensino e decidiu sair da Espanha. 

Em 1909, tendo retornado à Espanha, Francisco Ferrer foi novamente acusado 

pelo governo como parte das lideranças responsáveis pelas revoltas populares durante a 

“Semana trágica”, na qual os operários se levantaram contra a participação nas frentes de 

batalha da guerra entre Espanha e Marrocos. Desta vez o pedagogo foi incriminado e 

executado por fuzilamento em 13 de outubro de 1909. Durante o processo ficou 

encarcerado na fortaleza de Montjuic.107 Por isso, entre os anarquistas, não raras vezes, 

tornou-se conhecido como o Mártir de Montjuic.  

José Oiticica, interpretando as ideias de Ferrer, iniciou sua defesa por um 

ensino promotor da emancipação social de todas as classes oprimidas pelas 

determinações inerentes ao sistema capitalista. Com efeito, a instrução escolar, em sua 

                                                             
107 As informações sobre Francisco Ferrer e a Escola Moderna foram retiradas do artigo de GALLO, Silvio. 

Francisco Ferrer Guardia: o mártir da Escola Moderna. In: Pro-Posições vol.24 n°.2 Campinas 
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perspectiva, passaria agora a funcionar como mecanismo revolucionário que auxiliaria 

na “inevitável transição da humanidade sofredora para a humanidade redimida”.108  

Logo, percebemos que a radicalização de suas concepções acerca dos projetos 

político sociais, promovida pela conjuntura que uniu experiências de vida e o contato 

com as teorias anarquistas, acabou por ampliar suas ideias acerca da função 

emancipadora do ensino expressa ainda nos tempos em que percebia no liberalismo a 

solução para os problemas sociais. Por conseguinte, a prática pedagógica liberal que 

buscava desenvolver junto à população brasileira, o empreendedorismo e a livre-

iniciativa creditando a estes valores os caminhos para o desenvolvimento nacional e, 

consequentemente, o progresso e independência econômica do país perante as nações 

europeias, perdeu lugar para um novo entendimento acerca da função da educação.  

O atraso intelectual ainda era visto como um importante motivo da existência 

da diferença entre as classes, o cientificismo continuava a ser o método, mas a solução 

só seria alcançada por meio uma revolução estrutural completa do sistema vigente109. 

Diferentemente dos tempos do Colégio Latino-Americano, José Oiticica, agora, 

acreditava que a esperança de ascensão econômica dentro da hierarquia capitalista era 

ilusória no que concerne às reformas sociais, uma vez que as instituições mantenedoras 

desta estrutura, a Igreja e o Estado, com suas leis civis e dogmas religiosos, agiriam 

sempre em favor dos que escravizam. Portanto, o problema só seria resolvido, nas 

palavras de Oiticica, 

 

 

Destruindo os preconceitos, aclarando a inteligência da multidão 
obscurecida, apontando-lhe os erros, os desatinados, as imoralidades 

                                                             
108 OITICICA, José. Francisco Ferrer In: Encontros. Revista do Departamento de História do Colégio 

Pedro II, n°9, Dezembro, 2007. p.82-83 
109 OITICICA, José. Francisco Ferrer In: Encontros. Revista do Departamento de História do Colégio 

Pedro II, n°9, Dezembro, 2007. p.82-83 
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das doutrinas que lhes dão, substituindo-as pela verdade científica 

assentada exclusivamente na razão observadora. A missão da Escola 
Moderna é esta: despertar o cérebro do povo, elevar, como disse 

Ferrer, o nível da mentalidade humana, pela disseminação dos 

conhecimentos bons, banindo de vez o atabafante aluvião de lendas, 
cultos, superstições, milagres, com que se aterrorizam hoje as 

consciências para dominá-las.110  
 

 

É importante percebermos e ressaltarmos que José Oiticica inaugurou sua 

trajetória como militante libertário pelas portas da educação. Esta estratégia de luta, 

iniciada antes mesmo de se definir como anarquista, continuaria a ser uma constante 

durante toda sua vida, sobretudo nos momentos de acentuação das políticas repressivas 

estatais. Assim, como vimos, as primeiras atividades do professor na Liga estão 

relacionadas à palestras e curso de formação, e sua estreia nos periódicos de propaganda 

social se faz com a exaltação de um importante expoente da pedagogia libertária.  

Com efeito, Oiticica demonstrava sua preocupação em promover a instrução do 

trabalhador para que este, por meio de um pensamento autônomo, pudesse reconhecer 

e fazer frente às injustiças físicas, econômicas e morais do sistema instituído. A 

modernidade viria pelas luzes da razão. 

Deixando “o professor falar mais alto”, Oiticica afirmava que a educação era 

um dos caminhos determinantes para o desabrochar das teorias libertárias. Contudo, 

essa instrução não deveria seguir os moldes do sistema educacional estatal, o qual 

auxiliaria no aprisionamento e conformação das mentes proletárias. A educação deveria 

se pautar nos moldes da Escola Moderna, racionalista, preconizada por Francisco 

Ferrer y Guardia. 
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Novamente, a observação dos caminhos trilhados por Oiticica nos possibilita 

perceber que sua trajetória de vida não é marcada por uma linearidade teleológica, nem 

necessariamente por uma evolução, progresso ou amadurecimento de pensamento e 

decisões. Análises assim são comuns em inúmeras biografias de militantes, 

aproximando-as do que entendemos como hagiografia. Todavia, nosso intuito é 

percorrer e problematizar os processos que resultaram nos conteúdos concernentes a 

sua história de vida. Acreditamos que o estudo das experiências e relações que 

permitem a Oiticica ir formando sua personalidade e ideologia são mais profícuos 

quando o objetivo é a construção historiográfica de um personagem e seus itinerários. 

São suas opções pautadas em suas relações e experiências que vão compondo sua 

biografia. Nesta perspectiva, mais do que inquirir, dimensionar ou tecer juízo de valor 

acerca das preferências de José Oiticica, objetivamos apresentá-lo juntamente com o 

contexto em que se deram estas escolhas. 

No ano seguinte à sua filiação à Liga Anticlerical do Rio de Janeiro, em 1913, 

José Oiticica procurou a Federação Operária do Rio de Janeiro (FORJ), localizada na 

Praça Tiradentes, n° 71, no centro da cidade. A FORJ era um organismo federativo que 

representava a classe operária daquele Estado, tendo sido fundada em setembro de 

1906, em substituição à Federação Operária Regional Brasileira (FORB), devido à 

escolha, como forma de luta, da ideologia sindicalista revolucionária, no Primeiro 

Congresso Operário Brasileiro, em 1906. Buscando ampliar seus lugares de militância 

o professor engajou-se também na luta sindical, estratégia defendida por um dos jornais 

anarquistas que teve contato, o Les Temps Nevoaux. 
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A conjuntura dos primeiros anos da década de 1910, segundo Rodrigues marca 

um período de reorganização do movimento operário carioca111. Pois, nos anos 

anteriores, devido à intensificação das medidas repressivas oficializadas pelo Estado, 

entre elas, a Lei Adolfo Gordo112, de 1907, o movimento sindical, após grande 

movimentação entre 1907 e 1908, havia arrefecido. Em consequência, fazendo frente 

às medidas repressivas do Estado e a tentativa de cooptação dos trabalhadores por parte 

do governo, simbolizado pelo patrocínio do já aqui comentado Congresso de 1912, os 

anarquistas presentes tanto na Liga Anticlerical quanto na FORJ, decidiram realizar, 

ainda em 1913, o Segundo Congresso Operário Brasileiro, no qual reafirmaram as 

teses defendidas em 1906 e introduziram pautas como críticas ao cooperativismo, 

discussões sobre bolsas de trabalho e salário mínimo, posicionamento em relação à 

guerra, pois o conflito bélico mundial era iminente, e moção de apoio aos trabalhadores 

de Portugal, denotando uma perspectiva internacionalista. Neste Congresso, passaram 

a utilizar o termo "socialismo anarquista" para se contraporem "à propriedade privada, 

capitalismo e autoridade"113. Assim, buscaram exaltar a necessidade da organização 

entre os trabalhadores em benefício da extinção das opressões a que eram submetidos 

cotidianamente. José Oiticica participou ativamente do planejamento e realização deste 

evento. 

Após iniciar o contato com os trabalhadores, José Oiticica, por muito tempo, 

não cessaria sua participação e militância nas organizações operárias. Podemos 

                                                             
111 RODRIGUES, Edgar. Socialismo e Sindicalismo no Brasil: 1675-1913. Rio de Janeiro, Laemmert, 

1969. p. 308 
112 Foi uma lei de repressão aos movimentos operários de São Paulo no início do século XX. Propunha, 

entre outras medidas, a expulsão de estrangeiros envolvidos em greves. Foi proposta pelo senador paulista 

Adolfo Gordo e aprovada no ano de 1907 e, com base nela, foram expulsos 132 estrangeiros somente 

naquele ano. 

Ver:https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeirarepublica/LEIS%20ADOLFO%20GORDO.pf

, acessado em 20 /10/2019. 
113 SAMIS, Alexandre. Pavilhão Negro sobre a Pátria Oliva. in: COLOMBO, Eduardo (org). História do 

Movimento Operário Revolucionário. São Paulo, Imaginário, 2004. p. 137 

https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeirarepublica/LEIS%20ADOLFO%20GORDO.pf
https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeirarepublica/LEIS%20ADOLFO%20GORDO.pf
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notar que a história do ativismo deste personagem junto ao movimento operário 

brasileiro nasceu no momento de revigoramento deste último. Atuando de várias 

formas, como já foi dito anteriormente, Oiticica procurou defender os ideais 

anarquistas e informar seus conhecimentos aos proletários, relacionando-os sempre 

à questão social. Buscou ensiná-los, por meio de palestras e conferências, sobre o 

idioma, ciências, higiene, entre vários outros assuntos, tentando aumentar a cultura 

da classe laboral para que assim ela pudesse se organizar e lutar contra o sistema 

capitalista.  

Sua atuação nos sindicatos seria interrompida juntamente com o fim da 

autonomia sindical concretizada pela política oficializada durante os anos que 

Getúlio esteve na presidência do Brasil. Nos próximos capítulos discutiremos este 

processo. Por ora, acreditamos ser interessante apontar que durante os anos de 1910 

nosso personagem participou ativamente dos eventos que envolveram os sindicatos 

e órgãos de divulgação da ideologia anarquista. Assim, paulatinamente, foi 

construindo o protagonismo evidenciado nas manifestações antiestatais do final 

desta década de 1910 e subsequente a ela. 

Sendo assim, é comum encontrarmos nos periódicos sindicais e libertários 

deste período a assinatura de vários artigos relacionados às temáticas concernentes 

à propaganda social, assim como convites para palestras de cunho formativo e 

organizacional. Foi nesta conjuntura que, junto a outros militantes, José Oiticica 

editou, entre os anos de 1914 e 1915, a revista anarquista A Vida, na qual, pela 

primeira vez apresentou, sob o título O desperdício da Energia Feminina, sua 

sistematização da teoria libertária. O conteúdo, divido em 5 textos, apresenta 

preocupações enquanto militante libertário e educador. Com efeito, afirma que a 

estrutura do trabalho, conforme está erigido dentro do sistema capitalista, ao 
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contrário do que se pretende, contribui para o dispêndio desnecessário da energia 

humana, resultando em um produto final que não seria disponível a todos envolvidos 

no processo de produção. Nesta conjuntura a mulher seria a mais afetada, devido à 

sua condição de maior submissão na sociedade.114 

Ainda em 1915, no contexto da Primeira Guerra Mundial, em conformação 

com o posicionamento antibeligerante dos sindicatos operários, decidido do 

Congresso de 1913, e, também, evidenciando a necessidade de uma organização de 

combate estritamente anarquista aos governos devido ao recrudescimento da 

opressão estatal, Oiticica e demais militantes das causas sociais realizaram no Rio 

de Janeiro dois eventos que discutiram estas temáticas.  

Em outubro teria início o Congresso Internacional da Paz e, em sua esteira, 

o Congresso Anarquista Sul-Americano. Nestes eventos, escrevendo, interferindo e 

planejando, José Oiticica teve grande participação. Destacamos estes 

acontecimentos por percebermos que a questão organizacional, a sistematização e a 

aplicabilidade das teorias anarquistas estarão presentes durante toda a militância de 

José Oiticica. Sendo assim, serão recorrentes nos demais capítulos. 

A intensa participação de nosso personagem nos movimentos, veículos e 

acontecimentos que envolviam as temáticas anarquistas e operárias acaba por 

destacá-lo nestes meios. Este protagonismo fica evidente durante o contexto de 

ebulição operária que marcaria o fim da década de 1910. A organização da tentativa 

insurrecional anarquista, ocorrida no dia 18 de novembro de 1918, no Rio de Janeiro 

e sua ativa participação junto a outros personagens que comporiam o quadro de 

militantes do Partido Comunista do Brasil, de viés libertário, em 1919, são exemplos 

da intensa atuação de José Oiticica naquela conjuntura. O contexto de ebulição do 

                                                             
114 A Vida Periódico Anarquista. Edição Fac Similar. São Paulo: Ícone Editora, 1987. 
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movimento operário iniciado em 1917, as inspirações e aspirações que motivaram a 

tentativa insurrecional no Rio de Janeiro no ano seguinte, a formação e atuação do 

PCB libertário junto ao contexto incendiário do movimento operário na virada da 

década de 1910, tendo a militância de José Oiticica como bússola de nossas análises, 

serão os temas abordados no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO II. 

Contra os governos e o sistema capitalista: a atuação de José Oiticica 

juntos aos grupos de militância libertária e sindical em um momento 

de euforia revolucionária e evidente tensão social na Primeira 

República.  

 

O período entre os anos de 1917 e 1919 é reconhecido pela historiografia brasileira 

como um momento de intensa movimentação operária e libertária em direção à derrubada 

da estrutura política e econômica vigente naquele contexto. O impacto da Primeira Guerra 

Mundial, a escalada da repressão policial aos movimentos sociais do país e o sucesso das 

revoluções russas115, que simbolizavam para a militância ácrata mais uma etapa das lutas 

internacionais em prol da queda do sistema capitalista, estariam entre os motivos que 

levaram mulheres e homens de várias regiões do Brasil a acreditarem que aquele cenário 

seria ideal para a concretização dos anseios anarquistas acerca da construção da nova 

sociedade.  

Após o armistício de 1918, os acordos entre os países envolvidos no conflito 

mundial causaram na opinião pública uma reflexão mais atenta acerca do desenrolar dos 

acontecimentos na Alemanha. Somavam a estas reflexões os direcionamentos do regime 

que se formava no leste europeu. Este contexto, no imaginário dos militantes das causas 

sociais, contribuiria diretamente para aumento da crença referente ao sucesso 

revolucionário. “Para as mais variadas orientações da esquerda ambos os acontecimentos 

                                                             
115 Conforme Daniel Aarão Reis Filho “No processo das revoluções russas, há quatro conjunturas que se 

entrelaçam, embora não seja possível estabelecer entre elas uma relação de causalidade ou de encadeamento 

inevitável: 1905, as duas revoluções de fevereiro e outubro de 1917 e a sempre esquecida de 1921”. [...] os 

resultados foram sempre inesperados e surpreenderam a Rússia e o mundo” (p.41). REIS FILHO, Daniel 

Aarão. As Revoluções Russas e o Socialismo Soviético. São Paulo: UNESP. 2003. 

A perspectiva da imprevisibilidade e da separação do processo revolucionário russo em quatro conjunturas 

auxilia diretamente em nossas análises acerca da construção do imaginário anarquista brasileiro acerca das 

movimentações do leste europeu que efetuaremos ainda neste capítulo. Assim, o processo que levou à 

conformação da Rússia Soviética também será tratado, nesta tese, no plural, ou seja, falaremos em 

Revoluções Russas”. 
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representaram a renovação das esperanças no futuro do socialismo”.116 Este momento é 

conhecido por parte da historiografia que estuda a história do trabalho no Brasil por 

representar o instante em que capital e trabalho tiveram seu maior embate durante a 

Primeira República. 

Com efeito, iniciaremos este capítulo com a apresentação e análise do contexto 

paredista que teve início em algumas capitais do país no ano de 1917 e duraria, ao menos 

com maior vigor, sobretudo no Rio de Janeiro, até início de 1920. Consequentemente, 

abordaremos a tentativa insurrecional anarquista de 18 de novembro de 1918, na capital 

federal, dando relevância ao que acreditamos serem os fatores político-sociais que 

inspiraram aquele levante. Desta maneira, serão abordados temas como: o movimento 

anarquista no Brasil; a organização sindical deste período; o impacto da Primeira Guerra 

Mundial na qualidade de vida das camadas populares; e, sobretudo, o reflexo das 

movimentações revolucionárias russas no imaginário de José Oiticica e demais libertários 

que estiveram à frente do planejamento desta insurreição que projetou atacar as bases do 

sistema capitalista.  

Nesta direção buscaremos perceber as motivações e esperanças daqueles 

insurrectos. Nesse momento, José Oiticica e alguns militantes acreditaram que no Brasil, 

como havia acontecido no leste europeu, o governo instituído haveria de ruir. Mas, 

diferente de lá, aqui o poder e o Estado deveriam ser instantaneamente destruídos, não 

conquistados. 

Por fim, contemplaremos o ano de 1919 destacando as transformações políticas 

no âmbito nacional e internacional. Por conseguinte, analisaremos o impacto dos acordos 

                                                             
116FERRO apud MARTINS, Angela Maria Roberti; SOUZA, Ingrid Souza Ladeira de. “Expressões da 

Militância de Maria de Lourdes Nogueira no Movimento Anarquista (Rio de Janeiro, 1919-1921)” In: 

História do Anarquismo no Brasil, vol 3. São Paulo, Entremares, 2021. p.116 
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referentes à causa laboral presentes no Tratado de Versalhes. Parte das determinações 

acertadas entre os países que participaram do Congresso da Paz resultaram no início da 

transição das estratégias governamentais concernentes ao combate às reinvindicações 

operárias. Em razão da deliberação da concessão de algumas medidas em benefício dos 

trabalhadores que poderiam minorar os gastos resultantes do conflito entre a classe 

operária e empresarial.  

Entretanto, estas medidas não refletiam o abandono do uso da força como 

mecanismo de contenção aos movimentos que faziam frente à ordem instituída. Dessa 

maneira, motivado pela intensificação da eclosão de greves e manifestações proletárias, 

o governo brasileiro procurou, por meio de leis oficiais, reforçar a perseguição aos 

anarquistas e demais defensores das causas sociais. Em consequência, a escalada 

repressiva aos movimentos operários e seus militantes no Brasil também será tema nesta 

etapa da tese. 

Estes ativistas, inspirados pelos problemas de carestia de vida cotidianos às classes 

subjugadas, assim como pelas notícias que chegavam do leste europeu, realizaram um 

expressivo esforço com o intuito de motivar toda a população oprimida a se movimentar 

em direção à transformação social. Para tanto, as páginas dos periódicos libertários e 

operários passaram a reservar espaços maiores às temáticas revolucionárias. Juntamente 

a esta estratégia, alguns libertários afirmavam ser urgente a reunião em torno de formas 

mais especificas de organização que provesse a realização de seus intentos.117 Nesta 

conjuntura, surge o Partido Comunista do Brasil, de viés libertário, e o periódico 

Spartacus, que funcionou como porta voz desta agremiação.  

                                                             
117 MARTINS, Angela Maria Roberti; SOUZA, Ingrid Souza Ladeira de. “Expressões da Militância de 

Maria de Lourdes Nogueira no Movimento Anarquista (Rio de Janeiro, 1919-1921)” In: História do 

Anarquismo no Brasil, vol 3. São Paulo, Entremares, 2021. p.117 
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José Oiticica tem participação de destaque nestes dois órgãos de lutas, assim como 

em grande parte das ações que promoveram uma tensão social jamais experimentada na 

Primeira República. Por conseguinte, este capítulo pretendeu construir uma narrativa que 

possibilitasse a análise da participação do professor em meio a estas movimentações e o 

imaginário revolucionário que compunham as mentalidades daqueles que se dispuseram 

a derrotar o Estado. 

 

2.1-O contexto político social brasileiro no fim da década de 1910 

 

O final dos anos 1910 parecia aos militantes anarquistas inseridos nas 

organizações operárias brasileiras o contexto perfeito para início da guerra social que 

findaria com o sistema político vigente. No imaginário daqueles ativistas era chegado o 

momento de se rebelarem contra as injustiças e opressões existentes no país. O período 

entre 1917 e início do ano de 1920 foi marcado por uma intensa organização e atuação 

do movimento proletário resultando no desencadeamento de várias greves, assim como 

na esperança, por parte dos libertários, da possibilidade de uma revolução que extinguiria 

as desigualdades inerentes ao capitalismo.  

Samis118 recorda que neste momento, somente no eixo Rio-São Paulo, o 

quantitativo de greves havia-se duplicado em relação às ocorridas em todo o país durante 

a primeira década do século XX. Nesta conjuntura, anarquistas e parte da classe 

trabalhadora, motivados pelos problemas enfrentados, entre eles a carestia de vida 

intensificada pela Primeira Guerra Mundial, a crescente exploração possibilitada pela 

                                                             
118 SAMIS, Alexandre. Anarquismo e Sindicalismo no Brasil (1903-1934). Disponível em, 

https://ithanarquista.wordpress.com/2013/01/14/alexandre-samis-sindicalismo-e-anarquismo-no-brasil-

1903-1934/. Acessado em 10/11/2019. p.10 

https://ithanarquista.wordpress.com/2013/01/14/alexandre-samis-sindicalismo-e-anarquismo-no-brasil-1903-1934/
https://ithanarquista.wordpress.com/2013/01/14/alexandre-samis-sindicalismo-e-anarquismo-no-brasil-1903-1934/
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ausência de uma legislação do trabalho e o sucesso das revoluções russas, lançaram-se na 

tentativa da emancipação da humanidade em relação ao capitalismo.  

Junto a este grupo revolucionário, com destacada atuação, estava José Oiticica 

que, em um de seus poemas, publicado na coletânea Sonetos (1911-1918), revelou suas 

impressões sobre aqueles anos:  

 

 

Eis a Hora, a grande hora da peleja, 

Hora de sacrifícios e entusiasmo! 
Pulsa meu coração, meu peito arqueja  
No momento da ação refletido e pasmo 

 
É a batalha final! Torvo, troveja, 

Além-mar, o canhão; foi-se o marasmo 

Da plebe una, e a revolta bemfazeja 
Move espada e morrão, ódio e sarcasmo. 

 
Levantam-se os escravos contra os amos! 

Há um clamor de vitória em toda a Terra... 
Somos nós, anarquistas, que clamamos! 

 
Nós que vamos sorrindo e subvertendo, 
Arrastando os irmãos à Maior Guerra, 
Num rebate de loucos, estupendo119 

 

 

No poema intitulado “A Hora”, Oiticica afirmou que era chegado o momento das 

classes oprimidas se levantarem contra o Estado e, por meio da revolução, cessarem com 

as opressões a elas cotidianas. Motivado pela conjuntura, nosso personagem demonstra 

uma característica que, assim como a crença na educação transformadora, o acompanhará 

pelo resto da sua vida militante, a fé na revolução. Perseverante nesta “fé” o professor 

                                                             
119 OITICICA, José. A Hora. In: Sonetos (1911-1918). Maceió-AL, Linotypia da Casa Carvalho, 1919. 

p.175 
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anarquista se envolveu intensamente nos movimentos autônomos de combate ao 

capitalismo daquele período. 

A deflagração de greves generalizadas como as ocorridas em São Paulo e Rio de 

Janeiro, respectivamente em junho e julho de 1917; a dos condutores dos bondes da 

Cantareira e Viação Fluminense, em Niterói; e a tentativa da insurreição anarquista na 

então capital federal, em agosto e novembro de 1918, são exemplos daquela conjuntura 

de grande disputa entre capital e trabalho na Primeira República. 

No Rio de Janeiro, já no início de 1917, intentando politizar a questão da carestia 

de vida, o núcleo sindical da FORJ, juntamente ao Centro Libertário, desencadearam uma 

campanha contra o aumento dos gêneros de primeira necessidade e dos impostos120. Os 

valores referentes a estes gastos subiam exorbitantemente devido à ascendente 

inflacionária que, em certa medida, estava relacionada aos reflexos no Brasil da Primeira 

Guerra Mundial.121 Como corolário deste esforço surgiu o Comitê Central de Agitação e 

Propaganda Contra a Carestia. O Comitê realizava comícios em praças públicas 

informando à população sobre as “terríveis formas de opressão impingidas pelo 

capitalismo”, assim como aconselhava o proletariado a organizar-se contra os 

responsáveis pelas agruras cotidianas que era submetido.122  

Na avaliação daqueles ativistas os custos gerados pela “Grande Guerra” 

resultariam no aumento da condição de existência miserável a que as classes subjugadas 

estavam submetidas. Por isso, condenavam o apoio dos políticos e empresários a este 

conflito. José Oiticica, em um artigo intitulado “O Motivo”, publicado na edição de 

                                                             
120 CAMPOS, C. H. O sonhar libertário: movimento operário nos anos de 1917 a 1921. Campinas: Ed. 

da Universidade Estadual de Campinas, 1988.p.53 
121 SAMIS, Alexandre. A Greve de 1917 no Rio de Janeiro. A Greve Geral de 1917: Perspectivas 

Anarquistas. São Paulo-SP: Terra Livre, 2017. 
122 FEDERAÇÃO OPERÁRIA DO RIO DE JANEIRO, AS CLASSES LABORIOSAS AGITAM-SE 

CONTRA A CARESTIA DE VIDA‖. O Clarim, Ano 5, N° 76, Março de 1917..  
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número 23 do periódico A Liberdade123, escreveu que, “a Guerra Européia alterou as 

condições de existência em toda a Terra, alterou, necessariamente, o custo da 

subsistência, prejudicou a todos, menos os industriais das munições de guerra, de boca 

ou de combate”.124 

Nesta conjuntura, a politização da carestia tornou-se o carro-chefe da FORJ. Em 

março de 1917, o periódico O Clarim, que se definia “como quinzenário comercial, de 

comentários e imparcial perante as questões operárias e patronais” publicou mais um dos 

chamados da Federação: 

 

 

Esta quinzena a Federação Operária efetuou vários comícios de protesto 
contra a miséria que invade o lar do operariado. [...]. A causa principal 

deste movimento, como todos sabem é uma critica sistemática contra os 

ladrões do povo, quer de governança quer do alto comercio, os quais não 
estão ligando aos nossos clamores. [...]. Aos camaradas operários, para 

que nossos clamores sejam atendidos nós concitamos arregimentar-se nas 

nossas associações de classes junto à Federação Operária, e depois unidos 

veremos se os nossos exploradores continuarão a escarnear de nós, 
tratando-nos com indiferença. [...]. É hora de ajustar contas, ide para a 

Federação Operária, praça Tiradentes n° 71, lá encontrareis vossos 

companheiros de infortúnio, que vos orientarão devidamente. Para a 
melhoria de nossos dias é necessário mudar de atitude.125  

 

 

Amparados nesse tipo de discurso, buscando politizar a carestia, anarquistas e 

militantes das causas laborais pretendiam arregimentar novos sindicalizados, 

conseguindo, por esse meio, aumentar as fileiras de trabalhadores participantes daquelas 

associações. O artigo não leva assinatura, mas, como neste momento José Oiticica já se 

encontrava filiado ao Sindicato de Ofícios Vários e estava constantemente presente no 

                                                             
123 O periódico A Liberdade definia-se como veículo de notícias e defesa proletária. 
124 OITICICA, José. O Motivo. In: Liberdade. Rio de Janeiro, ano II, n°23, set. 1918, p.3 
125 FEDERAÇÃO OPERÁRIA DO RIO DE JANEIRO, AS CLASSES LABORIOSAS AGITAM-SE 

CONTRA A CARESTIA DE VIDA‖. O Clarim, Ano 5, N° 76, Março de 1917. 
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prédio desta Federação, pois ministrava ali um curso de Sociologia aos operários, 

podemos pensar que auxiliou na elaboração deste e de vários outros artigos que visavam 

a inscrição dos trabalhadores aos sindicatos filiados a FORJ.  

A propaganda surtia efeito no meio operário, e, ainda no primeiro semestre de 

1917, novas entidades classistas como a dos vassoureiros, marceneiros, metalúrgicos, 

alfaiates, entalhadores, da Construção Civil e dos têxteis haviam sido criadas126. Já no 

segundo semestre o número de sindicatos filiados à FORJ havia duplicado. A União dos 

Operários em Construção Civil (UOCC) e a União Operários em Fábricas de Tecidos 

(UOFT), no ano seguinte, teriam destacada participação na tentativa insurrecional no Rio. 

Sobre esse período, Addor afirma que, 

 

 

Diversas categorias profissionais até então desorganizadas ou cujas 

associações viviam vidas meramente vegetativas se organizam ou se 

reorganizam em entidades sindicais que crescem rapidamente, tornando-
se ao mesmo tempo mais representativas, mais fortes e atuantes.127 

 

 

Junto à carestia de vida outra temática que também inspirava o meio operário, 

assim como o universo anarquista, dizia respeito às notícias que começavam a chegar 

sobre as ações que derrubaram a autocracia russa.  

Segundo Frederick Bartz, desde muito cedo já aparecem no Brasil referências 

sobre a Revolução Russa, 

 

 

                                                             
126 SAMIS, Alexandre. A Greve de 1917 no Rio de Janeiro. In: A Greve Geral de 1917: Perspectivas 

Anarquistas. São Paulo-SP: Terra Livre, 2017. 
127 ADDOR, C. A. A insurreição anarquista no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Achiamé, 2° Ed, 

2002.p.99 
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Em março, um mês apenas depois da revolução de fevereiro, a Rússia já 

é mencionada em uma importante greve de calceteiros. Em julho, no 
maior comício da grande greve de 1917, João Batista Moll, militante 

anarquista, entusiasma-se com o exemplo da Rússia Revolucionária. 

Nestes primeiros momentos, invariavelmente, as referências à revolução 
se ligam aos anarquistas que no período de 1917 e 1918, estavam em 

franca ofensiva dentro do movimento operário [...]128 

 

 

Em consequência, o contexto político-social nacional e internacional em questão 

fazia com que José Oiticica e outros libertários percebessem aquele momento como o 

ideal para se levantarem contra o governo e demais promotores das variadas formas de 

injustiças que assolavam a maioria da população. 

Para tanto, seria necessário promover a organização das camadas oprimidas. Uma 

estratégia, expressada nas palavras de José Oiticica, era divulgar intensivamente entre a 

classe operária carioca a desigualdade inerente ao sistema econômico capitalista. Já que, 

em sua concepção, o aumento dos lucros por parte dos donos das indústrias não era 

dividido com a classe trabalhadora, pelo contrário, “procuram sempre esconder os lucros, 

choram misérias, alegam dívidas, o imposto, as reformas e ameaçam de fechar as fábricas 

se lhes reclamam maior paga.”129.  

Percebemos, então, que tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, desde o início 

de 1917, a questão da carestia era uma das principais bandeiras de combate entre os 

militantes das causas libertárias e operárias. As ações propositivas destes ativistas, junto 

à revolta contra o governo semeada por uma condição de existência miserável, 

ocasionariam na deflagração de um conjunto de paralisações iniciado em junho daquele 

ano, por uma maioria feminina, no Cotonifício Crespí, localizado no bairro da Mooca. 

                                                             
128 BARTZ, F. D. O horizonte vermelho: o impacto da Revolução Russa no movimento operário do 

Rio Grande do Sul, 1917-1920. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

ano 2008.p.12 
129 OITICICA, José. O Motivo. In: A Liberdade. Rio de Janeiro, ano II, n°23, set. 1918, p.3 
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Para Oiticica, a greve de junho de 1917 na capital paulista seria um exemplo do resultado 

desigual da divisão do produto gerado pelo trabalho, e foi deflagrada “porque os 

operários, vendo-se instrumentos de fortuna súbita dos Crespí, Matarazzo e Puglitsi, 

impuseram alta dos salários, pediram sua participação nos lucros centuplicados dos 

patrões. Estes resistiram. Queriam ganhar o máximo sozinhos”.130  

Da solidariedade operária, defendida entre os anarquistas e motivada pelo 

compartilhamento das agruras cotidianas, resultaria a greve geral paulistana. Nas palavras 

de Addor, esta parede “tem sua origem basicamente vinculada ao [...] agravamento das 

condições de existência da classe operária”131. Boris Fausto apud Addor, recorda que este 

movimento “abriria uma conjuntura histórica cujos limites se estendem cronologicamente 

até 1920”132.  

Neste contexto, ocorreria no Rio de Janeiro, em julho de 1917, uma greve 

generalizada que teria como último elemento incentivador as notícias sobre a 

movimentação proletária paulista. A eclosão das paredes grevistas cariocas foi resultado 

de uma intensa atuação da FORJ junto ao reflexo causados por acontecimentos imediatos 

referentes ao bem-estar operário. Entre eles o desabamento do York Hotel, ainda em 

construção133, matando quarenta e ferindo outros tantos trabalhadores.134 Ao cortejo 

fúnebre, que levou doze trabalhadores mortos ao cemitério São Francisco Xavier, no 

bairro do Caju, na fria tarde outonal de 8 de junho daquele ano, compareceram grande 

número de pessoas. À comoção dos que acompanharam os féretros somaram-se, no 
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momento do enterro, as palavras dos oradores que fizeram daquele espaço um lugar de 

protesto, denunciando as opressões do Estado e o descaso reservado à classe operária135, 

entre estas vozes estava José Oiticica. Seu discurso, segundo Rodrigues, emocionou todos 

os presentes ao demonstrar o crime do qual foram vítimas aqueles que ali jaziam.136 

De acordo com Samis, o Rio de Janeiro passaria por significativas transformações 

durante o ano de 1917 motivadas pela instabilidade política, econômica e social. Desta 

conjuntura resultaria a eclosão de um exorbitante número de greves, meetings e protestos. 

Este quadro reivindicativo, como já dito anteriormente, havia sido organizado pela FORJ 

e os sindicatos a ela filiados. Estas associações eram timoneadas pela estratégia 

sindicalista revolucionária definida ainda no Congresso Operário Brasileiro, de 1906. 

Com efeito, suas ações contrastavam com os métodos do incipiente movimento operário 

amparado nos valores do cooperativismo pautado na mediação parlamentar.137  

No decorrer da greve carioca, devido aos intensos combates entre trabalhadores e 

Forças Armadas, o Governo Federal ordenou o encerramento das atividades de todas as 

federações operárias do Brasil. Ainda no mês de julho daquele ano, Aurelino Leal, então 

chefe de polícia do Distrito Federal, a mando do Presidente Venceslau Brás, obrigou o 

fechamento da FORJ e também do Centro Cosmopolita. Estas medidas repressivas 

acabariam por, momentaneamente, arrefecer os ânimos dos militantes das causas laborais. 

No entanto, a despeito das recentes derrotas impingidas pelo Estado ao movimento 

operário revolucionário em fins de 1917, o ano de 1918 surgiria com novos ares para 

aqueles militantes. Segundo Moniz Bandeira, 
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Os intelectuais que atuavam no movimento operário, socialistas ou 

anarquistas, estes, como Astrojildo Pereria, Evaristo de Morais, Maurício 
de Lacerda, Murilo Araújo, Domigos Ribeiro Filho, Fábio Luz, José 

Oiticica, Edgard Leuenroth, Otávio Brandão, Everardo Dias, [...], 

Antônio Canelas, Agripino Nazaré, José Martins, Carlos Dias e muitos 
outros, colocaram-se desde o primeiro momento, ao lado da República 

dos Soviets138 

 

 

A revolução russa de outubro de 1917, assim como a crença na continuidade do 

fortalecimento das organizações de classe motivada pelo agravamento da carestia de vida 

em decorrência, também, da disseminação da gripe espanhola que, a partir de 1918, 

ceifaria milhares de vidas no Rio de Janeiro e no mundo, acabou por intensificar a luta 

contra a burguesia e o Estado. Um dos resultados da animosidade entre os ativistas das 

causas sociais foi a tentativa de restruturação da organização social e política no Brasil a 

partir do planejamento da insurreição anarquista, que teve lugar no Rio de janeiro. 

Marcada para iniciar no dia 18 de novembro de 1918 veremos que não logrou sucesso. 

 

2.2-As Revoluções Russas e o ano de 1918 no Rio de Janeiro 

 

Antes de darmos sequência à narrativa dos fatos que constituíram este momento 

de grande embate entre capital e trabalho, resultando em greves e em uma tentativa 

insurrecional, achamos, por bem, escrever algumas linhas acerca das revoluções russas, 

do anarquismo e da historiografia que estuda esta conjuntura no Brasil. Pois entendemos 

que a relação entre a ideologia libertária e a instituição da República Soviética ainda é 

lugar de conflito na literatura do movimento operário brasileiro. Com efeito, pretendemos 

construir uma abordagem que pode contribuir com observações distantes da perspectiva 
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historiográfica tradicional, que percebe a ebulição operária e anarquista entre fins da 

década de 1910 e início de 1920 como um indicativo da confusão ideológica presente 

entre militantes libertários e proletários na Primeira Republica no Brasil.  

Parte da literatura referente a esta temática, privilegiando as movimentações de 

outubro de 1917 no leste europeu, sob um viés monolítico, percebe as transformações na 

Rússia como produto estrito, coerente e evolutivo das ações de Lênin e do partido 

Bolchevique. Nestas abordagens, o apoio de libertários de variadas partes do mundo, 

quando posto em questão, representaria uma confusão ideológica destes militantes. No 

entanto, acreditamos que este segmento privilegia o resultado da revolução de outubro de 

1917, relegando seu processo à periferia das análises.  

Consequentemente, pensamos ser de mais valia estudarmos o objeto em sua 

construção. Neste prisma, entendemos o resultado como um produto nem sempre 

coerente com as múltiplas relações que compõem os processos. Portanto, a partir da 

apresentação de alguns trabalhos que lançaram luz sobre as várias tendências 

revolucionárias que compuseram aquela conjuntura de transformação, juntamente às 

análises do imaginário dos militantes libertários e, consequentemente, de José Oiticica 

exposto em seus artigos acerca das movimentações russas, defenderemos que a aliança 

entre ideologias nem sempre afinadas pode ser entendida a partir da contemplação de suas 

expectativas e afinidades, e não pelo viés da “confusão ideológica”. 

Nesta perspectiva, entendemos que a organização autônoma dos sovietes, a 

relevância destas instituições naquele processo e a necessária união entre operários e 

soldados ampliando a composição dos blocos dos oprimidos que contribuiriam para o 

sucesso da instauração de uma sociedade comunista podem ter levado à crença de que a 

República dos Sovietes não estaria tão distante da imaginada organização federalista 

libertária.  
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O olhar distanciado pelo tempo pode contribuir com a noção de “confusão” 

transmitida por parte da historiografia acerca da participação de anarquistas na conjuntura 

revolucionária russa. Temos o privilégio de saber que o resultado final daquelas 

movimentações foi a efetivação de um Estado extremamente burocratizado e autoritário. 

Todavia, devemos ponderar que os resultados quase nunca são expressões de ações 

coerentes e lineares. Fatos históricos não podem ser entendidos a partir de uma análise 

teleológica. Ao voltarmos o olhar àquele contexto devemos buscar fugir do anacronismo 

que pode estar presente em algumas análises historiográficas. Assim, conhecendo o 

resultado é necessário observamos os processos de construção dos fatos e suas variáveis 

para, então, percebermos a pluralidade de atores sociais que estiveram presentes e quais 

eram suas motivações.  

Da análise das conjunturas das revoluções russas, focalizando a pluralidade dos 

personagens envolvidos, poderemos entender a coexistência de ideologias às vezes 

dissonantes, assim como os anseios particulares dos grupos ali presentes. Ou seja, como 

propõe esta etapa da tese, perceber que a atuação libertária na queda do czarismo e na 

construção de uma nova ordem política não é devida a uma “confusão” de sentidos, mas 

da conjugação de alguns valores que compunham o imaginário social russo naquele 

momento. Em consequência, muitos anarquistas de todo o mundo, e também do Rio de 

Janeiro, perceberam na Rússia um exemplo de sucesso entre as etapas que visariam a 

implantação de uma nova sociedade. Destarte, as movimentações revolucionárias em 

outubro de 1917 no leste europeu, junto à conjuntura político-social brasileira, 

apareceriam para os insurrectos do 18 de novembro como elementos incendiários que 

fundamentariam suas expectativas acerca da efetivação das preconizações anarquistas. 
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2.2.1- As Revoluções Russas e seus vários atores sociais 

 

Ainda em fevereiro do ano de 1917 caia, pelas mãos e vontade popular, a 

autocracia russa e o Czar era substituído por “múltiplos poderes”. Entre eles, o Governo 

Provisório que se originou da Câmara dos Deputados (Duma), os Conselhos de operários 

formados por soldados e marinheiros, nominados de sovietes, e, no campo, os Comitês 

agrários. Os sovietes surgiram no contexto da primeira Revolução Russa, de 1905. Já a 

primeira Duma foi eleita em 1906, na esteira dessa revolução. A divergência de interesses 

entre os grupos que compunham estas esferas resultou no fortalecimento dos sovietes e o 

esvaziamento do apoio ao Governo Provisório, liderado, a partir de maio de 1917, por A. 

Kerenski. O corolário deste contexto foi a insurreição de outubro, que determinou a queda 

de A. Kerenski e constituiu um governo revolucionário controlado pelo partido 

Bolchevique. 

Mas, se o partido Bolchevique tem inegável destaque e liderança nos processos 

que envolveram a queda do Governo Provisório em outubro, é relevante lembrar que, 

diferentemente do que algumas tradições historiográficas insistem em defender, esta 

agremiação não tinha caráter monolítico, pelo contrário, 

 

 

até a proibição de facções pelo Décimo Congresso do Partido em março 

de 1921, várias alas e tendências, facções opostas e plataformas 
apresentadas antes e durante os congressos, coexistiram dentro do 

partido; estas não eram apenas toleradas, mas eram realmente usadas 

como operantes amplamente aceitas139 
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Para Lewin, são as condições estruturais nacionais e internacionais que vão impor 

a reconfiguração do partido resultando na mudança de essência do fenômeno 

revolucionário que, posteriormente aos acontecimentos de outubro, se desenvolveria sob 

bases autoritárias e centralistas.  

Ademais, para além do partido Bolchevique, haviam outros partidos, como os SRs 

de esquerda e os mencheviques internacionalistas, além dos grupos anarquistas, que 

preconizavam a revolução social.  

Daniel Aarão Reis, fugindo das interpretações simplistas acerca dos processos 

revolucionários russos, afirma ser mais proveitoso observá-los sob uma ótica mais ampla, 

inscrevendo os acontecimentos de outubro de 1917 em uma conjuntura que se inicia em 

1905 e se encerra em 1921, no contexto das guerras civis e da revolução de Kronstadt.140 

Com efeito, o primeiro ciclo revolucionário compreenderia os meses de janeiro a 

dezembro de 1905. Neste período, novos atores sociais tiveram importante participação 

se reunindo, reivindicando e apresentando propostas de ordem política e social. Os 

camponeses se organizaram em comitês agrários; os operários em conselhos urbanos ou 

fabris, os sovietes; marinheiros e soldados em conselhos nos navios e unidades militares; 

as nações não-russas em assembleias próprias; as camadas médias, em uniões político-

sindicais. E, vindos da ilegalidade, aparecem agremiações partidárias como, 

 

 

o partido constitucional-democrático, os cadetes, de orientação liberal; o 
partido social-democrata operário-russo, de referências marxistas, com 

suas duas alas: bolcheviques e mencheviques; o partido socialista-

revolucionário, herdeiro das tradições populistas russas, sem contar a 

emergência de partidos ou grupos políticos diversos entre as nações não 
russas.141  
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Entre setembro e outubro daquele ano, cedendo às reinvindicações gerais, a 

autocracia russa, pressionada pelos conflitos internos suspendeu a guerra entre a Rússia 

e o Japão, a qual havia intensificado as contradições sociais do seio do império, e 

prometeu a instituição de um Parlamento (Duma), assim como a legalização de partidos 

e sindicatos. A revolução encontraria seu fim em dezembro, após a derrota de uma 

insurreição popular, em Moscou.142 

 Em fevereiro de 1917, o Czar encontraria novamente, às portas do palácio, 

grandes manifestações populares anônimas e de organização descentralizada compostas 

pela classe operária, pela plebe urbana, por soldados e, posteriormente, pelas classes 

médias. Desta vez, a sublevação popular teria como corolário o fim da autocracia e a 

instalação de um Governo Provisório que ficaria responsável pela convocação de uma 

Assembleia Constituinte com responsabilidade de instituir uma nova ordem política 

russa.143. No entanto, as relações entre o novo governo e os interesses dos atores sociais 

evidenciaram uma escalada de tensões com o fortalecimento das instituições populares 

em detrimento dos vários governos que se sucederam. A esfera do poder institucional se 

encontrava cada vez mais esmigalhada em meio à crescente leva de organizações políticas 

autônomas. “A Rússia tornara-se a sociedade mais livre do mundo”.144  

 Podemos pensar que este contexto de esvaziamento do poder central incentivou 

grupos anarquistas e bolchevistas a, ao menos momentaneamente, relevarem suas 

diferenças ideológicas e unirem forças contra Kerenski. Vale ressalvar que libertários e 

marxistas já estiveram presentes nas mesmas fileiras que se levantaram contra o Czar, em 

1905. Entretanto, enquanto os adeptos da disputa partidária arrefeceram após as 
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concessões de setembro e outubro, os ácratas seguiram contra a autocracia sendo 

massacrados em Moscou no último mês daquele ano145.  

Estas tendências, a despeito de suas interpretações particulares, tinham como 

palavra de ordem comum: “todo poder aos sovietes”. É válido ressaltar que os 

bolcheviques só aderiram a esta orientação a partir de abril de 1917, enquanto os 

anarquistas, desde sempre, tinham entusiasticamente apoiado estas organizações. 

Colocando suas fichas na união entre soldados e operários, e percebendo a fraqueza do 

Governo Provisório, anarquistas e bolcheviques intentavam derrubar o poder erigido em 

fevereiro de 1917. Para os libertários o fim da organização hierárquica, a promoção de 

uma sociedade igualitária e solidária já estava em construção. A Rússia se encontrava em 

estado de liberdade, sendo necessário concretizar a horizontalização social a partir da 

destruição do governo central. Os sovietes eram, então, a comprovação de que a nova 

sociedade já estava em andamento, eles seriam a base da construção de um mundo justo 

e sem opressão.  

Tais Conselhos, de papel destacado nesta conjuntura insurrecional, organização 

popular autônoma e representante dos direitos igualitários, força gestada da união de 

todos os oprimidos, na visão anarquista, se fundiriam às comunas locais que, por sua vez, 

constituiriam uma federação pan-russa das comunas livres146. 

Já os bolcheviques, que também investiam na luta para a derrubada do Governo 

Provisório, defendiam, sobretudo a facção vitoriosa de outubro de 1917, a necessidade da 

reconfiguração das bases estatais em direção a um governo operário. Este, posteriormente 

se esfacelaria naturalmente dando origem à sociedade comunista. Nesta lógica, os 

sovietes serviriam ao partido como fundamento deste novo Estado, o Estado Proletário. 
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Nota-se que aquele contexto revolucionário e, consequentemente, os sovietes, devido ao 

seu caráter popular e papel de destaque, eram percebidos e utilizados de acordo com as 

ideologias dos vários grupos envolvidos.  

O período entre fevereiro e outubro de 1917, segundo Aarão Reis, foi marcado 

por crises revolucionária resultantes de um “intrincado conjunto de circunstâncias, onde, 

em permanente conflito, entrechocaram-se interesses contraditórios e antagônicos”147. A 

insurreição de outubro seria, portanto, resultado deste contexto que contribuiu para 

instauração de um novo regime liderado pelo Conselho dos Comissários do Povo. Ainda 

segundo este autor, apoiando-se em Ferro, essa insurreição foi marcada por um duplo 

caráter:  

 

 

um golpe de um partido político, evidenciado na decisão 
bolchevique de tramar a insurreição sem consulta às 

organizações populares. Uma revolução social, evidenciada nos 

decretos revolucionários que enfeixam uma Grande Aliança 

social e política.148  

 

 

Vários episódios importantes deste processo insurrecional contaram com a 

colaboração de anarquistas renomados. Alexander Skirda afirma que os libertários 

estiveram presentes, assim como os bolcheviques, nas manifestações de julho, em 

Petrogrado, reivindicando o fim da participação na Grande Guerra. No mês seguinte, 
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participaram da reunião pela criação da Guarda Vermelha, e, no dia 25 de outubro, 

integraram as forças que tomaram o Palácio de Inverno.149 

A união teria fim no contexto das guerras civis. Estas, em certa medida, corolário 

dos decretos revolucionários e das discordâncias e insatisfações entre os atores sociais 

presentes em todo o processo revolucionário, opuseram bolchevistas e 

contrarrevolucionários, mas, também, bolchevistas e outras facções que estiveram ao seu 

lado anteriormente, como os anarquistas.150 Neste período, compreendido entre 1918 e 

1921, os libertários, que anteriormente se aliaram aos defensores do Estado Proletário, 

foram perseguidos e reprimidos violentamente pelos bolcheviques passando a contestar 

as medidas abusivas e autoritárias do governo revolucionário, sobretudo após o massacre, 

promovido pelo Exército Vermelho, aos marinheiros de Kronstadt e ao exército “negro” 

liderado por N. Makhno, na Ucrânia. 

A transformação do governo revolucionário em uma instituição altamente 

burocratizada, de hierarquia rígida e autoritária, para Aarão Reis, seria resultado destas 

guerras que, somadas às destruições causadas pela Primeira Grande Guerra, arrasaram o 

território russo. O caminho escolhido para revitalização da nação foi construir um poder 

centralizado e ditatorial151. 

Nesta conjuntura revolucionária russa percebe-se a coexistência de vários grupos 

sociais de múltiplas ideologias. Defendendo seus programas em prol da justiça social, 

cada um com leituras particulares, compuseram em determinados momentos as mesmas 

fileiras que faziam frente aos sistemas considerados opressores. No que concerne ao 

imaginário anarquista, sobretudo pela relevância e forma de organização dos sovietes, as 
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revoluções russas, ao menos até 1921, seriam a comprovação da ideia segundo a qual a 

sociedade comunista libertária já estava em construção. Com efeito, desde 1905, os 

anarquistas ajudaram a compor as fileiras de batalhas contra os governos opressores. Os 

bolcheviques que, de forma igual, estavam presentes na luta contra as injustiças sociais, 

tomaram o poder em outubro de 1917 e estruturam um governo que não condizia com os 

anseios libertários, ou mesmo com a forma de organização dos Sovietes. Estas 

organizações, posteriormente, perderiam sua autonomia e passariam a funcionar como 

correias de transmissão do Partido. Entretanto, o próprio Lenin, ainda em 1917, era 

acusado de "desvios" anarquistas por mencheviques e por alguns dos próprios líderes 

bolcheviques mais ortodoxos, como Lev Kamenev152. Por conseguinte, acreditamos que 

entender a união entre libertários e bolcheviques como um exemplo de confusão 

ideológica por parte dos libertários é escolher uma análise de bases muito simplistas. 

As notícias das movimentações na Rússia chegavam ao Brasil e, portanto, “às 

mãos” dos libertários desde os primeiros anos do século XX. Seja por correspondência 

direta ou periódicos que tratavam do tema, os militantes ácratas se informavam dos 

acontecimentos no leste europeu. Desta forma, as conquistas revolucionárias no Velho 

Continente, juntamente com os problemas político-sociais locais, motivaram alguns 

libertários a se levantarem contra as opressões sistêmicas em fins da década de 1910. Com 

efeito, no Rio de Janeiro, aos 18 dias do mês de novembro de 1918, teria início uma 

tentativa de insurreição. 
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2.3 Avante à Sociedade Libertária: A insurreição Anarquista carioca e 

o ano de 1918 no Rio de Janeiro 

 

Já em 20 de janeiro de 1918, objetivando um combate efetivo à escalada repressiva 

estatal por meio de uma organização robusta, alguns anarquistas reúnem-se com o 

objetivo de constituir a Aliança Anarquista do Rio de Janeiro, a qual lançaria, no mês 

seguinte, seu primeiro Boletim de informações. Neste, o grupo esclareceu qual seria sua 

finalidade: 

 

 

A Aliança Anarquista não é propriamente uma agrupação no sentido 

restrito das agrupações libertárias: é antes um órgão de união, de 
entendimento, de aliança entre todos os anarquistas do Rio de Janeiro 

formados em grupos ou não. O seu fim é congregar esforços na 

propaganda geral e básica da anarquia sempre que isso tornar oportuno e 

necessário.153 

 

 

Os membros da Aliança, preconizando a união entre os libertários, afirmavam que 

uma entidade de caráter ideológico melhor definido seria de maior eficácia nos momentos 

em que os conflitos se agravassem. Para tanto, era necessário que os desacordos presentes 

nos discursos ácratas, como as divergências entre organizacionistas e não- 

organizacionistas, sindicalistas e anti-sindicalistas, fossem deixadas de lado em prol da 

revolução social, sobretudo naquele momento de escalada da repressão estatal. Aqueles 

militantes entendiam que a construção/reconstrução e o fortalecimento das bases que 

executariam a grande revolução no país era de suma importância. 

                                                             
153 ALIANÇA ANARQUISTA DO RIO DE JANEIRO. Boletim da Aliança anarquista do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro-RJ, n.1, fev.1918, p.1 
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Nesta perspectiva de construir, reconstruir e fortalecer as entidades que 

comporiam as fileiras de batalha contra o governo, tentando reanimar trabalhadores e 

trabalhadoras após a intensificação das perseguições sofridas em fins de 1917 e 

continuadas em 1918, os defensores das causas sociais iniciaram a organização de outra 

instituição que representaria a força operária. No mês de março foi constituída a União 

Geral dos Trabalhadores (UGT), que nasceu em substituição à FORJ. José Oiticica 

estava envolvido tanto na organização da Aliança Anarquista do Rio de Janeiro quanto 

na da UGT, alternando, então, sua militância entre uma agremiação de caráter específico 

libertário e outra sindical. Essa dupla atuação era comum entre os anarquistas que 

acreditavam na força dos operários como importante motor revolucionário, mas 

ressalvavam que a luta não poderia se restringir às reinvindicações economicistas. Neste 

viés, os sindicatos eram entendidos como um meio e não um fim no processo que levaria 

à construção da sociedade livre e igualitária. Na avaliação destes ativistas, por meio destas 

associações, os trabalhadores realizariam a “ginástica revolucionária”154 que os levariam 

à conscientização das injustiças sistêmicas, e, consequentemente, à organização e luta em 

direção a extinção desta ordem. 

A UGT seguia as bases de sua antecessora projetando o levantamento da classe 

operária. Assim, defendia a organização proletária livre priorizando interesses 

econômicos e sociais dos trabalhadores. Os libertários, nas palavras de Samis, na tentativa 

de reagrupar os sindicatos, “preocuparam-se em oferecer aos operários objetivos bastante 

simples e, de certa maneira, comuns a todos para unificação da luta”.155 Para aqueles 

militantes, a batalha por questões mais concretas seria o caminho para que a classe laboral 

                                                             
154 Em geral, a origem deste termo é atribuída a E. Pouget, anarquista francês e vice-secretário da CGT-

francesa entre 1901 e 1908 
155 SAMIS, Alexandre. Anarquismo e Sindicalismo no Brasil (1903-1934). Disponível em, 

https://ithanarquista.wordpress.com/2013/01/14/alexandre-samis-sindicalismo-e-anarquismo-no-brasil-

1903-1934/. Acessado em 10/11/2019. p.12 

https://ithanarquista.wordpress.com/2013/01/14/alexandre-samis-sindicalismo-e-anarquismo-no-brasil-1903-1934/
https://ithanarquista.wordpress.com/2013/01/14/alexandre-samis-sindicalismo-e-anarquismo-no-brasil-1903-1934/
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se convencesse da necessidade da derrubada do Estado. Nesta perspectiva, o combate às 

injustiças sociais e econômicas revelaria a responsabilidade da ordem vigente sobre tais.  

Neste horizonte, a República dos Sovietes, sob a ótica libertária, configurava-se 

um exemplo positivo de modelo insurrecional, como poderemos perceber no fragmento 

citado abaixo, assinado por José Oiticica. Neste texto, o professor afirma que a sociedade 

nova surgirá da união entre sovietes e anarquistas. Assim escreve: 

 

 

Hão de mover todas as vontades para a supressão definitiva dos 
exploradores de homens, e o destino humano não sairá das conferências 

de chanceleres, nem das ofensivas colossais, nem das fórmulas mais ou 

menos fraudulentas de jurisconsultos e chefes da nação; há de irromper 
dos soviets, dos sindicatos libertários, das agremiações dos proletários, 

porque agora a dor humana, avolumada com os morticínios gigantescos, 

as tragédias formidáveis destes três anos tem para dirigir-lhe os ímpetos 

de reivindicação essa consciência que o século XIX nos legou, e vai ser, 
no século XX, a luz guiadora da humanidade em marcha.156 

 

 

É neste contexto supracitado que os libertários presentes na Aliança Anarquista e 

também na UGT, acreditando na retomada das forças operárias frente ao governo, em fins 

de 1918, iniciaram a preparação de uma insurreição. O propósito deste levante era a 

derrubada do governo e a instalação de uma nova sociedade erigida a partir dos valores 

preconizados pelas teorias ácratas. Ou seja, em substituição a uma ordem hierárquica, 

desigual e opressora, nasceria a sociedade comunista libertária amparada nas noções de 

horizontalidade, igualdade, autonomia e liberdade. O plano que possibilitaria o raiar dos 

novos tempos definiu os seguintes caminhos: deflagração de uma greve revolucionária, 

invasão do Palácio Presidencial e tomada da Intendência de Guerra, e, por fim, os 

revoltosos armados assumiriam o controle da cidade do Rio de Janeiro e decretariam a 

                                                             
156 OITICICA, José. O Motivo. Liberdade, Rio de Janeiro-RJ ano II, n°23, set. 1918, p.3 
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queda do governo nacional. Após conquistada a capital federal e proclamada a extinção 

do sistema político vigente, a insurreição deveria se espalhar pelo resto do país. 

Entretanto, o plano não vingou, delatado pelo tenente infiltrado Elias Ajus, foi impedido 

pelas forças militares.  

A deflagração desta conflagração se deu no dia 18 de novembro de 1918, sendo 

preparada, sobretudo, por José Oiticica, Astrojildo Pereira, Manuel Campos, Agripino 

Nazaré, Ricardo Correia Perpétua e Elias Ajus. Este último, como dito, era um agente 

militar infiltrado no movimento. 

A união entre trabalhadores e soldados, nos moldes soviéticos, inspirava os 

anarquistas brasileiros. Consequentemente, a presença de um tenente do Exército, o qual 

afirmava compartilhar das ideias dos que pretendiam a derrubada do governo, agradava 

muito aos organizadores deste movimento. Nos jornais operários eram correntes textos 

que tentavam arregimentar as forças militares para as causas sociais e proletárias. 

Ainda em 1917, o periódico O Debate, que tinha como um de seus diretores 

Astrogildo Pereira, publicou em sua sexta edição o artigo intitulado “Operários e 

Soldados” exaltando o exemplo russo e preconizando a necessidade de criar no Brasil um 

bloco composto por trabalhadores e militares. Assim enfatizava o texto: 

 

 

Que os trabalhadores se mirem neste espelho e se instruam eficazmente 
com esta lição. O centro libertário cumprindo seu dever, aplaude e saúda 

o proletariado russo e protesta contra o jogo dos governos da ‘Entente’ 

que em nome da pretensa ‘liberdade’ que dizem defender nesta guerra 

preparam a reação contra o povo, contra os operários e camponeses da 
Rússia, que souberam conquistar pela força dos próprios músculos a 

verdadeira liberdade. 

[...] 
A República, com suas leis, seus exércitos, seus crimes e sua canalha 

[ilegível], é um obstáculo capital à felicidade do povo trabalhador. É 

preciso [ilegível] uma espécie de Comitê de Operários e Soldados que 
exerça revolucionariamente uma força inovadora até todo o povo adquirir 
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uma certa independência e ação que lhe permita dirigir-se por sí mesmo. 

É o que urge fazer.157 

 

 

Este texto, além de demonstrar o apoio à união entre operários e soldados, nos 

suscita, ao menos, uma interrogação. A proposta da existência de um comitê que exerceria 

“revolucionariamente” uma “força inovadora” “até todo o povo adquirir uma certa 

independência e ação que lhe ‘permitiria’ dirigir-se por sí mesmo” não estaria distante da 

perspectiva descentralizada do anarquismo mais clássico e próximo das preconizações 

marxistas incentivadoras do modelo bolchevique implementado após o golpe/revolução 

de outubro de 1918?  

A resposta desta questão pode ser conduzida, novamente, pelo prisma que 

privilegia os elementos presentes nos processos que antecedem os resultados dos fatos. 

Para tanto, acreditamos ser necessário observar o que era entendido como ação 

revolucionária pelos anarquistas, e também ressaltar a admiração, por parte destes 

ativistas, às organizações dos sovietes. Acreditamos que assim, de forma mais segura, 

poderemos perceber, ao menos hipoteticamente, o que representava o “Comitê”, “a força 

revolucionária” e a construção da autonomia da população no universo libertário. 

Astrogildo Pereira escreve este artigo em agosto de 1917, portanto, no período 

entre o momento da queda do Tzar e, posteriormente, a de Kerensk. Como dito 

anteriormente, neste intervalo, para anarquistas e bolchevistas, a ordem do dia era “todo 

poder aos sovietes”. Na perspectiva ácrata, estas organizações representavam o modelo 

autônomo, horizontal e igualitário de sociedade que seria instituído a partir da vitória total 

do processo revolucionário que se iniciaria com a destruição de todos os mecanismos que 

auxiliavam na manutenção da ordem dominante, entre eles a educação e a moral burguesa. 

                                                             
157 PEREIRA, Astrojildo. Operários e Soldados. O Debate. Ano: I, N° 6, Ago.1917. 



101 
 

Contra estes mecanismos, na avaliação libertária, de controle e subjugação, os anarquistas 

promoviam cursos e teatros formulados em bases distantes das práticas pedagógicas 

oficias e dos valores morais perpetuados pela ordem sistêmica. Estas ações eram 

entendidas por eles como parte do processo revolucionário. 

Os filósofos dos pensamentos libertários clássicos, entre eles, Proudhon, 

Kropotkin e Reclus, para citar apenas alguns, assumem um caráter político acerca das 

áreas educacionais e culturais, as quais deveriam servir à denúncia das injustiças e 

desmascarar os sistemas de dominação, despertando nos indivíduos a necessidade de uma 

revolução, a qual seria elaborada e conduzida pelas camadas oprimidas. Como dito acima, 

esta etapa de formação, para estes pensadores, era entendida como parte do movimento 

de transformação social. Portanto, as propostas clássicas do anarquismo defendem que a 

construção das mentalidades revolucionárias precede a insurreição condutora da 

renovação completa da sociedade. Neste horizonte, a revolução se iniciaria com a 

mudança das consciências e se findaria com a derrubada do sistema vigente e seus 

governos. Após a queda das ordens instituídas, o novo mundo, instantaneamente, surgiria 

sustentado pelos pilares da anarquia. 

Amparados nestes preceitos os ativistas da anarquia se preocupavam em realizar 

cursos em promoção da instrução das classes oprimidas, assim como peças teatrais 

intentando elevar culturalmente os subjugados pelo capitalismo. Em suas avaliações, se 

distanciando das bases pedagógicas oficiais e da moral social burguesa, estas atividades 

serviriam como reveladores das iniquidades sistêmicas auxiliando na formação das 

consciências revolucionárias destas classes. Os textos publicados nos veículos de 

propaganda social e as palestras públicas tinham o mesmo objetivo. 

Assim, podemos pensar que, talvez, na concepção de Astrogildo Pereira, 

diferentemente do que este militante passaria a defender na década seguinte, naquele 
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momento, as “forças inovadoras” seriam as ações revolucionárias executadas pelos 

grupos (Comitês) que promoviam cursos de formação educacional, dramaturgia e 

divulgação das teorias anarquistas por textos e palestras que buscavam a transformação 

cultural e educacional das classes oprimidas. Elementos essenciais na construção das 

consciências livres e insurrectas. Consequentemente, vencida esta etapa, mulheres e 

homens, de forma autônoma e independente, se auto organizariam (dirigiriam-se) e 

realizariam a revolução social que promoveria a sociedade erigida conforme as bases da 

horizontalidade, liberdade, igualdade e autogestão.  

Portanto, neste quadro, a condução e socialização destas “forças” seriam de 

responsabilidade dos “Comitês” formados por operários e soldados que, por sofrerem 

constantemente as opressões estatais, já haviam emancipado suas consciências. Com 

efeito, estes, primeiramente, auxiliariam, por meio da transformação dos elementos 

supracitados, a construção das mentalidades insurrectas, as quais, posteriormente, 

promoveriam a insurreição armada.  

Feita tais considerações, pretendendo analisar o imaginário que compunha o 

universo anarquista brasileiro, voltaremos agora a nossa narrativa acerca do ano de 1918 

e os fatores que alimentavam a euforia revolucionária. 

As palavras de Everardo Dias apud Bandeira contribuem para a revelação dos 

acontecimentos que instigavam os desejos daqueles ativistas e davam a certeza de vitória 

na batalha contra o governo. Assim escreve: 

 

 

Nós sabíamos, e os acontecimentos o haviam comprovado na Europa, que 
a possibilidade de implantação de um governo de estrutura socialista em 

um só país, após ter quebrado a resistência do capitalismo monopolista, 

não se daria forçosamente num país de maior florescimento industrial, 

mas naquele em que o proletariado contasse com forças ou aliados 
poderosos entre a massa popular descontente, [...]. Seria o agravamento 
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das condições em que viviam os trabalhadores que provocaria a 

insurreição de maneira catastrófica. No Brasil, principalmente a situação 
tornara-se muito séria e vinha agravando-se de dia para dia. [...]. As 

forças armadas estavam também exacerbadas por lutas intestinas. Ainda 

era recente a “questão dos sargentos”, que por um triz não deu com o 
governo no chão [...]. Na Marinha continuava viva como uma chaga a 

lembrança do massacre cruel do Satélite e da Ilha das Cobras, [...]. Ora, 

quase todos os marinheiros expulsos dos quadros da Armada haviam-se 

proletarizado, [...], tinha sido elaborado e discutido um programa 
pronunciadamente socialista e que seria o manifesto com que se 

apresentaria ao povo, visando à eliminação de toda a especulação, castigo 

exemplar aos exploradores da miséria do povo, além da nova estrutura 
política que a situação do momento exigia.158 

 

 

Para aqueles militantes era evidente a necessidade da aliança entre as camadas 

oprimidas, assim como a certeza da sua concretização. Segundo o articulista, a partir desta 

união cairia por terra a resistência do capitalismo monopolista. Utilizando-se do contexto 

da época, Everardo explica por que percebiam aquele momento como ideal para iniciar a 

destruição do Estado. Os revolucionários russos teriam provado que tal feito não era 

impossível, proletariado brasileiro sofria com as condições de vida e, por isso mesmo, se 

movimentava, e, ainda, as organizações militares estavam abaladas, como prova disto 

havia ocorrido a recente “questão dos sargentos” e, anos antes, em 1910, a Revolta da 

Chibata. Sendo assim, a crença na vitória de um movimento insurrecional, tendo por base 

a união entre trabalhadores, soldados e todas as classes oprimidas, era presente e 

impactante no imaginário dos militantes libertários que se propuseram a derrubar o 

sistema capitalista a partir de uma insurreição anarquista.  

A partir das palavras de Everardo, podemos perceber que a euforia causada pelas 

revoluções russas não era o único motivador daquelas movimentações que ameaçavam a 

ordem nacional. Acontecimentos locais se configuravam, cada vez mais, como exemplo 

                                                             
158 DIAS, Everardo apud BANDEIRA, M. O ano vermelho: a Revolução Russa e seus reflexos no Brasil. 

São Paulo: Brasiliense, 2° Ed, 1980 p.119-120 
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do sucesso da luta contra as variadas formas de opressões impostas pelo governo. Entre 

estes episódios, a greve da Companhia Cantareira e da Viação Fluminense se tornara, 

também, um indicativo brasileiro da possiblidade da concretização da aliança entre 

operários e soldados.  

Tendo eclodido em agosto de 1918, o ato interrompeu o fluxo das barcas entre o 

Rio e Niterói. A então capital estadual fluminense parou completamente e as autoridades 

novamente apelaram para a repressão.159 Após 6 dias de paralisação, no início da noite 

do dia 7 daquele mês, quando a força militar do Estado apareceu para sufocar os grevistas 

que se concentravam em um comício na Praça Martin Affonso, atual Praça Araribóia, um 

número considerável de soldados do 58º Batalhão de Caçadores se juntou aos 

trabalhadores e lutou contra seus “irmãos de farda”. Nesta refrega quatro homens 

perderam a vida, sendo dois soldados do 58º batalhão e dois operários.160 É interessante 

ressaltar que boa parte dos comerciantes locais se solidarizaram com os operários e 

baixaram suas portas durante alguns dias de paralisação. Na avaliação de Addor, esses 

acontecimentos abririam uma perspectiva insurrecional que influenciaria os 

organizadores do movimento que se deflagraria na segunda quinzena do mês de 

novembro de 1918.161 

Segundo o chefe da Seção de Segurança Pública e Ordem Social da Inspetoria de 

Investigações e Capturas, foi por fins do mês de outubro que se iniciaram as reuniões 

noturnas na casa do professor Oiticica. Nelas estavam sempre presentes Manuel Campos, 

João da Costa Pimenta, Astrojildo Pereira, Álvaro Palmeira, Carlos Dias, José Romero, 

José Elias e mais alguns. Dulles, afirma que o grupo do “conselho diretor” do levante era 

                                                             
159 BANDEIRA, M. O ano vermelho: a Revolução Russa e seus reflexos no Brasil. São Paulo: 

Brasiliense, 2° Ed, 1980 
160 A SITUAÇÃO EM NICTHEROY AGRAVA-SE CADA VEZ MAIS. Correio da Manhã, Rio de 

Janeiro-RJ, ano XVIII n° 7.103, ago/1918, p.3 
161 ADDOR, C. A. A insurreição anarquista no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Achiamé, 2° Ed, 2002. 
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formado por José Oiticica, Agripino Nazaré e Astrogildo Pereira. Este conselho ficaria 

incumbido de orientar os trabalhadores prestes a declararem greve pelas condições de 

trabalho. O intuito era fazer com que os operários, ao iniciar uma greve, partissem 

também para a luta em prol da revolução social.162 

Os libertários contavam com o apoio de importantes personagens na organização 

dos trabalhadores das fábricas de tecidos, entre eles, Manuel Castro e Joaquim Morais. A 

adesão da União dos Operários em Fábricas de Tecidos (UOFT) era crucial aos anseios 

destes militantes devido a seu protagonismo naquela conjuntura. “O proletariado fabril e, 

em particular, os operários têxteis vão constituir a espinha dorsal da escalada operária ao 

longo de toda a conjuntura de 1917 a 1920, tanto em São Paulo como no Rio de 

Janeiro”163. Os representantes da UOFT ficaram responsáveis por arregimentar os 

operários da indústria têxtil, promovendo reuniões em sua sede juntamente com os 

membros do conselho insurrecional.  

Outra entidade que também estava ciente e compunha a organização do levante, 

mantendo reuniões em sua sede, era a União dos Operários da Construção Civil (UOCC). 

Esta associação surgiu no contexto das greves de 1917 e se tornou um importante baluarte 

da defesa do método libertário como estratégia sindical.  

Ricardo Corrêa Perpétua ficou incumbido de levar a ideia revolucionária às forças 

militares. Assim, ele deveria panfletar na Vila Militar. O Tenente Ajus era seu vizinho e 

estava presente no momento em que ele recebeu os panfletos. Aproveitando de sua 

desatenção retirou um deles e, ao ver o teor do assunto, foi logo ao Quartel General, sendo 

                                                             
162 DULLES, J. W. F. Anarquistas e comunistas no Brasil: 1900-1933. PARREIRAS, C. (trad.). Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1977.p.67 
163 ADDOR, C. A. A insurreição anarquista no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Achiamé, 2° Ed, 2002. 
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incumbido de acompanhar de perto, nas palavras do militar, a movimentação daqueles 

agitadores.164  

Conforme a matéria publicada no jornal Correio da Manhã, do dia 19 de 

novembro, um dia após a tentativa do levante, estes panfletos traziam escritos, “o soldado 

é filho do povo: O soldado e o marinheiro são filhos do povo. Logo, o soldado e o 

marinheiro são irmãos do operário e com o operário se devem unir”.165 

Segundo o Tenente Ajus, logo que foi incumbido de se infiltrar entre os 

organizadores do possível movimento insurrecional, de volta à sua casa, em uma conversa 

com Ricardo fingiu sua insatisfação com a forma de governo vigente. Então, o anarquista, 

ao saber da vontade do militar em se rebelar contra o Estado brasileiro, convidou o tenente 

a comparecer a uma reunião que trataria deste tema. Mas, advertiu-o que antes deveria 

pedir autorização ao professor José Oiticica. 

Na mesma noite Ricardo informou a Ajus que havia conversado com Oiticica, 

tendo este concordado com sua participação. Então, no dia seguinte, os dois foram à 

residência do catedrático do Colégio Pedro II para uma das reuniões. Após esta ocorreram 

mais algumas, a maioria naquele domicílio. De acordo com o depoimento do militar, 

nessas reuniões foram tratados primeiramente assuntos que informavam sobre as 

motivações e a logística do levante. Assim, declara: 

 

 

O Prof. Oiticica começou expondo [...] que o governo atual não satisfazia 
mais as aspirações nacionais e que se tornava mister criar-se um governo 

genuinamente popular, como se fizera na Rússia, de representantes de 

operários e soldados; que entre os operários o movimento já estava 

completamente organizado, dispondo ele e seus companheiros de todos 
os tecelões e metalúrgicos dispostos a tudo, já armados com grandes 

                                                             
164 BANDEIRA, M. O ano vermelho: a Revolução Russa e seus reflexos no Brasil. São Paulo: 

Brasiliense, 2° Ed, 1980 p.307 
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quantidades de bombas e dinamites, de explosão por contato, aguardando 

apenas que fosse feita a designação do dia para a greve geral descendo os 
operários de Botafogo que se aproximariam do palácio do Catete e em 

momento dado matariam a sentinela e invadiriam o palácio, aprisionando 

o presidente e içando uma bandeira vermelha enquanto no mesmo 
momento, outros operários se reuniriam no Campo de São Cristóvão 

onde seria fácil o ataque a Intendência da Guerra a fim de se apossarem 

de armas, munições e equipamentos, enquanto que os operários de Bangu 

em número de dois mil saltariam em Realengo, se apoderariam das armas 
e munições existente na fábrica de cartuchos, que incendiariam partindo 

para esta cidade [...]; que lembrava ainda o Prof. Oiticica que o ataque 

devia ser combinado para a hora em que estivessem funcionando a 
Câmara e o Senado, como às duas horas da tarde, para serem presos todos 

os seus membros e finalizou por dizer ao declarante (Ajus) que contava 

com ele para remover dificuldades com elementos do Exército, ficando 
os dois, isto é, o professor e o declarante como chefes do movimento. 166 

 

 

Neste momento da tese, interromperemos a narrativa acerca da insurreição para 

tecer algumas análises sobre o depoimento do Tenente Elias Ajus. Pois acreditamos que 

a observação dos autos criminais requer alguns cuidados.  

Certamente, em seu depoimento, o militar buscava demonstrar que a vontade 

daqueles libertários e operários que participaram da insurreição era a de estabelecer no 

Brasil o mesmo governo que havia sido implantado na Rússia no final de 1917. Pois, a 

divulgação destas afirmações auxiliaria o parlamento na construção de justificativas para 

elaboração de leis que autorizariam as prisões e extradições de anarquistas e demais 

militantes das causas sociais e operárias presentes no país.  

Como dito anteriormente, as revoluções russas, para o bem ou para o mal, 

ecoavam mundialmente. Se para os libertários elas simbolizavam o caminho glorioso de 

suas lutas, para os representantes do Estado demostravam uma possibilidade real de queda 

de suas instituições. Com efeito, considerar que aquele levante pretendia construir no país 

um governo ao molde russo era de grande valia na legitimação social das leis repressivas 
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Brasiliense, 2° Ed, 1980 p.309 
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impostas pelo Estado. Contudo, sem negar que a intenção dos insurrectos ultrapassava as 

barreiras econômicas, não podemos deixar de considerar as diferenças que estão inseridas 

nas propostas anarquistas e bolchevistas acerca de seus projetos políticos.  

Astojildo Pereira ,em suas Crônicas Subversivas, já havia afirmado que a única 

solução para os problemas sociais seria “a solução anárquica”, ou seja, a implantação das 

teorias anarquistas, as quais preconizam a destruição do poder como caminho para uma 

sociedade igualitária e horizontal.167 José Oiticica, em entrevista concedida à revista Gil 

Blas, quando interrogado se a solução para os problemas sociais seria a Revolução Russa, 

afirma: 

 

 

A Revolução Russa não será a solução de todos os problemas; 

será no entanto, o caminho para a solução definitiva. [...] A 
Revolução Russa não é, bem certo, o anarquismo, nem o seu 

regime é a anarquia. Seus decretos, entretanto, são de natureza 

anárquica e acharam o terreno para o advento do comunismo 
puro. [...]. Mas a felicidade tão sonhada, só virá com a definitiva 

organização anárquica.168  

 

 

Da leitura deste fragmento textual, e da enfática defesa da “solução anárquica” 

percebemos que as notícias sobre o leste europeu eram inspiradoras para os anarquistas, 

no entanto, ressalvavam a importância das teorias ácratas como bússolas revolucionárias. 

Muitos libertários, em acordo com estes pensamentos, compuseram as frentes 

revolucionárias russas. Ademais, “a República dos Sovietes contemplava, sob vários 

aspectos, as expectativas em relação à organização federalista e comunista libertária”.169 

                                                             
167 PEREIRA, Astrogildo apud ADDOR, C. A. A insurreição anarquista no Rio de Janeiro. Rio de 

Janeiro: Achiamé, 2° Ed, 2002. p.126 
168 OITICICA, José. O momento Social. Gil Blas, Rio de Janeiro-RJ, 05/ junh/ 1919. 
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Todavia, é coerente pensarmos que o resultado defendido e esperado com a vitória da 

insurreição carioca, por parte dos libertários, não era a instalação de um governo sob o 

padrão bolchevique, mas sim uma nova sociedade construída pela “solução anárquica”. 

Os anarquistas que participaram das movimentações que culminaram no levante do dia 

18 de novembro no Rio de Janeiro tinham no processo revolucionário russo, sobretudo 

na organização dos sovietes, um modelo estratégico a seguir. Entretanto, o entendiam 

como parte do processo revolucionário e não como fim revolucionário, como apresenta 

o tenente Elias Ajus. Feito tais observações, retornaremos agora aos fatos relacionados 

ao 18 de novembro. 

 Aproveitando-se da posição destacada no grupo de insurrectos, Ajus propõe ser 

mais conveniente o encontro de todos no Campo de São Cristóvão, e de lá partissem para 

a tomada da Intendência da Guerra, dando, então, sequência ao plano. Esta sugestão foi 

aprovada na reunião seguinte, realizada na Rua do Carmo, em uma sala onde Oiticica 

ministrava cursos. Nesse encontro acertaram a data em que se daria o levante, dia 18 de 

novembro, às dezesseis horas, no Campo de São Cristóvão. Acordado isto, marcaram uma 

última reunião, na residência do professor, para a noite que antecederia a ação, com o 

objetivo de repassar o plano. Nesse encontro ficou combinado que Oiticica estaria do 

meio-dia até as quatorze horas no segundo andar do prédio da Rua da Alfândega, número 

22, para realizar os últimos exames do movimento.170 

Na madrugada após o último encontro, Ajus reuniu-se com Aurelino Leal, chefe 

da polícia do Distrito Federal, e denunciou todo o plano. Por conseguinte, as forças 

militares prenderam, por volta das duas horas da tarde, do dia 18 de novembro, no lugar 

em que estava marcado para ser realizado o exame do levante, os integrantes do comitê 
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de organização do movimento. Entre estes estavam José Oiticica, Astrojildo Pereira, 

Manuel Campos, Carlos Dias, Álvaro Palmeira, José Elias da Silva, João Pimenta e 

Agripino Nazaré. Ricardo fora preso naquelas imediações.  

Como haviam combinado, os trabalhadores entraram em greve e iniciaram o 

conflito com as Forças Armadas no Campo de São Cristóvão. Mas a peleja se deu de 

forma desorganizada, sendo facilmente vencida pelos militares. As greves continuaram. 

No entanto, já no fim de novembro os operários, em sua maioria metalúrgicos e tecelões, 

retornaram às fábricas.171 O ano de 1918 não seria o momento no qual se concretizaria a 

“felicidade tão sonhada” preconizada por Oiticica. Denunciada de maneira antecipada, o 

objetivo final da insurreição não seria alcançado. A “organização anárquica” que se 

iniciaria no Rio de Janeiro e se espalharia pelo restante do país não teria lugar no Brasil 

de fins da década de 1910. 

Entretanto, conforme Addor, um olhar prismado na priorização da inserção deste 

movimento insurrecional no amplo contexto de ascensão da luta operária nos revela 

conquistas concernentes à problemática social no Brasil. Visto que a massiva cobertura 

da imprensa das ações relacionadas ao 18 de novembro fez com que se revelasse de vez, 

ao público em geral, a existência dos problemas contidos na relação entre capital e 

trabalho no Brasil. Ainda na esteira da insurreição, o senador Lauro Muller, a despeito 

das congratulações à Aurelino Leal, e da afirmação de seu posicionamento contrário aos 

protestos “desordeiros”, afirma que a República carecia de uma legislação social172. A 
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partir de então, o governo, por um percurso lento e gradual, iniciaria a produção de uma 

legislação que pudesse atender algumas reivindicações trabalhistas. 173  

Após ser detido na Rua Alfândega, número 22, Oiticica foi levado para a Brigada 

Policial, ficando então incomunicável. Encerrado o processo criminal, o professor foi 

acusado e condenado pelo crime de atentado, sendo considerado a liderança máxima do 

movimento. Agripino Nazaré, Álvaro Pimenta, Ricardo Corrêa Perpétua, Astrojildo 

Pereira, Carlos Dias, Manuel Campos, João da Costa Pimenta, Gaspar Gigante, Manuel 

Castro, Joaquim Moraes, Manuel Domingues, Oscar Silva e Adolfo Buste foram acusados 

como co-autores. Faz-se relevante anotarmos que dos quatorze acusados como 

elaboradores do plano, dez deles eram brasileiros.174 Tal fato contraria as teses que 

afirmavam o movimento anarquista no Brasil ser fruto de uma horda estrangeira que aqui 

se instalou com único intuito de transformar o caráter pacífico que permeava as relações 

entre patrões e trabalhadores brasileiros175.  

Os insurretos nacionais seriam penalizados com o desterro, aos estrangeiros a 

deportação continuava a ser a “ordem do dia”. Ao todo, somou-se mais de 80 

detenções.176 A despeito de ser condenado como líder máximo da insurreição José 
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Oiticica receberia uma pena “abrandada” se comparada aos companheiros citados e 

condenados no mesmo processo judicial, sobretudo os operários comuns, podendo 

cumprir sua pena na propriedade rural da família no Estado de Alagoas. Segundo Addor, 

em dezembro de 1918, mais de 180 operários estrangeiros seriam deportados da capital 

federal “em condições as mais precárias abordo de um navio”177. 

Acreditamos que as credencias sociais de José Oiticica, ou seja, suas origens 

veiculadas a elite republicana e os privilégios subjetivados na condição de filho de ex-

senador, possibilitaram um tratamento diferenciado por parte do governo federal quando 

buscou reprimir suas ideias e ações anarquistas. Com efeito, enquanto à vários militantes 

envolvidos na insurreição foram reservadas toda forma de violência policial antes de 

serem deportados178 ou encarcerados em alguma prisão das ilhas da Baía de Guanabara, 

ao professor do colégio Pedro II, após um curto período detido na Brigada Policial, seria 

autorizado o cumprimento da pena de desterro, junto à sua companheira, filho e filhas, na 

propriedade rural de sua família no Estado de Alagoas, o Engenho Riachão. Como nos 

mostra a fotografia disponibilizada no anexo 3 desta tese. 

O desterro apresentava-se como uma forma de punição utilizada pelo Estado para 

dificultar a propagação das ideias de teor subversivo, uma vez que a organização 

anteriormente estabelecida pela militância libertária seria desarticulada. A ação oficial 

seguia uma lógica firmada na exclusão, em que se isolando os corpos matava-se as 

ideias/problemas/perturbações, as “doenças nacionais”. Pensamento comum entre os 

defensores do higienismo, teoria de sucesso entre os intelectuais da época e muito 

utilizado pelas instituições oficiais, seja nas áreas da saúde ou de segurança. 
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No entanto, podemos perceber que as relações de clientelismo entre os acordos 

que definiam a política republicana afetavam também as instituições que primavam pela 

“ordem e justiça” no país. Assim, possivelmente por meio da interferência paterna, José 

Oiticica conseguiu abrandar sua condenação sendo aceito cumpri-la em ambiente familiar 

e na companhia de esposa e filhos. 

 No período em que esteve detido na Brigada Policial, Oiticica escreveu os poemas 

"A Prisão", "A Acusação" e "A Saudação", todos inspirados pela temática da exaltação 

da luta empreendida contra o Estado. Em seus versos constrói a figura do herói militante 

que faz do sofrimento e repressão impingidos pelos governos um alimento para a 

continuação da batalha em benefício da revolução que reconfiguraria a ordem social. Este 

herói, em sua avaliação, se constituiria em um sujeito afastado do tempo cronológico e 

suas ações, descritas, poderiam ser utilizadas como inspiração para o presente. 

Separamos parte destas obras que bem representam os valores presentes nos 

poemas selecionados, são elas: 

 

 

A Prisão 
As grandes provações tornam as causas grandes! 

Nada sofre! Meu sonho há de ser sempre o que é. 

Do alto do meu Sinai fito areias e landes 

E prossigo a buscar Canaan, como Josué 
[...] 

A Acusação 

[...] 
Acuso as vossas leis e as vossas crenças, 

Vossas praxes de roubo e usurpação: 

Guerras, votos, polícias e sentenças. 
[...] 

A Saudação 

[...] 

Guerreiros da Anarquia, os sofrimentos 
São para nós auréola e honra sublime, 

E , mais nos honram quanto mais violentos. 

[...]179 
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O uso da palavra era comum como estratégia militante de José Oiticica e outros 

defensores de correntes ideológicas, sejam elas socialistas ou não. No entanto, não foi 

somente por palavras que o professor tentou demonstrar as insuficiências das medidas 

oficiais que intentavam o extermínio da militância anarquista e, consequentemente, da 

divulgação de seus ideais. Em Alagoas conheceu Octávio Brandão180, e com ele deu 

sequência ao ativismo social propagando o pensamento libertário entre os ribeirinhos. 

“Protegidos” pela escuridão da noite, Oiticica e Brandão buscavam “iluminar”, com os 

valores da anarquia, as mentalidades daqueles pescadores. 

Podemos perceber então, diferentemente do que defendia e sustentava a lógica 

higienista, ao menos acerca do controle das “mentes insubordinadas”, que a ideia não 

morria com o isolamento dos corpos, a “doença” não era extirpada. Em consequência, 

como já afirmado no capítulo anterior, o Estado teria autorizado/obrigado José Oiticica a 

voltar a residir na capital federal.  

O retorno se deu no mês de maio de 1919. A autorização do regresso do professor 

anarquista ao Rio de Janeiro, mesmo sendo motivada, segundo o periódico A Plebe, pela 

atuação deste ativista em meio aos ribeirinhos, por ter ocorrido em tão curto espaço de 

tempo, nos faz pensar que novamente Oiticica foi beneficiado pelas suas credenciais 

sociais e pelo clientelismo presente nas relações de poder da República. É certo que as 

transferências interestaduais destes “indesejados” compunham as estratégias oficiais de 

repressão. No entanto, os lugares de destino geralmente eram escolhidos a partir do 

distanciamento do “condenado” com seus núcleos de relacionamento. De tal forma, quase 

nunca era permitido que estes desterrados voltassem legalmente para os locais onde 
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originaram os motivos da condenação, não em período tão curto de tempo. Portanto, 

parece-nos que as punições, para além das imposições legais, teriam também como 

determinantes um corte de classe. A liberação de Astrogildo Pereira e Agripino Nazaré, 

os quais tem uma origem social próxima a de José Oiticica, das grades da polícia carioca, 

ainda nos primeiros meses de 1919, podem corroborar com esta nossa hipótese. Ademais, 

durante o governo de Arthur Bernardes (1922-1926) este método, o corte de classe, seria 

muito utilizado na “seleção dos indesejados” enviados à colônia prisional da 

Clevelândia181. 

Ainda em relação à repressão aos envolvidos na insurreição de 1918, as 

informações acerca da prisão de Carlos Dias, também organizador do movimento 

insurrecional, mas de origem social diferente de Oiticica, poderiam auxiliar-nos na 

confirmação desta hipótese referente a influência dos lugares sociais sobre as punições 

oficiais. No entanto, a historiografia concernente ao movimento operário e anarquista no 

Brasil ainda é composta por várias lacunas, entre elas a biografia de personagens que se 

destacaram naquele contexto. Carlos Dias é um deles.  

A análise do documento processual daquelas prisões e condenações seria de igual 

valia para afirmação da nossa hipótese. Mas, também, não o encontramos nas obras que 

já trataram do tema ou nos centros de documentações que pesquisamos. Entre eles, a 

Biblioteca Nacional, o Arquivo de Memória Operária do Rio de Janeiro, o Arquivo 

Nacional e o Centro de Cultura Social do Rio de Janeiro. Com efeito, nossas hipóteses 

referentes aos motivos que levaram ao “abrandamento” da prisão e liberação de Oiticica, 

neste momento, ainda continuam no campo da suposição. Todavia, acreditamos que este 

exercício possa abrir para futuros trabalhos novas chaves de investigações a respeito da 
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relação entre o Estado e os militantes que faziam frente as suas determinações. Ademais, 

amparados nas proposições de Carlo Guinsburg, pensamos que as suposições, as dúvidas 

e as incertezas concernentes ao personagem estudado tornam-se parte da narrativa. 

Assim, como afirma este autor a respeito de sua obra O Queijo e os Vermes, concordamos 

que “a busca da verdade ‘torna-se’ parte da exposição da verdade obtida (e 

necessariamente incompleta)”.182 

 

2.4- José Oiticica e a formação do Partido Comunista do Brasil de 1919, 

o PCB libertário. 
 

O ano de 1919, a despeito do aumento da repressão após os eventos do último 

novembro, foi de intensa agitação do movimento operário na capital federal. 

Organizaram-se manifestações que continuavam a levantar as bandeiras concernentes às 

questões laborais, assim como em apoio ao operariado internacional. Estas reclamações 

estiveram presentes nas manifestações de 1° de Maio, as quais reuniram cerca de 60 mil 

operários nos eventos que manifestaram solidariedade aos Sovietes russos e às revoluções 

em curso, na Hungria e Alemanha. Igualmente, ressaltaram a necessidade de efetuar 

paralizações exigindo a instituição do máximo de 8 horas diárias de trabalho. No decorrer 

daquele ano diversas paredes espalharam-se pelo Rio de Janeiro e, paralelamente à 

difusão destas greves, algumas indústrias e o Estado passaram a fazer pequenas 

concessões em atendimento às reivindicações da classe trabalhadora. 

Um dia após o 1° de Maio, José Oiticica desceu no porto do Rio de Janeiro. A sua 

volta foi noticiada pelo diário A Rua , que assim informava: 
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Está no Rio de Janeiro o Dr. José Oiticica, veio no ‗Itatinga‘. Um agente 
da Polícia Marítima vigiou-o em disfarce [...]. Foi como se tivesse 
rebentado uma bomba explosiva na lancha da Polícia Marítima, quando 
hoje, ao fundear no porto o paquete Itatinga, da Costeira, sentado no 
convés, conversando com seu filho estava José Oiticica. Retido por 
algum tempo, foi autorizado seu desembarque, pelo Dr. Aurelino 
Leal.183 

 

 

Pela notícia podemos perceber que Oiticica desembarcou na capital federal sob 

intensa vigilância policial. A inexorável política repressiva estatal obrigaria o professor, 

em fins daquele ano, a buscar refúgio distante do Rio de Janeiro. As cartas enviadas a sua 

companheira Francisca durante a viagem são muito elucidativas quanto às intensões e 

itinerários. Um dos pontos de parada de nosso personagem foi a casa de Maria Lacerda 

de Moura, em Barbacena-MG. A qual havia conhecido por meio de correspondências e, 

desde então, mantinha intensa interlocução, contribuindo diretamente para a formação 

ideológica desta expressiva militante das causas femininas no Brasil. Esta contribuição é 

revelada pela própria Maria Lacerda em sua autobiografia escrita em 1928, e com trechos 

reproduzidos no periódico paulista O Combate, em 1929. 

 

 

Conheci-o através de larga correspondência. Veio para mim com as mãos 

cheias de literaturas revolucionárias. Sorvi tudo aquilo e muito mais e dei 
um salto em minha evolução. A família alarmou-se. Novas lutas. Perdi o 

dogmatismo religioso espírita. Já era uma anticlerical.184 

 

 

Da casa desta ativista, o professor enviou uma primeira correspondência à 

Francisca, a quem chama carinhosamente de Zinha. Nesta carta revela sua odisseia a 
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caminho de volta ao Engenho Riachão. As linhas escritas apontam uma preocupação em 

tranquilizar a companheira e reafirmar a necessidade de a esposa logo embarcar a seu 

encontro. Assim escreve: 

 

 

Barbacena 22-12-919 

Zinha 
Escrevo-te da casa de D. Maria Lacerda de Moura. Não te assustes, nem 

te zangues. É uma senhora distintíssima, corretíssima e diametralmente o 

posto do que se poderia esperar pelo estilo. É muito circunspecta, sisuda 
e de poucas palavras, bonita, mas estrábica. O marido é um rapaz muito 

distinto e amável. 

Hás de supor que parei aqui para fazer esta visita, mas enganas-te. Fui 
forçado a isto por vários motivos. Entre eles a necessidade de dormir, 

porque não consegui no trem. 

Cheguei a Entre-Rios ás 8 e 20, jantei por 2#500 num frege, lá chamado 

hotel; mas o jantar foi ótimo. Tomei o noturno do Rio ás 11,50 da noite 
e pelo horário calculei que não poderia alcançar Curvêlo senão á tarde de 

hoje, porque devo ir a Belo-Horizonte que é ramal. Não te pude escrever 

de Entre-Rios porque não achei papel nem sêlos, estando tudo fechado. 
Conversei com o empregado do hotel, sujeito viajado, que me ensinou 

melhor itinerário. Pedi-lhe que me arranjasse uma estampilha de 2#000 

para a procuração ao que êle me retrucou ser impossível, avisando-me 

que o melhor seria fazê-la aqui em ou em Juiz de Fora, os dois pontos 
que me sugeriu melhores para parar. 

Mas o trem passava por Juiz de Fora a 1 e meia e tive medo de ser 

reconhecido por alguém nos hotéis. Aqui, em Barbacena contava com a 
casa do Carlos Moura onde estou, não consentindo êle que eu ande na 

cidade. Pensa ele que até Curvêlo eu ainda poderei ser reconhecido. 

Seguirei hoje mesmo, ás 3 horas, para General Carneiro (suponho que 
este é o nome), ali pernoitarei e tomarei o trem amanhã de manhã para 

Pirapora. Há navegações regular e diária no S. Francisco, de modo que 

tudo irá ás mil maravilhas. 

Vai a procuração para Chiquito receber o dinheiro no Pedro II.  
Levantei-me hoje ás 4 ½ da manhã, com muito frio e mais saudade de ti 

e dos pequenos. Contei ao casal Moura nossa vida aí e a minha vida. D. 

Maria ficou com os olhos cheios d´agua e com muita pena de ti. Disse-
me que talves siga na quarta feira para o Rio, a passeio, e irá 

imediatamente procurar-te. Has de gostar dela, tenho certeza. Calculo 

quanto hai de ter chorado. Coitadinha! Sofrendo por minha culpa! Mas, 
fica certa que esse sofrimento ainda mais aumentará nosso grande amor! 

E os nossos filhinhos? Sonia tem procurado o Dédé? Beija a todos muito 

e muito. Diga-lhes que papai não se esquece deles um momento. 

Recomendo especialmente a José que seja, neste passo, um homem, 
evitando, sobretudo, dar-te, algum desgosto, por menos que seja. Lembra 

ás duas maiores que te deves ajudar muito e evitar igualmente aborrecer-

te mais. 
Procura liquidar tudo ai o mais breve possível e embarcar quanto antes. 

Pensarei sempre em ti como sei que pensas continuadamente em mim. 
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Adeus, meu amor! Perdôa os grandes sofrimentos que te causo, sim? Um 

dia havemos de ter saudade deles. Não crês. 
Beijo-te muito e muito e os filhinhos. Lembranças aos bons e 

incomparáveis amigos. Mais um beijo do teu Cajusa.185 

 

 

 Em uma segunda carta, enviada ainda de Barbacena, José Oiticica colocaria em 

dúvida se o retorno ao Engenho seria a melhor opção. A posição de arrimo de família o 

faria questionar sobre a possibilidade de escassez financeira motivado pelo abandono da 

cidade onde até então havia construído as relações que garantiam o sustento de todos. 

 

 

Zinha aqui estou desde hontem 
Compreendes que não me devo aventurar em uma longa e dispendiosa 

viagem sem segurança de resultados. Ademais, tenho pensado muito no 

caso e estou quase convencido de que o melhor seria mesmo voltar para 
o Rio e deixar-me prender. Tive ímpeto várias vezes de voltar, mas 

percebi que era a saudade de ti e dos filhinhos e prossigo a todo transe. 

Todavia não me devo arriscar em uma travessia longa e caso sinta 

dificuldades voltarei e aguardarei em qualquer lugar notícias d´aí. A 
prisão embora me fosse penosa, seria mais fácil de suportar, pois me 

poderias visitar e eu trabalharia ativamente em livros para manter a 

família, ou mesmo em lições se me permitissem. Acho muito ou tão 
penosa a reclusão num engenho, além de que iria prejudicar 

enormemente a educação dos filhos. No Rio não podendo morar numa 

casa de 300#00 moraríamos em casa de 150#00 e iríamos atamancando 

de qualquer jeito. Começar a vida nova que é duro. Demais eu aí seria 
possível talvez se conseguir anistia para o ano, desde que o processo é 

uma indignidade. Em todo caso suspende a desarrumação da casa e 

espera a decisão final. No mais, beija muito os filhinhos e recebe o 
coração muito e muito saudoso do teu marido.186 

 

 

A “decisão final” seria pela permanecia no Rio de Janeiro. Onde deu sequência 

com as atividades no Colégio Pedro II e na Escola Municipal de Dramática do Rio de 

Janeiro, assim como com sua militância social.  

                                                             
185 RODRIGUES, Edgar. Os Libertários. Rio de Janeiro: VRJ, 1993, p. 103-106 
186 RODRIGUES, Edgar. Entre Ditaduras: 1948-1962 Rio de Janeiro: Achiamé Editora, 1993.p.137 
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As cartas de José Oiticica, escritas no último mês de 1919, nos revela, além da 

atenção familiar e a solidariedade entre aqueles militantes, que a perseguição policial não 

cessaria durante todo aquele ano. Pelo contrário, como afirmado anteriormente, após a 

tentativa insurrecional no Rio de Janeiro, a polícia intensificou suas atividades repressivas 

aumentando exorbitantemente o número de prisões e obrigando o fechamento de vários 

sindicatos de resistência, inclusive da UGT. A vigilância aos operários, e sobretudo aos 

anarquistas, continuava a ser a “ordem do dia”. Esta preocupação fica evidente na circular 

enviada por Aurelino Leal aos delegados distritais. 

 

 

O perigo do momento, no mundo inteiro e aqui, é o anarchismo 

violento, que está ameaçando a Europa, e agora mesmo agita a 
República Argentina e outros paizes sul-americanos e fez a sua primeira 

tentativa entre nós a 18 de novembro do anno passado. Assim, deveis 

exercer a maior vigilância neste particular. Infelizmente, é nos centros 
obreiros que esses demolidores se encontram. É certo que a grande 

maioria dos operários se compõe de homens morigerados. No emtanto, 

pessimos elementos estrangeiros têm feito uma propaganda perigosa a 
que é preciso dar combate. 

Entre as sociedades operárias, a sua grande maioria merece o apoio da 

autoridade constituída, porque tem dado provas de respeito à lei. A 

vossa vigilância deve, portanto, ser exercida com mais rigor sobre as 
que, compostas, embora, na sua quasi totalidade, de elementos ordeiros, 

soffrem a compressão de anarchistas estrangeiros que as exploraram 

indignamente transformando em verdadeiros escravos os outros 
operários. 

Entre estas estão a União Geral dos Trabalhadores em Tecidos, a União 

Geral da Construcção Civil, a União Geral dos Metallurgicos, uma 
parte do Centro Cosmopolita e uma parte da Associação Graphica do 

Rio de Janeiro.  

Deveis acompanhar a vida dessas associações para que, si insistirem na 

propaganda das greves violentas e demais processos da acção directa, 
sejam dissolvidas pelo governo com fundamento no art. 23 n. 3 do 

Código Civil, como já aconteceu com a União Geral dos 

Trabalhadores, cuja possível reunião no vosso districto deveis evitar 
em respeito ao dec. n. 13.295 de 22 de novembro do ano passado187. 

 

                                                             
187 Correio da Manhã. 22 de janeiro de 1919. apud MOTTA, Kátia, SAMIS, Alexandre. O Partido 

Comunista do Brasil de 1919: uma iniciativa de classe, gênero e organização. In: História do 

Anarquismo no Brasil, vol 3. São Paulo: Entremares, 2021.p.104 
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Para o bem ou para mal, dependendo a qual classe social estava ligado, os ares 

revolucionários que agitavam várias capitais dos Estados brasileiros, e alguns países 

europeus, incentivavam as ações dos grupos envolvidos na tensão entre capital e trabalho. 

Nesta conjuntura, as forças oficiais se mobilizavam para impossibilitar a disseminação e 

execução das “ideias desordeiras”. Em contraposição, os ativistas das causas sociais a 

percebiam como a comprovação da chegada do “grande momento”. Para estes, era 

iminente a queda do sistema vigente, e, portanto, deviam continuar a se movimentarem e 

se organizarem em benefício da atividade revolucionária.  

Com efeito, paradoxalmente ao crescimento das ações repressivas, o movimento 

sindical do Rio de Janeiro continuava a dar mostras de intensa vitalidade efetuando um 

expressivo número de manifestações públicas de cunho propagandísticos e aumentando 

a quantidade de agremiações e greves operárias. A União dos Operários em Construção 

Civil, fundada em 1917, e citada pelo Chefe da Polícia, conseguiu, ainda em maio de 

1919, por meio de paralisações, garantir, pela primeira vez, para toda a sua categoria, o 

benefício definitivo da jornada de 8 horas. Para Samis, este exemplo demonstraria uma 

maior efetividade das ações sindicais daquele ano.188. Confirmando, também, que o 

operariado não se curvaria, naquele momento, frente às opressões estatais. 

Afinal, a despeito do insucesso imediato da insurreição iniciada em 18 de 

novembro, o movimento havia contribuído, a posteriori, para uma maior visibilidade da 

questão operária, e, consequentemente, a atenção parlamentar acerca daquelas 

reclamações. Em consequência, ainda sob a vigência da Carta Magna de 1891, em 15 de 

fevereiro de 1919, o governo, por meio da Lei 2.724, oficializou a obrigatoriedade de 

amparo aos operários vitimados em acidentes de trabalho. Para Addor, este momento 

                                                             
188 SAMIS, Alexandre. Pavilhão Negro sobre a Pátria Oliva. in: COLOMBO, Eduardo (org). História do 

Movimento Operário Revolucionário. São Paulo: Imaginário, 2004. p. 146 



122 
 

sinaliza o início da transição entre a vigência da ortodoxia liberal presente nos trinta anos 

da República e a construção do sindicalismo corporativista que marcaria a gestão de 

Getúlio Vargas, a partir de outubro de 1930189. 

Como observado, a questão social paulatinamente vai deixando de ser entendida 

somente por uma política que percebia no cassetete a única forma de diálogo. As 

motivações “domésticas” e o contexto internacional contribuíam para a aplicação de 

novas medidas que intentavam dirimir os gastos ocasionados pelos conflitos entre classe 

trabalhadora e os empresários.  

Durante as reuniões do Congresso de Versalhes, no contexto das negociações de 

paz após a “Grande Guerra”, o Brasil assinaria o Tratado proposto naquele evento, 

demonstrando, assim, acordo com as determinações apresentadas na décima terceira 

clausula do documento referente à Organização Internacional do Trabalho. Este artigo 

determinava novas convenções acerca da liberdade, equidade e dignidade humana 

concernentes às relações de trabalho, defendendo a diminuição da desigualdade social e 

uma governabilidade mais democrática. Entretanto, conforme Addor, ainda é uma 

minoria, apesar de crescente, que passará a entender a questão social por um viés diferente 

da máxima da “questão de polícia”.190 

José Oiticica não se furtaria ao incipiente debate parlamentar referente às 

condições operárias no país. Por meio do periódico A Rua, expressou suas ideias 

relacionadas ao tema. Na perspectiva deste libertário, a despeito dos posicionamentos que 

negavam a existência da “questão social” no Brasil, a problemática que envolvia as 

relações concernentes às atividades laborais eram uma realidade que extrapolava as 

                                                             
189 ADDOR, Carlos. Um Homem Vale Um Homem: memória, história e anarquismo na obra de Edgar 

Rodrigues. Rio de janeiro-RJ, Achiamé, 2012.p.211 
190 ADDOR, Carlos. Um Homem Vale Um Homem: memória, história e anarquismo na obra de Edgar 

Rodrigues. Rio de janeiro-RJ, Achiamé, 2012.p.211 
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fronteiras nacionais, existindo em todos os lugares onde a divisão do produto conquistado 

pelo trabalho não era feita de forma igualitária.  

Para respaldar suas afirmações o professor construiu uma linha histórico 

revolucionária que se iniciaria em 1789, com a Revolução Francesa. Em sua avaliação, 

quando a plebe percebeu que, enquanto sofria com a condição precária de existência, seus 

esforços diários garantiam os privilégios da nobreza, se revoltou contra aquela ordem 

reclamando o direito de usufruir do produto conquistado pelo trabalho. As reivindicações 

externadas por este grupo de subjugados se somaram às insatisfações da classe burguesa, 

naquele momento desprestigiada de poder, levando ao chão o governo absolutista 

capitaneado pela realeza e inaugurando a nova República.191 

No entanto, ainda na perspectiva de Oiticica, esta plebe perceberia que a estrutura 

social republicana não traria mudanças significativas à sua condição de existência. Pelo 

contrário, ao priorizar as transformações econômicas, apenas substituiria o grupo de 

exploradores, tornando os burgueses, classe que assumiu o poder, os únicos 

privilegiados.192  

Nesta linha histórico-revolucionária de José Oiticica não estão presentes os 

eventos que marcaram o retorno da autocracia na França. Iniciada em 1804, tendo 

Napoleão Bonaparte como primeiro imperador francês, teve em sua esteira o período 

conhecido como Restauração Francesa, no qual Luis XVIII, herdeiro de Luis XVI, 

assumiu o trono. A autocracia francesa se encerrou com a deposição de Luis Felipe I, que 

havia assumido o reinado após a Revolução de 1830, sendo destronado durante as 

insurreições que resultaram na restauração da república naquele país, em 1848. O fim dos 

primeiros cinquenta anos do século XIX foi um momento de grande tensão social na 

                                                             
191 OITICICA, José. A Questão Social. A Rua, 01 de outubro de 1919.Rio de Janeiro-RJ, n° 270. p.6 
192 OITICICA, José. A Questão Social. A Rua, 01 de outubro de 1919.Rio de Janeiro-RJ, n° 270. p.6 
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Europa, quando uma série de insurreições eclodiram contra os governos autocráticos 

resultando na queda dos regimes monarquistas de várias nações, inclusive na França. Este 

período é conhecido na historiografia como “a primavera dos povos”. Conforme o 

historiador Eric Hobsbawn, as sublevações presentes neste evento histórico caracterizam 

a primeira revolução potencialmente global, tornando-se um paradigma de “revolução 

mundial” para as gerações futuras. Todavia, o triunfo eleitoral de Luís Bonaparte 

representaria a manutenção da ordem social.193  

Pensamos ser necessário a sinalização destes acontecimentos, em nossa tese, por 

serem relevantes enquanto marco da história política francesa. A qual nosso personagem 

utiliza para respaldar suas afirmações concernentes à “questão social”. 

Na perspectiva de Oiticica, a ordem social republicana não atendia aos anseios das 

classes pobres e trabalhadoras. Visto que, em sua avaliação, o Estado Democrático 

burguês, ordenado dentro de um sistema hierárquico, garantiria que a elite econômica se 

apossasse, de forma incondicional, do poder e, consequentemente, coordenaria a 

sociedade em direção aos interesses de sua classe. Este direcionamento acabou por afastar 

da nova sociedade os valores sociais que alimentaram a construção do movimento 

revolucionário francês. Na ótica do professor, estes valores “esquecidos” eram o 

combustível da constante revolta contra as opressões impingidas pelas classes dominantes 

à população subjugada. 194 

Por conseguinte, ainda conforme este anarquista, em 1871, o operariado e demais 

oprimidos se levantaram novamente contra as injustiças continuadas pela república 

francesa. Em sua avaliação, a Comuna De Paris seria resultante da comprovação da 

insuficiência dos valores democráticos defendidos pelas intuições burguesas, ou seja, este 

                                                             
193 Sobre 1848 e a primavera dos povos ver: HOBSBAWN, Eric J. A Era do Capital. 15 ed. São Paulo – 

SP: Paz e Terra, 2012; e .REIS FILHO, Daniel Aarão. 1848 e a primavera dos povos in: 
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194 OITICICA, José. “A Questão Social”. A Rua, 02 de outubro de 1919. Rio de Janeiro-RJ, n° 270. p.6 
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evento representaria o momento no qual as classes subjugadas concluíram que o 

responsável pelas suas agruras cotidianas não eram os grupos que estavam no poder, mas 

sim o poder em si juntamente com a estrutura que o sustentava. Como resultado desta 

nova concepção, ainda na perspectiva do nosso personagem, os trabalhadores entenderam 

que a solução viria da restruturação total da organização social. O novo mundo deveria 

erigir-se a partir das bases da horizontalidade e igualdade. Neste horizonte, aqueles 

insurretos haviam iniciado uma luta que seguiria por várias fases até, em um futuro 

próximo, garantir a efetivação, pelo método revolucionário, da sociedade livre, justa e 

igualitária.195  

No panorama apresentado pelo professor, as revoluções russas também seriam 

etapas desta linha histórico-revolucionária, visto que primavam pelos valores sociais 

encontrados nas sublevações francesas, mas ainda não haviam alcançado o momento da 

ruptura total da estrutura organizacional hierárquica. Conforme Oiticica, as vitórias 

registradas no leste europeu, mesmo parciais, demonstravam que a sociedade libertária 

logo haveria de se erigir sobre os escombros do antigo sistema. Esta convicção fica clara 

na entrevista concedida à revista Gil Blas, já aqui citada anteriormente. Assim afirma:  

 

 

A Revolução Russa não será a solução de todos os problemas; será no 
entanto, o caminho para a solução definitiva. [...] A Revolução Russa 

não é, bem certo, o anarquismo, nem o seu regime é a anarquia. Seus 

decretos, entretanto, são de natureza anárquica e acharam o terreno 

para o advento do comunismo puro. [...].Mas a felicidade tão sonhada, 
só virá com a definitiva organização anárquica.196 
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Motivado por estas certezas, José Oiticica acreditava que aquele era momento 

ideal para a continuidade e intensificação da organização operária em direção à ação 

revolucionária. Aqui, como na Europa, as opressões e as injustiças impingidas pelos 

regimes hierárquicos configuravam a existência da “questão social” silenciada pelo 

governo e mantenedora da divisão de classe.  

A análise de José Oiticica, construindo uma origem histórica das motivações que 

inspiravam as mentes revolucionárias daquela conjuntura de evidente tensão social, 

pretendia incentivar os ativistas das causas sociais a darem sequência nos combates 

iniciados pelos “heróis” distantes no tempo. A iminência da queda do antigo regime, em 

sua avaliação, era evidente. Desse modo, a construção de uma linha histórico 

revolucionária serviria como confirmação desta certeza e contribuiria para a manutenção 

e ampliação da euforia que tomava as mentes dos subjugados pelo sistema. Nos ambientes 

de militância libertária era comum a exaltação destas datas como símbolos da 

emancipação popular sobre as iniquidades promovidas pelo capitalismo. 

Neste ambiente de otimismo operário e libertário, as temáticas que poderiam 

contribuir com a mudança radical dos valores considerados burgueses propiciando o 

surgimento de um novo território, com novos significados, imbuídos de simbolismos 

relacionados a uma ideologia de gestão alternativa às estruturas já estabelecidas 

preenchiam, cada vez mais, as colunas dos periódicos anarquistas.  

Angela Martins e Ingrid Souza, ao refletirem sobre o momento em questão, 

afirmam que “diferentes formas de linguagem adquiriam, assim, maior valor e poder 

como instrumentos de propaganda dos princípios libertários, em geral, e da revolução 

social, em particular.”197. Com efeito, as peças de teatros, poesias e até mesmo a 
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construção de narrativas factuais auxiliavam na promoção do universo insurrecionalista, 

e tinham uso contínuo entre os veículos de propaganda social. 

 O artigo intitulado “Viva o Maximalismo”, que estampou a primeira página do 

jornal A Razão do dia 20 de abril, na avaliação de Kátia Motta e Alexandre Samis, 

representa bem este otimismo presente no imaginário dos militantes que acreditavam na 

iminência da sublevação das massas oprimidas198. Por meio de uma narrativa factual, o 

texto informa como as ideias revolucionárias já se faziam presentes entre várias forças 

nacionais, inclusive as militares: 

 

 

— Maximalismo, viva! Maximalismo, viva!  

E de cachimbo em riste, clamava enthusiasmado um forte typo de 
marujo, americano ou inglez, alourado e corpulento, pela Avenida 

abaixo, às 5 horas da tarde. Os transeuntes quasi todos “almofadinhas” 

e “melindrosas”, olhavam confundidos aquelle irreverente demagogo, 
que em plena elegancia de uma tarde primaveril, vivava as doutrinas de 

que já São Paulo, extraordinário discípulo de Jesus, predicara ao 

sentenciar que “quem não trabalha não deve comer”. 
Ao chegar nas proximidades da rua Sete de Setembro, um guarda-

civil implicou com o enthusiasmo revolucionário do marujo 

maximalista, e dando-lhe voz de prisão convidou a ir até à delegacia. O 

corpulento homem collocando a mão sobre o hombro do guarda que 
vergou ao seu peso, repetiu – “All right. Viva o maximalismo!” Depois 

calmamente, acompanhou o guarda que o entregou a outro colega, 

seguindo então o caminho da polícia, cheio de gestos procurando 
demostrar ao civil que o conduzia o grande alcance das doutrinas a que 

erguia vivas199. 

 

 

Nesta conjuntura promissora à organização do movimento operário, visto o 

agravamento da questão da carestia intensificada pela insuficiência dos salários, o elevado 
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preço dos artigos manufaturados e de primeira necessidade, assim como dos aluguéis; 

mas, também de ampliação das medidas repressivas do Estado e início de uma 

reformulação acerca das políticas referentes às relações entre trabalhadores e 

empresários, os anarquistas perceberam a necessidade de construir, sob um prisma 

ideológico, uma entidade que otimizasse suas lutas e estratégias de defesa que não 

primasse pelo sufrágio e promovesse o debate entre todos os militantes defensores da 

revolução social libertária. Inspirada nos princípios ácratas, a futura agremiação 

condenaria disputa parlamentar, a ordem organizacional hierárquica e defenderia o 

federalismo dos órgãos afiliados.200  

Na avaliação dos promotores desta organização, a definição de um recorte 

ideológico entre os grupos inseridos nos debates concernentes à questão social no Brasil 

se fazia necessário devido às várias correntes que ganhavam espaço naqueles meios, uma 

delas eram as forças nacionalistas que se faziam presente na Europa e não deixavam de 

iniciar sua representação entre grupos políticos do Brasil, sobretudo com a aproximação 

do Centenário da Independência.  

Com efeito, contanto com as experiências adquiridas nos momentos em que se 

reuniram em torno da Aliança Anarquista, em 1918, ou mesmo durante os debates 

promovidos pelo Congresso Anarquista Sul-Americano, em 1915, os defensores do ideal 

ácrata decidiram, ao raiar de 1919, planejar a preparação do Partido Comunista do Brasil, 

o qual tinha como principal objetivo “dar organicidade às ações dos libertários que 

pensavam não bastar unicamente a inserção sindical para se alcançar a Revolução 

Social.”201. Este Partido reuniria nomes importantes da luta social, entre eles José 

                                                             
200 SAMIS, Alexandre. Clevelândia: anarquismo, sindicalismo e repressão política no Brasil apud 

MARTINS, Angela Maria Roberti; SOUZA,  Ingrid Souza Ladeira de. “Expressões da Militância de Maria 

de Lourdes Nogueira no Movimento Anarquista (Rio de Janeiro, 1919-1921)” In: História do Anarquismo 

no Brasil, vol 3. São Paulo, Entremares, 2021. p. 117 
201 SAMIS, Alexandre. Pavilhão Negro sobre a Pátria Oliva. In: COLOMBO, Eduardo (org). História do 

Movimento Operário Revolucionário. São Paulo: Imaginário, 2004. p. 145 
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Oiticica, Astrojildo Pereira, João Adel, José Romero, José Elias da Silva, Antônio 

Fernandes, Izauro Peixoto, Salvador Mendes, Edgard Leunroth e Hélio Negro. Os dois 

últimos com militância de maior destaque na capital paulista. 

É neste contexto, mais precisamente no dia 9 do mês de março, que surge o 

Partido Comunista do Brasil, confirmando o que Astrojildo Pereira previa, em carta 

enviada a José Oiticica, em janeiro daquele ano, sobre a continuidade da luta a despeito 

das repressões impostas pelo chefe de política. Na qual escreve:  

 

 

Nossa disposição não esmorece. Em todos nós palpita o mesmo 

entusiasmo, e nossas convicções se enraízam ainda mais fundo. 
O mundo é nosso – e todos os sabres, todas as grades do Sr. 

Aureliano resultam, afinal, num estimulante poderoso e 

incontestável. 202 

 

 

Naquele ano, em acordo com as afirmações e esperanças de Astrojildo, a luta 

social se intensificaria e extrapolaria as fronteiras das estratégias que até então haviam 

priorizado os sindicatos como órgão de organização das classes oprimidas. O Partido, 

sustentado nas proposições de Enrrico Malatesta, encontradas em seu programa 

anarquista203, aparece como fruto da análise dos militantes que defendiam a necessidade 

                                                             
202PEREIRA, Astrojildo. Disponível em: 
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Acessado em 18/11/2019 
203 O anarquista Errico Malatesta também se mostrou favorável à construção de organizações específicas 
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da liberdade (concepção de uma "liberdade coletiva") e protagonismo da organização no intuito de melhor 

se defender da repressão perpetrada pelo Estado. A organização se constituiria em uma forma de supressão 

de autoridade, possibilitando, também, aos indivíduos se habituarem a serem ativos e conscientes no 

trabalho coletivo, dirimindo a passividade ante o patronato. Como definição de partido anarquista, propõe 

que ele constituiria o conjunto daqueles que querem contribuir para realizar a anarquia, e que, por 

consequência, precisam fixar um objetivo a alcançar e um caminho a percorrer. As noções de Malatesta 

acerca da organização dos anarquistas podem ser encontradas, em grande medida, na obra Escritos 

Revolucionários. Na qual Plinio Salgado reúne vários textos do anarquista italiano, segue a referência: 
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de criação de uma agremiação que se baseasse estritamente nos ideais libertários. 

Semelhante à Aliança Anarquista, o PCB era uma ferramenta política cuja finalidade 

remontava à propaganda e à ação entre o ativismo ácrata e as associações sindicais, 

buscando atingir uma maior coerência entre o movimento e os valores libertários. Esta 

proposta encontrava lugar entre alguns setores da militância anarquista que consideravam 

a inserção nos sindicatos insuficiente para se chegar à Revolução Social. Contudo, 

diferentemente das siglas de orientação socialista, apesar do título "partido", não possuía 

quaisquer finalidades eleitorais.  

No momento em que despontam as primeiras ações do Partido José Oiticica ainda 

se encontrava no Engenho Riachão, mas seu protagonismo em meio aos militantes 

anarquistas lhe garantiu a indicação do título de Presidente de Honra daquela agremiação. 

Esta honraria foi prontamente negada pelo professor. Posteriormente, quando já se 

encontrava no Rio de Janeiro, revelando mais uma vez sua importância no ambiente da 

luta social, ele seria convidado a fazer a palestra de abertura da Primeira Conferência 

Comunista do Brasil, na qual seriam lançadas as bases ideológicas de sustentação desta 

organização libertária. Desta vez, José Oiticica não negaria a indicação. 

Os meses que antecederam a Conferência, a qual se realizaria em junho de 1919, 

foram de intensa propaganda do novo órgão de luta revolucionária. Com efeito, ativo 

desde o dia 9 de março, já no dia 18 do mesmo mês, efeméride da Comuna de Paris, a 

direção do Partido convidou os trabalhadores para uma conferência que se realizaria no 

Centro Cosmopolita e versaria sobre a importância deste acontecimento internacional. 

Neste evento, mesmo sem ainda ter formalizado seu estatuto, a diretoria apresentou aos 

                                                             
MALATESTA, Errico. Escritos Revolucionários. (org. e trad.: Plínio Augusto Coêlho). São Paulo: Hedra, 

2008. 
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participantes as ideias centrais da agremiação. Pretendia com isso informar ao público 

qual era a corrente de pensamento que nortearia aquele órgão de luta. 204 

No mês seguinte, o PCB realizou conferências por alguns sindicatos do Rio de 

Janeiro e Niterói, tendo como tema principal a elucidação acerca da sociedade comunista. 

No dia 10 de abril, na sede da União dos Operários em Fábricas de Tecidos, palestrando 

sobre as noções libertárias do conceito de comunismo e sua contribuição em direção a 

construção da nova sociedade, José Romero apresentou como esta forma de organização 

já se fazia presente em culturas antigas, tanto quanto era inegável a iminente vitória na 

batalha contra o capitalismo.205  

Em Niterói, após conclamar os operários da Manufatura Fluminense e toda a 

população interessada, a diretoria do PCB realizou uma conferência na sede da União dos 

Operários em Fábricas de Tecidos, na rua Dr. March nº 297, no Barreto, intitulada: “O 

Communismo no Brasil”206. Segundo Samis e Motta, a cidade de Niterói, assim como a 

capital federal se encontrava em grande efervescência operária e revolucionária, 

fundando associações de classes e realizando eventos acerca da revolução russa.207 

Ainda no mês de abril o secretariado do PCB libertário fez um chamado às 

associações de outras regiões do país. Neste, convidava as organizações a enviarem seus 

representantes para a Primeira Conferência Comunista do Brasil, a acontecer entre os 

                                                             
204 SAMIS, Alexandre; MOTTA, Kátia. O Partido Comunista do Brasil de 1919: uma iniciativa de classe, 

gênero e organização In: História do Anarquismo no Brasil, vol 3. São Paulo, Entremares, 2021. p.106 
205 SAMIS, Alexandre; MOTTA, Kátia. O Partido Comunista do Brasil de 1919: uma iniciativa de classe, 
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207 SAMIS, Alexandre; MOTTA, Kátia. O Partido Comunista do Brasil de 1919: uma iniciativa de classe, 
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dias 21 e 23 de junho no Rio de Janeiro.208 Mas, antes de realizar este evento que marcaria 

a fundação do Partido, seus promotores trataram de planejar as atrações do 1°de Maio. 

Portanto, as manifestações do 1° de Maio ficaram a cargo do Partido e, como 

afirmado anteriormente, a perspectiva internacionalista da militância anarquista 

evidenciou-se por meio da exaltação dos trabalhadores húngaros, alemães e russos, bem 

como da memória dos "mártires de Chicago". Para além das bandeiras saudando o 

proletariado internacional, os operários ali presentes reivindicaram, entre várias questões, 

a redução da carga horária trabalhada. Em consequência, no evento principal do dia, um 

comício na Praça Mauá, ficou decido a intensificação da luta em prol da jornada de 8 

horas.  

Os protestos referentes ao universo laboral incomodavam os representantes das 

classes dominantes que insistiam em negar a existência da “questão social” no país. 

Todavia, tornava-se cada vez mais problemático não refletir sobre o grande quantitativo 

de operários presentes às manifestações de contestação, sobretudo após às ultimas 

movimentações daquele mês de maio. Junto às questões apresentadas nos discursos que 

ecoaram nos comícios do 1° de Maio de 1919, o contexto internacional referente ao 

mundo do trabalho e à ordem social forçaram os parlamentares que ainda afirmavam a 

existência de uma relação pacífica entre classe operária e empresarial no Brasil a 

reformularem seus discursos negacionistas. Então, passaram a afirmar que os 

trabalhadores presentes no 1° de Maio configurariam, apenas, uma massa de manobra nas 

mãos de alguns poucos sujeitos que pretendiam conturbar a ordem nacional. 

Maurício de Medeiros, deputado eleito pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo Partido 

Republicano, em 1916, era um exemplo destes políticos. Logo após as movimentações 
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daquela data publicou um artigo no periódico O Imparcial afirmando que o proletariado 

carioca não entendia sequer o significado das expressões contidas nas bandeiras e faixas 

que adornaram as passeatas e o comício da Praça Mauá. Contra este posicionamento, José 

Oiticica perpetrou severas críticas ao deputado nas páginas do Jornal do Brasil do dia 8 

de maio209, 

 

 

Em que se baseia o articulista para afirmar que a massa proletária de 

desfile de 1° de Maio não compreendia o valor daquelas expressões no 
seu verdadeiro sentido? O desfile, organizado por anarquistas, os sessenta 

mil manifestantes desse memorável dia eram, na sua quase totalidade, 

anarquistas, aspirantes conscientes ao anarquismo: foram eles mesmos 
que pintaram os seus dísticos, fórmulas do pensamento deles, do ideal 

deles, das suas aspirações para a liberdade... o sr. Maurício de Medeiros 

não sente a miséria proletária, não anda nos meios proletários, não poderá 
nunca penetrar a consciência proletária de hoje em dia, muito menos 

perceber o sentido verdadeiro das suas reivindicações [...].210 

 

 

Terminada as atividades do 1° de Maio, os diretores do PCB libertário voltaram 

suas atenções para a organização da conferência que tinha como um dos intuitos 

concretizar a existência do Partido como órgão de luta social contra o sistema capitalista. 

Junto a estes ativistas, nesse momento, já se encontrava José Oiticica. Como afirmado 

anteriormente, o professor havia desembarcado na capital federal no dia 2 de maio.  

As preparações para o evento haviam se iniciado ainda no mês de abril com 

convocações aos delegados de associações de variadas partes do país. Desta maneira, a 

abertura da Conferência, em 21 de junho de 1919, no Centro Cosmopolita, localizado na 

região central da cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente à rua do Senado n° 215, 
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contou, segundo as informações contidas nas páginas do matutino Correio da Manhã, 

com grande concorrência em sua sessão inaugural. Nesta, fizeram-se presentes 22 

delegados, dos quais 17 eram brasileiros e os outros 5 estrangeiros com longa data de 

residência no Brasil, além de grande quantidade de trabalhadores que lotaram o salão do 

Centro. Os delegados representavam associações do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul, Alagoas, Paraíba e Pernambuco.211 

A grande concorrência entre os ouvintes nos indica que os meses de propaganda 

que antecederam a Primeira Conferência Comunista do Brasil havia surtido efeito. O 

sucesso desta difusão muito se deveu ao empenho da Liga Comunista Feminina 

Brasileira que “havia lançado ás esposas e ás mães uma longa proclamação convidando-

as a se fazer representar no Congresso. Ellas fazem-se representar, com effeito.”212 

A Liga Feminina, incialmente nominada de Liga Feminista Brasileira, havia sido 

formada em 27 de maio de 1919 pelas militantes fluminenses que pretendiam “criar 

núcleos nos Estados do Brasil para a propaganda do comunismo”213. As intenções deste 

grupo foram esclarecidas no periódico A Razão, em 02 de junho: 

 

 

A Liga Communista Feminina tendo por objectivo basico a 
emancipação social, economica e moral da mulher, bem como a 

intensificação dos elevados sentimentos de solidariedade humana e o 

mais amplo estreitamento de relações entre a familia proletaria e 

internacional, propagará por todos os meios possíveis os principios 
fundamentais do communismo anarchico, forma única e positiva em 

que se firma a grande sentença libertária: "Humanidade livre sobre a 

Terra Livre", fazendo seu, também, o magnifico programa do Partido 
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Communista do Brasil do qual se declara enthusiástica e convicta 

alliada. 214 

 

 

No mês seguinte, em 19 de julho, pelas páginas do periódico Liberdade, o grupo 

reafirma suas intenções: 

 

 

Era Nova 

Formou-se no Rio, a Liga Feminina Comunista, que se propõe a fazer a 

propaganda do Comunismo, criando núcleos em todos os Estados do Brasil. 

A palavra comunismo que tem sido por vezes empregada para designar 

indistintamente todos os sistemas de reformas, elaboradas ou não, mas que se 

referem à economia social, aqui, é empregada no seu sentido próprio, isto é, 

designa um estado de produção coletivista, tendo por forma de repartição: 

“A CADA UM SEGUNDO AS SUAS NECESSIDADES.” 

Algumas de suas pedras básicas são: 

1º. A apropriação dos instrumentos de produção. 

2º. A organização unitária do trabalho.  

3º. As repartições dos produtos.  
No Comunismo, a vida da sociedade repousa na dedicação do indivíduo à 

coletividade e disso resulta toda a sua grandeza moral e seria o triunfo 

definitivo dos bons instintos do homem sobre os maus. 

Diversos tem sido os pregadores do Comunismo, que o mundo moderno aspira. 

Além de Platão, Mellier, dom Descamps, Mably, Brissot de Marvill, Baboeuf 

foram comunistas. Houve um país de mulheres comunistas: eram elas as 

Amazonas. 

Mas recentemente no século XVIII, outro propugnadores surgiram, entre eles 

figuram Forrier e seus discípulos. 

Assim, a fundação da Liga Feminina é oportuníssima, e se torna necessária a 

maior adesão por parte das mulheres, a fim de que, para o futuro, a sua 

emancipação seja um fato215 

 

 

A importância deste grupo para a realização da Primeira Conferência Comunista- 

anarquista pode ser simbolizada pela participação de três mulheres na comissão de 

organização do evento. O periódico Correio da Manhã, em matéria referente à 
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Conferência, publicada no dia 22 de junho, não revela o nome destas militantes 216. No 

entanto, podemos presumir que estas três mulheres seriam algumas das que formavam a 

Comissão Executiva da Liga. Assim, possivelmente, Elvira Boni, Elisa Gonçalves, Rosa 

Leal, Waldemira Fernandes ou Maria de Lourdes Nogueira217 estavam entre as “três 

senhoras” que contribuíram diretamente com a efetivação da Conferência. 

A palestra de abertura, como dito anteriormente, ficou a cargo do professor José 

Oiticica. O convite externa o prestigio que o anarquista havia conquistado durante os anos 

de atuação em meio ao movimento social. Pensamos que este protagonismo muito se deve 

à sua formação intelectual erudita, a qual verteu em benefício da militância libertária e 

auxiliou-o na construção da sistematização das teorias anarquistas expressas em seus 

artigos, cursos e palestras.  

Após declarar aberta a sessão, José Oiticica iniciou a leitura “comentada e 

documentada” das diretrizes que norteariam o “Congresso Comunista-Anarchista”. O 

professor continuou sua apresentação afirmando a importância da extinção do sufrágio 

universal, que serviria somente à manutenção da dominação burguesa sobre as classes 

plebeias. Conforme nosso personagem, a nova sociedade deveria se estruturar a partir de 

comunas livres que seriam representadas por “camaradas e associações similares” sem a 

necessidade de “delegar poderes a quem quer que seja”. Em seguida, dando relevância à 

temática do amor livre, Oiticica afirmou que esta forma de relacionamento, para os 

anarquistas, era a base de saneamento da humanidade permeada pelas “decrepitudes” que 

assolaram os povos até aquele momento. Nesta relação, a união entre indivíduos deveria 

existir, e durar, apenas enquanto os sentimentos de “symphatia e afeto” fosse comuns ao 
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casal. Esta medida, na avaliação do professor, auxiliaria na extinção do meretrício, mal 

social criado e propagado pelas determinações do sistema capitalista. Em suas palavras, 

“o amor livre seria de inestimável valor para a reabilitação da espécie humana”.218  

Após encerrado a argumentação, enfatizando a relevância do amor livre para a 

sociedade, o professor continuou a dissertar sobre pontos que acreditava serem essenciais 

para a formação do novo mundo. Neste momento defendeu suas perspectivas 

concernentes a organização social capitalista, responsabilizando este sistema por dividir 

a humanidade em dois grupos: a aristocracia, que se beneficiaria da cultura e da beleza 

produzida pelo trabalho; e a plebe para qual nada era reservado a não ser a exploração 

impingida pelos “agiotas”, os donos dos meios de produção. Ainda segundo este 

panorama, contrariamente ao modelo capitalista, no qual a desigualdade social era o 

motor da estrutura organizacional, na sociedade comunista anarquista, a igualdade 

garantiria a democratização da formação cultural e educacional, que até então era 

privilégio da elite.219 

A palestra de José Oiticica seria, posteriormente, publicada em forma de um 

programa intitulado Princípios e fins do Programa Comunista-Anarquista. Este trabalho 

foi publicado no jornal Spartacus, periódico elaborado com a função de ser o porta voz 

do PCB libertário. O texto foi dividido em dois grandes grupos: princípios teóricos, 

composto por 43 pontos nos quais são apresentados os problemas presentes na sociedade 

capitalista; e previsões práticas, contendo 33 pontos referentes à nova sociedade. Mais 

adiante comentaremos os pontos que, em nossa avaliação, são de maior relevância para 

entendimento dos objetivos propostos pelo professor. Por ora, é interessante ressaltarmos 
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que nesta obra o catedrático do Colégio Pedro II reafirma e amplia as discussões e 

denúncias publicadas na revista A Vida, ainda em 1914, dispostas em seus artigos 

referente ao desgaste desnecessário da energia feminina, e adiciona um projeto de 

configuração da sociedade futura. O periódico Spartacus e o “catecismo anarquista” de 

José Oiticica serão temas trabalhados ainda neste capítulo. Todavia, neste momento, 

voltaremos à Conferência. 

Após a intervenção do professor o evento seguiu com a participação de vários 

congressistas, tendo se estendido até a madrugada do dia 22. Entre os pontos de pauta 

apresentados estavam os fundamentos do Partido, que também eram divididos em dois 

grupos, a Parte Social e a Parte Política, são eles: 

 

 

      Parte social: 
1º supressão da propriedade privada;  

2º a propriedade será social, ninguem podendo considerar-se dono dos 

campos, dos edificios, das minas, nem de nenhum serviço público; 

 3º as fábricas, ateliers, campos, minas e serviços públicos como 
estradas de ferro, correntes de água, bondes, etc., serão fiscalizados e 

administrados pelos respectivos gremios operários e agrários. Estes não 

terão funcções executivas;  
4º o trabalho produtivo e indispensável à vida será considerado um 

dever social e a jornada diária de trabalho durará o tempo que cada 

gremio estabelecer e segundo as necessidades geraes, não esquecendo 

o principio communista: a cada um segundo as suas forças;  
5º sob a fiscalização de comissões locaes e de bairros formando 

communas estabelecer-se-ão armazéns onde os gremios enviarão a 

producção. Nestes armazéns se abastecerão os trabalhadores conforme 
e segundo grande princípio: a cada um segundo suas necessidades;  

6º as creanças e os jovens até aos 18 annos ficam terminantemente 

excluídos do trabalho como dever social. As mulheres serão excluídas 
de todo o trabalho que possa prejudicar sua saúde e maternidade. Não 

haverá trabalho noturno salvo em caso de força maior;  

7º descentralização da indústria;  

8º os velhos, as creanças e os doentes, ficarão a cargo da comunidade. 
 Parte política:  

1º - suppressão do Estado e de todas as suas instituições de violência e 

desordem: exercito, policia, magistratura, parlamento, Senado etc.  
2º - suppressão de toda autoridade religiosa.  

3º - Absoluta liberdade de crenças.  

4º - Abolição de todas as leis. 
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 5º - O ensino e as escolas estarão sob a fiscalização do sindicato dos 

mestres.  
6º - As resoluções de ordem geral tomar-se-ão em assembléas publicas 

e por districtos. As minorias terão absoluta liberdade para estabelecer 

novas communidades conforme sua maneira de agir, sempre que não 
sejam contrárias ao autogoverno.  

7º - Desapparecida toda autoridade executiva, existirá absoluta 

liberdade de reunião, associação, movimento e pensamento.  

8º - Estabelecimento da união livre sem sancções nem obrigações.  
9º - As communas estarão organizadas por localidades ou districtos, se 

fôr nas cidades. Ellas formarão a Federação local, que adherirá à 

Federação districtal e esta por sua vez à Federação Regional para formar 
a Federação Mundial dos povos livres e Trabalhadores.  

10º - Cada membro da Communa velará para que os ressaibos 

autoritarios e exploradores do regimen burguez não tenham 
exteriorização, sendo seu dever, caso aconteça, avisar a communa do 

districto ou localidade220 

 

 

Os ecos do evento que reclamava o fim do Estado, da propriedade privada e da 

“família burguesa” chegaram às portas da polícia carioca fazendo-a agir 

instantaneamente. Aurelino Leal se manifestou publicamente afirmando que iria tomar 

todas as medidas necessária para garantir a “ordem” na capital federal em detrimento das 

intenções expostas no primeiro dia da “Conferência Comunista-Anarchista”. Nas páginas 

dos jornais locais informou, 

 

 

Estou disposto a obrar com a maior energia neste caso da Liga 
Comunista Anarchista. 

Empregarei, para isso, todas as medidas que se fizerem mister, 

não cedendo um ponto nesta linha de conducta que me tracei, 

embora seja necessário o uso da força. 
Respeitarei, entretanto, qualquer decisão a respeito do Poder 

Judiciário, estando, porém, resolvido a proteger o paiz contra as 

idéas dissolventes, incompatíveis com o espírito do regimen e 
com as leis da República.221 

 

                                                             
220 Correio da Manhã, Rio de Janeiro-RJ, 22 de junho de 1919 apud SAMIS, Alexandre; MOTTA, Kátia. 

“O Partido Comunista do Brasil de 1919: uma iniciativa de classe, gênero e organização” In: História do 

Anarquismo no Brasil, vol 3. São Paulo, Entremares, 2021.p.110 
221 O Congresso Communista. Correio da Manhã, Rio de Janeiro-RJ, 23 de junho de 1919. N°7420, p.3 



140 
 

A energia empreendida pelo chefe de polícia do Rio de Janeiro resultou no 

cancelamento da continuidade do evento nas datas subsequentes ao dia 21. Sob as ordens 

do delegado auxiliar, Leopoldo de Luna, e do inspetor do Corpo de Segurança, o major 

Bandeira de Mello, foram recolhidos “todos os impressos maximalista que estavam sendo 

profusamente distribuídos há dias há esta parte, pelos círculos operários”222. Entre estes 

volantes estavam os exemplares do programa do partido que eram entregues aos 

participantes do evento. A despeito da repressão, os encontros marcados para as manhãs 

de 22 e 23 de junho no Centro Cosmopolita foram transferidos e continuaram na cidade 

de Niterói.  

 Para Alexandre Samis, o Partido Comunista do Brasil, tendo surgido em meio às 

notícias segmentadas que chegavam ao nosso país acerca do processo revolucionário 

russo, não deve ser entendido como uma organização que apenas refletia as 

transformações políticas do leste europeu. Para este pesquisador, o PCB libertário 

confirmaria os esforços envidados pelos anarquistas inseridos no movimento sindical 

nacional desde o Congresso Operário de 1906.223  

Portanto, conforme a avaliação deste pesquisador, esta agremiação seria resultado 

das experiências adquiridas em outros momentos, quando militantes anarquistas 

imprimiram esforços em direção à realização de eventos e organizações que se alinhassem 

mais às estratégicas especificamente ácratas e menos às bandeiras operárias.224 Como 

exemplo, podemos citar, para além dos Congressos Operários, o Congresso Anarquista 

Sul-Americano, realizado no Rio de Janeiro, em 1915, que, a despeito de acabar 

resumindo suas pautas às questões laborais, pretendia definir estratégias, clivar diferenças 

                                                             
222 O CONGRESSO COMMUNISTA. Correio da Manhã, Rio de Janeiro-RJ, 23 de junho de 1919. 

N°7420, p.3 
223 SAMIS, Alexandre. O Centenário da Formação do Partido Comunista do Brasil (palestra), 

Universidade Federal Fluminense, Niterói-Rj, 27/11/2019. 
224 SAMIS, Alexandre. O Centenário da Formação do Partido Comunista do Brasil (palestra), 

Universidade Federal Fluminense, Niterói-Rj, 27/11/2019. 
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sensíveis entre anarquismo e sindicalismo e, por fim, demarcar uma união efetiva entre 

os militantes libertários sul-americanos na luta contra o sistema capitalista. A Aliança 

Anarquista do Rio de Janeiro, organizada em 1918, é considerada, também, como mais 

um momento de tentativa de arregimentar forças em torno de um grupo que primava pela 

síntese do pensamento anarquista. De uma maneira geral, o propósito deste agrupamento 

era elaborar um programa que abrigasse todos os pequenos grupos libertários.  

Ainda conforme Samis, juntamente a estas experiências organizacionistas, as 

insuficiências do 18 de novembro contribuíram de forma igual para a formação do 

Partido. Entre elas, e talvez a mais preocupante, a derrota imediata ocasionada pela 

delação do plano por um militar infiltrado225. Este fato evidenciou deficiências que 

deveriam ser solucionadas quanto à segurança e seleção dos ativistas envolvidos nos 

grupos ou planos de combate ao Estado. Com efeito, o Partido deveria servir também 

como forma de precaução a erros como este. Afinal, era necessário se fortalecer contra as 

estratégias policiais, modernizadas e intensificadas a partir da conjuntura grevista que se 

iniciou em 1917. 

As tensões sociais daqueles últimos anos da década de 1910 resultaram, também, 

em uma reorganização das forças repressivas, e como expressão deste fato temos a 

Conferência Judiciária-Policial, planejada pelo chefe de polícia Aurelino Leal que, 

acompanhando a tendência mundial, buscou otimizar as estratégias que pretendiam o 

controle social. Este evento, que aconteceu nos salões da Biblioteca Nacional, “encarnava 

o espírito europeu dos grandes convênios policiais entre os países civilizados e contava 

com a participação de autoridades, inclusive de outros países, na matéria em questão.”226  

                                                             
225 SAMIS, Alexandre. O Centenário da Formação do Partido Comunista do Brasil (palestra), 

Universidade Federal Fluminense, Niterói-Rj, 27/11/2019. 
226 SAMIS, Alexandre. Pavilhão Negro sobre a Pátria Oliva. In: COLOMBO, Eduardo (org). História do 

Movimento Operário Revolucionário. São Paulo: Imaginário, 2004. p.141 
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As demandas apresentadas no Congresso Comunista, motivadas por questões 

domésticas e internacionais, resumiam as preocupações que sustentavam a formação do 

PCB. Seu programa buscava potencializar os esforços organizacionais que tiveram início 

ainda nos primeiros anos do século XX, e pretenderam solucionar a questão social 

existente entre as classes brasileiras. Desta maneira, a “cartilha” partidária trazia, 

primeiramente, determinações de ordem social, para, então, posteriormente, expressar seu 

entendimento acerca do político. Estes fatores indicam que esta organização era mais um 

programa de ação contra o Estado e o sistema capitalista do que um partido propriamente 

dito, de aspiração política. Com efeito, de maneira geral, o PCB libertário surge motivado 

por especificidades locais e amparado em experiências anteriores. Era uma aposta no 

ascenso das greves e na globalização da Revolução Russa. Na avaliação de Samis, a qual 

estamos em pleno acordo, os propósitos formadores desta agremiação evidenciavam 

necessidades que configuravam menos um partido e mais um programa de ação.227 

As menções ao Partido libertário, conforme Frederico Bartz, já no início de 1920 

vão se escasseando. Para este autor, a duração efêmera desta agremiação está 

condicionada ao arrefecimento do movimento operário e às desilusões com os itinerários 

que a Revolução Russa ia trilhando228. Entretanto, como avalia Samis, o PCB renderia 

muitos frutos à organização operária e, mesmo desaparecendo no início do ano seguinte 

a sua fundação, seus representantes tem grande responsabilidade na elaboração e 

execução do Terceiro Congresso Operário Brasileiro, em 1920. Neste Congresso seriam 

reforçadas a importância e eficiência da luta proletária de viés autonomista, evidenciando 

                                                             
227 SAMIS, Alexandre. O Centenário da Formação do Partido Comunista do Brasil (palestra), 

Universidade Federal Fluminense, Niterói-Rj, 27/11/2019. 
228 BARTZ, Frederico Duarte. Partido Communista do Brazil (1919): lutas, divergências e esquecimentos. 

Aedos, Porto Alegre, v. 2, n. 4, nov. 2000. p.325-326 Disponível em: < 

http://seer.ufrgs.br/index.php/aedos/article/view/10936/7492>. Acesso em: 02/12/ 2019. 
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significativos avanços em relação aos anteriores seja no número dos participantes ou nas 

deliberações acerca dos métodos de reinvindicação operária.229  

O caráter efêmero do PCB contribuiu diretamente para um profundo 

silenciamento historiográfico referente a sua existência. A imagem demeritória imprimida 

pelos adeptos da ideologia comunista e disseminada por várias pesquisas acadêmicas ao 

movimento anarquista da Primeira Republica230 também tem sua parcela neste 

“esquecimento”. Consequentemente, as ações e propagandas desta agremiação por muito 

tempo caíram no abismo do “ostracismo”. Todavia, recentemente, alguns estudos de 

maior fôlego, sobretudo pela análise das páginas do periódico Spartacus, têm identificado 

uma abundante atuação de seus militantes em prol da propaganda revolucionária, 

auxiliando na constituição, na medida do possível, de uma resistência tanto às políticas 

repressivas do governo de Epitácio Pessoa quanto à crescente exploração do sistema 

capitalista. À vista disso, este semanário se configura como uma importante fonte para os 

estudos acerca das ações do PCB e das “identidades” dos ativistas que compunham este 

grupo. Em consequência, a leitura das páginas deste periódico nos possibilitaram perceber 

que o Partido libertário contou com intensa participação de operários e intelectuais 

engajados nas causas sociais.  

Este periódico de ideologia libertária foi o porta voz do PCB, tendo publicado 24 

edições entre os meses de agosto de 1919 e janeiro de 1920. Seu Grupo Editor era 

                                                             
229 SAMIS, Alexandre; MOTTA, Kátia. O Partido Comunista do Brasil de 1919: uma iniciativa de classe, 

gênero e organização In: História do Anarquismo no Brasil, vol 3. São Paulo, Entremares, 2021.p.113 
230 Jorge Ferreira, na apresentação do livro Um homem vale um homem: memória, história e anarquismo 

na obra de Edgar Rodrigues, de Carlos Addor, afirma que: “[...] os estudos sobre o anarquismo conheceram 

interpretação diversas na historiografia brasileira. Inicialmente foram militantes e intelectuais do Partido 

Comunista Brasileiro que, a partir de seus referenciais teóricos e políticos, se dedicaram a interpretar a 

história do movimento operário brasileiro. Concorrentes dos anarquistas, os militantes do PCB descreveram 

os libertários como ‘românticos’ e destituídos de um projeto ‘consitente’ de transformação social. [...]. As 

imagens demeritórias sobre os anarquistas ganharam fôlego entre muitos estudiosos da história republicana 

do Brasil.” (p.11). in: ADDOR, Carlos. Um Homem Vale Um Homem: memória, história e anarquismo 

na obra de Edgar Rodrigues. Rio de janeiro-RJ, Achiamé, 2012. 
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composto por Astrojildo Pereira e Santos Barbosa, incumbidos da redação e 

administração do jornal, e, não somente, mas com maior frequência, pelos anarquistas 

José Oiticica, Urich D'Avila, Izauro Peixoto, Adolfo Busse, Salvador Alacid e Cruz 

Junior, na função de articulistas. De periodicidade semanal, o informativo era publicado 

aos sábados e tinha lugar no Largo de São Francisco, n° 36, 1° andar, sala 10.231 O intuito 

de seus organizadores era transformá-lo em diário. Entretanto, a venda de exemplares e 

as subscrições voluntárias que garantiam sua manutenção nunca possibilitaram a 

realização deste desejo. Esta estratégia de arrecadação era prática comum entre os 

veículos de propaganda social.  

O primeiro número do jornal foi publicado no dia 2 de agosto de 1919, e o editorial 

ficou a cargo de José Oiticica, no qual informou as diretrizes que norteariam o periódico, 

assim como as razões que levaram o Grupo a escolher este nome. Assim escreve: 

 

 

A maior figura da história romana é SPARTACUS. 
Nossa educação aristocrática, de opressores, favorável sempre aos 

dominantes aos governos constituídos, deixa na sombra esta alma 

extraordinária. 

CARALYLE, em sua galeria heroica, se esqueceu do herói como 
revolucionário e não viu, na biografia desse escravo, as revelações do 

mais desabalado heroísmo. [...]. 

SPARTACUS foi um clamor humano, o angustiado grito de milhões de 
mártires, um protesto sangrentíssimo contra os amos da República, a 

reclamação erguida em lei, a igualdade em rebelião. 

Os tipos célebres de Roma são hediondos. [...] 

Contrastando com esta nata republicana, a mais horrenda escravidão. 
SPARTACUS era gladiador; viera da Tracia. [...] 

Duramente encarcerados, embora não culpados, embora não culpados de 

nenhum ato mau, por simples injustiça do amo, que os comprara e que os 
forçava, contra a vontade, a combater, tramara, duzentos deles, fugir. 

Descoberto o plano, setenta e oito, prevenidos, tiveram tempo de evitar a 

cólera do amo: entraram na bodega de um pasteleiro, apropriaram-se de 
espetos e facões e saíram da cidade. [...], apoderaram-se de um lugar 

fortificado e elegeram três chefes, o primeiro dos quais foi 

SPARTACUS. [...]. 
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Assim principiou a formidável luta, a guerra servil que mais amedrontou 

Roma. [...] 
SPARTACUS dissera aos companheiros: “Si temos de arrancar nossas 

espadas não seja contra nós mesmos, arranquemo-las contra nossos 

opressores”. Essa frase foi um programa inteiro. [...] 
É ele que nos brada, nestas colunas suas, impregnadas do seu sangue, do 

seu martírio, do seu exemplo, convocando os seus descontentes de toda a 

Terra para realisarem, de uma vez, a obra antiga da Harmonia Humana.232 

 

 

A narrativa de José Oiticica, apoiando-se na rebelião capitaneada por Spartacus 

contra as injustiças impingidas pela ordem romana, pretendia, certamente, demonstrar 

que a luta contra as classes dominantes e seus governos estaria presente em vários 

momentos da história, representando, então, uma essência da humanidade. Nesta 

perspectiva, o gladiador serviria como símbolo histórico das batalhas travadas entre os 

oprimidos de todo o mundo e as elites exploradoras.  

O sentido das revoltas seriam a construção da "obra antiga de Harmonia Humana", 

a sociedade anarquista. Exaltando o internacionalismo ácrata, o professor afirma que a 

oposição às desigualdades e às opressões reservadas às classes subjugadas desde muito 

tempo levaram homens e mulheres a se rebelarem contra os projetos políticos instituídos. 

Com efeito, o resgate da memória destes símbolos de resistência serviria de inspiração 

aos oprimidos motivando-os a se insurgirem contra um sistema que, a despeito da 

distância temporal, ainda beneficiava somente a pequena parcela que compunha a elite 

social. Dessa maneira, o jornal, ao homenagear este personagem, se posicionava como 

um defensor das classes subjugadas pela ordem vigente, e se configurava como o grito de 

liberdade de todos os povos. 

A leitura do texto de José Oiticica evidencia, também, duas questões que se faziam 

presentes nos discursos dos militantes das causas sociais. Uma de ordem local e outra 
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influenciada pela tendência revolucionária que vinha do leste europeu. Ao denunciar o 

silenciamento da história de Spartacus pela “educação aristocrática”, certamente o 

anarquista referenciava o fato do governo negar a existência da “questão social” no Brasil. 

Na avaliação do professor, o silenciamento das problemáticas que envolviam este tema 

condicionava a classe trabalhadora brasileira a uma existência extremamente precária.  

Mais adiante, ao resgatar as palavras do trácio sobre a necessidade da união entre 

oprimidos contra os opressores, o professor voltava à questão da aliança entre soldados e 

operários em benefício da ação revolucionária, modelo inspirado na organização dos 

sovietes russos. Nesta perspectiva, os soldados deveriam tomar consciência da sua origem 

social e levantarem suas armas junto aos seus irmãos trabalhadores, e não em oposição a 

eles. 

O prestígio de José Oiticica junto ao Grupo, revelado na escolha como autor do 

editorial, lhe garantiu que suas publicações ocupassem a maioria das primeiras páginas 

das 24 edições. Seus artigos só não abririam o periódico em 4 edições, mais precisamente 

nos exemplares do dia 22 e 29 de novembro, e 20 e 27 de dezembro. Este período 

compreende o momento em que o professor decidiu, devido ao aumento da repressão, 

deixar a cidade do Rio de Janeiro em direção ao Engenho Riachão. Como afirmamos 

anteriormente, Oiticica, ainda em Minas Gerais, desistira desta mudança e voltaria à 

capital federal antes da virada do ano. 

Nas páginas do Spartacus, Oiticica envidou uma intensa propaganda social 

procurando levar aos leitores suas críticas relativas à “ordem mundial”. Desta maneira, 

seus textos não se furtavam às análises acerca dos debates e determinações referentes às 

novas formas de relação entre capital e trabalho que compunham aquela conjuntura após 

a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa de 1917. Assim, a Conferência que selou 

a “paz” entre os países envolvidos no conflito bélico mundial, a partir das 
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regulamentações do Tratado de Versalhes e concretizou a criação da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), teria lugar em seus textos. Pautando seus argumentos 

nos valores anarquistas, o professor analisou os acordos presentes no evento: 

 

 

Sabe-se que a Conferência da Paz aprovou a convocação em Washington 

de uma Conferência Annual do Trabalho. Entre muitos ludíbrios e panos 
quentes com que a burguesia internacional procura adormecer os ímpetos 

da revolta proletária, essa mentirosa assembleia do trabalho é um dos 

ardis mais cínicos. 
[...] 

Porque, saibam os trabalhadores, a tal conferência do trabalho é mais uma 

arapuca armada á sua eterna ingenuidade, mero derivativo da ação direta 
pavor dos parasitas. É um meio de acalmar, nesta hora de desespero, a 

ânsia de um ajuste de contas sério e definitivo. 

[...] 

Nesse congresso os mandatários do governo hão de defender os sagrados 
princípios da ordem tradicional, a manutenção do Estado capitalista, as 

cooperativas, os seguros, as mútuas, outros tantos negócios 

rendosíssimos, outros tantos modos de mistificar a massa obreira.233 

 

 

Na avaliação de José Oiticica, as concessões trabalhistas encontradas nas normas 

da cartilha da OIT, as quais dariam sentido aos debates do Congresso de Washington, 

serviriam como estratégia de controle às reivindicações operárias. Este posicionamento 

está em acordo com as determinações da Primeira Conferência dos Sindicatos 

Anarquistas em Amsterdã, realizada no mês de julho de 1919, na qual definiu-se a 

oposição dos sindicatos autônomos às determinações da OIT.234 

Como vimos anteriormente, ainda em 1919, o governo brasileiro deu indícios de 

reformulação de suas políticas voltadas à questão social, passando paulatinamente a 

expressar em suas leis as decisões acordadas em Versalhes. No entanto, estas medidas 

não configuram um abandono das ações repressivas, pelo contrário, a intensa agitação 
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operária daqueles anos suscitou a reação federal em direção a uma sofisticação do aparato 

repressivo. Nesta conjuntura, os parlamentares, motivados pela escalada das tensões 

sociais, buscaram reforçar a perseguição aos militantes anarquistas. Com efeito, uma 

versão mais rigorosa da Lei Adolfo Gordo, de 1907, passa a ser debatida no Congresso 

Nacional com o intuito de cercear ainda mais as vozes dissonantes ao governo, em 

específico, os libertários. Contra mais este ataque, Oiticica perpetra intensa crítica aos 

políticos brasileiros, 

 

 

Todos sabem que o governo preparou e enviou feitinho ao Congresso 

Nacional, pelas mãos do senador Adolpho Gordo, um projeto contra os 
anarquistas. É o que poderíamos chamar de projeto-arrocho, ou projeto-

rolha, pois visa, nada menos, que vedar a propaganda comunista pela 

pena ou na tribuna. 
[...] 

As próprias cartas íntimas serão perigosíssimas. Uma que o acaso ou a 

perversidade levem ás vistas policiais constituirá matéria de processo, 
expulsão para estrangeiros, enxovias para os nacionais. 

É uma nova inquisição. 

[...] 

Releva salientar, para honra da burguesia altamente civilizada e 
moralizada que o projeto Adolpho Gordo consagra lindamente a delação 

como cousa digna, processo oficial de informação e de defesa. Tão nobre 

cousa é a delação que exime o criminoso de seu crime, lhe serve de 
perdão, talvez de glória e, com certeza, nos bastidores policiais terá seu 

prémio a cem, duzentos ou mais mil réis.235 

 

 

Este projeto, que seria aprovado no senado, reforçava e atualizava as regras de 

expulsão de 1907 e 1913, ampliando as razões que se configurariam como delitos 

passíveis de deportação. A nova lei restringiria a liberdade de expressão, aceitaria a 

delação como prova criminal e regulamentaria a entrada dos estrangeiros no país.236 
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Certamente, o respaldo oficial que alguns parlamentares buscavam dar a 

ampliação das ações repressivas, junto a um viés progressista de mediação dos conflitos 

entre capital e trabalho visavam minar as reivindicações laborais por meio da aniquilação 

ou cooptação das forças proletárias autônomas. Todavia, na avaliação de José Oiticica, 

estas duas formas de estratégias controladoras, comuns aos governos burgueses, 

evidenciaria o estado de agonia em que se encontrava a “república capitalista”. Em sua 

perspectiva, a preocupação em conter a ascensão da luta operária contra os privilégios da 

classe dominante forçava o Estado a atender parte das reclamações operárias. Junto a isto 

o governo intensificava a repressão na tentativa de conter o avanço revolucionário 

refletido na vigorosa atuação daqueles militantes. Estas duas medidas representariam, 

para nosso personagem, sobretudo as “concessões” oficiais, indícios da agonização do 

poder nacional237. Assim, Oiticica tranquiliza os trabalhadores: 

 

 

Em todo caso, tudo isso nos conforta. Significa muito bem que a nossa 
obra marcha em regra. Os opressores redobram sempre ás voltas ao 

arrocho quando sentem perigar o seu domínio. 

É isso mesmo, para adiante!238 

 

 

Desta forma, a população devia se preparar e se unir em benefício da construção 

da nova sociedade, expondo e debatendo os termos que a estruturariam. 

Esta preocupação levou José Oiticica a retomar a apresentação do seu projeto de 

sociedade, exposto durante a Primeira Conferência Comunista do Brasil. O debate sobre 

os pontos apresentados pelo professor havia sido interrompido pela repressão policial, 
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que impossibilitou a continuidade do evento na cidade do Rio de Janeiro. Com efeito, 

segundo suas expectativas, se fazia mister explicitar novamente o “catecismo anarquista”, 

salientando as reformulações acerca das afirmações que suscitaram divergências durante 

sua palestra.239  

Acreditamos ser interessante ressaltar que José Oiticica estrutura uma plataforma 

organizacional em benefício da sociedade livre do sistema capitalista ainda em 1919. Este 

debate entre os anarquistas europeus apareceria somente durante a década de 1920, 

perdurando por todo aquele período e ultrapassando a barreira temporal dos anos trinta. 

Durante este instante, renomados anarquistas discutiram sobre a questão organizativa em 

geral, e da organização anarquista em particular. Como grandes expoentes desse debate, 

que podem ser resumidos entre os apoiadores ou oposicionistas da construção de uma 

plataforma que sintetizasse as estratégias revolucionárias, podemos citar Nestor Makhno, 

Errico Malatesta, Volin, Luigi Fabbri, Sébastien Faure. No geral, as argumentações 

envolviam as experiências insurrecionais russas na tentativa de construir uma tática que 

efetivasse a destruição total da estrutura social hierárquica.240 

José Oiticica, em vários momentos, revelou suas conclusões acerca da Revolução 

Russa, e, a despeito da euforia que ela causava nos espíritos insubordinados, inclusive no 

seu, entendia que aquelas movimentações ainda não haviam completado o ciclo 

transformador da estrutura social vigente. Esta perspectiva, junto à preocupação 

organizacional, evidenciada em suas participações nas associações que propuseram 

objetivar um ordenamento estritamente anarquista, certamente motivou o professor a 

elaborar, ainda em 1919, um programa revolucionário especificamente libertário. O qual 

denominou de “Catecismo Anarchista”. 
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Como afirmamos anteriormente, este “catecismo” foi divido em duas partes, 

Princípios e Fins e Previsões e Práticas. No primeiro tomo, publicado no terceiro número 

do Spartacus, a partir das premissas libertárias, José Oiticica formulou suas teorias 

norteadoras das relações na sociedade comunista-anarquista. Em sequência, justifica-as a 

partir da exposição dos problemas existentes na ordem político econômica vigente. A 

exemplo das suas proposições na revista A Vida, em 1914, o professor afirma que somente 

após a derrubada do sistema capitalista, e a consequente ascensão de uma estrutura social 

pautada nos valores da igualdade, liberdade e horizontalidade, seria possível atingir a 

felicidade geral da humanidade. Em sua avaliação, este estado de satisfação inexistia no 

regime atual e, para alcançá-lo, se fazia “indispensável uma reorganização completa da 

sociedade”.241  

Conforme o panorama apresentado nas páginas do Spartacus, esta reorganização 

teria como condutor as metodologias científicas. Já que, como acreditava Oiticica, “só 

pela ciência se pode reorganizar a sociedade e manter-se com proveito”.242 Erick 

Hobsbawn nos informa que as perspectivas cientificistas dos militantes sociais tem 

origem na lógica positivista, pois, baseada no método científico, propiciaria "uma base 

sólida ao direito, à política, à moralidade e à religião, em suma, às maneiras de o ser 

humano viver em sociedade e articular suas esperanças para o futuro". 243 

Esta característica de José Oiticica evidencia também, a despeito da sua 

proficuidade intelectual e suas preocupações sociais, que o professor anarquista era um 

homem do seu tempo. Assim, adepto das teorias cientificistas, afirmou que o fim das 

iniquidades sociais dependeria da execução dos conceitos eugênicos. Em suas palavras, 

“reconhecemos necessária e moral a prática da eugenia. Para melhorar a espécie humana 
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e evitar maiores degenerescências”244. A avaliação de Oiticica se aproximava muito dos 

pensadores que sustentaram a ideia da miscigenação racial como fator de degeneração 

humana. Para o professor, “a união dos sexos será livre e livre sua separação, regulada 

tão somente pelos preceitos da eugenia com o fim de aperfeiçoar os produtos”245.  

A defesa da eugenia não foi amplamente discutida por Oiticica em outros textos 

doutrinários, aparecendo somente como pontos de seus programas anarquistas, mais 

precisamente em seu catecismo anarquista, em 1919, e, posteriormente, na obra “A 

Doutrina Anarquista ao Alcance de Todos”, escrita entre os anos de 1924 e 1925, 

momento em que esteve detido nas ilhas prisionais de Arthur Bernardes. Nesta última, 

ele retomaria e ampliaria as determinações que acreditava serem válidas quanto a 

instituição da sociedade libertária. Esta ausência de discussão da questão eugênica nos 

escritos de mais folego do nosso personagem nos impossibilita uma maior segurança na 

identificação das razões que levaram Oiticica a defender esta prática. Todavia, após uma 

curta apresentação do conceito e sua chegada ao Brasil, construiremos uma hipótese 

concernente a esta dúvida. 

O termo eugenia foi cunhado por Francis Galton, primo de Charles Darwin, em 

1883, em meio ao contexto da “moda cientificista”. Para seu propositor, este termo 

representaria o estudo dos agentes sob o controle social que poderiam melhorar ou 

empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente.246 

A antropóloga social Lilia Schwarcz afirma que os conhecimentos acerca da 

eugenia chegaram oficialmente ao país em 1914, pela Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro, com uma tese orientada por Miguel Couto, que publicou diversos livros sobre 
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educação e saúde pública no país.247 Segundo Tiago Ferreira, a eugenia no Brasil do início 

do século XX foi entendida como uma das soluções para o desenvolvimento do país. 

Médicos, engenheiros, jornalistas e muitos nomes considerados a elite intelectual 

defendiam este estudo como a bússola para o progresso nacional.248  

Por conseguinte, o método eugênico, respaldado na biogenética, serviu à classe 

dominante, e consequentemente à sua moral social, como um mecanismo de exclusão de 

negros, imigrantes asiáticos e deficientes de todos os tipos. Com efeito, apenas os brancos 

de descendência europeia deveriam povoar o que eles entendiam como “nação do 

futuro”.249 Conforme Pietra Diwan, por meio desta ciências, os governos objetivaram 

implantar um método de seleção humana baseado em premissas biológicas.250  

Alguns pensadores contemporâneos a José Oiticica, como Lima Barreto, a 

despeito do sucesso que estas teorias adquiririam nos ambientes intelectuais e políticos, 

condenavam veementemente suas afirmativas. Porém, Oiticica, tendo se formado 

intelectualmente em instituições tradicionais e compostas pela elite nacional, 

possivelmente acaba por se deixar influenciar pelas diretrizes eurocêntricas acerca das 

formações sociais presentes naqueles ambientes universitários. Mesmo sendo estas 

contraditórias ao ideal de igualdade de gênero e de raça proposto pelo pensamento 

anarquista.  
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A observação destas incoerências evidenciadas nos textos doutrinários dos 

personagens pode revelar a influência que os ambientes de formação e convivência 

exercem sobre a concepção de realidade ideal. Com efeito, José Oiticica, acaba por 

externar, neste momento de confecção de projeto político, alguns valores e teorias que 

sustentavam a ordem social que contestava. Sem tentar diminuir a figura deste anarquista, 

pensamos que sinalizar estas contradições nos auxilia na tentativa de humanização destes 

militantes, e, consequentemente, nos distancia da perspectiva que observa estes agentes 

como “heróis” ou vultos históricos que construíram suas trajetórias herméticas a qualquer 

inspiração contrária à suas convicções políticas, tão utilizada pela hagiografia.  

Continuando sua apresentação e defesa dos termos que acredita justificar a 

necessidade da revolução social e quais seriam as bases teóricas que deveriam alimentar 

aquele programa, o professor expõe suas percepções relativas às funções das instituições 

governamentais. Estas, a seu ver, e conforme o anarquismo clássico, deveriam ser 

abolidas durante o processo revolucionário.  

Em suas palavras, o Estado, ao defender a propriedade privada, estaria a serviço 

somente da burguesia e garantiria os privilégios desta classe a partir de leis que teria sua 

execução possibilitada “por meio da violência (força armada)”.251 No entender dos 

anarquistas, esta organização representa uma instituição política que beneficia somente a 

classe dominante, garantindo, então, o predomínio de seus valores morais, econômicos e 

culturais. Neste horizonte analítico, em contraposição a esta “ordem oficial”, se fazia 

mister a reformulação das práticas educacionais. Neste viés, a nova pedagogia deveria 

estar alicerçada nas bases libertárias. Na avaliação de José Oiticica e anarquistas em geral, 

o ensino livre formaria o “homem no novo” que, consequentemente, conduziria a 
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transformação radical da estrutura social. Portanto, a pedagogia libertária teria lugar de 

destaque em seu programa.252 

Oiticica reserva os últimos tópicos do primeiro tomo para informar, sob seu 

prisma, os valores morais e sociais que garantiriam a realização deste “mundo novo”. 

Conforme seu entendimento, o sucesso das diretrizes organizacionais propostas estariam 

diretamente relacionadas à promoção do “amor livre” e à “emancipação feminina perante 

os valores disseminados pela estrutura social vigente”. Segundo sua lógica, o sucesso 

destes pressupostos garantiriam a “elevação da plebe a sentimentos e gostos 

aristocráticos, substituindo, assim, a democracia atual grosseira por uma aristocracia 

humana geral”.253  

Na avaliação de José Oiticica, a união pelo “amor livre” representava o sucesso 

das teorias libertárias nas consciências humanas. Visto que, na perspectiva ácrata, o 

entrelaçamento destes casais seria alimentado pelo sentimento liberto dos valores 

burgueses, isentos dos interesses capitalistas que asseguravam os “casamentos oficiais”, 

e, portanto, independentes da autorização ou reconhecimento da igreja ou do Estado, duas 

grandes companheiras do capital. Ou seja, a união pelo “amor livre”, se configurava para 

o professor, como uma microestrutura social pautada nos valores que conduziriam a 

sociedade anarquista-comunista. Sem deuses e sem patrões a humanidade deveria se auto 

organizar por meio do sentimento de solidariedade, da relação ausente de interesses 

capitalistas, da horizontalidade, da liberdade de escolha e autonomia sobre seus corpos e 

outras responsabilidades sociais. Todos estes predicados estariam presentes na união que 

se efetivava sem a “água benta” ou a “pena dos juízes”, motivada apenas pela afeição 
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recíproca, sem estarem submetidos a conveniências que resultassem na submissão da 

mulher e, tampouco, à aprovação de determinada autoridade religiosa ou judicial. 

Percebemos, então, que, como afirmado anteriormente, a condição feminina nas 

análises de Oiticica se apresentava como uma questão muito relevante perante a 

construção da nova ordem. A ênfase na situação da mulher na sociedade capitalista esteve 

presente em seus artigos doutrinários deste a época que escrevia na revista A Vida, em 

1914. Ainda naquele período, evidenciando seu posicionamento anarquista, afirmava ser 

ofício da luta social a emancipação feminina em face da estrutura patriarcal. Como 

estratégia de combate, o professor defendia a necessidade do acesso da mulher à educação 

intelectual, pois acreditava que a ignorância contribuía com a dominação dos corpos. Por 

sua vez, defendia que esta instrução deveria enfatizar as práticas pedagógica. Pois, por 

exercer bastante influência na educação dos filhos e filhas, em sua avaliação, a mulher 

teria grande responsabilidade na formação moral e social destas crianças, a qual, seguindo 

as bases libertárias, contribuiria na construção das mentalidades permeadas por valores 

avessos à ordem vigente. Nesta perspectiva, a emancipação feminina, por meio da 

instrução intelectual, possibilitaria que este gênero cumprisse sua função maior no 

processo revolucionário: a “missão educadora” que resultaria no desenvolvimento das 

consciências rebeldes.254. Em seu “catecismo anarquista”, o professor reafirmou estes 

pensamentos. 

Esta concepção acerca da emancipação feminina diante das estruturas patriarcais 

certamente configura-se insuficiente aos olhares do século XXI. Hoje, os movimentos 

feministas, e nós também, defendemos que o lugar e a função da mulher é onde ou o que 

ela escolher ser ou estar. Todavia, devemos considerar o contexto no qual estava inserido 

as proposições de José Oiticica. Desta maneira, a despeito dos reflexos que aquela 
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sociedade exercia sobre suas ideias, é relevante anotarmos que advogar pela instrução 

intelectual feminina revelava uma importante preocupação para com o avanço da 

condição social da mulher daquela época. 

A segunda parte do “catecismo anarquista”, foi publicada na edição de nº 4 do 

Spartacus e apresenta uma sequência dos "Princípios e fins". Neste tomo, José Oiticica 

delineou alguns traços normativos da futura sociedade comunista-anarquista. No entanto, 

o professor ressalvou que aqueles tópicos serviriam mais como uma orientação, um 

princípio norteador e menos como regras, visto que a nova sociedade seria produto da 

experiência autogestionária. Por conseguinte, era fundamental a inclusão de todas as 

ideias futuras que objetivassem contribuir com formação do mundo libertário.255 

Nesta etapa, o professor anarquista, seguindo as bases do federalismo,256 

continuou suas proposições concernentes à nova sociedade dissertando sobre a ordenação 

política e a administração do trabalho nas comunidades livres. Segundo o projeto exposto 

em seu programa, a organização se daria por conselhos divididos e alinhados do menor 

para o maior, ou seja, comunais-municipais-federais-internacional. Na avaliação de 

Oiticica, o federalismo garantiria a autonomia da comuna em relação ao município, do 

município à federação e da federação em relação às outras federações. Esta proposta, 

conforme as concepções plasmadas pelas teorias libertárias, contribuiria também com a 

igualdade entre os povos, visto que impediria a reserva de privilégios aos que ocupassem 

os cargos de delegados na área administrativa.257  

                                                             
255 OITICICA, José. Previsões e Práticas. Spartacus. Rio de Janeiro-RJ, 25 de agosto de 1919. p.1 
256 O federalismo, praticado pelos operários francófonos antes mesmo do surgimento da Associação 

Internacional dos Trabalhadores (AIT), era considerado por Proudhon, o mais sensível intérprete das ações 

concretas dos operários franceses, como uma proposta política para o mutualismo operário, formando duas 

importantes colunas da sociedade anarquista. Onde, a organização econômica seria baseada no mutualismo 

e a organização política no federalismo, assim sendo, definia o fim do Estado por meio da descentralização 

política amparada nas federações, e a centralização econômica nas mãos da classe trabalhadora.  
257 OITICICA, José. Previsões e Práticas. Spartacus. Rio de Janeiro-RJ, 25 de agosto de 1919. p.1 



158 
 

Após concluir a apresentação de sua plataforma, José Oiticica segue escrevendo 

neste semanário textos de caráter denunciador das políticas oficiais que ele acusava 

repressivas e mantenedoras da ordem social injusta e vigente. Suas publicações neste 

periódico findariam em janeiro de 1920, momento no qual o grupo editorial encerra as 

atividades do jornal. 

Acreditamos que a observação dos artigos que compunham os periódicos 

operários, anarquistas e da grande imprensa presentes na conjuntura abordada neste 

capítulo, juntamente a análise das ações daqueles ativistas que se posicionavam contra as 

políticas estatais e seus valores capitalistas contribui diretamente com o estudo da 

formação das mentalidades revolucionárias de fins da década de 1910. Assim, a partir das 

fontes que selecionamos para trabalhar nesta etapa, entre elas, os textos referentes ao 

movimento anarquista e operário daquele período, as ações promovidas pelos defensores 

das classes oprimidas, as medidas governamentais, e, sobretudo, a atuação de José 

Oiticica nestes ambientes de evidente tensão social e política, percebemos que, na 

avaliação de nosso personagem e outros militantes anarquistas, aquela conjuntura se 

apresentava como promissora à seus intuitos revolucionários. Porém, alguns 

acontecimentos relacionados à política nacional, junto à escalada repressiva e às disputas 

ideológicas dentro dos sindicatos durante os anos de 1920 acabariam por frustrar os 

anseios daqueles anarquistas. Durante esta década José Oiticica, ao lado de outros 

libertários, continuaria o intenso combate contra as forças que considerava atrasar a 

objetivação do processo revolucionário. 
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CAPÍTULO III 

José Oiticica e a resistência anarquista contra todas as formas de 

“poder” e Estado: a década de 1920 em foco! 

 

 

 As estratégias oficiais de silenciamento das vozes dissonantes à “ordem nacional”, 

já evidentes em 1919, são bons indicativos de quais seriam os caminhos escolhidos pelos 

governos na contensão dos avanços grevistas iniciados ainda em 1917. Naquela 

conjuntura, as medidas assistencialistas ganhariam cada vez mais espaço nas pautas 

parlamentares.  

Como exemplo destas medidas podemos citar o decreto 4.682, de 23 de janeiro de 

1923, que estabeleceu a caixa de aposentadoria e pensões aos trabalhadores da estrada de 

ferro, e a lei 4.982, de 24 de dezembro de1922, que concedia 15 dias de férias por ano 

aos empregados e operários de estabelecimentos comerciais, industriais e bancários, sem 

diminuir o salário, ou, ainda, o código de proteção às crianças, promulgado em 12 de 

outubro de 1927, sob a numeração 17.943-A, que proibia o trabalho de crianças menores 

de 12 anos em todo o país, o trabalho noturno aos adolescentes menores de 18 anos e 

emprego de crianças e adolescentes em atividades perigosas ou insalubres.  

Entre estas medidas, naquele momento de incipiente posicionamento de mediador 

que o governo brasileiro ia assumindo perante o embate capital X trabalho, estava também 

a criação do Conselho Nacional do Trabalho (CNT), que se deu em 30 de abril de 1923, 

durante o governo de Arthur Bernardes. Este órgão se responsabilizaria pela formação de 

um grupo composto por 12 membros representantes das classes operárias, patronais e de 

funcionários especializados.258 Não é difícil imaginarmos que os operários escolhidos 
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seriam aqueles que se posicionassem em acordo com as determinações governamentais, 

portanto, distantes das propostas “radicais” presentes no seio do movimento laboral. 

Dessa forma, o Estado brasileiro paulatinamente ia oxigenando os debates acerca da 

legislação concernente ao ambiente trabalhista e criando leis que, em certa medida, 

estavam em acordo com as diretrizes da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

Logo, esta estratégia pode ser entendida como uma forma de conciliar as singularidades 

das propostas político-econômico nacional às exigências que chegavam do exterior, assim 

como, dirimir a força que as correntes revolucionárias exerciam nos movimentos 

proletários. 

A OIT foi criada pelo Tratado de Versalhes, e como Brasil era signatário deste 

acordo pela “paz” mundial, ainda no ano de 1919, instituiu uma comissão de legislação 

social na Câmara dos Deputados. No entanto, isto não indica uma diminuição da 

repressão, pelo contrário, aquela conjuntura demarcava também a ampliação do respaldo 

jurídico às prisões e às deportações dos militantes das causas sociais.  

A aprovação no Congresso, em 1921, da Lei de Expulsão de Estrangeiros, 

oficializada em 6 de janeiro pelo decreto nº 4.247, que autorizava o fechamento dos 

sindicatos operários e a extradição sumária dos elementos envolvidos com estas 

organizações, as quais, sob a ótica governamental, representavam ambientes de distúrbio 

da ordem; a Lei de Regulamentação da Repressão ao Movimento Anarquista oficializada 

pelo decreto 4.260 de 17 de janeiro de 1921, que impedia a manifestação das prédicas 

libertárias seja de forma escrita ou verbal; a criação do Registro Geral da Polícia, em 6 

de novembro de 1922, a partir do decreto n° 15.777, objetivando otimizar a prevenção de 

distúrbios, a investigação e a vigilância policial; assim como a instituição do órgão 

nominado 4ª Delegacia Auxiliar, em 20 de novembro de 1922, sob o registro oficial nº 

15.848, que seria o primeiro órgão responsável, especificamente, pela repressão dos 
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movimentos sociais; ou, ainda, a Lei de Imprensa, popularmente conhecida como Lei da 

mordaça, sancionada pelo Presidente da República em 31 de outubro de 1923, a qual 

restringia a liberdade de expressão da imprensa, nos comprovam que a mão do Estado 

não interviria nas questões sociais somente pelo caminho da legislação trabalhista. Por 

sinal, é bom ressaltarmos que os governos dos anos 1920 podem ser melhor representados 

pela ênfase na repressão, e menos pelo avanço em direção à legislação social.  

 Mas, esta conjunção, as ações policiais associadas ao intervencionismo estatal, 

mesmo que em medidas diferentes, contribuiu diretamente, e com destaque, para as 

alterações ideológicas e estratégicas que se seguiram no interior do movimento sindical. 

Esta combinação de acontecimentos somada a outras ocorrências, entre elas, algumas 

transformações no plano político-institucional e a ascensão das ideologias cooperativistas 

e bolchevistas no interior das fileiras proletárias, em diferentes escalas, auxiliaram na 

pavimentação da estrada que levaria o sindicalismo revolucionário e a participação 

anarquista naqueles ambientes a respirarem por aparelhos, no Rio de Janeiro dos últimos 

anos década de 1920. 

 No plano político-institucional, as camadas médias da sociedade também 

passaram a externar de forma mais expressiva suas insatisfações com a lógica das trocas 

presidenciais que se arrastava desde os últimos anos do século XIX, e se movimentaram 

contrariamente à manutenção da “ordem” estabelecida pelas oligarquias mineira e 

paulista. Os pilares que sustentavam estes grupos no poder do país apresentavam 

rachaduras, e estas fissuras se revelaram, por exemplo, na organização de agrupamentos 

de oposição como a Reação Republicana, que lançaria seu candidato à presidência nas 

eleições de 1922. 

A Reação Republicana, estruturada pela união de facções insatisfeitas com a 

predominância dos grupos políticos mineiros e paulistas na condução do país, promoveu 
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a candidatura presidencial de Nilo Peçanha, membro do Partido Republicano Fluminense. 

O advogado e senador fluminense, para surpresa de ninguém, e garantido pelo sistema 

eleitoral fraudulento, foi derrotado nas urnas pelo candidato situacionista, membro do 

Partido Republicano Mineiro, Arthur Bernardes. Segundo Reis Filho, este episódio nos 

revela “mais uma brecha que se abria na ordem vigente, uma espécie de reedição da 

campanha civilista empreendida por Rui Barbosa quase dez anos antes”259. As crises 

políticas, as fendas que iam separando as paredes da ordem vigente, sobretudo as 

evidenciadas durante o processo de sucessão do governo de Epitácio Pessoa, rescaldaram 

e se fizeram chamas ainda mais intensas a queimar o futuro chefe do executivo nacional. 

Nesta conjuntura, a “revolta dos tenentes” de 1922, e sua sequência em 1924, em 

certa medida, podem ser entendidas como reflexo e produto da deterioração gradativa dos 

acordos entre as oligarquias que se alternavam no domínio da República, assim como do 

sistema eleitoral que garantiam estas trocas. A insatisfação nas casernas referente a 

“dança da cadeira” presidencial, mais precisamente contra a eleição de Arthur Bernardes, 

culminou em dois levantes tenentistas, nos dias 5 de julho dos referidos anos, que exigiam 

uma reforma social, política e econômica no país. É importante ressaltarmos que estes 

militares contavam com grande simpatia das classes médias.  

O movimento da baixa oficialidade militar ampliava os grupos dos contestadores 

das diretrizes vigentes. Visto que, aos trabalhadores revoltosos e aos anarquistas, que 

também questionavam o sistema de representação eleitoral e parlamentar, mas optavam 

por uma solução radical, somava-se, sem necessariamente corporificar um mesmo bloco 

insurgente, os tenentes insatisfeitos. Assim, os ataques à “ordem instituída” partiam de 

variadas frentes, levando o Estado a intensificar suas políticas repressivas. Esta 
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conjuntura, na perspectiva oficial, justificaria a ampliação da agenda governamental 

acerca da “segurança nacional” optando, então, pela promulgação do estado de sítio como 

medida de gestão durante grande parte do período compreendido entre 1922 e 1926.  

Podemos perceber que o início dos anos vinte já revelava um perigoso 

desequilíbrio na balança que até então havia garantido a manutenção da política vigente. 

As recentes e vigorosas lutas operárias conseguiram vitórias extraordinárias na 

construção de seus direitos; frações insatisfeitas das oligarquias demostravam seu 

descontentamento a partir de agrupamentos políticos como a Reação Republicana, 

questionando a manutenção do poder federal nas mãos das elites mineira e paulista; e, por 

fim, a revolta dos tenentes, apoiada pela classe média, evidenciava a queda de braço entre 

o executivo e a baixa oficialidade militar colocando em xeque o sentimento de ordem 

nacional.  

Segundo Wilson Cano, a década de 1920 representa na historiografia brasileira 

um momento de transição política e social que está diretamente ligada a substituição da 

economia nacional passando de um modelo primário agrário exportador para um novo 

padrão de acumulação, o do crescimento para dentro baseado na produção industrial 

urbana, sobretudo a partir da “Crise de 1929”.  

Esta transição estaria inserida no cenário internacional e refletia os processos da 

revolução industrial que se concretizava nos países de desenvolvimento mais avançados. 

Um dos dividendos promovidos pela industrialização, entre outros acontecimentos, foi o 

crescimento demasiado da massa operária, o que possibilitou a organização das forças 

sindicalistas. Esta mudança não se resumiria aos países que se localizavam na dianteira 

da economia mundial, logo, os que se encontravam na periferia, por estarem introduzidos 
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no capitalismo internacional desde o século XIX, também seriam afetados no campo 

político e/ou social.260  

Conforme Cano, nas regiões brasileiras antenadas ao fluxo industrializante 

mundial, com destaque para São Paulo, boa parte dos lucros adquiridos com as 

exportações agrícolas seriam investidos na industrialização e seus setores, o que 

contribuiria para a expansão econômica, urbana e, consequentemente, da classe 

trabalhadora. Em suas palavras, a despeito do “baixo crescimento das exportações na 

década de 1920, em relação à de 1910, ao manter a produção em níveis altos [...] gerou-

se lucros suscetíveis de estimular uma expansão da economia, da urbanização e da 

indústria. Isso explica, em grande parte, o elevado nível do investimento industrial no 

período.”261. Assim, ainda sob a perspectiva deste autor, o que devemos destacar acerca 

deste período é que os lucros gerados pela exportação dos produtos agrícolas 

contribuiriam para uma potencialização e crescimento da diversificação capitalista. Estas 

expansões acabaram por gerar, ou revelar, uma maior discrepância social e econômica 

que intensificaria os conflitos de interesses entre as diferentes classes sociais262.  

Então, o que se percebe é que, a despeito do crescimento industrial e de uma média 

positiva das exportações agrícolas, os lucros obtidos não se mostraram como perfeitos 

amortecedores de tensões. Paradoxalmente, a onda da expansão da economia capitalista 

ocasionou uma inflação das divergências entre os setores sociais que compunham os 

principais centros urbanos. Logo, o aumento da exploração da mão de obra e a falta de 
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uma legislação trabalhista mais completa alimentavam a necessidade de uma organização 

operária combativa, no mesmo momento em que a forma que a República era conduzida 

não agradava a totalidade das elites regionais, que se mostravam fracionadas e dispostas 

e reivindicar seus “direitos políticos”, mais precisamente, seu lugar na presidência. Os 

tenentes, que passaram a ter apoio das classes médias, também mostraram suas 

insatisfações quanto ao sistema eleitoral e econômico exigindo uma reforma política, a 

soberania social e, de forma enfática, fazendo a denúncia da corrupção em larga escala. 

Motivados por estas questões se levantaram contra o governo federal nos anos de 1922 e 

1924.  

Nesta conjuntura, buscando conter a animosidade destes grupos, o Estado 

procurou se fortalecer institucionalmente. Fortalecimento que, amparado no 

conservadorismo da classe dominante, se estruturaria a partir do engrossamento do 

aparelho repressor. Aparelho este que seria usado, mas não com a mesma intensidade, 

contra todas as forças que se opusessem aos interesses dos grupos políticos que detinham 

o poder republicano, ou seja, operárias, políticas ou militares. Em certa medida, o 

agravamento dos conflitos gerados pelo posicionamento repressor federal frente as 

questões políticas e sociais que surgiam neste momento de transição resultariam na 

ruptura total, em 1930, com o padrão de gestão vigente até então.263 

Sob estes prismas analíticos percebemos que os embates presentes nos campos 

políticos-institucionais e das questões sociais, por nós mencionados anteriormente, estão 

intimamente relacionados à transformação da estrutura produtiva e política do país. Por 
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conseguinte, pensamos que o conjunto destes fatores concorreram para promover “a 

transição entre dois padrões de dominação burguesa”.264, assinalada por Carlos Addor. 

Conforme este historiador, a década de vinte seria o 

 

 

[...] período de transição entre dois padrões de constituição do Estado, 

dois padrões de dominação burguesa no Brasil. Num primeiro momento, 
a hegemonia dos agrários ou de uma burguesia agroexportadora, 

articulada em torno do eixo liberalismo/federalismo, e que tem sua 

contrapartida no Estado liberal, federativo e oligárquico [...]. Num 
segundo momento, o ocorre o lento e complexo processo de construção 

da hegemonia de uma fração urbano-industrial da burguesia que tem 

como sua primeira etapa a ‘invenção do trabalhismo’ (GOMES, 1988) e 
a formação de um Estado nacionalista e autoritário, ancorado, dentre 

outras bases de sustentação, num sindicalismo corporativista marcado 

pela heteronomia, pela perda da autonomia vigente no período anterior.265 

 

 

Este processo de transformação não se encontrava desvinculado do eixo global. 

Em algumas regiões do outro lado do Oceano Atlântico, o liberalismo sofria profundos 

golpes na medida em que se anunciava a vitória dos sistemas centralistas. Neste prisma, 

se a Europa era a bússola nacional, o liberalismo tupiniquim se encontrava ainda mais 

fragilizado quando observado dentro do contexto mundial. Portanto, além das 

singularidades nacionais, entre elas as mencionadas nos parágrafos anteriores, a 

derrocada do liberalismo assumia dimensões mundiais. 

No contexto internacional, após a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, 

a crise do liberalismo ficava cada vez mais evidente. Addor nos informa que naquele 

momento “as democracias liberais estão cada vez mais emparedadas entre a consolidação 
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da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a ascensão, na Europa Ocidental, do 

fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha”266. Consequentemente, seja pelas 

propostas de direita ou esquerda, mas sempre autoritárias, a centralização do poder 

parecia ser o caminho para restauração política e econômica das nações. Assim, as 

pressões externas e internas “obrigariam” o governo brasileiro, ainda em 1926, a efetuar 

adequações à Magna Carta correspondentes às exigências daquele contexto e do 

autoritarismo do Presidente.  

Nas palavras de Luiz Werneck Vianna, “a alteração do regime legal, em 1926, por 

meio da emenda número 34 à Carta de 1891, renova o liberalismo em curso pondo fim à 

ortodoxia não-intervencionista. Incorpora-se a presença reguladora do Estado sobre o 

mercado, ao mesmo tempo em que se mantém os sindicatos como instituições legais, 

conforme a legislação de 1907”.267 Esta medida oficial colocava sob responsabilidade do 

Estado questões que antes estavam restritas às relações entre empregados e empregadores, 

e, para justificar este ponto de inflexão no padrão de intervenção estatal, Arthur 

Bernardes, motivado pela insatisfação gerada na ponta da pirâmide do setor industrial, 

afirmou que a reforma se fazia necessária pois, na perspectiva federal, se apresentava 

como importante mecanismo de contenção das “convulsões políticas ocorridas no 

país”.268 A atenção à novidade presente neste fato leva a constatação que esta 

reformulação evidenciava o momento de xeque em que modelo federalista se encontrava, 

pois, no geral, a emenda ampliava a dimensão do poder central. As jogadas posteriores 

teriam como um de seus produtos o movimento político de 1930, alçando Getúlio Vargas 

à presidência da República.  
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Assim, é durante a década de 1920, em meio ao contexto de desequilíbrio entre as 

oligarquias junto ao “temores” causados pelas revoltas populares e militares que se 

“desenvolve a transição entre duas formas de dominação”269, as quais, tinham entre seus 

pontos comuns a manutenção do sistema capitalista e a subjugação das classes 

desprivilegiadas. 

Para nossa pesquisa, é importante ressaltarmos que neste momento de transição 

forjaram-se alianças entre a Igreja Católica e os setores da elite política nacional 

resultando no revigoramento dos movimentos nacionalistas. Tal acontecimento 

dificultava ainda mais o sucesso na batalha travada pelos militantes da anarquia em prol 

da construção das mentes livres e da sociedade autônoma, igualitária e horizontal. Pois, 

estas correntes católico-nacionalistas, se posicionando contrariamente aos anarquistas, 

comunistas e liberais, buscavam inserir os dogmas religiosos nas mentalidades, não 

somente, mas também, das classes miseráveis.  

Como exemplo deste movimento religioso, surge, em 1922, no Rio de Janeiro o 

Centro Dom Vital. Fundado por Jackson de Figueiredo, promovia conferências teológicas 

e filosóficas, tendo na revista A Ordem o porta-voz de suas prédicas. Por meio desta 

publicação, promovia seu ideário religioso reproduzindo os princípios católicos do século 

XX. Logo, ali, “a doutrina e o posicionamento político da Igreja foram ressaltados a fim 

de incentivar a sociedade civil a recuperar o prestígio católico junto ao governo. Essa 

representatividade pretendia atingir dos mais altos aos mais baixos estratos sociais.”270 

Nesta perspectiva, Centro e revista, pretendiam conduzir a sociedade em um processo de 
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recatolização, que passava pela condenação das ações revolucionárias e defendia a 

resignação em benefício da salvação nacional.  

No entanto, não somente as transformações político-institucionais em combinação 

com a modernização da repressão se constituíam como problemáticas a serem enfrentadas 

pelo modelo de luta sindical livre e revolucionária tão representativo no bojo do 

movimento operário brasileiro de então. A coexistência e ascensão de algumas correntes 

ideológicas em meio aos círculos proletários intensificaram o debate e a disputa pelo 

protagonismo das reivindicações trabalhistas. No seio do movimento obreiro, o crescente 

ganho de terreno do sindicalismo cooperativista, capitaneado por Sarandy Raposo, junto 

à adesão de alguns ativistas libertários ao bolchevismo, concretizada na formação do 

Partido Comunista do Brasil, em 1922, configuraram uma nova conjuntura que, somadas 

aos fatores citados nos parágrafos anteriores, contribuíram diretamente para a crise e 

declínio de prestígio do sindicalismo revolucionário. Consequentemente, estas 

circunstâncias afetaram também a atuação dos anarquistas que tinham neste modelo de 

combate às injustiças impingidas pelo sistema capitalista seu principal vetor social.  

Este conjunto de transformações durante a década de 1920, a nosso ver, resultaram 

em novos desafios aos ativistas que defendiam a destruição completa da ordem vigente 

sob a ótica libertária. Neste prisma, entendemos que os fatores ali presentes, como o 

assistencialismo junto ao aumento da repressão, o revigoramento do nacionalismo a partir 

das alianças entre Igreja Católica e elites políticas, o centralismo autoritário como modelo 

de Estado, o cooperativismo e o bolchevismo como opção sindical, levaram alguns 

anarquistas e sindicalistas revolucionários a refletirem acerca das problemáticas que 

surgiam no decorrer dos anos vinte. Assim como a procurarem alternativas para continuar 

a conduzir o timão das lutas sociais pela bússola das ideias libertárias, como é o caso de 

José Oiticica.  
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O panorama em construção mostrava que à luta contra a exploração e opressão 

dos governos capitalistas, somava-se a disputa ideológica entre os muros das fábricas e 

dos sindicatos. Esta batalha tinha como agravante o ineditismo de ser travada, em certa 

medida, entre antigos companheiros de pensamentos insubordinados. Neste combate de 

ideias os que permaneceram nas fileiras ácratas procuraram reafirmar suas teses, seja 

frente às propostas do cooperativismo “sarandysta” e do assistencialismo estatal, ou, 

contra os ideais, também revolucionários, defendidos pelos militantes do PCB. 

Por sinal, a formalização do PCB concretiza no Brasil a cisão no bloco 

revolucionário que se posicionava contrariamente à ordem instituída desde, no mínimo, 

1906. Este bloco, que era relativamente coeso com uma cultura política libertária muito 

bem expressada em suas estratégias, ações e bandeiras de luta, em 1922, se divide em 

duas partes. Desse modo, passaremos a encontrar em fileiras separadas e até opostas, 

antigos companheiros de militância.271 

Vale ressaltar que os ideais bolchevistas já encontravam lugar entre algumas 

figuras destacadas do sindicalismo revolucionário no Brasil ainda em 1920. No Terceiro 

Congresso Operário, realizado entre os dias 23 e 30 de abril do ano supracitado, a 

absorção das diretrizes defendidas pela III Internacional foi indicada por Astrojildo 

Pereira como estratégia a ser utilizada na luta operária. No entanto, neste momento, a 

maioria dos militantes presentes nas assembleias decidiram pela reafirmação do 

alinhamento às diretrizes do sindicalismo revolucionário. Na Europa, a repressão 

executada pelo Exército Vermelho aos partidários de Makhno272, em novembro de 1920 
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e à revolta de Kronstradt273, em março de 1921, selaram a separação definitiva entre 

anarquista e comunistas. Estes movimentos, “liderados”, respectivamente, pelos 

anarquistas ucranianos Nestor Makhno e Stepan Petrichenko, por não concordarem, em 

geral, com a política ditatorial bolchevique foram considerados contrarrevolucionários e, 

a despeito de terem contribuído diretamente com a Revolução de Outubro de 1917, foram 

massacrados pelas forças militares soviéticas comandadas por Trotsky. 

É inegável que a disseminação dos ideais preconizados pelo grupo que tomou de 

assalto o Palácio de Inverno e se fez poder na Rússia a partir de outubro de 1917, tiveram 

responsabilidade no comprometimento da continuação do sindicalismo revolucionário 

como principal estratégia de luta operária. No entanto, sabemos que o PCB, ao menos até 

1927, não havia conquistado grande expressão referente a filiações, assim, entendemos 

que as ações oficiais, seja no campo da repressão ou do assistencialismo, tem maior 

responsabilidade na construção do descrédito que foi envolvendo as determinações 

anarquistas. Ou seja, esta via dupla de atuação estatal, acabava por proporcionar um 

crescimento na adesão às correntes sindicalistas cooperativistas dispostas à conciliação 

entre as partes envolvidas no conflito entre capital e trabalho. Neste contexto de 

intensificação da polarização entre governo e grupos radicalizados, ao trabalhador se 

tornava mais “seguro” se fiar nas conquistas econômicas garantidas pelos acordos com 
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273 Segundo Aarão Reis, “o movimento dos marinheiros inseriu-se numa conjuntura de questionamento do 

poder soviético monopolizado pelos bolcheviques. Ao contrário do que pretenderam seus detratores, não 

queriam restaurar a situação anterior à Revolução, nem sequer derrubar simplesmente os bolcheviques. 

Exigiam o retorno da democracia soviética, que se concretizaria, segundo eles, em eleições gerais para os 

sovietes, sob controle pluripartidário; anistia para todos os presos comprometidos com a revolução 

socialista; liberdades democráticas de palavra, de organização e de manifestação; dissolução da polícia 

política. Em resposta, os bolcheviques combinaram concessões aos trabalhadores em greve e aos 

camponeses e repressão militar aos insurretos. A base naval foi tomada de assalto por tropas de elite do 

Exército Vermelho. Morreu ali, e definitivamente, a hipótese de combinar revolução social com liberdade 

política.” REIS, Daniel Aarão. As revoluções russas e a emergência do socialismo autoritário. In: Revista 

Estudos Avançados, 31 (91), 2017, p.72. 

https://ithanarquista.files.wordpress.com/2019/07/nicolau-b.-a.-makhno.pdf
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seus patrões, deixando, então, cada vez mais de lado as propostas que preconizavam uma 

ruptura sistêmica por meio da revolução. Estes fatores serão cruciais para a perda de 

prestígio dos valores ácratas entre grande parte da classe laboral brasileira.  

Porém, na perspectiva daqueles anarquistas, nos lembra Samis, estas forças 

contrárias às suas prédicas prejudicaram, sublinhemos, na mesma medida, a manutenção 

do protagonismo libertário contra o sistema capitalista, sendo assim, eram igualmente 

responsáveis pelo desprestígio que foram lançados seus militantes: 

 

 

[...]. O que, para os comunistas, era uma clara consequência das 

contradições inerentes ao anarquismo, para os libertários, muito ao 
contrário, o fenômeno tinha relação com a traição dos “bolchevistas”. 

Uma traição que, em um mesmo bloco, somava-se à repressão policial e 

medidas governamentais para domesticar o proletariado.274 

 

 

A avaliação dos anarquistas acerca da potencialidade do movimento comunista 

certamente estava permeada de ressentimentos entre os ex-companheiros. Visto que, 

somente no final da década de 1920 o PCB alcançaria uma dimensão considerável dentro 

dos sindicatos. Enquanto isso, o Estado, e mesmo o sindicalismo cooperativista, já vinha 

há muito, e profundamente, prejudicando os avanços das ideias libertárias entre as classes 

subalternas.  

Logo, igualar os efeitos destas forças na promoção do desprestígio que tomou o 

movimento anarquista na segunda metade da década de 20 parece ser um exagero 

motivado menos pela clareza dos fatos que afetavam a militância libertária do que por 

questões afetivas. O que é certo sobre a formação do grupo comunista é que a partir da 

                                                             
274 SAMIS, Alexandre. Clevelândia: anarquismo, sindicalismo e repressão política no Brasil. 2°ed. São 

Paulo: Intermezzo, 2019. p. 359 
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sua formalização, personificada na criação do PCB, os ataques entre os ex-companheiros 

passaram a compor mais frequentemente as páginas dos jornais operários e criaram 

feridas incuráveis entre amigos de outros tempos.  

As lembranças da filha mais nova de José Oiticica, a atriz Sônia Oiticica, nos 

confirma o impacto que as divergências ideológicas causaram nas afeições entre os ex 

companheiros. Em entrevista concedida à Maria Thereza Vargas para a composição da 

obra intitulada: Sônia Oiticica, uma atriz rodriguiniana?, afirmou que a relação de 

amizade entre seu pai e Otávio Brandão cessou para nunca mais retornar, logo que este 

último se converteu ao comunismo.275  

A relação entre estes dois importantes personagens da história dos movimentos 

sociais do Brasil ultrapassou as fronteiras do compartilhamento de ideias e militância. 

Brandão, que havia conhecido Oiticica em Alagoas, quando o professor estava por lá 

desterrado, após se mudar para o Rio de Janeiro se casou com a prima do nosso 

biografado, Laura da Fonseca e Silva, que se tornaria uma das primeiras agitadoras 

comunistas brasileiras276. O casal realizava visitas frequentes à casa da família Oiticica, 

localizada na antiga Rua Guanabara277, número 49, no Bairro das Laranjeiras, próximo 

ao estádio do Fluminense Football Club e ao Palácio da Guanabara. Mas as diferenças 

ideológicas abalaram a proximidade que ia além dos campos do ativismo. Sobre este fato, 

enfatizando os predicados da prima no ativismo social, relata Sônia: 

 

                                                             
275 VARGAS, Thereza Ventura. Sônia Oiticica : uma atriz rodrigueana? São Paulo: Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo : Cultura – Fundação Padre Anchieta, 2005.p.22 
276 Laura da Fonseca e Silva foi uma comunista, feminista e poeta. Na primeira década do século 20 era 

comum encontra-la declamando poesias nos salões literários do Rio de Janeiro. Casou com Octávio 

Brandão e após o casamento, – a partir de então Laura Brandão deixou os salões literários para ser ouvida 

nas ruas, comícios e greves operárias, quando, por meio de seu ativismo, enfrentou a polícia na defesa de 

uma sociedade mais justa e fraterna, afirma a historiadora Maria Elena Bernardes. Sobre a biografia de 

Laura ver; BERNARDES, Maria Elena. Laura Brandão: a invisibilidade feminina na politica. Dissertação 

(mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas, Campinas, 

1995 
277 Atualmente esta rua se chama Pinheiro Machado. 
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Tenho uma vaga lembrança de Laura da Fonseca e Silva, poetisa, nossa 

prima. Casou-se com Octavio Brandão, anarquista, convertido ao 
comunismo, fato que papai nunca conseguiu perdoar. Laura era dotada 

de uma personalidade forte, determinada, desprendida. Contam que, num 

comício de 25 de maio, na Praça Mauá, em 1929, conseguiu, com seu 
discurso, que soldados da infantaria e cavalaria, que cercavam os 

operários, prontos para atirar e dissolver com violência o comício, 

parassem de repente, surpresos com o apelo enérgico daquela mulher. 

Exilada na Rússia desde 1931, nunca mais vimos Laura. Morreu na União 
Soviética e está enterrada em Moscou, no cemitério dos heróis.278 

 

 

Como veremos no decorrer deste capítulo, José Oiticica, incialmente, propôs, em 

proveito da destruição do sistema capitalista, um diálogo intenso entre as correntes 

revolucionárias anarquista e bolchevista. Posteriormente, já bem definidos os caminhos 

construídos pelo governo revolucionário russo e tendo ocorrido, no ambiente sindical 

carioca, uma aproximação momentânea entre pecebistas e cooperativistas, episódio muito 

criticado pelos anarquistas, Oiticica abandonou a defesa do diálogo que acreditava ser 

profícuo entre as partes revolucionárias e, assim como seus pares, passou a questionar e 

atacar os partidários da III Internacional.  

A mudança de posicionamento de José Oiticica em relação aos ex-companheiros 

estava intimamente ligada aos acontecimentos contemporâneos. De tal maneira que a 

atitude do professor nos revela que suas ideias, e consequentemente seu comportamento, 

não são estanques no tempo e/ou indiferentes ao contexto, muito pelo contrário. Não por 

menos, sua luta social, ou seja, suas interpretações, sistematizações e divulgação do 

pensamento anarquista, assim como suas escolhas entre as estratégias e metodologias de 

resistência e combate ao sistema capitalista serão influenciadas pelas transformações 

políticas e sociais que marcarão a década de 1920. Às desilusões, esperanças e 

experiências adquiridas durante os decorridos oito anos de intensa atuação no campo da 

                                                             
278 VARGAS, Thereza Ventura. Sônia Oiticica : uma atriz rodrigueana? São Paulo: Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo : Cultura – Fundação Padre Anchieta, 2005.p.22 
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ação anarquista e sindicalista revolucionária se somarão as novidades daquela conjuntura 

que se abria. Tudo isso servirá como manancial argumentativo na composição de seus 

textos. 

Assim, entendemos que, sem abandonar as ideias e táticas revolucionária 

preconizadas pela “sublime teoria”, a constante preocupação com a organização da luta 

social levará nosso personagem a chamar a atenção para as dificuldades e insuficiências 

que acreditava prejudicar as investidas em direção à nova sociedade. Entre os pontos 

pautados por ele, seja em suas palestras ou em artigos jornalísticos, destacará os 

malefícios que a disputa ideológica entre duas correntes revolucionárias e até mesmo 

entre as variadas propostas anarquistas ocasionaria à causa maior279. Nesta perspectiva, 

os embates entre bolchevistas e anarquistas, ou entre os próprios libertários, só serviria à 

continuidade do sistema capitalista que se atualizava e se sustentava a partir do 

assistencialismo encontrado seja nas normas da OIT, nas pautas parlamentares ou nas 

diretrizes do sindicalismo reformista.280 Outro ponto sublinhado em seus escritos era o 

gasto excessivo de energia em prol da luta operária e em detrimento das diretrizes 

especificamente anarquistas. Neste panorama, além de buscar um melhor direcionamento 

das ações a partir da clareza ideológica, defendia que a inserção social do pensamento 

libertário não poderia estar amparada somente nas bandeiras sindicais.281 Em certa 

medida, a observação dos locais de disseminação da produção intelectual de Oiticica 

durante os anos vinte pode confirmar uma preocupação com a urgência em ampliar a 

propaganda libertária para além das questões prioritariamente obreiras. 

                                                             
279 OITICICA, José. Contra o Sectarismo. In: NEVES, Roberto das (Org). AÇÃO DIRETA: meio século 

de pregação libertária. Rio de Janeiro: Germinal, 1970.p.96 
280 OITICICA, José. O Pior Cego. In: NEVES, Roberto das (Org). AÇÃO DIRETA: meio século de 

pregação libertária. Rio de Janeiro: Germinal, 1970.p.65 
281 OITICICA, José. Contra o Sectarismo. In: NEVES, Roberto das (Org). AÇÃO DIRETA: meio século 

de pregação libertária. Rio de Janeiro: Germinal, 1970.p.96 
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Neste mesmo prisma, pensamos que a necessidade em ampliar o campo de atuação 

militante se faz também como alternativa à otimização da repressão estatal que buscava, 

com a modernização de seus métodos, silenciar os militantes e seus veículos tradicionais 

de comunicação. Dessa maneira, a utilização de veículos não tradicionais de propagação 

do ideal libertário, configura, em nossa análise, uma estratégia de contorno às políticas 

opressivas, assim como garantia da preservação do pensamento livre. Afinal, como nos 

informa Giovanni Levi, as liberdades humanas se exercem nos interstícios dos sistemas 

normativos. Visto que, nenhum padrão regulamentador é “suficientemente estruturado 

para eliminar qualquer possibilidade de escolha consciente, manipulação ou interpretação 

de regras, de negociação.”282  

Logo, como o farol policial mirava cada vez mais as atividades operárias, sejam 

seus eventos ou seus jornais, buscar novos locais para dar sequência à divulgação do 

pensamento social libertário parecia ser um importante caminho de resistência. Então, 

José Oiticica, utilizando do prestigio adquirido nos meios intelectuais, procurará 

intensificar a divulgação das diretrizes anarquistas em espaços não tão comuns a seu 

ativismo pregresso. Como exemplo destas práticas, podemos citar a estreia de suas peças 

de teor social no tradicional Teatro Carlos Gomes, a aproximação com a Sociedade 

Teosófica do Rio de Janeiro e, também, seu início como colunista semanal do Correio da 

Manhã, um periódico com grande trânsito entre as classes médias.  

Nas páginas deste periódico Oiticica expressou seus valores libertários atacando 

as bases de sustentação das classes dominantes. Assim, os temas relacionados à economia 

capitalista, à organização política vigente, à educação tradicional e à religião não 

passariam despercebidos em suas linhas. Como podemos presumir, o teor de seus artigos 

                                                             
282 LEVI, Giovanni. Usos da biografia. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaína (et al.). 

Usos e Abusos da História Oral. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1996.p.179 
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se mostrava indigesto aos defensores do tradicionalismo, o que por várias vezes resultou 

em intensos e extensos debates abertos. Talvez, o mais importante deles tenha sido a 

batalha travada com o padre Franca, rendendo, entre as partes, um total de 15 artigos e 

um livro. Sendo 13 textos de autoria de Oiticica, os outros dois e o livro escritos pelo 

religioso.  

A paulatina aproximação da Igreja Católica com o Estado durante aquela década 

certamente refletiu no empenho com que nosso professor combateu o pensamento do 

clérigo. Por sinal, o ataque à cúpula romana e a investigação de versões não religiosas 

acerca da origem da humanidade serão cada vez mais uma constante em suas atividades, 

seja por meio de textos, palestras ou até mesmo se mobilizando contra a “caixinha” 

incentivada pela igreja católica em benefício da construção do Cristo Redentor. Assim, 

buscando aumentar suas fontes teóricas acerca destas temáticas, Oiticica deu início à 

participação na Sociedade Teosófica, ainda em 1920, e, posteriormente, já na década de 

1930, se filiaria à Rosa Cruz.  

Pensamos que estas práticas militantes de José Oiticica, inseridas dentro deste 

contexto que trazia inúmeras mudanças, são reflexos dos impactos causados pelos 

acontecimentos políticos e econômicos que movimentavam os ambientes parlamentares, 

sindicalistas e, consequentemente, levaram nosso professor a reavaliar as estratégias de 

combate ao sistema capitalista. Nesta perspectiva, entendemos que, assim como estas 

transformações pareciam construir um estado nocivo à proliferação do ideal anarquista, 

seja por meio de uma incipiente legislação trabalhista ou, ainda, do aparelhamento dos 

sindicatos, acabaram exigindo dos ativistas que seguiram na defesa do pensamento ácrata 

buscarem por mais águas navegáveis no sentido de dilatar seus mares de resistência.  

Neste mesmo movimento causador de retração e ampliação da atuação libertária, 

seguiam as ações repressivas estatais. As quais, da mesma maneira, afetariam a dimensão 
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da militância anarquista e consequentemente do nosso personagem. A modernização e 

intensificação da repressão levará nosso personagem a sentir novamente os dessabores 

das casas de correção. O professor anarquista será detido por um breve período em 1920, 

durante a greve da Leopoldina, e, posteriormente, em 1924, quando os tenentes buscaram 

derrubar Bernardes da presidência. Dessa vez, diferentemente dos outros 

encarceramentos, amargaria mais de um ano de reclusão nas ilhas prisionais da Baía da 

Guanabara.  

Se, de certa maneira, a perseguição do Estado fez nosso professor e outros 

companheiros procurarem campos de atuação que não estivessem tão focalizados pela 

polícia, foi justamente a intensificação da ação repressiva que conseguiu privá-los, em 

certos momentos, de se fazerem presentes fisicamente ou textualmente nos espaços de 

organização das forças insubordinadas. Tal fato possivelmente abriu vaga para que as 

ideologias concorrentes se alavancassem nos ambientes sindicais, cerceando cada vez 

mais os espaços de militância anarquista.  

O aumento substancial das medidas repressivas estatais, junto e misturado com os 

problemas supracitados, a lembrar: a transição de formas de dominação burguesa, as 

disputas ideológicas dentro do movimento sindical e o assistencialismo governamental, 

afetaram diretamente a militância de José Oiticica e, paulatinamente, contribuíram para 

diminuição do protagonismo da corrente anarquista adquirido em anos de luta social. 

Visto que, é em meio a somatória destes eventos que se dá o fluxo da crise do maior vetor 

de inserção social do pensamento ácrata, o sindicalismo revolucionário, no Rio de Janeiro 

do fim, e não do início, da década de 1920, como veremos. 

É interessante demarcarmos esta questão temporal para percebermos que ao 

menos até primeira metade da década de 1920 o sindicalismo revolucionário e o 

anarquismo se encontravam em estado vigoroso. Como um paradoxo, os fenômenos que 
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compunham os mundos do trabalho e da política nacional, ao mesmo tempo que 

intencionavam cercear o ativismo libertário, acabavam se configurando como fomento de 

resistência libertária. De tal maneira que, a partir da gordura construída nos anos 

anteriores e da continuação do ativismo de propaganda e resistência, a atuação anarquista 

se manteve pujante no mínimo até meados do governo de Arthur Bernardes. 

Em benefício da resistência e manutenção do pensamento ácrata como força 

motriz da revolução social, estes sinuosos anos vinte levaram Oiticica a potencializar sua 

pregação libertária a partir do ganho de terreno por meio da atuação em espaços antes 

pouco utilizados por ele. Afinal, como queriam alguns pensadores libertários e já haviam 

comprovado os eventos recentes, a priorização do movimento operário como única via 

revolucionária se mostrava insuficiente quanto à tentativa de derrubada do Estado e do 

capitalismo.  

Não por coincidência, é neste período que nosso biografado começa a redigir a 

obra, de título muito representativo e sintetizador das ideias que a compõe, A Doutrina 

Anarquista ao Alcance de Todos. Iniciada durante o período em que esteve preso na Ilha 

das Flores, no ano de 1925, e sob efeito emocional e psicológico da reclusão, mas também 

resgatando pontos importantes dos textos sistematizadores de seu pensamento libertário 

como: O desperdício da energia feminina (1914-15) e Princípios e Fins e Previsões 

Práticas(1919), a obra objetiva demonstrar que os males sociais existiam justamente pela 

sociedade estar sedimentada em um modelo oposto ao preconizado pelas teorias 

anarquistas.  

Em sua perspectiva, esta estrutura insatisfatória seria garantida pela união dos 

modelos econômico, político, religioso, social, moral e educacional vigentes283. Com 

                                                             
283 Posteriormente, quando tratarmos sobre estas prisões, daremos mais fôlego aos comentários sobre a obra 

doutrinária. 
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efeito, o combate a todos estes pilares das injustiças sociais era dever do anarquista e 

imprescindível à revolução. Consequentemente, ter no sindicalismo seu único vetor social 

era demasiado arriscado, visto a característica economicista que poderia prevalecer em 

detrimento da proposta ideológica. 

 O pensamento basilar desta obra também estará expresso nas atitudes de Oiticica, 

sobretudo durante esta década quando as problemáticas que envolviam a sequência da 

militância libertária ganhavam maiores dimensões. Naquele momento, o professor do 

Pedro II buscou aproximar-se de novos espaços que o possibilitassem resistir às forças 

contrárias ao anarquismo, ampliar a divulgação de suas ideologias e fortalecer o 

manancial teórico que sustentavam e auxiliavam na defesa de suas críticas.  

À vista disto, acreditamos que nos deixar guiar pelo estudo de sua militância junto 

aos operários, nos atentando para os debates acerca da questão organizacional e 

ideológica que envolvia aqueles ambientes; perceber sua aproximação com as sociedades 

teosófica como alimento ao debate religioso; entender sua estreia na dramaturgia como 

mais um método pedagógico de crítica à ordem social; pensar sua atividade de colunista 

semanal do Correio da Manhã como estratégia de ampliação da dimensão da propaganda 

crítica ao sistema; e tudo isso envolvido pelo guarda-chuva da necessidade de organizar-

se eficientemente contra seus opositores parece ser muito proveitoso à nossa análise da 

vida militante de Oiticica. 

Assim, pensamos que, motivado pela tentativa de ampliar para além do 

sindicalismo a inserção social da ideologia anarquista, José Oiticica buscou explorar 

nestes “novos” ambientes temas que expusessem as contradições do capitalismo e seus 

braços de sustentação, entre eles a Igreja, o Estado e a moral social instituída por este 

sistema. Para tanto, a crítica à cultura burguesa sedimentada nos valores políticos, 
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religiosos e educacionais tradicionais, já muito desenvolvidas nos ambientes operários, 

ganharão destaque nas atividades que extrapolavam o mundo fabril.  

Se nas fábricas o cotidiano operário era um grande gatilho revelador das injustiças 

inerentes ao sistema capitalista e facilitava a construção das mentes revolucionárias, nos 

demais lugares se fazia necessário trabalhar conteúdos que fossem próximos ao público 

leitor, espectador ou ouvinte e promovessem também um choque de realidade. Assim, o 

professor anarquista levará às páginas do Correio da Manhã e às conferências proferidas 

nos salões de eventos da sociedade carioca suas considerações acerca dos modelos 

educacionais oficiais e das intencionalidades das cúpulas religiosas e governamentais. 

Nos palcos do histórico Teatro Carlos Gomes, apresentará suas insatisfações quanto à 

naturalização da moral social burguesa que, em sua perspectiva, contribuía para a 

degenerescência da humanidade. 

Vale ressaltar, como informa Samis, que nos ambientes sindicais a percepção dos 

males impingidos pelo sistema capitalista se dava pela participação direta no processo de 

produção e também pelo conhecimento teórico adquirido em palestras, leituras de artigos 

e variadas formas de expressões culturais, entre elas o teatro e a poesia. No entanto, estas 

linhas que dividiam os terrenos do ativismo eram meramente uma tradição, ou seja, “as 

dimensões de militância possuíam fronteiras puramente formais, constantemente 

ignoradas pela natural e inevitável comunicabilidade entre o mundo do trabalho e do 

conhecimento.”284. Nesta perspectiva, a militância versada no compartilhamento do 

conhecimento tinha o mesmo valor que o embate direto entre forças que compõem o 

universo laboral. Assim, continua o autor,  

 

                                                             
284 SAMIS, Alexandre. Pavilhão negro sobre pátria oliva: sindicalismo e anarquismo no Brasil. In: 

COLOMBO, Eduardo; COLSON, D. et al. História do movimento operário revolucionário. São Paulo: 

Imaginário; São Caetano do Sul: IMES, Observatório de Políticas Sociais, 2004. p.164 



182 
 

Para os anarquistas a arte engajada e a educação para a consciência de 

classe eram tão importantes quanto a luta concreta vivenciada nas sedes 
sindicais e nos confrontos de rua com a polícia associada aos interesses 

dos patrões.285  

  

 

Logo, entendemos que, mesmo somando atuações para além dos sindicatos, 

sempre em busca da garantia do protagonismo anarquista frente a luta social, é justamente 

uma prática extenuante realizada nos ambientes sindicais que dará fôlego e sustentará o 

ativismo do nosso personagem em terrenos ainda não tão explorados. Ou seja, a formação 

da consciência revolucionária a partir da propaganda falada, escrita ou representada. A 

experiência se mostra crucial para a sequência do seu ativismo libertário. 

Devemos lembrar que os filósofos libertários entendiam que a revolução social 

anarquista começa com a construção da consciência revolucionária e, para tanto, as 

práticas pedagógicas em benefício da promoção de uma instrução que possibilitasse o 

conhecimento das injustiças sociais era de suma importância. No meio sindical a 

orientação não era diferente, e não seria em outros campos. 

O que queremos dizer com isso é que é justamente a tentativa de encontrar novos 

veículos para inserção do pensamento libertário que se configura como novidade 

estratégica na militância de Oiticica. Visto que, em certa medida, as temáticas discutidas 

e as práticas desenvolvidas nestes espaços que passariam a ser utilizados em promoção 

da emancipação da humanidade já eram amplamente executadas nos ambientes sindicais. 

Este ativismo ressaltemos, produto direto da realidade imposta àqueles militantes, estava 

em acordo com as normativas da corrente de pensamento que defendiam, pois, “como 
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queria Malatesta, os anarquistas deveriam entrar em todos os campos que suscitassem as 

contradições do capitalismo.”286   

 Logo, nos próximos tópicos observaremos como o professor buscou resistir às 

forças contrárias à sua ideologia e, por meio da resistência e ampliação das formas de 

divulgação do pensamento libertário, fez frente às problemáticas impostas durante toda a 

década de vinte. Para ele, a revolução social embasada nas teses anarquistas continuava 

a ser o único horizonte salvador, e o sucesso desta empreitada dependia intimamente da 

capacidade organizativa dos elementos insubordinados. Afinal, a potencialização da 

divulgação do pensamento anarquista e a construção de uma organização libertária 

eficiente caminhavam juntas e com um mesmo fim, respectivamente, recrutar elementos 

que somassem aos seus propósitos de luta e promover uma propaganda eficiente do 

ideário ácrata em benefício da revolução.  

Estas concepções, bem expressadas nos momentos em que o professor e outros 

militantes se reuniram em torno da Aliança Anarquista, em 1918, e do PCB de 1919, 

tinham como importante suporte as ideias de Malatesta acerca das estratégias 

organizativas expostas em suas palestras e artigos, entre eles os intitulados “A 

Organização I” e “A Organização II”287. As ideias deste destacado filósofo anarquista 

influenciam diretamente as ações de José Oiticica.  

 

 

 

 

                                                             
286 SAMIS, Alexandre. Pavilhão negro sobre pátria oliva: sindicalismo e anarquismo no Brasil. In: 

COLOMBO, Eduardo; COLSON, D. et al. História do movimento operário revolucionário. São Paulo: 

Imaginário; São Caetano do Sul: IMES, Observatório de Políticas Sociais, 2004. p.164 
287 MALATESTA, Errico. Escritos Revolucionários. São Paulo: Hedra, 2008. p.103-116 
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3.1-“A Doutrina Anarquista ao Alcance de Todos”: a militância de José 

Oiticica, do operariado à imprensa burguesa; dos grupos de afinidade 

anarquista às sociedades teosóficas. 

 
 O estudo da militância de José Oiticica nos revela uma grande proximidade com 

algumas determinações estruturantes do pensamento anarquista de Malatesta, sobretudo 

no que tange à necessidade de implementação de uma estratégia organizativa como 

método revolucionário e de um ativismo que perpassasse por todos os campos que fossem 

possíveis denunciar as insuficiências e injustiças do sistema capitalista. Neste viés, o meio 

sindical seria percebido como mais um, e não o único vetor social de inserção das 

ideologias libertárias. Além de que a militância junto aos trabalhadores deveria combater 

a natureza economicista deste terreno, como indica o fragmento abaixo: 

 

 

Não se deve confundir o “sindicalismo”, que quer para si uma doutrina e 

um método para se resolver a questão social, com a propaganda, a 

existência e a atividade dos sindicatos operários. Os sindicatos operários 
(as ligas de resistências e as outras manifestações do Movimento 

Operário) são, sem dúvida alguma, úteis: eles são até mesmo uma fase 

necessária da ascensão do proletariado. Eles tendem a dar consistência 
aos trabalhadores de suas reais posições de explorados e escravos; 

desenvolvem neles o desejo de mudar de situação; habituam-nos à 

solidariedade e à luta, e pela luta, fazem-nos compreender que os patrões 
são inimigos e que o governo é o defensor dos patrões. [...]. É por isso 

que nós, anarquistas, preocupados antes de tudo com a realização de 

nosso ideal, longe de nos desinteressarmos pelo movimento operário, 

devemos tomar parte ativa nele e procurar fazer com que, ainda que se 
adaptando às contingências necessárias das pequenas lutas cotidianas, 

tenha a atitude mais crítica possível, segundo nossas aspirações, e torne-

se um meio eficaz de elevação moral e revolução. Mas isso tudo não é o 
“sindicalismo”, que quer ser doutrina e prática em si. [...]. O movimento 

operário, apesar de todos os seus méritos e de toda a sua potencialidade, 

não pode ser em si um movimento revolucionário, no sentido da negação 
das bases jurídicas e morais da sociedade atual. [...]. Concluindo, o 

sindicato operário é, por sua natureza, reformista, não revolucionário. 

[...]. O sindicato só pode fazer ação revolucionária se estiver impregnado 

do espírito de sacrifício, à medida que o ideal esteja situado acima dos 
interesses, ou seja, somente na medida em que cesse de ser sindicato 

econômico para se tornar grupo político fundado sobre um ideal, o que é 

impossível nas grandes organizações que necessitam, para agir, do 
consentimento das massas, sempre mais ou menos egoístas, medrosas e 

lentas. Desta forma, segundo minha opinião, o movimento operário é um 
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meio a ser utilizado hoje para elevar e educar as massas, para o inevitável 

choque revolucionário. Mas é um meio que apresenta inconvenientes e 
perigos. Nós, anarquistas, devemos trabalhar para neutralizar esses 

inconvenientes, evitar esses perigos, e utilizar, tanto quanto possível, o 

movimento para nossos fins.288 

 

 

Enrico Malatesta, em 1922, pelas páginas de Umanitá Nova expôs suas 

percepções acerca do “sindicalismo puro”, do caráter dos sindicatos e da participação dos 

anarquistas nestes ambientes. Apesar de longa a citação, achamos por bem expor as partes 

que, a nosso ver, resumem os principais pontos do seu artigo intitulado Sindicalismo e 

Anarquismo.  

Nossa escolha em iniciar este sub-tópico com a apresentação do pensamento de 

Malatesta se justifica por acreditarmos que as ideias expostas neste texto, somadas às 

experiências adquiridas em anos de ativismo, contribuirão com o desenvolvimento das 

estratégias utilizadas e desenvolvidas por José Oiticica. Norteando sua propaganda 

libertária quando o contexto político e sindical passava por transformações que afetariam 

diretamente a atuação dos anarquistas nos ambientes de luta social. Lembremos que, para 

este personagem, ampliar os espaços de ação e debate para além dos muros das fábricas, 

assim como construir grupos de viés ideológico melhor definido se tornaria fundamental 

para concretização de suas expectativas quanto à resistência e à continuidade da 

propaganda libertária. 

Na perspectiva de Malatesta, os sindicatos deveriam ser utilizados como um 

importante meio de conscientização acerca da necessidade da revolução devido ao 

potencial destas organizações em auxiliar diretamente no aumento substancial da 

percepção, por parte do proletariado, das mazelas da ordem vigente. No entanto, o 

                                                             
288 MALATESTA, Errico. Sindicalismo e Anarquismo. In: COÊLHO, Plínio Augusto (org. e trad.). 

Malatesta: Escritos Revolucionários. São Paulo-SP: Hedra, 2007. p.123-129 
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sindicalismo por si só, descaracterizado da consciência revolucionária introduzida pelos 

anarquistas, naturalmente se mostraria reformista, priorizaria a luta econômica e não a 

social. Dessa maneira, contribuiria para a manutenção do sistema capitalista justamente 

por não negar suas “bases jurídicas e morais”.  

Por conseguinte, em benefício da destruição da ordem burguesa, a utilização 

destes espaços seria frutífera aos anseios anarquistas somente se fossem transformados 

em ambientes de educação revolucionária e, em consequência, condicionados a 

divulgação do pensamento libertário em detrimento das questões de interesses pessoais e 

imediatas. Esta concepção pretendia neutralizar o perigo do economicismo289 inerente ao 

sindicalismo como tendência. Neste prisma, o movimento operário seria percebido como 

um importante meio, mas não um fim revolucionário. Ou seja, a ação libertária não 

poderia prescindir do movimento operário, mas resumir-se a ele seria um erro estratégico, 

já que, na sociedade anarquista, necessariamente sem classes, as questões de classe 

definidoras da luta operária perderiam sentido. 

Malatesta já havia apresentado tais ressalvas em outros momentos de sua extensa 

e intensa obra filosófica em prol da propaganda anarquista. Talvez, o momento mais 

famoso seja sua intervenção no Congresso Anarquista de Amsterdã, realizada em 5 e 6 

de outubro de 1907, quando debateu o posicionamento de Pierre Monatte290 acerca do 

papel do sindicalismo.  

                                                             
289 Concepção que privilegia os interesses econômicos (salários e condições de trabalho), subestimando ou 

ignorando a dimensão política destas lutas. 
290 Pierre Monatte foi um operário da indústria gráfica e está entre os principais organizadores da CGT 

(Confederação Geral do Trabalho), na França.  Possuía uma forte identificação com o anarquismo e 

defendia que o movimento sindicalista se bastava em si mesmo como meio para realizar a revolução social. 

Anos após o famoso debate com Malatesta, no Congresso de Amsterdã, aproximou-se dos Bolcheviques, 

filiando-se, em 1923, ao PCF (Partido Comunista Francês). No entanto já em 1924 acabou sendo expulso 

por suas posições contrárias à linha stalinista. CHAMBELLAND, Colette. Pierre Monatte, Une autre 

voix syndicaliste. coll.: Part des Hommes, Éd. de l'Atelier, 1999 
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O anarquista italiano, contrariando a proposta deste sindicalista francês, atentou 

para o perigo em identificar estes espaços como único veículo de inserção social do 

pensamento libertário, ou melhor, como única ferramenta revolucionária. Para Malatesta, 

“a organização operária, a greve, a greve geral, a ação direta, o boicote, a sabotagem e a 

própria insurreição armada são meios. A anarquia é o objetivo.”291 Assim, seria de suma 

importância que o militante anarquista não reduzisse suas ações às questões econômicas 

inerentes a este movimento e não esquecesse o ponto de vista da propaganda nos demais 

campos que compõe as críticas libertárias. 

Em sua perspectiva, sem diminuir a importância da militância nos sindicatos, a 

priorização desta estratégia como única forma de combate ao capitalismo, junto a 

expectativa de encontrar no movimento operário uma base da nova sociedade, configurar-

se-ia, futuramente, como graves problemas. Pois,  

 

 

A verdade é, segundo meu ponto de vista, bem diferente. Os operários 
suportam, como todo mundo, a lei de antagonismo geral, que deriva do 

regime da propriedade individual; eis porque os agrupamentos de 

interesses, sempre revolucionários, no início, enquanto são fracos e 

necessitam da solidariedade dos outros tornam-se conservadores e 
exclusivistas quando adquirem força, e, com a força, a consciência de 

seus interesses particulares. A história do trade-unionismo inglês e 

americano está aí para mostrar a maneira como se produziu essa 
degenerescência do movimento operário, quando ele se limita à defesa 

dos interesses atuais.292 

 

 

Neste prisma, a classe laboral e seus agrupamentos fechados, ou seja, as categorias 

inscritas em seus sindicatos e em defesa de suas necessidades particulares, poderiam se 

                                                             
291 MALATESTA, Errico apud SAMIS, Alexandre. A minha pátria é o mundo inteiro: Neno Vasco, o 

anarquismo e o sindicalismo revolucionário. São Paulo: Intermezzo, 2018. p.257 
292 https://www.marxists.org/portugues/malatesta/1907/10/05.htm. Pesquisado em 15/12/2020 

https://www.marxists.org/portugues/malatesta/1907/10/05.htm
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tornar obstáculos em direção à construção de um mundo, livre, horizontal e igualitário. 

Visto que, esta forma de “especialização”, ou estratificação da classe, resultaria em um 

sectarismo, em uma antagonização de interesses entre trabalhadores ainda mais violenta 

do que a existentes entre proletários e patrões.293  

Por meio destas críticas, entendemos que Malatesta, além de apresentar os riscos 

do economicismo, indicava a importância de encontrar outros campos que possibilitassem 

a inserção social do pensamento anarquista e otimizassem a construção da consciência 

revolucionária entre as classes subjugadas, o que, de certa forma, salvaguardava o 

movimento dos perigos de dependerem de apenas um núcleo de combate, nesse caso, o 

sindicato.  

Oiticica já havia demonstrado apreço pelas teses de Malatesta em outros 

momentos de sua trajetória, como por exemplo nas experiências da Aliança Anarquista e 

do PCB de 1919, quando participou destes agrupamentos fundamentados na noção de 

organização e partido preconizadas pelo italiano. As quais, passavam pelas precauções 

acerca do ativismo restrito ao sindicalismo. Logo, naquele momento de transformação 

política e ideológica nos ambientes operários e parlamentares, com o agravante do 

aumento da repressão governamental, pensamos que, em certa medida, estas precauções 

embasaram as ações de Oiticica na busca pela retomada da organização especificamente 

libertária. As quais, desta vez, trazem a novidade de utilizar variados veículos de 

divulgação propagandística, indo dos jornais operários aos de grande tiragem, das veladas 

proletárias aos palcos e salões de público mais diversificado.  

Assim, na década de vinte, José Oiticica inaugura sua atividade como colunista 

semanal do diário Correio da Manhã, onde tecerá contundentes críticas aos padrões 

                                                             
293 MALATESTA, Errico in: https://www.marxists.org/portugues/malatesta/1907/10/05.htm. Site visitado 

em 14/12/2020 

https://www.marxists.org/portugues/malatesta/1907/10/05.htm
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governamentais, à religião, ao capitalismo e à educação oficial. É também ao raiar dos 

anos vinte que escreve e estreia suas peças de cunho social no circuito comercial de teatros 

do Rio de janeiro, levando aos espectadores da capital federal uma noção de moralidade 

alternativa à imposta pela elite nacional. Para colocar ainda mais fermento em suas 

críticas à religião, expostas nas páginas ou nas peças, durante estes anos se aproximou e 

tornou membro da Sociedade Teosófica, lugar onde buscará ampliar seu conhecimento 

acerca da origem da humanidade no intuito de contribuir com seus questionamentos 

referentes a Igreja Católica. Afinal, o papel da igreja na manutenção da submissão 

humana é um tema abordado por Oiticica em todos estes espaços utilizados como lugares 

de propaganda social.  

Logo, buscando expor e analisar os percursos de seu ativismo social na década de 

vinte, dividiremos este tópico em três partes. As quais se referem aos espaços de 

propaganda social que entendemos ter importância para Oiticica na continuidade e 

resistência da divulgação do pensamento anarquista, ou seja, a militância nos ambientes 

operários, na imprensa de larga tiragem e no teatro. Em tempo, lembramos que as 

fronteiras que criamos aqui entre estes locais de militância não são rígidas, ao contrário, 

se articulam entre si. Se as utilizamos é por serem úteis à apresentação do tema, no sentido 

de tentarmos observar melhor como nosso professor procurou, através destes veículos, 

ampliar a dimensão da conscientização revolucionária. Respectivamente, comecemos 

pelas atuações no movimento operário, para, posteriormente, seguirmos com sua 

participação na imprensa burguesa e no teatro. 

 

3.1.1-Oiticica, o anarquismo e o movimento operário da década de 1920 

Como vimos, a década de 1920 iniciou-se sob o signo da reação oficial contra os 

elementos revolucionários. O Estado, combinando medidas repressivas com ações 
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assistencialistas que se pretendiam “preventivas”, buscava minar os espaços de ações dos 

indivíduos que, na perspectiva oficial, promoviam a desordem nacional. Nesta 

conjuntura, aproveitando que os sindicatos se mostravam importantes núcleos de 

combate, Oiticica, buscando resistir às forças contrárias que se apresentavam, assim como 

dar sequência em suas atividades de propaganda social, continuaria sua militância nos 

ambientes operários da cidade do Rio de Janeiro e até mesmo em outros estados, como 

Minas Gerais e São Paulo, sempre procurando afastar os trabalhadores da influência 

reformista, do sindicalismo inconsequente.  

Afinal, como queria Malatesta, o sindicalismo puro, atento somente às questões 

econômicas, não satisfazia os anseios dos elementos anarquistas. Portanto, era necessário, 

continuar a disseminação dos valores libertários entre o proletariado, mantendo a atenção 

em direção à neutralização do reformismo crescente nestes ambientes e, 

consequentemente, valorizar a necessidade da revolução. Visto que estes anarquistas 

negavam o papel do Estado como representante da vontade geral da população e 

propunham como solução a reconstrução total das bases econômicas, políticas e sociais. 

Com esta perspectiva e auxiliados pelo clima revolucionário ainda presente, nem 

mesmo o encerramento do importante periódico anarquista Spártacus, em janeiro de 

1920, ou a violenta ação policial foi capaz de cessar os esforços envidados por aqueles 

militantes. Consequentemente, ainda no primeiro mês daquele ano, Oiticica integrou o 

grupo de redatores responsáveis pelo jornal Voz do Povo, que em fevereiro já publicava 

seu primeiro número. Este jornal, lançado mais precisamente em 06 de fevereiro de 1920, 

tinha como fundador o militante e companheiro na Insurreição Anarquista, Carlos Dias. 

Sua redação estava localizada na Rua da Constituição, n°12, segundo andar, sede da 

Federação dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (FTRJ). 
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 Um dos anúncios do início de suas atividades veio pelas folhas do jornal A Noite, 

na sessão Imprensa Carioca, encontrado na segunda página, que assim escrevia: 

“Começou a circular hoje o novo órgão da Federação dos Trabalhadores do Rio de 

Janeiro. Trata-se de um jornal diário, saindo pela manhã e contando com as possibilidades 

para longa vida e futuro brilhante”294. Segundo Samis, este periódico seria o único de 

caráter anarquista a circular diariamente no Rio de Janeiro.295  

A Federação dos Trabalhadores do Rio de Janeiro seguia as bases do 

sindicalismo revolucionário, posicionamento bem esclarecido já no início de seu Estatuto, 

e vinha preencher as lacunas da organização operária surgida com o fechamento da 

Federação Operária do Rio de Janeiro (FORJ), em 1917, e da União Geral dos 

Trabalhadores (UGT), em 1918. Estas instituições, por ordem policial, haviam encerrado 

suas atividades em momentos de radicalização dos conflitos entre revolucionários e 

governos. 

 Desta maneira, defendia que os sindicatos a ela filiados primassem pela 

organização do proletariado de maneira que as bandeiras de luta extrapolassem as 

barreiras economicistas e alcançassem a emancipação completa dos indivíduos. Assim 

nos mostra o primeiro artigo do estatuto da FTRJ : 

 

 

Art 1
0
 - A Federação dos Trabalhadores do Rio de Janeiro nesta 

Capital, organizada de accordo com os presentes estatutos, tem por 

fim: 

a)  - Promover o levantamento moral e intellectual dos 
trabalhadores; 

                                                             
294 IMPRENSA CARIOCA. A Noite. Rio de Janeiro-RJ, 06 de fevereiro de 1920, N° 2928, ano X, p.2 
295 SAMIS, Alexandre & LOPES, Milton. José Oiticica: Notícias de um professor libertário. In: 

Encontros: revistas do departamento de História do Colégio Pedro II, n° 9, Dezembro de 2007. p.70-

81 
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b)  - Empregar todos os meios (digo) esforços para melhorar as 

condições economicas, profissionaes e sociaes dos mesmos, até 
a sua completa emancipação296 

 

 

Este caminho seria construído sobre as vias autônomas de ação, se posicionando, 

então, contra as políticas intervencionistas e reformistas defendidas seja nas arenas 

parlamentares ou por correntes sindicalistas. Neste prisma, a FTRJ, no terceiro artigo de 

seu estatuto informava que:  

 

 

Art 3
0
 - A Federação dos Trabalhadores do Rio de Janeiro não 

pertence a nenhuma escola, facção ou doutrina politica, não 
podendo tomar parte colectivamente em eleições, manifestações 

partidarias ou religiosas, nem tampouco qualquer dos seus 

membros, individualmente livres e autonomos, poderá servir-se 
de um título ou funcção da Federação, com esse intuito.297 

 

 

Para conseguir atingir seus objetivos, esta agremiação, acenando à importância 

das mulheres no processo revolucionário, defendia a importância da instrução da operária, 

a qual contribuiria diretamente no despertar das mentalidades insubordinadas. Assim, o 

conhecimento científico atuaria juntamente ao conhecimento prático acerca das 

normativas capitalistas. O resultado pretendido era a construção livre e autônoma das vias 

emancipadoras. Para tanto, esclarece o segundo artigo:  
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Rio de Janeiro-RJ, 06 de fevereiro de 1920. N°1 
297 ESTATUTOS DA FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES DO RIO DE JANEIRO. Voz do Povo. 

Rio de Janeiro-RJ, 06 de fevereiro de 1920. N°1 
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Art 2
0
 - A Federação realizará os seus objetivos pelos seguintes 

meios: 

a)  Promovendo nas sédes das Associações federadas, conferencias e 

palestras sobre assumptos que digam respeito ao melhoramento 

sucessivo das classes trabalhadoras; 

b)  Creando bibliothecas de carater sociologico e economico, e escolas 

ou cursos primarios, secundarios e profissionaes; 

c)  Editando um jornal destinado à propaganda e à defesa das 
reivindicações operarias; [...]298 

 

 

Estes três artigos que abrem o Estatuto da FTRJ nos deixam claro que, assim como 

suas antecessoras, continuaria a fazer frente à ordem social vigente e defender uma ação 

independente quanto a luta pelas conquistas econômicas, mais imediatas, e sociais a longo 

prazo. Portanto, a interferência do governo, ou de outros elementos distantes das 

associações a ela filiadas, nas relações entre patrões e funcionários não se mostrava uma 

via trafegável. Pelo contrário, era proibido o uso de tal artificio.  

Este posicionamento estava intimamente próximo à crítica anarquista que 

afirmava as medidas assistencialistas serem nada mais que artimanhas do capitalismo 

para ludibriar os trabalhadores. Esta proximidade acerca das questões que envolviam as 

críticas ao sistema e as soluções encontradas oportunizava aos anarquistas utilizar os 

órgãos sindicalistas, no sentido da perspectiva revolucionária, como um profícuo meio de 

divulgação das teorias libertárias. 

Em acordo com estas determinações, Oiticica aproveitou as páginas do Voz do 

Povo, porta voz da FTRJ, para tecer suas críticas ao avanço do intervencionismo 

capitalista sobre as questões de ordem social, alertando os trabalhadores acerca dos riscos 

de se ter “aliados” estranhos ao ambiente fabril. Na coletânea intitulada Mau Caminho, 

afirmava que,  
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Os donos do capital são de natureza astusciosissima e os perigos na 

riqueza lhes espertam na ambição e no tino, a habilidade de adaptação. 
Adaptação consiste, nesta hora, como todos os tempos, em conseguir 

mystificar os homens do trabalho, em sacudir lhes pelos olhos promessas 

e vaidades e desvirtuar, com rótulos e reformas falsos, o movimento real 
da emancipação. Por isso havendo outra hora combatido o socialismo, os 

capitalistas se fazem hoje socialistas extremados. Socialistas, notem bem, 

não comunistas. Lograram para isso, deturpar o nome de socialismo, 

tornando-o synônimo de partido reformista apagando-lhe a significação 
própria da socialização da produção e dos instrumentos de trabalho para 

dar-lhes outra, a de corrente parlamentar forgicadora de leis garantidoras 

do trabalho, mas trabalho assalariado299 

 

 

Nas linhas que seguem, Oiticica continua o ataque à tendência socializante que 

toma os parlamentos europeus. Para o professor anarquista, esta inclinação seria motivada 

pela tentativa de resistência ao avanço revolucionário russo, de tal forma que, ameaçado, 

o Estado burguês, que sustentava e defendia o sistema capitalista, abriria concessões para 

atender uma pequena parcela das questões presentes nas bandeiras de luta operária. Nesta 

conjuntura, alguns parlamentares, temendo serem apeados do poder pelas classes 

populares, “se fazem socialistas, tornam socialistas os parlamentos e, para embebedar as 

massas, concedem, nesses parlamentos, uns logarisinhos aos operários.”300 Esta inflexão 

na postura política acerca das questões laborais, em sua perspectiva, poderia levar ao 

arrefecimento dos setores operários e, consequentemente, minar os avanços 

revolucionários conquistados até então. 

O antiparlamentarismo era um consenso entre os libertários, de tal forma que 

podemos pensar que as análises de Samis301 acerca das denúncias efetuadas pelo 

anarquista Neno Vasco302 ao socialismo parlamentar cabem também na apreciação das 
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críticas de Oiticica a estes grupos. Consequentemente, não seria errôneo afirmar que por 

meio destas críticas, José Oiticica buscava revelar a tônica de suas argumentações 

concernentes à sequência do movimento operário. Como Neno, se posicionando 

contrariamente às estratégias reformistas, Oiticica colocava em prática a teoria 

revolucionária. Ao condenar as diretrizes legalistas, o professor acabava por valorizar as 

medidas radicais propostas como solução às problemáticas operárias. 

Ao expressar suas reflexões sobre as atitudes dos parlamentares europeus e os 

problemas que poderiam acarretar à luta pela emancipação social, Oiticica buscava afastar 

o operariado brasileiro das vertentes socialistas que pretendiam pavimentar as vias da 

equidade pelos dispositivos políticos. Logo, atacava também os políticos brasileiros 

defensores da solução social por vias parlamentares, que buscavam entre o operariado 

trânsito para suas ideias, como Mauricio de Lacerda303. Segundo John W. Foster Dulles, 

Lacerda colaborava assiduamente na Voz do Povo. 

Seja pela redação ou pela fala, o professor buscava informar e instruir os 

trabalhadores acerca do contexto político pretendendo confirmar as estratégias defendidas 

pelo sindicalismo revolucionário e os valores preconizados pelo anarquismo como únicos 

caminhos para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Assim, em artigos ou 

palestras defendia a revolução como solução às iniquidades sistêmicas, contribuindo para 

que estes espaços se tornassem lugares de “ginástica revolucionária” que 
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conscientizariam o proletariado quanto a necessidade das transformações das estruturas 

sociais, e não somente das econômicas.  

Com este objetivo e atendendo ao convite da FTRJ, José Oiticica realizou uma 

conferência, em 14 de março de 1920, na sede da Associação dos Sapateiros, Praça da 

República, n° 53, na qual ressaltou a força contida no movimento operário no sentido de 

contribuir com a transformação social, se fazendo imperiosa a organização da luta com 

fins revolucionários. Buscando animar os trabalhadores ali presentes, ressaltou em seu 

discurso que a cidade do Rio de Janeiro logo presenciaria a sublevação das classes 

oprimidas que, conscientizadas da exploração a que eram submetidas pelas normativas 

capitalistas, fatalmente iniciariam A Grande Revolução304.305 Segundo a nota informativa 

publicada no periódico O Jornal, esta atividade contou com grande número de operários 

que, ao termino da palestra, “aclamaram” o professor do Pedro II e seguiram “para os 

subúrbios da cidade”306. No dia seguinte a esta conferência estouraria no Rio de Janeiro 

a Greve da Leopoldina. 

Desde o dia 7 de março, a partir de um manifesto, a União dos Empregados da 

Leopoldina, organizada pelos operários da Leopoldina Railway vinha reivindicando 

aumento salarial aos trabalhadores, pagamento em dobro “aos serviços extraordinários” 

e “justificação” para as demissões. Este documento estipulava um prazo de sete dias para 

o posicionamento da empresa, caso contrário entrariam em greve. Assim, no dia 15, 

terminado o tempo concedido, e devido às negativas dos patrões, os operários deram 

inícios às paralizações. A greve estava marcada para iniciar às 14h, principiando pela 

paralização dos bondes que saíam da Praia Formosa, da Penha, de Petrópolis e Niterói. 

De posse de tal informação, a chefatura da polícia carioca espalhou contingentes de 
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soldados para os postos selecionados como estopins da paralização, assim, antes do 

horário marcado, as forças de repressão já estavam alocadas nas estações supracitadas. O 

regimento do 10° Distrito Policial, na tentativa de garantir a circulação dos trens, foi 

distribuído da Praia Formosa até São Cristóvão. De nada adiantou, no horário marcado 

os operários iniciaram as paralizações, sendo que após isso somente mais dois bondes 

sentido à Penha partiram daquela estação. Segundo o delegado do 10º, Faria Souto, no 

momento em que a parede foi declarada os operários ali presentes deram vivas à José 

Oiticica e Maurício de Lacerda.307 

Não é a nossa pretensão identificar a veracidade deste episódio, no entanto, o fato 

do delegado citar estes importantes personagens da história dos movimentos sociais no 

Brasil, nos revela que aos olhos do Estado, apesar de ideologicamente divergentes, José 

Oiticica e Maurício Lacerda compunham as listas dos elementos incendiários e 

configuravam como lideranças destes movimentos que, no discurso oficial, promoviam a 

desordem que, além de prejudicar o desenvolvimento da nação, afetavam o bem-estar dos 

“cidadãos de bem” e “ordeiros”. Em consequência deste destaque, mesmo sem participar 

diretamente da paralização, o professor anarquista seria um dos presos durante a greve. 

As matérias referentes à greve da Leopoldina, publicadas no periódicos O Jornal 

e no Correio da Manhã nos dão noção da dimensão desta parede que se iniciou entre os 

trabalhadores ferroviários e espalhou a outros setores que, em solidariedade aos 

companheiros, também decretaram a paralização das atividades. Segundo estes 

informativos, a parede mobilizou um substancioso número de trabalhadores, de tal forma 

que obrigou a empresa a alocar como maquinistas funcionários bem menos experientes e 

de contratos recentes. Em auxílio à empresa, as autoridades disponibilizaram empregados 
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municipais que, junto aos trabalhadores cedidos pela Light, ficaram responsáveis pela 

condução dos bondes da Leopoldina. Para fazer a segurança dos comboios a Marinha 

enviou uma parcela de seus soldados. Estas alianças entre empresas e Estado buscavam 

pressionar os trabalhadores em greve a retomar suas atividades, no entanto, o resultado 

foi um grande número de acidentes ferroviários.308 

A greve se tornava cada vez mais volumosa, ganhava cada vez mais corpo, 

sobretudo após a moção conjunta309 de apoio, em 21 de março, da FTRJ e da Federação 

dos Condutores de Veículos e a paralização de vários outros setores em solidariedade aos 

ferroviários. Entre as organizações que declararam greve estavam a União dos Operários 

em Construção Civil, a Associação dos Padeiros, os metalúrgicos, os membros do Centro 

Cosmopolita e a União dos Operários em Fábricas de Tecido. Nas informações contidas 

no Correio da Manhã, “a greve foi-se estendendo por várias classes, fazendo-se previsões 

de que outras mais adherirão ás que já estão em parede.”310 

As previsões se mostraram verdadeiras e no dia 25 de março os funcionários 

municipais responsáveis pela limpeza das ruas também cruzaram os braços, os operários 

do Loyd Brasileiro também aderiram à greve. O movimento paredista ganhava cada vez 

mais fermento com as novas adesões pressionando a classe patronal e o governo, que 

mais uma vez recorria às ações repressivas para tentar encerrar a paralização. Em 

Petrópolis, do alto da serra, o presidente Epitácio Pessoa, junto ao alto escalão 

governamental, “informava” os cidadãos, amparados no discurso da “planta exótica”311, 
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que “a greve era motivada por estrangeiros extraditados, nada tinha a ver com a realidade 

nacional,” e, portanto, pedia para a população se afastar dos locais onde se concentravam 

os grevistas, já que forças armadas agiriam energicamente “em benefício da restauração 

da ordem.”312 Com este discurso, os líderes da República buscavam minar o apoio aos 

paredistas e justificar suas ações violentas em direção aos trabalhadores. 

No entanto, as afirmações que compunham a nota oficial se mostravam bem 

distantes das problemáticas presentes no cotidiano dos operários da Leopoldina Raiway. 

Sendo assim, buscando revelar à população carioca as verdadeiras condições a que 

estavam expostos, o presidente da União do Empregados da Leopoldina, a partir das 

páginas do Correio da Manhã, informou que os funcionários além dos baixos salários 

ainda padeciam com a diferença de ordenados entre trabalhadores nacionais e ingleses, 

visto que a empresa inglesa remunerava melhor seus conterrâneos. Logo, este fato, unido 

a demissões sem justa causa e a falta de remuneração dobrada referente às horas 

trabalhadas em “serviços extraordinários”, levou a conclusão que seria “melhor ficar 

desempregados do que ficar na escravidão que nos encontramos”.313 

O periódico Voz do Povo também informava os acontecimentos relacionados à 

conflagração que se iniciou com os funcionários da Leopoldina. Os redatores, em acordo 

com o Estatuto da FTRJ, incentivavam os operários de variados setores laborais a 

aderirem à greve, ao mesmo momento que alertavam para os perigos de cederem sua 

liberdade de reinvindicação à políticos de interesses escusos. Alerta que nos revela a outra 

forma de intervenção estatal, a mediadora. 

Junto à repressão aos trabalhadores, o presidente Epitácio havia determinado que 

o Ministro da Indústria, Viação e Obras Públicas, Pires do Rio, interviesse nas tratativas 
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entre os operários e patrões da Leopoldina. No entanto, as propostas de aumento de salário 

sem a garantias da manutenção dos vínculos empregatícios dos grevistas, como proposto 

pelo Ministro, não agradava às comissões de representação dos trabalhadores e às 

motivava a dar continuidade às paralizações314. Nesta conjuntura, as páginas do Voz do 

Povo, buscando animar cada vez mais o operariado, afirmavam que o Rio de Janeiro 

presenciava a iminência de uma greve geral que evidenciaria a força do proletariado 

carioca.315  

Entretanto, os dias seguintes iriam mostrar o contrário, as forças governamentais 

prevaleceriam sobre a resistência operária. Sem o sucesso imediato esperado pela 

mediação do Ministro, visto que as garantias não asseguravam a preservação do emprego 

dos envolvidos nas paredes, Epitácio Pessoa ordenou o que foi chamado de “medidas 

extraordinárias”, ou seja, mais uma vez o Estado lançava brutalmente suas espadas contra 

as classes subalternas. Consequentemente, logo iniciaram as prisões em massa e as 

invasões de sedes operária, fazendo de lugares como a Praça Tiradentes e a Praça da 

República grandes campos de batalhas.316 Nas proximidades destes locais se 

concentravam um maior  número de núcleos sindicais e se realizavam manifestações em 

prol do proletariado. Somente no dia 25, em invasão ao Centro Cosmopolita no momento 

em que se realizava uma assembleia, a polícia encarcerou mais de 400 trabalhadores e, 

no dia anterior, os agentes haviam prendido vários redatores do Voz do Povo 317. 

Entre os detidos naquela conjuntura estavam os militantes anarquistas Fábio Luz, 

Álvaro Palmeira, José Oiticica e Otávio Brandão. Estes foram presos, em sigilo, pela 

polícia carioca. A detenção, afirma o Correio da Manhã, se deu de forma interessante, 
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visto que nenhuma delas foi executada contra algum ato de greve. Fábio Luz recebeu em 

sua casa um recado, que se mostraria falso, requisitando seu comparecimento à sede do 

Voz do Povo, assim, atendendo ao chamado, para lá partiu e, quando se aproximava do 

destino, foi abordado por agentes do Corpo de Segurança e “convidado” a acompanhá-

los até o chefe de polícia, sendo liberado somente no dia seguinte. A detenção de Álvaro 

Palmeira seguiria os mesmos estratagemas usados com o médico libertário. Já José 

Oiticica e Otávio Brandão foram presos a partir de outro roteiro. Os policiais perseguiam 

à distância o professor do Pedro II enquanto caminhava pelo bairro da Tijuca. Na rua São 

Francisco Xavier, n° 228, em frente ao Colégio Militar, o anarquista percebeu a 

movimentação estranha daqueles homens e entrou na farmácia de Brandão, demorando 

pouco por lá desapareceu após sua saída. Os agentes entraram no estabelecimento e 

levaram o farmacêutico à Central de Polícia, liberando somente no outro dia a tarde. 

Quanto à Oiticica, a força policial negava que havia envolvimento com seu 

desparecimento.318  

Naquela noite do dia 24, José Oiticica também não voltaria para casa, 

consequentemente, sua família logo tratou de procurar informações sobre o paradeiro do 

professor. Quando isso acontecia, conforme sua filha Sônia, já imaginavam o motivo da 

ausência, e como era prática da polícia não os avisar sobre as detenções, era por vias 

próprias que buscavam informações, seja ligando para amigos ou indo até a Casa de 

Detenção319. Desta vez não seria diferente. No entanto, as informações colhidas se 

mostravam divergentes, enquanto pessoas próximas ao militante anarquista afirmavam 

que o mesmo fora detido, encaminhado à Casa de Detenção e transferido para a Brigada 

Policial, o inspetor do Corpo de Segurança, Capitão Júlio Rodrigues, negava que havia 
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aprisionado o professor.320 Após a liberação dos companheiros de militância de José 

Oiticica, o Chefe de Polícia, Geminiano da Franca, confirmou que o professor se 

encontrava na Brigada desde a noite de 24 de março.321 

O aprisionamento de importantes colaboradores do Voz do Povo nos indica a 

atenção da polícia àquele jornal e seus componentes. Temendo que aquelas páginas 

dessem ainda mais fôlego ao movimento que tendia a paralisar totalmente a cidade do 

Rio de Janeiro, Geminiano ordenou a detenção e fichamento destes elementos. Enquanto 

detidos, sofreram de fome e desconforto, tendo de se aconchegarem, durante o período 

em que estiveram no Corpo de Segurança, em cadeiras desconfortáveis. José Oiticica, 

transferido para Brigada Policial na mesma noite de seu aprisionamento, teria “vida mais 

branda” naquele momento de reclusão forçada.  

A observação das condições destes aprisionamentos nos levam a dois 

apontamentos concernentes à José Oiticica. No primeiro deles baseamo-nos no relato de 

Otávio Brandão acerca do episódio. Este, escrevendo sobre o acontecimento, informou 

que após passar a noite no Corpo de Segurança foi levado à Brigada momentos antes de 

ser solto, lá o tratamento a eles destinados divergia positivamente do experimentado no 

primeiro local.322 Oiticica, em situação diferente, foi imediatamente transferido para a 

Brigada. Consequentemente, defendemos que as credenciais sociais do professor do 

Pedro II, assim como em 1918, acabavam lhe concedendo prerrogativas nos momentos 

de aprisionamento. A despeito de ter ficado três dias detido323, sua origem social e o fato 

de ser bacharel e pedagogo em uma instituição educacional de inegável reconhecimento 

possibilitava ao anarquista um sofrimento em menor escala das agruras impostas pela 
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repressão estatal, quando comparada a outros companheiros. O segundo apontamento se 

ampara na extensão da prisão do nosso personagem, acumulando dois dias a mais que 

seus parceiros de redação do Voz do Povo. Este fato evidencia que, aos olhos do Estado, 

ele se destacava entre os “perigosos subversivos libertários”, de tal forma que mantê-lo 

em cárcere, ao menos até o fim da greve, se fazia necessidade “em benefício da ordem”.  

A violência com que a repressão policial tratou a greve afetava diretamente os 

ânimos dos trabalhadores. Algumas categorias, como os trabalhadores em carpintaria e 

no comércio, afirmavam seu retorno às atividades, o movimento dava indícios de 

arrefecimento. Outro dividendo da repressão era que as prisões e violências em geral 

reservadas aos grevistas resultavam no fortalecimento das “lideranças amarelas”324 como 

condutoras dos rumos da parede. De tal forma que, a partir de reuniões com o Epitácio 

Pessoa, foram acordadas a readmissão dos funcionários em greve, a reabertura dos 

sindicatos e liberdade aos operários sem acusação de atos ilegais e a greve foi dada como 

extinta em 29 de março de 1920. O que, para os adeptos do sindicalismo revolucionário, 

se configurou como uma grande derrota, uma vitória do capitalismo e da burguesia sobre 

um movimento que alimentava grande expectativa em torno da emancipação dos 

trabalhadores, ao menos na perspectiva da FTRJ.  

As palavras de Astrojildo Pereira, ainda anarquista, expressam bem o sentimento 

dos defensores do sindicalismo livre que esperavam que o resultado daquelas 

movimentações incentivasse o fortalecimento das organizações de cunho revolucionário, 

assim escreve: 
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Ora, de tudo isso há uma grande lição a comprovar: os interesses da 

burguesia e do proletariado são interesses oppostos, irreductiveis e 
irreconciliáveis. Na hora actual do mundo eles se chocam em luta aberta, 

e um dos contendores terá que esmagar o outro. [...]. Saiba o  proletariado 

aproveitar a dura lição. Reforce, solidifique, integralize a sua organização 
de classe. Que a actuação cotidiana, de educação para a luta, eleve a 

consciência das massas á altura do momento historico que vivemos, 

fazendo de cada associação um batalhão aguerrido e de cada operário um 

soldado rijo. A guerra vai ser implacável, e a vitória estará, como em 
todas as guerras, ao lado do mais forte. Si o proletariado quer vencer, si 

tem a firme determinação de vencer, há um só e único meio de vencer: 

tornar-se o mais forte. A grande lei do mundo é a força, é o ferro—e tudo 
mais são illusões ou hypocrisias perigosas.325 

 

 

Os resultados desfavoráveis, na perspectiva anarquista, obtidos na Greve da 

Leopoldina comprovavam que o afastamento dos elementos reformistas inseridos nos 

sindicatos se fazia urgente. O que certamente incentivou o corpo diretivo da FTRJ a dar 

sequência na organização do Terceiro Congresso Operário Brasileiro, que vinha sendo 

aventado desde setembro de 1919326, mas contava com atraso em sua organização, como 

confirma o alerta publicado por L.A. Lourenço no Voz do Povo: 

 

 

Estamos em fins de fevereiro e pouco ou nada se tem feito para que o 

proximo Congresso tenho exito almejado. [...]. É preciso desde já ir 
publicando as adhesões recebidas pois isso servirá de incentivo ás que 

ainda se conservam quedas. A data também precisa se marcada com o 

tempo necessário para que as delegações dos estados mais longínquos, 
possam estar nessa Capital a tempo de tomarem parte no mesmo. Dado o 

atrazo que se encontram estes trabalhos, julgamos improvavel a sua 

realização em Abril. É preciso tempo; e o tempo indispensável, para a 

resposta das adhesões e preparar o local para o funcionamento do 
Congresso a exemplo do que se fez em 1913.327 
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Em consequência, logo que se findou a Greve da Leopoldina, a comissão de 

organização do Congresso tratou de informar as associações operárias que já haviam 

confirmado presença no evento sua pretensão em romper “finalmente com o 

indiferentismo que tem vivido, até estendido entre nós, as classes trabalhadoras”. Nesse 

aspecto, se o resultado da parede generalizada, que se deu entre os dias 15 e 29 de março, 

no Rio de Janeiro, configurou, em imediato, uma derrota aos sindicalistas 

revolucionários, em médio prazo serviria como combustível à agilização da confecção 

daquela convenção que, a despeito da participação de agremiações de variados matizes, 

reafirmaria as bases do sindicalismo livre.  

Até aquele momento, haviam confirmado participação a Aliança dos Operários 

em Calçados, representada por José Elias e Pedro Bastos; a União dos Chapeleiros, 

representada por Sebastião José de Moraes e Eduardo Rodrigues Pacheco; a União dos 

Operários em Construção Civil, representada por Domingos Passos e José Teixeira; a 

União dos Operários em Tinturarias, representada por Jose Reza e Joaquim Ferreira 

Pinto; todas elas da Capital Federal. De Niterói, até então, viria a Liga dos Operários da 

Construção Civil, representada por João Botino e Antonio Augusto de Azevedo. De 

Minas Gerais a Federação Mineira, sem informar seus delegados, também afiançaram 

sua participação. Por fim, de São Paulo viria a União do Trabalhadores Gráficos 

representada por Ibissen Dias, João C. Pimenta e Isidoro Diego.328  

O esforço envidado pela comissão do Congresso acabou por contrariar as 

previsões de Lourenço. No final de abril teriam início as atividades do evento com a 

sessão preparatória, realizada no dia 23, às 19 horas, na sede da União dos Operários em 

Fábricas de Tecidos, rua do Acre, n°19, e contou com a presença de 103 delegados de 
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variadas regiões do país.329 330 No decorrer dos dias compareceram 150 representantes de 

64 associações de origens estatais diferentes.331  

Conforme Samis, neste encontro, com algumas ressalvas, foram reafirmadas as 

decisões dos Congressos de 1906 e 1913. Entretanto, em suas resoluções aparecia a defesa 

da “prioridade da sindicalização por ‘indústrias’, em detrimento da organização por 

‘ofício’.” Este fator evidenciava uma “adequação ao novo quadro da indústria brasileira 

do pós-guerra”.332 Em suas assembleias, para além das questões especificas ao operariado 

nacional, se discutiu o avanço da revolução da Europa pretendendo extinguir dúvidas e 

estabelecer , mesmo que veladamente, “acordos, simpatias e desafetos”. Neste momento, 

os congressistas saudaram a III Internacional de Moscou.333 Reafirmando a solidariedade 

entre os trabalhadores e a perspectiva internacionalista do movimento, o evento se 

encerrou, no dia 30, com “moções de apoio aos trabalhadores portugueses, 

revolucionários mexicanos e russos, aos trabalhadores irlandeses – perseguidos pelo 

Estado inglês – e às manifestações contra o assassinato de Rosa Luxemburgo e Kal 

Liebknecht.”.334 

Na esteira do Terceiro Congresso Operário Brasileiro viriam as “comemorações” 

do 1° de Maio de 1920. Assim, marcando a despedida dos delegados que compareceram 

ao evento, a FTRJ desenvolveu um programa de atividades relacionados à efeméride que 
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se encerraria com a recepção daqueles representantes sindicais e uma conferência de José 

Oiticica no Centro Cosmopolita, na qual versaria sobre a emancipação proletária.  

Em sua fala, o professor procurou demonstrar suas percepções sobre a finalidade 

das organizações operárias em benefício da luta contra a burguesia, ressaltando a 

importância do direcionamento do conflito de classes para a construção das consciências 

revolucionárias. Entretanto, procurou esclarecer acerca dos perigos de se renderem ao 

economiscismo e ao reformismo defendido pelo intervencionismo estatal e praticado 

pelas correntes cooperativistas.335 Dessa forma, a argumentação de Oiticica, além de 

desvalorizar a importância do Estado na condução da sociedade, vinha em acordo com a 

moção aprovada no 3° Congresso, que desaconselhava a participação dos federados nas 

movimentações cooperativistas, devido a divergência de propósitos 336. Ao mesmo tempo, 

focalizava as prédicas libertárias que afirmavam o movimento operário ser um meio e a 

sociedade anarquista o objetivo final. 

Nesta pesquisa não encontramos documentos que revelassem claramente a 

participação de José Oiticica neste evento. Entretanto, devido a sua intensa participação 

como redator no diário informativo da FTRJ, podemos presumir que nosso personagem 

esteve entre os organizadores ou participantes daquela convenção. Nossa hipótese ganha 

ainda mais corpo quando notamos que seu nome aparecia como conferencista da atividade 

que marcava a despedida daqueles delegados ao Distrito Federal. 

Aqueles elementos que se fizeram presentes no Centro Cosmopolita ainda não 

sabiam, mas aquela seria a última vez que haviam se reunido em um congresso nacional 

onde os valores do sindicalismo revolucionário se fariam prevalecer como forma de 

organização do movimento operário brasileiro. O Quarto Congresso Operário Brasileiro, 
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apesar das tentativas, nunca aconteceu. A repressão que se abatia sobre os militantes das 

tendências revolucionárias impactava na promoção das suas ideias como protagonistas da 

organização das classes oprimidas. Mesmo que incipientes, as tendências cooperativistas 

e nacionalistas iam conquistando espaços entre os sindicatos, assim como o bolchevismo 

que tocava alguns corações antes tingidos de negro. 

O ano de 1921 se abria sob a signo da repressão policial que encontrava, cada vez 

mais, um respaldo no legislativo nacional. Logo em janeiro os parlamentares trataram de 

autorizar dois projetos de lei que de certa forma se complementavam quanto ao intento 

de exterminar os elementos que se movimentavam contra a ordem instituída. Assim, no 

sexto dia daquele mês foi aprovado o decreto n° 4.247, que regulava a entrada de 

estrangeiros e delimitava os casos ou motivos passíveis de deportação. Por meio do 

documento, o Estado informava que todo estrangeiro considerado em seu país elemento 

de desordem, que tenha sido expulso, que tenha provocado atos de violência motivados 

por religião ou orientação política, que seja fugitivo ou condenado por homicídio, furto, 

roubo, entre outros, ou que tenha sido condenado no Brasil pelos mesmos crimes poderia 

ser expulso do país dentro do prazo de cinco anos, contados desde sua chegada.337 

Na segunda quinzena do mesmo mês, mais especificamente no dia 17, o governo 

sancionou uma lei que atacava especificamente os anarquistas deixando isso claro em seu 

subtítulo, “Regula a Repressão do Anarquismo”. Samis esclarece que os quatorze artigos 

que compunham esta lei eram frutos das experiências adquiridas pelo Estado nos 

momentos em que atuou contra os movimentos anarquistas e operários. No entanto, 

afirma o historiador, mesmo que nominalmente tivesse definido seu objeto de punição, o 

decreto n° 4.269, foi utilizado para reprimir outras forças ou movimentos sociais que se 
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contrapusessem mais diretamente ao poder instituído.338 As penas aplicadas aos “crimes” 

definidos por este decreto iam de três meses a cinco anos de reclusão, dependendo de qual 

fosse o delito e independente de nacionalidade339. Assim, o governo de Epitácio Pessoa 

construía legalmente um mecanismo de punição que era válido para todo ativista 

libertário, sendo ele brasileiro ou não. Ou seja, por meio destas leis o Estado justificava 

as condenações aos ativistas sociais com prisões e deportações.  

Para Samis, “Em termos reais, as leis de 1921 não acrescentaram aos imigrantes 

radicais maiores problemas aos já enfrentados nas anteriores, de 1907 e 1913. Após 1921, 

as deportações até teriam diminuído, se comparadas aos momentos imediatamente 

anteriores à conjuntura de 1917-1919”.340 No entanto, pensando especificamente na 

militância de José Oiticica, entendemos que o artigo primeiro do decreto 4.269, ao 

criminalizar, entre variadas atividades, a divulgação do anarquismo pela escrita, como 

exposto abaixo:  

 

 

Provocar directamente, por escripto ou por qualquer outro meio de 
publicidade, ou verbalmente em reuniões realizadas nas ruas, theatros, 

clubs, sédes de associações, ou quaesquer logares publicos ou 

franqueados ao publico, a pratica de crimes taes como damno, 

depredação, incendio, homicidio, com o fim de subverter a actual 
organização social341 
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acabou refletindo na publicação de seus artigos na imprensa social que resistia às 

determinações oficiais342. Sendo possível encontrar durante este ano poucos trabalhos que 

levavam sua assinatura.  

 As responsabilidades como arrimo de família levavam o professor libertário a se 

precaver das investidas repressoras, agora legalmente instituída, mesmo que disso não 

prescindissem para punir aqueles ativistas. De forma que, naquele ano, seria mais comum 

encontrar seu nome em anúncios de promoção dos cursinhos particulares onde trabalhava, 

como o Curso Superior Preparatório e o Curso Normal Preparatório, localizados 

respectivamente na rua do Ouvidor, n° 50, e rua Uruguaiana, n° 39, onde buscava uma 

renda complementar aos ganhos obtidos pelo serviço prestado ao Colégio Pedro II e 

Escola Municipal de Dramática, do que em artigos explicitamente de ordem anarquista.  

 Vale ressaltar que, a despeito da menor constância, Oiticica não se ausentou 

totalmente das atividades voltadas à questão social e dos debates acerca da política 

nacional. A convite do Grêmio Artístico Renovação, realizaria uma conferência na União 

dos Operários em Fábricas de Tecidos, tratando novamente dos riscos do 

intervencionismo no movimento sindical, valorizando, então, as noções libertárias acerca 

da função da organização operária343. Pelas páginas do Correio da Manhã criticou a 

plataforma apresentada pelo então candidato à presidência da República, Arthur 

Bernardes, afirmando que suas propostas referentes às políticas econômicas e sociais, 

assim como do sistema educacional brasileiro eram “claudicantes, desleixadas, frouxas e 

inexpressivas”, o que demonstrava a falta de conhecimento do candidato acerca dos temas 
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relacionados às “finanças, economia mundial, política geral e instrução pública”.344 

Aquele texto, servia ao professor como artificio para demonstrar ao público a 

incapacidade dos elementos que se lançavam à disputa pela gestão do país. 

Consequentemente, neste viés, a despeito da repressão, acabava questionando o próprio 

Estado como instituição capaz de estruturar e gerir de forma satisfatória uma sociedade. 

Desvalorizar o Estado a partir da análise de uma plataforma de candidatura se 

configurava, assim, como uma estratégia de propaganda anarquista em meio ao 

crescimento de leis restritivas. 

Vítima deste contexto repressivo, o diário Voz do Povo, ainda em fins de 1920, 

baixaria as portas de sua redação. Os problemas financeiros também tem importância no 

encerramento das edições, como indica o anúncio publicado nas páginas do próprio jornal 

convidando operários a adquirirem ingressos do festival realizado pelo Sindicato dos 

Trabalhadores Gráficos intitulado Pró Voz do Povo, que seria realizado em 20 de 

novembro no Centro Galego345. Apesar das tentativas, o jornal não sobreviveria por muito 

mais. 

Antes disso, José Oiticica, que palestraria neste evento supracitado, publicaria 

seus últimos textos no periódico. Intitulados Cofre Vermelho, esta coletânea de quatro 

artigos, levada ao público em novembro daquele ano, tinha como tônica o reformismo 

sindicalista e o assistencialismo estatal346; a crescente nacionalista347; e, finalmente, o 

catolicismo348. Todas estas tendências, segundo ele, contribuíam para a diminuição da 
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capacitada criadora da humanidade, reduziam sua autonomia e dificultavam o caminho 

para a emancipação da população sobre o sistema capitalista. Assim, dava voz aos valores 

da ação direta para a conquista da liberdade e igualdade social e abordava questões que 

se faziam presentes naquela conjuntura. 

Naquelas linhas, Oiticica abordava questões que cada vez mais se faziam 

presentes nos ambientes de luta social e disputavam espaço com as teorias libertárias. Em 

1921, as correntes nacionalistas e católicas, ao mesmo tempo em que o governo buscava 

otimizar suas práticas repressivas, ganhavam espaço nos ambientes políticos da nação. 

Desde fins da década de 1910 o nacionalismo vinha encontrando lugar nos debates acerca 

do desenvolvimento nacional, a proximidade com as comemorações da independência 

alimentava a ideia de forjar um país capaz de enfrentar as dificuldades de seu tempo. Este 

pensamento estava em consonância com o contexto europeu e as disputas entre suas 

grandes potências. De acordo com Angela de Castro Gomes, aquele momento sinalizava 

uma aliança que reunia  

 

 

ao lado da polícia e do patronato setores da elite política e intelectual da 
cidade, com franco apoio da Igreja Católica. Esta composição, que 

somava sólidos recursos materiais e ideológicos, traduzia-se, por 

exemplo, no revigoramento dos movimentos nacionalistas, que neste 

momento tinham nítido caráter militante e clerical. Renascia no Rio de 
Janeiro o que se chamou de ‘novo jacobinismo’, que elegia como seu 

inimigo – além dos tradicionais galegos – os anarquistas.349 

 

 

Como resultados desta aliança surgiram grupos como: Propaganda Nativista, em 

1919, que tinha como patrono Floriano Peixoto, e a Ação Social Nacionalista, em 1920, 

no Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro. O presidente Epitácio era militante 
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assíduo destas organizações que bem expressavam o nativismo cristão presentes nos 

discursos nacionalista daquele período. A A.S.N, por meio do apoio de seu membro 

Jackson de Figueiredo à campanha de Arthur Bernardes, se associaria ao governo 

instalado em 1922. Figueiredo, como já informamos, em 1922 fundaria ainda outro grupo 

católico ligado à política nacional, o Centro Dom Vital. Tanto a P.N como a A.S.N 

afirmavam  

 

 

trabalhar pela emancipação econômica, intelectual e financeira do Brasil, 

libertando-o da submissão aos interesses estrangeiros, com base na defesa 
das ideias republicanas e democráticas. Pretendia, entre outras questões, 

cultivar a solidariedade entre as nações americanas e combater a 

influência das modernas nações europeias, defender o mercado de 
trabalho para os brasileiros evocando medidas para regulamentar a 

imigração, a qual deveria ser encaminhada somente aos serviços da 

lavoura.350 
 

 

Como podemos notar, as diretrizes norteadoras destes grupos iam diretamente no 

caminho inverso do pensamento anarquista, assim, o que já era passível de crítica ganha 

ainda mais peso com a aproximação destas entidades aos poderes públicos. 

Consequentemente, por meio dos seus textos, Oiticica buscava denunciar os interesses 

destas correntes e atacar estas forças que ameaçavam o sucesso das propostas libertárias, 

como fez em suas últimas publicações no Voz do Povo, as quais, recordamos, também 

alertavam os trabalhadores aos perigos do assistencialismo estatal e do cooperativismo. 

Tendência que, assim como o nacionalismo e o catolicismo, marcaria sua presença na 

história dos movimentos sociais durante a década de 1920. 
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É justamente durante os anos vinte que a tendência sindicalista cooperativista, 

defensora dos acordos econômicos em detrimento da ação direta revolucionária, ou seja, 

expoente, em certa medida, do “mau sindicalismo”, ou do “sindicalismo puro” atacado 

por Malatesta, paulatinamente vai ganhando lugar nos ambientes proletários. O 

Sindicalismo Cooperativista, no Rio de Janeiro, coexistia com o sindicalismo 

revolucionário mesmo antes daquele período. Tal fato pode ser evidenciado pela 

organização dos congressos operários realizados na capital federal nos anos de 1912 e 

1913. O primeiro, de tendência reformista, fora patrocinado pelo governo; o segundo, 

inspirado nos moldes da CGT francesa, foi organizado por militantes que não aceitavam 

a mediação parlamentar nos assuntos referentes às questões trabalhistas, como já 

comentamos ainda no primeiro capítulo desta tese.  

Na sede da República, a incorporação do proletariado à estrutura estatal era 

defendida por parte dos políticos desde o início do século XX. Estes parlamentares 

acreditavam nos benefícios econômicos que a mediação do conflito entre as classes 

empregadoras e empregadas poderia proporcionar. Tal posicionamento contribuiu com o 

aparecimento do sindicalismo reformista, assim como de personagens que uniam em uma 

mesma retórica a proteção dos trabalhadores e a lucratividade das empresas, sobretudo as 

ligadas ao Estado.351 A ação do governo quanto à questão trabalhista na capital federal 

pode ser entendida como reflexo da diversidade em relação à etnia, à composição, à 

distribuição ocupacional e organizacional do operariado daquela cidade, característica 

que a singulariza das outras capitais do país. Por conseguinte, as vertentes reformistas 

ganham campo no Distrito Federal antes de terem lugar em outras regiões. 
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Custódio Alfredo de Sarandy Raposo foi a principal liderança do sindicalismo 

cooperativista nos anos 20. Este elemento era funcionário do Ministério da Agricultura e 

desde a década de 1910 divulgava e defendia seu projeto de intervenção nas relações 

trabalhistas aproveitando o incentivo governamental às cooperativas, oficializado pela 

Lei n. 1.637, em 1907. Suas ideias já haviam adquirido certo vulto quanto eclodiu a 

conjuntura grevista que se iniciou em 1917 e se estendeu até 1920. Tanto que, algumas 

associações, como as organizadas sob o guarda-chuva dos Sindicatos Profissionais dos 

Operários Residentes na Gávea e em Vila Isabel, se posicionaram contrárias às greves e 

estratégias utilizadas por aqueles trabalhadores que atacaram as bases do sistema de 

produção capitalista.352 Naquele momento, Sarandy tentava arregimentar os sindicatos 

em torno de uma órgão que chamou de Federação Sindicalista Cooperativista Brasileira, 

o qual tinha estreita relação com o governo.353  

Em 1921, Sarandy Raposo, dando sequência em seus planos de organizar o 

operariado nacional a partir de uma bandeira que prezasse pela cooperação entre as forças 

envolvidas no processo de produção, fundou, em meio ao contexto de perseguição aos 

anarquistas, a Confederação Sindicalista Cooperativista Brasileira (C.S.C.B). Neste 

momento, este funcionário público se beneficiava do apoio do governo republicano, que 

o incentivava a aplicar suas teorias cooperativistas nos meios trabalhistas. Certamente, o 

Presidente percebia naquele modelo de organização sindical uma importante arma para 

combater as vertentes revolucionárias, que, junto da otimização da ação repressiva e da 

aprovação de medidas relacionadas à legislação do trabalho, poderia contribuir com a 

eliminação das forças revolucionárias presentes nos ambientes operários 
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Diferentemente do sindicalismo revolucionário, o cooperativismo, embora 

reconhecesse a greve como um direito dos trabalhadores, rejeitava a ação direta por 

considerá-la opressora e contraproducente, visto que defendia a desapropriação violenta 

das riquezas e personificava o inimigo dos operários nas figuras do Estado e dos 

patrões.354 

Ainda na ótica cooperativista, o sindicato atuaria no sentido de promover a 

realização dos acordos equitativos entre capital e trabalho, sendo as cooperativas seu 

instrumento de operação. Este posicionamento estava diametralmente oposto ao 

entendimento anarquista acerca da função dos sindicatos. Como já dissemos, alguns 

libertários, e Oiticica fazia parte deste grupo, percebiam aqueles espaços como lugar onde 

se realizaria a “ginastica revolucionária”, contribuindo para a formação das consciências 

insurrectas e emancipadas. Para estes anarquistas, o posicionamento economicista em 

nada contribuía para a extinção do Estado e do capitalismo, sendo este mais um ponto de 

divergência, pois os cooperativistas tinham os governos e os patrões não só como figuras 

amistosas, mas como aliados dos trabalhadores. 

Em consequência, pregava que a solução das problemáticas presentes no cotidiano 

das classes trabalhadoras se resolveriam com a participação de dois grupos atuantes na 

discussão acerca das condições estruturantes das atividades laborais, a “bancada operária” 

e a “bancada não operária”. Desta última, participariam instituições que representavam 

as vozes da elite econômica nacional, como a Liga da Defesa Nacional, a Sociedade 

Nacional de Agricultura, o Centro Industrial do Brasil e o Instituto de Engenharia 

Militar. Na diretoria, conselho e assembleia-geral da CSCB estariam presentes 
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intelectuais, industriais, servidores do Estado, agricultores e trabalhadores rurais e 

urbanos.355 

Esta estrutura evidenciava o espírito conciliador proposto pela plataforma da 

CSCB. De sorte que a partir da participação de patrões e empregados tentava solucionar 

os problemas de ordem trabalhista prezando por um “meio termo” entre as questões 

apresentadas pelo proletariado e os interesses das classes economicamente dominantes. 

Este projeto ganhará maior representatividade quando seu proponente assume a coluna 

No meio Operário, do periódico O Paiz, no mês de fevereiro de 1923.356 

Pelas páginas deste jornal, Sarandy vislumbra o sucesso de sua organização a 

partir de previsões amparadas em uma “lógica evolutiva”. Assim, em sua perspectiva, o 

movimento operário, que havia se iniciado sob as cores do insuficiente sindicalismo 

revolucionário e encontrou no pragmatismo comunista uma forma mais efetiva de luta, 

com seu amadurecimento, iria perceber nas determinações, também pragmáticas, da 

organização cooperativista o modelo ideal para promover a paz e a justiça entre os 

elementos envolvidos no processo de produção.357  

Esta análise parece não ser mera generosidade com os ativistas comunistas. 

Gomes, analisando aquela conjuntura de disputa ideológica em meio ao movimento 

operário, afirma que o programa sindicalista comunista, corporificado em torno do 

Partido Comunista do Brasil, o PCB, de março de 1922, trazia “todo o formulário sindical 

cooperativista”358. Logo, Sarandy, defendia que, diferentemente do que ocorreria com 

sindicalismo revolucionário, as frentes comunistas e cooperativistas se unificariam em 
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uma única plataforma assim que os primeiros percebessem que o programa do funcionário 

público era uma evolução das diretrizes “vermelhas”. Assim, Samis informa que  

 

 

Os cooperativistas, no intuito de captar simpatias e firmarem-se como 

síntese do processo traumático da luta entre capital e trabalho, traçavam 
estratégias que se caracterizavam por ataques ao anarquismo, enfatizando 

e associando aos libertários o viés violento da revolução. Em 

contrapartida, reforçavam, na mesma proporção, a sua vocação 
“apaziguadora” e conciliatória.359 

 

 

Como consequência dos fatores que aproximavam e distanciavam os grupos que 

coexistiam dentro do movimento operário brasileiro, assim como pela disputa do 

protagonismo nestes ambientes, a CSCB “encabeçou”, em 1923, um chamamento que 

propunha a execução de uma “frente única proletária”. Com o intuito de formular e 

formalizar as alianças, por meio das “sessões operárias”, foi divulgado um convite para a 

Conferência dos Presidentes das Associações de Classe, organizada por cooperativistas 

e comunistas. O que resultou em intensas críticas por parte dos libertários e sindicalistas 

revolucionários, que declinaram sua participação por entenderam que aquilo “não passava 

de um estratagema ou manobra dos ‘bolchevistas’ que, ao lado dos cooperativistas, não 

mediam esforços nem escolhiam aliados para levar a efeito seus propósitos”.360  

 José Oiticica não se furtou desta polêmica! Logo, aparando-se em Malatesta, e 

procurando ressaltar a importância das diretrizes anarquistas na condução do processo 

revolucionário, sobretudo naquele momento de grande disputa ideológica nos terrenos 

operários, defendeu que os libertários sempre se encontraram em frente única contra o 
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regime capitalista, apoiando e participando de todas as revoluções que pretenderam 

transformar a ordem social, inclusive, com participação direta na derrubada da autocracia 

russa. No entanto, se esta união de forças, como a apresentada pelos cooperativistas e 

comunistas, significasse a alteração das bases ideológicas do pensamento ácrata, no 

sentido de se construir o movimento sob a disciplina bolchevista e os princípios marxistas, 

seria impossível apoiar a adesão.361 

A partir do periódico A Pátria, mais precisamente por meio da coluna Sessão 

Operária, àquela época dirigida pelo anarquista Marques da Costa, os libertários 

demonstraram sua revolta com o posicionamento dos ex-companheiros por comporem 

uma mesma frente de luta com organizações orientadas por referências próprias às classes 

burguesas. Nesta perspectiva, justificavam que suas negativas não se relacionavam 

necessariamente à construção de uma frente única proletária, mas sim, às formas como 

aquela pretendia se estruturar, na qual seriam sacrificadas as condições de autonomia e 

federalismo defendidas pelo pensamento anarquista e pela estratégia sindicalista 

revolucionária.362 Este debate, que apresentou suas faíscas ainda em 1920, sendo 

externado nos últimos meses de vida do periódico Voz do Povo, colocava ainda mais 

lenha na fogueira que queimava e fazia cinzas das relações entre comunistas e anarquistas. 

Em fins de 1920, conforme Carlos Addor, aumentavam os boatos sobre a 

organização de um partido bolchevista no Brasil. Os “acusados” de serem promotores de 

tal feito, José Elias da Silva, Otávio Brandão e Astrojildo Pereira usaram as páginas do 

Voz do Povo para se defenderem e se reafirmarem anarquistas. Este fato, ainda segundo 

Addor, revela “um período de transição, de indefinição ideológica, de falta de clareza a 
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respeito da Revolução Russa, que ainda fascina, mas já começa a receber críticas de 

libertários espalhados pelo mundo.”363 

Em 1921 os boatos iam se concretizando, pois, alguns militantes que passaram a 

se identificar com os valores da corrente bolchevista iniciaram encontros no intuito de 

construir um grupo de ação no Brasil sustentado pelas determinações da III Internacional 

Comunista. Em setembro daquele ano, ex-anarquistas como Álvaro Palmeira, Agripino 

Nazaré e Luiz Palmeiras se uniram aos socialistas Evaristo de Moraes, Everardo Dias e 

Nicanor Nascimento e formaram o grupo Clarté, que tinha como “objetivo central ‘o 

esclarecimento dos fenômenos sociais’ – particularmente a Revolução Russa, rebatendo 

as críticas de seus detratores.”364. Segundo Addor, este núcleo é “tradicionalmente 

considerado um grupo precursor do Partido Comunista do Brasil”365. No entanto, o autor 

ressalva, apoiado nas considerações de Edgar Rodrigues, Michael Hall e Paulo Sérgio 

Pinheiro, que o Clarté não cumpriu seus objetivos e acabou se mostrando muito mais 

precursor do Ministério de Trabalho de Vargas do que um ensaio do PCB.366 

No mesmo mês de fundação deste grupo, Florentino de Carvalho, pelas páginas 

do jornal anarquista que havia fundado em maio do ano anterior, A Obra, denunciou o 

fato de alguns militantes “libertários” estarem dispostos a formarem um “partido 

socialista-maximalista”, que tinha a finalidade de substituir, pelo caminho das eleições, o 

“Estado burguês” pelo “Estado bolchevista”. Para Florentino, fiel às premissas ácratas 

referentes a necessidade da destruição do Estado, aqueles ativistas estavam abjurando os 

princípios até então adotados. 
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Ao raiar do ano seguinte foi publicado, em janeiro de 1922, no Distrito Federal, a 

revista intitulada Movimento Comunista, que tinha entre os articulistas do primeiro 

número Astrojildo Pereira, José Oiticica, Otávio Brandão e Oreste Ristori.367 Entretanto, 

em seu segundo número, Oiticica não estava mais entre os colaboradores,368 o que pode 

ser entendido como um resultado das divergências entre as concepções anarquistas e 

comunistas, apesar de naquele momento o professor do Pedro II ainda advogar em 

benefício da união das correntes revolucionárias. A segunda publicação demonstrava a 

partir do seu conteúdo uma total adesão às propostas do PC russo, trazendo ao público 

“traduções e publicações do exterior, principalmente da Rússia e de grupos obedientes à 

3ª Internacional.”369. Logo, o imperativo em se posicionar a favor das diretrizes 

comunistas afastou Oiticica daquela revista. 

Entretanto, as determinações da III Internacional ganharam corpo entre alguns 

militantes anarquistas que, capitaneados por Astrojildo Pereira, abandonaram as 

bandeiras negras e hastearam as vermelhas. Assim, em março de 1922, em Niterói, foi 

fundado o Partido Comunista do Brasil, que procuraria se estruturar dentro das 

normativas estipuladas pelo PC russo e atuaria entre os sindicatos pretendendo 

transformá-los em correia de transmissão do Partido. Como as agremiações socialistas, o 

PCB entendia que a disputa parlamentar era válida tanto às questões operárias, de maneira 

especifica, quanto às reformas sociais, de forma mais ampla. Dessa forma, a disputa 

parlamentar era vista como uma importante estratégia de luta, relegando, então, a 

destruição Estado para um momento posterior do processo revolucionário. 

Posicionamento que causava intensa crítica por parte dos anarquistas que se mantiveram 
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fiéis às ideias libertárias. Em contrapartida, os comunistas acusavam o movimento 

anarquista de não conseguir planejar uma ação efetiva justamente por sofrerem da falta 

de uma proposta concisa de organização social.  

As acusações entre ambos os lados eram cada vez mais recorrentes e intensas nas 

páginas do periódicos que reservavam espaços às Sessões Operárias. Na coluna 

trabalhista do O Paíz, o apoio às correntes cooperativistas e comunistas era evidente. Já 

no A Pátria, sobretudo após o libertário Marques da Costa assumir a coluna, era comum 

a defesa do sindicalismo revolucionário, embora concedesse certo espaço aos comunistas. 

Pelo jornal anarquista A Plebe, publicado em São Paulo e apoiador do método baseado 

na ação direta proletária, podia-se também acompanhar os debates que movimentavam os 

ambientes obreiros naquele momento.370 

O agravamento destes debates, chegando a resultar em agressões verbais e físicas 

entre ex-companheiros, atingiram o seio da organização operária independente no Rio de 

Janeiro. Dentro da FTRJ, que até o ano de 1923 se norteava pela bússola do sindicalismo 

revolucionário, as determinações da III Internacional paulatinamente ganharam força ao 

ponto de se tornar insustentável a coexistência de militantes anarquistas e comunistas 

naquele órgão. Em meio às assembleias, que tinham como temática a resolução do futuro 

da Federação, a solução unificadora parecia cada vez mais distante. Entre vários ataques 

desferidos pelos lados opostos, os anarquistas acusavam os comunistas de usarem de 

subterfúgios “ilegais” para conseguir aprovações de suas deliberações voltadas à 

centralização da luta sindical. Entre as “artimanhas bolcheviques” estava o fato de 

acolherem membros de sindicatos de Niterói e concederem direito de voto nas 
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assembleias da federação do Distrito Federal. Por outro lado, os comunistas afirmavam 

que isto nada mais era que a representação da união completa dos trabalhadores em 

combate às ofensivas capitalistas, que não se resumiam apenas ao contexto brasileiro, e 

muito menos local, logo, seus esforços deveriam se direcionar para uma ampla Revolução 

Proletária e a negação disto era mais um indício da falta de organização e pragmatismo 

que tornava ineficiente o movimento libertário.371 Ainda naquele ano, os comunistas 

assumiriam a direção do órgão que estava nas mãos dos sindicalistas revolucionários 

desde sua fundação. A partir de então, esta associação, segundo os anarquistas, se 

transformou em correia de transmissão de ideias do PCB, pelas quais buscava transformar 

os sindicatos em entidades monoliticamente ideológicas para dirigi-los segundo as 

diretrizes da III internacional. 372 

Portanto, o avanço das divergências no seio da organização sindical 

revolucionária do Rio de Janeiro ia culminando na retirada dos anarquistas da FTRJ. 

Entretanto, com rapidez, estes militantes se reuniram em torno da recriação da Federação 

Operária do Rio de Janeiro (FORJ). Esta, assim como sua antecessora, se definiria a 

partir dos preceitos do sindicalismo revolucionário e publicaria suas bases de acordo na 

Sessão Trabalhista do A Pátria, em 6 de junho de 1923. Na qual, afirmava que os fins 

daquela Federação era oferecer resistência e combate ao sistema capitalista a partir do 

desenvolvimento moral, intelectual e técnico do operariado, conseguindo então, pela via 

revolucionária, “o desaparecimento do patronato e do salariato e consequentemente 
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socialização das terras, fábricas, oficinas, máquinas e todos os instrumentos de 

produção.”373 

Por meio da Comissão Reorganizadora da Federação Local, o grupo responsável 

pelo empreendimento convidava as agremiações operárias a comparecerem às 

assembleias que tratariam sobre as bases de acordo daquele novo órgão, sendo possível 

opinarem e se esclarecem acerca dos fundamentos que o regeria.374 Após inúmeras 

sessões que seguiram neste mesmo sentido, no dia 19 de agosto de 1923 foi oficialmente 

refundada a Federação Operária do Rio de Janeiro. Como afirma Samis, inicialmente a 

agremiação reunia sete associações e conseguiria, nos meses seguintes, novas adesões em 

torno das bases de acordo que “definiam claramente a sua organização sob orientação 

sindicalista revolucionária, local” e independente.375 Coexistindo com esta nova 

organização, a FTRJ comunista, com propostas também voltadas à revolução social, 

seguiria com suas atividades em meio as classes trabalhadoras, entretanto, objetivando 

buscar galgar um maior espaço, se associou aos cooperativista na tentativa de convocar a 

já citada “frente única operária”, em 1923.376 

Em meio a esta conjuntura de divisão dos grupos revolucionários, que inúmeras 

vezes extrapolava o debate ideológico e se transformava em ofensas verbais e em 
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acusações de agressão física entre as partes, como a relatada por Marques da Costa, no 

artigo Para trás Sacripantas, na qual afirma ter sido atacado por coronhadas desferidas 

pelo membro do PCB, Olgier Lacerda, após ter negado a publicação de um texto de 

autoria deste militante na sessão trabalhista de A Pátria377, José Oiticica seguia na 

contramão desta tendência buscando construir um diálogo entre as correntes que tinham 

em comum a necessidade da destruição do sistema capitalista.  

Em sua análise, o único resultado alcançado pela oposição e enfrentamento 

daqueles militantes seria o fortalecimento das bases que sustentavam a ordem vigente, 

assim escrevia o professor anarquista, 

 

 

Dirijo-me aos camaradas do partido communista do Brasil, os ex-

camaradas anarchistas hoje filiados ao bolchevismo russo. Ao contrario 
dos varios actuaes anarchistas, considero ainda "camaradas", no sentido 

revolucionario da palavra, a esses transviados do anarchismo. Continuo 

amigo e todos elles e reconheço a sinceridade das suas opiniões. Ninguem 
mais do que eu reprova os ataques muitas vezes offensivos, as disputas 

pessoaes, sempre azedas, entre anarchistas e bolchevistas, como se taes 

acrimonias lograssem alguma coisa util á revolução. Penso que devemos 
discutir acaloradamente as idéas e os methodos sem jamais descer ás 

invectivas e muito menos ás suspeitas mutuas, sempre desorganizadoras 

e dispersivas. Toda vez que ouço dois revolucionarios, dois inimigos do 

capitalismo, se deglariarem e injuriarem, ouço longe a gargalhada 
burgueza. As desavenças proletarias são o sustentaculo capitalista mais 

seguro. Principalmente se taes dissenções separam "militantes", isto é, a 

vanguarda revolucionaria.378 

 

 

Para ele, demonstrando lucidez naquele momento de extrema animosidade, era 

inconcebível que aquelas duas correntes revolucionárias se posicionassem em lados 

opostos da barricada, visto que almejavam o mesmo fim, ou seja, a derrocada do 
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capitalismo. Neste prisma, condenava a superficialidade das críticas desenvolvidas pelos 

“camaradas” comunistas quanto às bases teóricas do pensamento que, em um passado 

muito recente, alimentava as esperanças de todos aqueles que faziam frente aos governos 

e suas instituições. Dizia ser incompreensível a má vontade dos bolchevistas para com os 

anarquistas, revelada no desprezo e esquecimento concernente à energia revolucionária 

libertária devotada ao sucesso da Revolução Russa.379 Em contraponto, dava razão às 

críticas referentes à falta de organização do movimento anarquista, o que, em sua 

concepção, realmente o tornava ineficiente no enfrentamento contra as várias formas de 

opressão e exploração da “ordem burguesa”, e, assim, atentava seus pares para a 

necessidade de uma reflexão acerca dos comportamentos junto àquelas problemáticas380 

Em meio ao debate que envolvia comunistas e anarquistas, inflado pela disputa da 

gestão da FTRJ, Oiticica afirmava a urgência do esclarecimento sobre as teses 

anarquistas, sobretudo quanto aos métodos de luta, assim escrevia, 

 

 

As verdades, quanto mais duras, mais claramente devem ser ditas. Entre 
nós o marasmo anarchista é egual ao marasmo ou quasi marasmo 

anarchista em todo mundo. É a accusação capital dos bolchevistas do 

anarquismo e, convenhamos, elles têm nesse ponto, mil vezes razão. 

Somos dispersivos, não temos nenhum méthodo, nada fazemos nem 
podemos fazer por desunião de vastas e successivas incoherências 

práticas. Vivemos num deixa andar incrível, por imcomprehesão das 

coisas e, pesa-nos dizer, por fanatismo. Ainda aqui os bolchevistas nos 
árguem com razão. [...] Demais, os anarchistas confundem 

lamentavelmente descentralismo da organização anarchica com 

centralização de forças anarchicas na luta contra a burguezia fortemente 

centralizada. Desde muito combatendo esse erro funesto, causa essencial 
da inefficiência revolucionária dos anarchistas, da sua impotência deante 

dos fascistas na Itália, da sua dispersão nos meios operários europeus. 

Duas medidas são urgentemente necessárias para intensificar a acção 
anarchica: selecção dos militantes e concentração de forças. Só isso nos 

dará unidade de acção.381 
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Para sanar estas deficiências, segundo sua análise, era urgente a organização de 

grupos compostos especificamente por anarquistas, em que estes agiriam no intuito de 

alcançar o “federalismo anárquico para além dos sindicatos”, mas sem abdicar da atuação 

nestes meios. Em acordo com os apontamentos de Malatesta acerca da organização, esta 

estratégia cessaria com os riscos de se perderem em bandeiras economicistas e verteriam 

toda a energia disposta para o fim proposto, a anarquia. Declinar deste modelo, era se 

reduzir ao anarquismo individualista, sem compromisso e produto de uma leitura errônea 

da ideia de autonomia.382  

Podemos perceber que ao mesmo tempo em que Oiticica exaltava a importância 

da organização dos militantes, ele culpabilizava os adeptos da não organização pelo 

marasmo em que se encontrava o movimento anarquista. Por meio de suas críticas e 

convite à autorreflexão, o professor externava duas orientações que se opunham dentro 

do movimento anarquista, os “organizacionistas” e os “antiorganizacionsistas”.383 

Segundo Samis, os adeptos do “antiorganizacionismo” condenavam a 

participação em demasia dos libertários nos ambientes sindicais. “Acreditavam que a 

constituição de grupos estáveis, com relações sólidas e permanentes, alheios muitas vezes 

à efemeridade de determinados objetivos, era um desvio da essência do anarquismo”.384 

Para Oiticica, era justamente esta aversão à construção de grupos que sinalizava um 

posicionamento “antianárquico”, visto que, como “combatentes de uma mesma guerra”, 

                                                             
382 OITICICA, José. Meu Diário II. A Pátria. Rio de Janeiro, 22 de junho de 1923. Ano 4, p.4 
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anarquismo e o sindicalismo revolucionário. São Paulo-SP: Intermezzo, 2018 
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deveriam se organizar mutuamente em direção ao fim planejado, a dispersão dos soldados 

ácratas por meio da exaltação do individualismo enfraqueceria o regimento libertário.385 

Com isso, Oiticica externava mais uma vez suas escolhas acerca das orientações 

que compunham o movimento anarquista, logo, defendia que somente por meio da 

organização seria possível derrubar o capitalismo possibilitando, enfim, o florescimento 

da sociedade libertária. Posicionamento que já havia ficado claro em suas participações 

no Congresso Anarquista, em 1915, na Aliança Anarquista em, 1918, e, também, na 

composição do PCB, em 1919. Em todos estes momentos buscou-se construir grupos de 

ação que ultrapassavam as fronteiras do sindicalismo, sem, no entanto, percebê-lo como 

prescindível. Os “organizacionistas” acreditavam ser prolifero o desenvolvimento de 

“uma relação clara e orgânica entre os libertários, com vistas à concretização da tese 

malatestiana de partido”386, no sentido de formar uma frente sólida e efetiva quanto à 

derrubada do Estado. Foi amparado nestas certezas que Oiticica, ainda em 1920, junto à 

Fábio Luz, Carlos Dias e outros anarquistas, ajudou a fundar o grupo Os Emancipados. 

Logo que José Oiticica e Fábio Luz deixaram as dependências policiais, quando 

foram detidos no contexto da Greve da Leopoldina, junto a Carlos Dias e outros 

companheiros, iniciaram os esforços em prol da organização deste grupo de caráter 

especificamente anarquista. Como vimos anteriormente, o resultado daquelas paredes não 

havia agradado os libertários que militavam entre os operários. A mediação 

governamental, com a “benção” das lideranças ferroviárias amarelas envolvidas na 

negociação, fortalecia as suspeitas sobre a funcionalidade do sindicalismo como única via 

revolucionária. Consequentemente, fornecia combustível aos anarquistas adeptos do 

organizacionismo para se movimentarem em direção à formação de blocos bem definidos 
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ideologicamente, objetivando neutralizar nos sindicatos as tendências economicistas e 

reformistas. Nesta conjuntura de opressão e assistencialismo estatal, assim como de 

disputa de corrente de pensamento nos ambientes proletários, surge Os Emancipados. 

Este grupo, diferentemente da Aliança Anarquista, não chegou a publicar um 

boletim informando suas diretrizes e perspectivas. Talvez, devido a repressão, se 

estruturaram semiclandestinamente ao ponto de não ter uma publicação oficial do 

organismo. Por conseguinte, as notícias que nos revelam sua existência e atividades, em 

sua maioria, são compostas por chamamentos às conferências ou cursos de formação 

doutrinárias. Por meio destas práticas buscavam ampliar a noção de agitação 

revolucionária para além das questões estritamente laborais.  

Possivelmente, a estrutura desta organização seguia as orientações expostas pelo 

próprio Oiticica em artigo que exaltava a importância destes agrupamentos enquanto 

promotores da revolução social, assim estipulava que, 

 

 

Cada agrupamento, para ser mais efficaz, deve ser mui reduzido em 
número, de doze companheiros no máximo. É melhor formar muitos 

grupos pequenos federados numa localidade, com princípios por todos 

assentados e observados, mas livres na execução das medidas tomadas, 

que num só grupo numeroso com assembléas infindáveis, discussões 
ociosas e as respectivas commissões nomeadas.387 

 

 

Podemos pensar que o número reduzido de participantes, unidos por alto grau de 

intimidades ideológica, também se justificava pela precaução à infiltração policial em 

momentos de maior repressão como aquele vivido. Preocupação esta que estava sempre 

presente nas estratégias organizativas, sobretudo após novembro de 1918. A evidência 
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desta preocupação se reforça com as exigências quanto ao ingresso nestes agrupamentos, 

que deveriam ser feitos “por seleção” ideológica e acordo com os “compromissos 

rigorosos” definidos nas “secções operárias anarchicas”. Entre estes compromissos se 

elevava a necessidade de “construir a propaganda fora dos syndicatos.”388 O que nos 

demonstra mais uma preocupação, a de pontuar que o fim proposto seria a revolução 

libertária, e não apenas contribuir com a vitória das bandeiras operárias como pretendiam 

as tendências reformistas que naquele momento ganhavam campo de atuação. Para tanto, 

se fazia necessário transpor as fronteiras do mundo fabril e utilizar variados meios de 

inserção social. 

Destes fragmentos podemos entender também que a força da ação viria da 

quantidade de grupos que, autônomos e federados, teoricamente poderiam realizar uma 

avaliação crítica sedimentada especificamente nos valores anarquistas e, portanto, mais 

sensível e objetiva quanto aos métodos de combate às problemáticas apresentadas pela 

nova conjuntura, haja vista a economia de energia com o fim das “assembleias infindáveis 

e discussões ociosas”.389  

Dessa maneira, Os Emancipados se apresentava como mais uma tentativa de José 

Oiticica e demais companheiros pregarem seus postulados de forma mais concisa, visto 

que os princípios do sindicalismo revolucionário condenavam a priorização de uma única 

doutrina social como condutora do movimento sindical. Assim, visando o fortalecimento 

daquele agrupamento, ou até mesmo a formação de outros mais com a mesma 

fundamentação ideológica, realizavam eventos defendendo a necessidade da organização 

especificamente anarquista para a continuidade da atuação dentro e para além dos meios 

laborais, como expunha o convite abaixo,  
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O Grupo Os Emancipados convida os libertários da capital federal a 

participarem, na Rua Barão de São Félix, n° 119, da conferência e 
aprovação das seguintes teses: 

1º -- Atitude dos libertários em face das organizações operárias; 

2º --Organização dos elementos ácratas; 
3º --Imprensa Anarquista390 

 

 

A pauta expressava bem os objetivos daqueles militantes revelando a atenção 

quanto a questão da organização em prol do sucesso de suas teses. Por meio destes 

eventos, José Oiticica e seus companheiros buscavam discutir a participação dos 

libertários nos ambientes operários, visto que, segundo os postulados que defendiam, 

estes espaços se apresentavam como muito propícios à divulgação dos ideais ácratas 

desde que a propaganda anarquista conseguisse superar o economicismo inerente ao 

sindicalismo. Logo, procuravam construir um núcleo ativo que não se resumisse apenas 

às bandeiras trabalhistas.  

Este grupo, assim como outros da mesma orientação, se configurava como uma 

face mais reflexiva do movimento ácrata e por meio de palestras, cursos ou artigos 

buscava manter viva a agitação revolucionária sem depender unicamente da greve em si, 

sobretudo naquela conjuntura de transformação no interior dos núcleos laborais. Os 

conteúdos utilizados como instrumentos de conscientização iam de apresentações de 

biografias a acontecimentos mais plurais. A partir de uma leitura particular das temáticas 

abordadas e procurando auxiliar na construção das mentalidades insubmissas estes 

ativistas buscavam divulgar as bases éticas e morais do anarquismo entre os 

trabalhadores. Como afirma Samis, “todas as palestras convergiam para o mesmo 

propósito, qual seja: o da comoção para os ‘verdadeiros’ objetivos revolucionários.”. 391  
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A ideia era funcionar não como um central de ordens, mas como catalizadores 

dentro e para além do movimento operário buscando, por meio da apreciação de temáticas 

várias, promover a conscientização e a pavimentação da destruição total do modelo social 

vigente e a restruturação a partir das bases libertárias. Assim, era comum encontrar nas 

páginas dos jornais a promoção de eventos como a conferência que aconteceria na sede 

da UOCC, tendo como tema a comemoração da descoberta da América. A palestra, que 

ficaria sob a responsabilidade de Fábio Luz, trataria da questão a partir do aspecto social 

do acontecimento. Logo, nesta perspectiva, temas que, a priori poderiam parecer distantes 

das questões sociais, se transformavam em conteúdo passíveis de contribuir com 

formação de personalidades livres dos dogmas impingidos pela sociedade capitalista. 

Os Emancipados não foi um agrupamento singular, pelo contrário, segundo 

Samis, 

 

 

no meio anarquista, a busca da sociedade guiada por valores da ciência e 
da ilustração inspirou, em muitos aspectos, algumas importantes 

iniciativas engajadas, O Espírito que influenciou a fundação dos 

“Ateneus Libertários” era de maior, extrapolando o âmbito específico da 

militancia sindical. Para tanto, os grupos de afinidade, formados por 
“camaradas” com objetivos semelhantes, cresceram significativamente 

por todo o Distrito Federal. 392 

 

 

No geral, estes agrupamentos pretendiam construir múltiplas vias em direção ao 

reconhecimento da questão social que assolava as classes subjugadas às iniquidades 

sistêmicas. Procurando, então, a partir de seus eventos, motivar o interesse pelas leituras 

filosóficas e sociológicas que problematizassem a ordem social e direcionassem a solução 
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pelas bases anarquistas. Ou seja, o intuito era explorar diversas questões presentes na 

história da humanidade, valorizando a ótica ácrata e contribuindo com a formação das 

consciências livres e insurrectas. As quais, conforme esta perspectiva, combateriam os 

males das tendências reformistas que se apresentavam cada vez com mais força nos 

ambientes de luta social.  

O reformismo não era uma questão doméstica, pelo contrário, afetava o 

movimento operário no âmbito mundial. A legislação sobre o trabalho defendida pela 

OIT ganhava cada vez mais força no combate aos pensamentos revolucionários que até 

então haviam alimentado as esperanças dos setores sociais desprivilegiados. Por conta 

disso, posicionando-se contra este avanço das ideais que, apesar de modernizantes, em 

geral, determinavam a manutenção das regras norteadoras das relações entre capital e 

trabalho, organizou-se, em 1923, em Berlim, o Congresso Anarquista. Ali defendeu-se a 

organização dos anarquistas em grupos específicos, federalizados e atuantes dentro das 

entidades proletárias, visando com isso construir uma frente de luta que fosse efetiva 

dentro e fora dos sindicatos.393 

Em acordo com este posicionamento e usando o evento como referência, Oiticica, 

por meio de contundentes críticas expressadas na coletânea Meu Diário, chamava a 

atenção de seus pares quanto à urgência de se organizarem em benefício da concretização 

das propostas que marcavam a ideologia anarquista. Haja vista, que a desorganização era 

o principal motivo da ineficiência de suas lutas em prol da sociedade que 

preconizavam394. Em outros momentos, via artigos como, Mau Caminho395, Cofre 

Vermelho396, Mais uma Burla397 e Capital e Trabalho398, o professor já vinha 
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denunciando o marasmo em que se encontrava o movimento anarquista mundial, 

justamente naquele momento em que políticos se apropriavam das questões inerentes ao 

universo laboral. Conforme sua perspectiva, esta prática não passava de mais uma 

estratégia para arrefecer os ânimos revolucionários, tutelando o operariado e 

possibilitando, assim, a manutenção da ordem vigente. Logo, o parlamento serviria ao 

sistema em sua busca de se renovar e se adaptar às exigências operárias inaugurando o 

que era chamado pelo nosso biografado de “capitalismo socialista”. Ou seja, um sistema 

econômico e político que reconhecia a existência da questão social e buscava legislar 

sobre ela, mas não alterava sua estrutura hierárquica, desigual e opressiva. 

Em consequência desta conjuntura, Oiticica alertava para os perigos de 

sustentarem o movimento anarquista a partir, apenas, das ações e propaganda no interior 

dos sindicatos. Sustentava, então, a ideia da necessidade da construção junto aos operários 

de organizações que extrapolassem as problemáticas referentes especificamente ao 

mundo fabril, econômicas, sobretudo naquele momento de ascensão de leis trabalhistas, 

mediação/tutela estatal e transformações no interior das entidades classistas.  

Lembremos que em 1919 foi promulgada a lei de auxílio aos acidentados no 

trabalho, em 1922 foi a vez no governo decretar a obrigatoriedade de férias aos 

funcionários dos estabelecimentos comerciais, industriais e bancários. Já em 1923, 

ocorreu a instituição das caixas de pensão destinadas a ferroviários, mesmo ano em que 

se deu a criação do Conselho Nacional do Trabalho (CNT), que pode ser entendida como 

uma importante medida oficial em direção ao controle dos operários, sobretudo dos 

defensores das ações radicais, visto seu principal objetivo de “mediar” o conflito entre 

operários e patrões399. Recordemos, de igual forma, que aquela conjuntura marcava 
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também a intensificação da concorrência com a tendência sindicalista cooperativista e da 

disputa com os comunistas no interior da FTRJ.  

Desta forma, as experiências relacionadas a seus anos de militância junto ao aporte 

teórico e as “novidades” relacionadas às questões que alimentavam sua militância e 

levavam o professor do Pedro II, por meio de duras críticas aos ativistas libertários, a 

defender a urgência de se organizarem em torno de grupos especificamente ácratas. Assim 

escrevia, 

 

 

Não é possível continuarmos no systhema cahótico de agora, em que 

tanto pseudo-anarchista compromette a propaganda semeando ideas 
erroneas ou expondo pessimamente idéas mal assimiladas. 

Por isso querer os “grupos fechados”, só de militantes, com ingresso por 

seleção e compromissos rigorosos; as “secções operárias anarchicas”, 
isto é, centros operários fundados pelos “grupos” para propaganda fora 

dos syndicatos.400 

 

 

No entanto, levar a propaganda para fora do sindicato não seria um problema de 

fácil solução. Como já afirmamos, o organizacionismo não era ponto pacífico entre os 

militantes anarquistas. Consequentemente, as divergências acabavam se tornando 

extensos embates expressados em palavras pelas páginas dos jornais libertários. A 

exemplo disto temos Marques da Costa que, pelas colunas do A Plebe, polemizava com 

os defensores do sindicalismo puro401. As ideias expostas pelo colunista da sessão 
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operária do A Pátria, mostravam longas afinidades com as propostas de José Oiticica 

acerca da organização, logo, se faziam próximas às diretrizes defendidas por Oiticica e 

demais integrantes do grupo Os Emancipados402, que, por sinal, também entraram em 

debate com sindicalistas do A Plebe.403  

Outra barreira ao avanço da propaganda social especificamente anarquista, nos 

lembra Samis, era que “os grupos de propaganda e ação política haviam surgido sob a 

necessidade prática das lutas do operariado.” Logo, além de sintonizá-las às “demandas 

sociais mais prementes”, definiria “a identidade constitutiva de várias organizações 

importantes nas primeiras décadas do novecentos.”404.  

É nesse contexto de tentativa de extrapolar a militância para além das questões 

mais especificamente sindicais que José Oiticica intensificou sua propaganda libertária 

por meios até então pouco utilizados por ele. Ressaltamos que esta proposta ganhava 

ainda mais corpo quando a situamos naquele contexto em que a repressão e o 

assistencialismo estatal, junto ao acirramento das disputas das correntes de pensamento 

no seio do movimento operário, pretendiam reprimir a disseminação dos valores ácratas. 

De tal forma, entendemos que a necessidade de realizar a propaganda libertária em outros 

ambientes era movida pelo desejo de ampliar o impacto dimensional de suas críticas, e 

parecia ser o caminho para a manutenção do protagonismo anarquista quanto à 

transformação social.  

Nesta perspectiva, defendemos que a partir das páginas de jornais não operários, 

especificamente o Correio da Manhã, ou por meio da dramaturgia, levando suas peças a 
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palcos do Teatro Carlos Gomes, com plateias mais plurais do que as encontradas nas 

veladas operárias, nosso biografado tentava levar para um maior número de pessoas suas 

críticas e propostas referentes à ordem social e, consequentemente, por meio do debate, 

ora implícito, ora declaradamente, proposto em seus textos, preparar o terreno para a ação 

conscientizadora dos grupos anarquistas que buscavam conquistar novos espaços de 

inserção social.  

Afinal, a animosidade que tensionava as relações entre as forças armadas, as 

classes médias, os operários e o Estado, naquela conjuntura que presenciaria dois levantes 

tenentistas com apoio dos setores médios e baixos, inspirava os anarquistas, segundo o 

próprio Oiticica, a interpretarem que “a nação inteira levantava contra a innominavel 

política dos corrilhos profissionais. Não era rebeldia militar do exército ou da marinha, 

ou da polícia, nem sedição civil com fins políticos. Era um levante unanime, os protestos 

mais vibrantes (ilegível) contra os desmandos governamentais”405. Logo, acreditamos ser 

plausível pensar que o fato de Oiticica buscar novos meios para disseminar a propaganda 

libertária, junto ao esforço para burlar a repressão cada vez mais intensa, também estava 

relacionado à tentativa de levar a estes setores não operários as propostas anarquistas 

sobre uma estrutura social e política alternativa à ordem vigente. Aproveitando, então, 

daquele momento de variadas convulsões. 

 

3.1.2. José Oiticica como colunista semanal do Correio da Manhã 

 

Em 5 de setembro de 1925 o jornal Correio da Manhã saudava a volta de José 

Oiticica como articulista daquele periódico. Após 14 meses de afastamento devido a sua 

prisão “por crime de opinião”, em 5 de julho de 1924, este “intelectual e agitador de 
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idéias” voltava a publicar seus artigos naquelas páginas. Sendo isto motivo de “immenso 

jubilo” aos leitores e companheiros do informativo matutino406  

Sua atividade como colunista semanal deste periódico iniciou-se em 1921 e, ali, 

continuou a divulgar os problemas inerentes ao capitalismo e à sociedade estruturalmente 

hierárquica. Logo, atacava o que identificava ser as bases de sustentação destes modelos 

econômico e político. Consequentemente, mesmo que veladamente, propunha a anarquia 

como solução para os males sociais que afetavam a humanidade.  

A militância pela efetivação de seus ideais já havia levado o nome de Oiticica às 

primeiras páginas do Correio da Manhã, em 1918. Mas, naquele momento era acusado 

pelo periódico de ser um dos “líderes” do “levante anarquista que pretendia destruir o 

sistema por meio da dinamite”. Assim, se em 1925 o matutino louvava-o pela sua 

proficuidade intelectual, em 1918, o adjetivo a ele destinado era de “chefe dos anarchistas 

que habitualmente pregam a desordem do regimen legal”407 

O Correio da Manhã era um jornal de grande tiragem no Rio de Janeiro, em torno 

de 40 mil, e o mais lido entre a classe média. Com efeito, suas matérias, quando 

relacionadas às questões sociais, buscavam defender as alas dominantes e atacar os 

propositores da transformação da ordem social. No entanto, após o impacto causado pelas 

reivindicações operárias entre os anos de 1917 e 1920, passou a defender a necessidade 

de entender a relação entre trabalhadores e industriais não mais pela força, mas sim pelos 

paradigmas “pacificadores” que inspiraram o Congresso de Versalhes. Tal mudança de 

posicionamento, segundo Eduardo Granja Coutinho, estava relacionada ao surgimento de 

novos atores políticos, entre eles, “o proletariado e as camadas médias urbanas” que 

levaram os representantes do capitalismo a desenvolverem um projeto de interlocução 

                                                             
406  Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 05 de setembro1925, p.1 
407 DINAMITE EM AÇÃO. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1918. p.1 
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com operariado, o qual visava minorar os déficits causados pelas paredes proletárias dos 

anos anteriores a partir da aproximação ideológica entre patrões e empregados. Para tanto, 

induzir a consciência operária à máxima capitalista, onde o crescimento da produção 

resultaria na melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, era de suma importância, 

utilizando, então, os jornais como mecanismo de interlocução.408  

No entanto, o sucesso deste empreendimento dependia do acolhimento desta ideia 

por parte dos trabalhadores. Amparados nesta convicção, a estratégia utilizada pelos 

periódicos não operários foi a abertura de colunas sensíveis aos problemas dos 

proletários, realizando a democratização dos informativos representantes dos valores da 

classe dominante.409 Desse modo, estes jornais passaram a ser compostos também por 

textos escritos por pensadores que defendiam a existência das questões sociais no país, 

mas com o intuito de ressignificar seus brados e carregá-los de um caráter reformista em 

prol da manutenção do processo de produção capitalista.  

Samis nos informa que a rede de relações estabelecidas entre escritores libertários 

e setores da burguesia esclarecida poderiam ser estabelecidas nestes momentos em que 

as campanhas questionadoras da ordem vigente se mostravam comuns a estes grupos. 

Neste contexto, os debates promovidos pela divergência das proposições serviam à 

demonstração de uma erudição que objetivava conferir uma maior propriedade aos 

posicionamentos defendidos. “Dessa forma, alguns anarquistas, ainda que polêmicos, 

eram vistos por setores mais progressistas, até mesmo ‘radicais’, como indivíduos 

capacitados a desenvolver raciocínio com algum eco na sociedade ilustrada da época.”410  

                                                             
408 COUTINHO, Eduardo Granja. Imprensa e hegemonia na Primeira República: o contraponto dissonante 

de José Oiticica. Programa Nacional de Apoio à Pesquisa. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 

2006. p.4 
409 COUTINHO, Eduardo Granja. Imprensa e hegemonia na Primeira República: o contraponto dissonante 

de José Oiticica. Programa Nacional de Apoio à Pesquisa. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 

2006. 
410 SAMIS, Alexandre. Minha Pátria é o Mundo Inteiro: Neno Vasco, o anarquismo e o sindicalismo 

revolucionário. São Paulo-SP: Intermezzo, 2018. p. 276 
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Portanto, a democratização das páginas deste periódico acaba por ceder espaços a 

intelectuais como José Oiticica, que possuía as características apresentadas pelo 

diagnóstico de Samis e ainda era beneficiado por suas credenciais sociais, assim como 

pelo fato de compor o corpo docente do Pedro II. Afinal, a docência naquele colégio 

conferia um posicionamento de destaque entre a intelectualidade nacional em virtude 

daquela instituição ser referência de ensino no Brasil.  

Assim, adepto confesso das teses libertárias, aproveitava a concessão para 

divulgar ideias dissonantes ao intuito deste periódico, questionando, até mesmo, as 

intenções que possibilitaram a divulgação das suas concepções sociais naquelas páginas, 

como nos mostra o artigo, Tramando. Neste texto, o professor afirma que “ninguém 

conhece ainda quantos fios atam a imprensa. O público desconhece toda a meada que a 

liga às finanças. A imprensa faz-se verdadeira mercenária, a marchar da forma que 

mandam os patrões”. Logo, alertava aos leitores que não se iludissem com a abertura dos 

“jornais burgueses” às questões operárias, pois o único intuito era “induzir os 

contribuintes a suportar os sacrifícios necessários”, impingidos pelo capitalismo em prol 

da produção.411  

Mas, então, qual seria o motivo que o levaria a escrever naquelas páginas? 

Falamos anteriormente sobre as motivações ideológicas pautadas na militância extra 

sindical, porém, lembremos que o momento em que Oiticica inicia sua atividade como 

colunista deste informativo é marcado também pelo acirramento das leis repressivas ao 

anarquismo. Como já afirmamos, em 1921, por meio de decreto 4.260, ficava 

expressamente proibido “praticar”, pela palavra ou ação, o anarquismo. Portanto, este 

decreto, entre outra medidas, buscava interferir diretamente nas publicações dos 

informativos libertários e operários de cunho revolucionário, e, segundo o texto intitulado 

                                                             
411 OITICICA, José. Tramando. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1921. p.2 
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Atividade Policial412, no segundo mês de execução, o decreto já alcançava sucesso em 

seus objetivos.  

Dessa forma, realizar sua propaganda a partir das colunas do Correio da Manhã, 

mesmo que este jornal servisse ao capital, nos parece uma forma de satisfazer duas 

necessidades que se apresentavam naquele instante: contribuir com as estratégias que 

definiam as bases da vertente organizacionista, no que tange a ampliação da militância 

para além das questões especificamente sindicais, assim como conseguir burlar as 

barreiras que o governo impunha à difusão do pensamento ácrata. Ideologia esta que, 

mesmo veladamente, dava sentido às argumentações expostas na página do matutino. 

Consequentemente, beneficiado pelo reconhecimento no meio intelectual carioca, o 

pedagogo buscou levar a uma maior diversidade de leitores suas críticas em relação ao 

sistema político-econômico vigente, justamente naquele momento de evidente tensão 

política entre vários setores sociais. 

Assim, a partir do dia 16 de julho de 1921, na página 2 do matutino carioca, 

sempre aos sábados, dissertando basicamente sobre temas pertencentes às áreas da saúde, 

política e economia nacional e internacional, religião e educação, José Oiticica, unindo 

todo seu conhecimento erudito com as demais experiências de vida, passou a expressar 

ali suas críticas em relação ao Estado, à Igreja e ao Capital. A tríade a ser combatida pelo 

anarquismo. 

A leitura dos textos de Oiticica no Correio da Manhã nos indica que a temática 

da ruptura completa com o sistema vigente como pressuposto para a transformação social 

se fazia presente naquelas linhas. Mesmo sem necessariamente propor uma solução 

anarquista, certamente para evitar a censura, o professor aproveitava aquelas linhas para 

atacar os pontos cruciais de sustentação da estrutura normativa capitalista. Por exemplo, 
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acusava o regime da democracia indireta de não representar a maioria populacional, pelo 

contrário, entendia que o parlamento, por meio da proposição de leis de caráter repressor 

ou social, governava para a elite dominante. Logo, afirmava que este regime beneficiava 

somente o topo da pirâmide social que se alternava no poder e garantia, com importante 

auxilio do catolicismo, a continuidade da exploração capitalista.413 

Contra este “regime burguês democrático”, o professor de português defendia a 

educação livre, planejada fora dos moldes estabelecidos pelo Estado. Em consequência, 

criticava a pedagogia oficial e até mesmo as complexas regras gramaticais que 

dificultavam a alfabetização e, consequentemente, contribuía para os altos índices de 

analfabetismo no país.414 As questões que envolviam a estrutura pedagógica nacional 

continuariam a ser a estrada para deslegitimar a educação tradicional como promotora de 

uma instrução democrática e socialmente transformadora. Este debate seria oxigenado 

pelas questões referentes à simplificação da língua portuguesa, pauta de grande 

importância para o movimento anarquista. Neste prisma, o ativismo pela reforma da 

língua ortográfica ganhava caráter social, pois, a simplificação da língua portuguesa 

beneficiaria a propaganda libertária no sentido da compreensão das leituras ideológicas.  

Dessa maneira, em muito artigos José Oiticica reclamava o fim do arcaísmo da 

língua justificando sua tamanha falta de objetividade que complicava a compreensão ao 

“florear” os textos. Logo, argumentava sobre a urgência da atualização dos fonemas, 

                                                             
413 OITICICA, José. Que Regimen! Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1922. p.2; 
OITICICA, José. Que Regimen! Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1922. p.2 

OITICICA, José. Pela Paz. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1922. p.2; 

OITICICA, José. Insistindo. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 1922. p.2; 

OITICICA, José. Mais uma Burla. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1922. p.2; 

OITICICA, José. Dupla Lição. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 21 de julho de 1923. p.2; 

OITICICA, José. Basta! Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 24 de maio de 1924. p.2; 

OITICICA, José. Parlamentos e Leis. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 31 de maio de 1924. p.2; 

OITICICA, José. Ilusões. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 03 de outubro de 1923. p.2; 

OITICICA, José. Mestre Esperto. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 1926. p.2 
414 OITICICA, José. Ilusões. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 03 de outubro de 1923. p.2; OITICICA, 
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tendo como base sua sonoridade e eliminando as letras “descartáveis”. Assim como 

defendia a necessidade da reformulação das regras pronominais, enfim, propunha uma 

revisão léxica e sintática da língua que visasse proporcionar “o aprendizado quer para 

massa nacional, quer para o estrangeiro. Quer para a criança, quer para o adulto”. Ou seja, 

propunha uma sistematização que buscasse otimizar as práticas pedagógicas no intuito de 

instruir de forma satisfatória pessoas de diferentes classes, idades e nacionalidades. 415 

A questão educacional era tema comum entre militantes das causas sociais. 

Conforme Samis, Elysio de Carvalho e Neno Vasco, desde o início do século XX, 

ressaltavam a necessidade da simplificação ortográfica como método de otimização da 

propaganda social. O historiador afirma que, em linhas gerais, as propostas destes 

personagens se assemelhavam ao projeto de Medeiros de Albuquerque, que desde 1901, 

tentava incluir o assunto nas pautas de discussões da Academia Brasileira de Letras416, 

tema que ali se arrastaria pelas décadas seguintes.  

Assim, durante a década de vinte, o universo letrado do Rio de janeiro ainda era 

aquecido pelos debates acerca das questões linguísticas que resultavam em inúmeras 

produções intelectuais referentes às questões filológicas, etimológicas e de método, 

sempre visando alcançar a normatização da língua portuguesa.417 José Oiticica, inserido 

neste debate, publicou seu Manual de Análise (léxica e sintática), em 1919, e o Manual 

de Estilo, em 1926, os quais, podemos definir como guias práticos da língua 

ordenadamente dispostos na apresentação de conceitos, suas funcionalidades e 

exemplificações de uso. Estes trabalhos, em defesa da simplificação, suscitaram críticas 
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favoráveis e negativas entre a elite letrada da capital federal, que podem ser encontradas 

em artigos como O Manual de Estilo do prof. Oiticica418, O Diccionario da Lingua e a 

Orthographia Official419, e A Reforma Ortográfica420 escritos nas páginas do Correio da 

Manhã, respectivamente pelos acadêmicos Antenor Nascentes, Silva Ramos e Candido 

Jucá Filho. O vulto conquistado por estes manuais didáticos pode ser explicado por 

Márcia Razzini, quando a autora afirma que pertencer ao corpo pedagógico do Colégio 

Pedro II determinava uma posição de destaque àqueles elementos, dado o fato de que 

“cada um em sua cátedra, decidia o programa curricular e os compêndios adotados no 

Pedro II e, por conseguinte, nos cursos preparatórios do país”.421 Portanto, podemos 

afirmar que as proposições de Oiticica referentes à língua nacional, que tinham trânsito 

entre as camadas mais altas da sociedade e influenciava diversas considerações entre a 

elite intelectual, em certa medida, contribuíam com a estratégia anarquista que defendia 

a instrução das camadas populares em benefício da revolução. O que nos leva a perceber 

que o militante libertário não se separava do intelectual das letras, ou seja, Oiticica, 

utilizando de seu “lugar de fala” como filólogo, assim como do reconhecimento entre a 

elite intelectual carioca, leva este debate às páginas de um jornal de grande tiragem e bem 

aceitos entre a classe dominante local, dando maior voz a uma questão que, na perspectiva 

libertária, auxiliava diretamente na ampliação da instrução das classes desprivilegiadas. 

Seus conhecimentos filológicos já haviam lhe servido na aprovação no concurso 

à vaga de professor de língua portuguesa do Colégio Pedro II, em 1916422, e, se 
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beneficiando da posição de professor desta instituição tradicional e referência no ensino, 

o anarquista utilizava seu trânsito e reconhecimento entre os intelectuais cariocas para 

“pressionar” um “posicionamento” da ABL quanto à simplificação da ortografia 

nacional423, o que fatalmente contribuiria com a propaganda social efetuada pela escrita. 

É importante ressaltarmos que, já em 1905, o jornal anarquista A Terra Livre trazia 

seus textos escritos sob as normas simplificadoras e o poeta libertário Lírio de Rezende 

também as utilizava em suas produções, assim como o próprio José Oiticica, que redigiu 

seus manuais da língua portuguesa a partir das regras ortográficas que defendia.  

O movimento pela simplificação da língua ao se relacionar com as estratégias de 

propaganda social denunciava também o alto de grau de analfabetismo entre as classes 

excluídas. Passados mais de três décadas da instituição da República, o número reduzido 

de escolas públicas no Brasil ainda dificultava o ingresso de alunos e alunas pertencentes 

às classes subalternas. Este fato agravava a condição social destas classes que obrigava 

suas crianças a escolherem o trabalho em detrimento da educação. Estas condições, junto 

ao quadro ideológico intrínseco à pedagogia oficial424, alimentavam as críticas libertárias 

acerca da eficiência e intenções da educação estatal.  

Em momentos de ataques mais claros e continuando sua cruzada contra o Estado 

a partir da questão educacional, em artigo intitulado A Escola Primária, Oiticica 
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aconselha Frota Pessoa, então secretário geral da instrução pública, a acabar com os 

Conselhos Municipais de Educação, já que estes eram compostos por homens que não 

estavam preocupados com educação popular, mas apenas com seus conchavos políticos. 

Assim, escreve: “Se os homens do Conselho são políticos, politiqueiros e políticões, não 

seria o melhor começo da reforma educacional acabar com tal Conselho? Uma vez 

inseridos no jogo político nacional, seria impossível esperar deles medidas que visassem 

a melhoria da instrução do povo”.425  

Pensamos que, ao tentar conscientizar a população que a construção de uma nova 

ordem não se daria pelos representantes das instituições existentes, mas pela destruição 

dos órgãos ocupados por eles, Oiticica externa novamente a influência do ideal anarquista 

em seus artigos publicados no Correio da Manhã. Desse modo, ao justificar que a 

“reforma da educação” deveria iniciar pela “destruição dos Conselhos” por serem 

compostos por políticos, ele desqualifica o próprio governo dando indício da sua 

inutilidade quanto à promoção do bem-estar social.  

Estas concepções, em certa medida, aparecem mais uma vez no artigo Instruir 

para Sanear. Neste texto, amparando suas reflexões nas conclusões do engenheiro Ralph 

H. Sopper e do médico A. Vasconcelos, que tinham como ponto comum a valorização do 

ensino como método sanitário, o professor afirma que o problema da falta de saneamento 

continuaria a ser um martírio já que,  

 

 

não se resolve o problema da educação nacional quem vive atascado na 

politiquice soez, mais cuidando de intervenções e briguinhas eleitoraes 

dos misteres à seu cargo [...].O receio dos estadistas em ver seu poder 
deslegitimado a partir da instrução da população submeteria a 

humanidade a uma qualidade de vida extremamente precária. 
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Dissertando sobre temas que remetiam às responsabilidades do Estado, como a 

saúde e educação, José Oiticica criticava este modelo de gestão social e propagandeava 

entre leitores do Correio da Manhã, mesmo veladamente, os valores da organização 

autogestionária, livre e horizontal. Segundo suas conclusões, os interesses dos 

parlamentares não estariam voltados para a promoção da satisfação popular, muito pelo 

contrário, suas gestões estariam mais ligadas às estratégias de manutenção do poder 

político e econômico nas mãos da minoria dominante do que à realização de programas 

relacionados à democratização de uma condição justa de vivencia. Logo, promover uma 

educação de qualidade era um risco à ordem.  

Oiticica seguia uma didática em seus textos: utilizava de um tema contemporâneo 

e cotidiano para conduzir os leitores a refletirem sobre os sistemas normativos que 

estavam inseridos. Com isso, pretendia, a partir das exposições dos temas mais 

“palpáveis”, ou próximo daquela realidade, alcançar dimensões mais complexas das 

organizações sociais, como as ideologias que as sustentam. Logo, a destituição do cargo 

de senador do político eleito pelo povo, Ireneu Machado, em 1924, servia ao professor 

para “comprovar” ao público leitor que no “regime democrático burguês a lei suprema é 

a vontade do governo”, e não as vontades das gentes. Com isso, Oiticica tentava 

comprovar as teses anarquistas que combatiam a ilusória representatividade do voto e do 

parlamento quanto representantes do poder popular. Assim, mais uma vez decretava, 

“para golpear a politicalha brasileira, o meio único seria destruir de vez o parlamento, o 

sistema eleitoral e a democracia do voto”.426 

Durante o período em que foi colunista semanal do Correio da Manhã, Oiticica 

escreveu aproximadamente 190 artigos e, na maioria deles, verteu ataques a todas a 
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engrenagens identificadas pelos libertários como essenciais à manutenção dos governos 

e da ordem capitalista. Consequentemente, a Igreja Católica não passaria ilesa. Na 

perspectiva ácrata, esta instituição era responsável por anular a vontade humana a partir 

das pregações de seus dogmas e mitos, o que retiraria dos homens a razão jogando-os em 

um grande abismo de conformismo. Nosso personagem, que havia iniciado sua militância 

anarquista por meio dos núcleos anticlericais, afirmava a religião ser: 

 

 

um dos processos de subjugar o povo fazendo-o crer num ser 

onipotente, invisível, dono do Universo, castigador dos maus, 

premiador dos bons. Os maus naturalmente são os que se desviam das 
normas ditadas pelos sacerdotes e atribuídas à divindade. Os bons são 

os que a elas se conformam sem nenhum protesto.427  

 

 

Ainda neste prisma, o posicionamento antirreligioso era embasado pela concepção 

de que a imposição da resignação preconizada pela ordem Católica seria de grande valia 

ao capital, pois garantiria o adestramento dos trabalhadores condicionando-os a não 

questionar as regras impostas pelos sistemas normativos. Em decorrência disso, se 

posicionar contra o clero se tornava ofício dos agentes da transformação social.  

Os anarquistas encontraram importante aporte propagandístico nos meios 

anticlericais em virtude dos pontos em comum, que passavam pela defesa do livre 

pensamento e pela crença no progresso social por meio da ciência. Todavia, o 

anticlericalismo não era uma bandeira especificamente libertária, suas bases se 

encontravam disseminadas em outras correntes socialistas e, também, entre as elites 

políticas brasileiras defensoras do republicanismo radical ou suas versões mais 

                                                             
427 OITICICA, José. Eloquente, Spartacus, Rio de Janeiro, 24/01/1920. p.1 
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conservadoras, como a dos positivistas do Apostolado.428 Em consequência, o 

anticlericalismo no Brasil do início do século XX formava uma “espécie de fraternidade 

internacional entre republicanos, maçons e socialistas, sacudida aqui e ali pela virulência 

maior dos anarquistas429. 

É importante ressaltarmos que, segundo Cleber Rudy, a ofensiva anticatólica tem 

suas origens no Brasil ainda no período imperial, basicamente antijesuítica. 

Posteriormente a este momento, mais precisamente, desde meados do século XIX, 

liberais, socialistas, positivistas, republicanos, maçons e anarquistas reagiram contra as 

congregações religiosas vindas majoritariamente da França e Itália que desenvolveram 

por aqui sua “política ultramontana católica – centralista, verticalizada, conservadora e 

antimoderna – aliada à promoção de uma educação de caráter confessional”.430  

No entanto, é nos primeiros anos do século XX que os anticlericalistas brasileiros, 

acompanhando a tendência mundial sustentada pela onda cientificista, adotam uma 

postura mais radical em sua militância. Visando a construção de “uma nova concepção 

de sociedade, de cultura e da própria vida antagônica e alternativa aos preceitos católicos 

e cristãos” envidaram grandes esforços no sentido de organizar ligas anticlericais que 

promovessem por meio de grupos de estudos e de atividades práticas a “dessacralização  

da vida cotidiana entre seus correligionários”431. O posicionamento anti-religioso, a 

promoção do livre-pensamento432 e da educação laica, assim como a proposta de 

                                                             
428 GOMES, Angela de Castro. A Invenção do Trabalhismo. 3ª ed. Rio de Janeiro, FGV, 2005. p.101 
429 VALLADARES, Eduardo. Anarquismo e Anticlericalismo. São Paulo, Imaginário, 2000. p.10 
430 RUDY, Antonio Cleber. O anticlericalismo sob o manto da República: tensões sociais e cultura 

libertária no Brasil (1901-1935). Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP, 2017. Disponível em: 

<http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/330835>. Acesso em: 14/03/2021 
431 RUDY, Antonio Cleber. O anticlericalismo sob o manto da República: tensões sociais e cultura 

libertária no Brasil (1901-1935). Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP, 2017. Disponível em: 

<http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/330835>. Acesso em: 14/03/2021 
432 Segundo a Declaração de Princípios do  Congresso Internacional do Livre-Pensamento realizado em 

Roma, em 1904, “o Livre-Pensamento não pode reconhecer em nenhuma autoridade o direito de opor-se 

ou de sobrepor-se à razão humana e exige que seus aderentes rejeitem não só toda crença imposta, como 
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organização de uma sociedade alternativa à instituída resultava na intensa participação de 

anarquistas nestas fileiras. 

No Rio de Janeiro, como confirmação desta afirmação, foi fundada com forte 

ascendência anarquista a Liga Anticlerical do Rio de Janeiro, que realizou inúmeros 

cursos, palestras, teatros e outras atividades nas associações operárias da cidade, sempre 

no sentido de alavancamento moral e intelectual da classe trabalhadora. Estas atividades 

voltadas à educação pretendiam forjar o homem novo que promoveria a sociedade nova. 

O décimo artigo de seu estatuto bem resume o objetivo desta organização e bem define 

sua tônica libertária: “combater o clero como um elemento historicamente funesto à 

sociedade, sob o tríplice ponto de vista político-econômico-moral”. Como vimos ainda 

no primeiro capítulo desta tese, José Oiticica, a partir de 1912, era figura constante nas 

atividades desta Liga. 

Sua primeira sede estava localizada na extinta rua General Câmara433, número 

355, no centro da capital federal. No ano seguinte a sua inauguração, a Liga se mudou 

para a Rua Marechal Floriano Peixoto, número 112, 2º andar, também na área central do 

Rio de Janeiro. Neste endereço viveu seus anos de maior atividade, passando à sua 

responsabilidade a edição do jornal anticlerical A Lanterna. Posteriormente, sua sede 

social se localizaria ainda na Rua Areal, número 38 (a partir de maio de 1914); na Rua 

Andradas, número 87, 1º andar (a partir de maio de 1915) e Praça Tiradentes, número 71 

(a partir de fevereiro de 1916). A partir de então, em um lento processo de declínio, em 

                                                             
também toda e qualquer autoridade que pretenda impor crenças quer essa autoridade se funde numa 

revelação sobre milagres e tradições, sobre a infalibilidade de um homem ou de um livro, quer ela ordene 

inclinar-se perante os dogmas ou perante os princípios “a priori”, de uma religião ou de uma forma qualquer 

de pressão exercida exteriormente sobre o indivíduo para desviá-lo de fazer sob sua responsabilidade 

pessoal o uso normal das suas faculdades”. RUDY, Antonio Cleber. O anticlericalismo sob o manto da 

República: tensões sociais e cultura libertária no Brasil (1901-1935). Tese (doutorado) - Universidade 

Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP, 2017.p.83 Disponível em: 

<http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/330835>. Acesso em: 14/03/2021 
433 A rua General Câmara localizava-se entre a Igreja da Candelária e a Central do Brasil no lado ímpar. 

Começava na Visconde de Itaboraí e terminava na Praça da República. 
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decorrência do aumento da repressão e, em certa medida, da grande atenção às estratégias 

revolucionárias que derrubaram a autocracia russa em 1917, a Liga realizou atividades 

esporádicas até 1919 quando cessa suas atividades.434 

Na década seguinte, paradoxalmente ao decréscimo da força do anticlericalismo, 

que pode ser sinalizado pelo fim da Liga, a Igreja Católica, realizando alianças com as 

elites letradas e parlamentares, com evidente intuito de assegurar sua influência nos 

setores político-sociais, se inseria nos campos do sindicalismo conservador, que defendia 

a aquisição de direitos sociais, mas sem atacar a ordem pública. Além disto, manifestava 

franco apoio a movimentos nacionalistas e xenófobos, que elegiam como grande inimigo 

os anarquistas. 

Nesta conjuntura, José Oiticica, encontrou na Sociedade Teosófica do Rio de 

Janeiro um espaço para dar sequências à crítica à ordem romana e, consequentemente, 

preconizar as virtudes do livre-pensamento e da educação laica e livre. Possivelmente, 

um dos motivos que levaram a esta aproximação foi a inexistência de um organismo 

propriamente anticlerical que pudesse fazer frente às ofensivas católicas e investigasse 

formas alternativas da explicação da origem humana. Segundo ele mesmo, suas 

participações na Loja Orfeu possibilitavam a continuidade pela busca da explicação do 

universo sob um aporte científico, contribuindo, assim, para a construção de uma 

concepção diferente das propostas religiosas.435 

Sob o guarda-chuva desta Sociedade, Oiticica realizou conferências onde expunha 

seus pensamentos sobre variadas temáticas presentes na vida social relacionando-as às 

questões mais especificamente anarquistas, como bem demonstra o título de três 
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atividades ministradas pelo professor naquele espaço que abrigava capitalistas e 

militares436: Na Fraternidade: religião e theosophia, Estado e propriedade privada, a 

família e a sociedade comunista437, palestra realizada em seis de junho de 1920; 

Educação, Theosophia e Religião438, em dois de agosto do mesmo ano; e, As Origens do 

Universo e do Homem439, em 20 de março de 1923. A ligação de José Oiticica com a 

Sociedade Teosófica atravessou a década de vinte, como comprova sua participação em 

palestras realizadas pelo grupo em 1926 e 1929.440  

 Na concepção de José Oiticica, não havia, como insistiam alguns, incoerência 

entre a militância anarquista e a aproximação com a Sociedade Teosófica441, já que, como 

outros libertários, entendia a religião por meio de um prisma socialmente 

fenomenológico442. Como os teosofistas estudavam e propagavam a busca pela verdade 

por meio da análise dos mitos e crenças religiosas identificando o caráter científico em 

todos eles, a aproximação dos anarquistas a estes grupos, unidos pela defesa do 

racionalismo, na perspectiva do professor, se mostrava bastante virtuosa443. Ou seja, 

                                                             
436 A THEOSOPHIA E O ANARQUISMO: UMA ENTREVISTA COM O CAMARADA JOSÉ 

OITICICA. Voz do Povo. Rio de Janeiro, 12 de março de 1920. p.1 
437 CONFERENCIA DO DR. JOSÉ OITICICA NA SOCIEDADE THEOSÓPHICA. Jornal do Brasil. Rio 

de Janeiro, 06 de junho de 1920. p.14 
438 O SR. OITICICA. A União. Rio de Janeiro, 02 de agosto de 1920. p.3 
439 UMA CONFERÊNCIA. Jornal do Brasil. Rios de Janeiro, 20 de março de 1923. p.10 
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entendia que estas investigações tinham muito a contribuir com os diagnósticos 

cientificistas que identificavam nas religiões maneiras rudimentares de satisfazer a busca 

da humanidade pelo conhecimento de suas origens. Logo, seriam muito valorosos 

enquanto desmistificadores dos dogmas católicos, sem nutrir o ódio por suas pessoas, 

como já havia defendido Élisée Reclus444. Posicionamento este que foi reafirmado por 

nosso personagem no Correio da Manhã, quando diz que condenar os fiéis “seria 

fanatismo igual aos peores inquisidores de qualquer seita.”445.  

Ressaltemos que a irredutibilidade de alguns anarquistas ao pensamento religioso 

por muitas vezes resultou mais em isolamento do ideal ácrata do que a popularização de 

seus valores. Afinal, questionar o “criador do mundo e da humanidade” era e continua 

sendo problemático em uma sociedade tradicionalmente cristã. Logo, entender as 

religiões pelo prisma sociológico e separar as leis romanas da crença cristã poderia ser 

mais uma chave de inserção do pensamento libertário. Preocupado com isso, Oiticica 

afirmava não ser contra as crenças, mas sim contra “a exploração do nome delas 

effectuadas pelas Egrejas Capitalista, açambarcadoras, com sacerdotes proffissionais.446 

 No entanto, em meados da década de 1910, portanto em um momento de menor 

concorrência de correntes de pensamento dentro do movimento operário e de maior 

vitalidade das ligas anticlericais tonificadas pelas prédicas libertárias, o professor do 

Pedro II afirmava que a influência da teosofia seria maléfica às propostas da  

 

 

educação moderna porque poe a sede da ciência nos seus mestres, 
sonhadores analfabetos ou de existência problemática como constrói o 

Buda. Os teosofistas acatam as ideias destes mestres como verdades 
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absolutas por mais absurdas que pareçam, além disso pregam a 

resignação como virtude.447 

 

 

Neste manuscrito, intitulado a Questão Religiosa no Brasil, Oiticica demonstrava 

um posicionamento referente à teosofia diferente do que o apresentado aos leitores do 

Correio da Manhã, negando toda e qualquer forma de contribuição que esta ordem 

poderia servir à emancipação social. A mudança de posicionamento de Oiticica acerca 

das sociedades teosóficas nos indica uma característica que, segundo sua filha Sonia, 

perpassa por grande parte da vida do nosso personagem, a saber, a atenção aos assuntos 

místicos. Em suas palavras, 

 

 

Papai, desde rapazinho sempre teve uma coisa na cabeça: queria saber o 

que é o homem. Descobrir os mistérios da existência, conhecer a natureza 

humana, mais sobre os seus mistérios. Ele até frequentou o espiritismo 
para ver como era. Mas nada daquilo ele aceitava. [...]. Um dia ele me 

disse: “Minha filha, todo mundo estranha que eu seja esotérico e 

anarquista, mas ninguém sabe que as duas coisas são a mesmíssima coisa: 
ambas se combinam completamente.” E é verdade! O que uma diz, a 

outra confirma. Isso pode ser explicado com esta frase que vou ler para 

você: “Desejo sinceramente a felicidade perfeita a todos meus irmãos”. 

É uma filosofia muito interessante. Ele adotou esta filosofia para a vida 
dele. Para ele isso foi uma descoberta. 

 

 

Sem pretender traçar aqui uma linha teleológica dos comportamentos do nosso 

biografado e entendendo que o contexto e os espaços sociais frequentados pelo 

personagem influenciam diretamente na construção das suas trajetórias que, por sua vez, 

também impactam estes setores, segundo a avaliação de Benito Schmidt448, presumimos 

                                                             
447 Espólio Pinto Quartin. Arquivo de História Social da Universidade de Lisboa-Port. 
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que a somatória de uma educação em instituições religiosas com o contato e aproximação 

com o pensamento cientificista tenha deixado marcas em Oiticica, contribuído para uma 

permanente tensão entre a visão espiritualista e a materialista. As quais, como bem indica 

Maria Aparecida Munhoz de Omena, em seu estudo intitulado Anarquia nos Sonetos de 

José Oiticica, se evidenciam de forma mais clara em alguns poemas do livro Fonte 

Perene, de autoria do nosso personagem.449 Dentro desta perspectiva, a angústia 

produzida por esta tensão pode ter levado o libertário a reavaliar suas concepções sobre a 

natureza desta Sociedade que dialogava com o saber científico e o mundo metafísico. 

Passando a utilizá-las como bagagem de sua luta social. 

 Logo, entendemos que as aspirações de cunho mais privado unidas à militância 

anarquista e ao contexto de repressão que impactava na organização das ligas anticlericais 

promoveram a aproximação de José Oiticica a esta Sociedade. A qual passou a servi-lo 

intelectualmente no propósito da disseminação do pensamento libertário naquele 

momento em que se defendia a necessidade da expansão das ações dos grupos libertários 

para além dos muros sindicais.  

Refletir sobre as transformações no discurso do nosso personagem nos leva a 

perceber que se o cotidiano era utilizado por ele como ponto de partida para respaldar 

suas análises sociais, a própria argumentação sofria interferência do contexto vivenciado. 

Nesta lógica, a teorização dos posicionamentos referentes às temáticas abordadas eram 

adequadas às experiências proporcionadas pelo campo da ação e vice-versa. Ou seja, ação 

e teoria caminhavam conjuntamente se retroalimentando e confeccionando seus 

princípios anarquistas.  
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Seu anarquismo, portanto, e é necessário ressaltarmos que isso não é uma 

singularidade do nosso personagem450, seria um produto direto da união entre vivências 

e um vasto corpo de doutrina social que resultariam na formulação destes princípios 

libertários que não eram herméticos às questões conjunturais. Assim, visto a constante 

ressignificação do discurso ideológico destes ativistas que praticavam a anarquia pelo 

mundo todo, entendemos que suas ideias não podem ser resumidas à insatisfatória 

conclusão do “estrangeirismo do pensamento anarquista”, defendida pelo Estado 

republicano naquele momento e até hoje disseminada pelos livros didáticos de história.  

No geral, estes princípios libertários eram propagandeados de inúmeras formas, 

seja pelo ativismo, pela escrita ou pela prática. Por conseguinte, naquele contexto em que 

nosso personagem buscava afirmar a militância para além das questões meramente 

econômicas, a oposição ao dogmatismo religioso também se cristalizaria em atitudes 

como a participação na primeira união conjugal livre no Brasil. Acontecida no bairro do 

Andaraí, no Rio de Janeiro, em 19 fevereiro de 1921, com cerimônia presidida por José 

Oiticica, onde Manoel Carreira e Josepha Dias Losano se uniram sob as bases do amor 

livre451. Ou, ainda, na organização de movimentos contra a construção do Cristo 

Redentor, em 1923, que, com intensa participação do professor anarquista, concretizava 

a denúncia da exploração religiosa ao acusar o clero de utilizar da fé para retirar da 

população fundos em benefício da construção do monumento cristão. Tudo isso, 

militância, conjuntura e conhecimento, se transformavam em manancial formador dos 

diagnósticos e proposições expostos em seus textos e, consequentemente, funcionavam 

como estopim de debates prolíferos à inserção das teses libertárias.  

                                                             
450 Neno Vasco é outro bom exemplo da ressignificação dos princípios anarquistas a partir das experiências 

no campo da ação, onde a ação acabou por produzir novas teorias sobre as temáticas que envolviam o 

anarquismo e o problema social. Para saber mais sobre este personagem, ver: SAMIS, Alexandre. Minha 

Pátria é o Mundo Inteiro: Neno Vasco, o anarquismo e o sindicalismo revolucionário. São Paulo-SP: 

Intermezzo, 2018. 
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Logo, o movimento de restauração católica, que ganhava força sobretudo no Rio 

de Janeiro, com franco posicionamento político defendendo a ordem instituída e se 

posicionando como organismo contra-revolucionário, não passaria incólume às críticas 

de Oiticica. Este, enfatizando a diferenciação entre crença e instituição católica romana, 

iniciou um dos seus mais célebres debates pautados na religião. Nesta contenda, o 

oponente era uma das lideranças deste movimento, o padre Leonel Franca. No artigo 

publicado em 13 de fevereiro de 1926, no Correio da Manhã, intitulado Modernismo 

Catholico, o anarquista, fazendo referência à morte do cardeal Mercier, lembrou da 

polêmica que se instaurou na cúpula católica quando o jesuíta irlandês George Tyrrel se 

posicionou a favor da reformulação da política papal. O cardeal, inspirado na encíclica de 

Pio X, a qual “condemnava a profunda agitação libertatória do pensamento catholico”, 

escreveu, em resposta às ideias do jesuíta, uma Carta Pastoral condenando os atos deste 

irlandês.452 

 Ao elogiar os questionamentos de Tyrrel acerca do autoritarismo e da hierarquia 

instaladas na igreja católica, Oiticica enfureceu o padre Franca. Que em um artigo 

publicado no periódico O Jornal teceu duras críticas à atitude do pedagogo libertário, 

tendo-o chamado de “reles professorzinho de grammática” que não era gabaritado para 

escrever sobre coisas que estão além de sua alçada.453 

 José Oiticica, a partir de então, iniciou uma verdadeira batalha de palavras com 

este padre na tentativa de comprovar os “reais” intuitos da regência da cúpula do vaticano 

referente à religião. Na coletânea composta por treze artigos intitulados Resposta a um 

Jesuíta, que se estenderia por todo o ano de 1926, em geral, defendeu que a representação 

divina não se evidenciaria na hierarquização da instituição e nem mesmo na obediência 

                                                             
452 OITICICA, José. Modernismo Catholico. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 

1926.p.2 
453OITICICA, José. Resposta a um Jesuíta. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 10 de março de 1926.p.2 
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cega a suas normas, pelo contrário, o questionamento dos dogmas impostos por 

organização vertical, muito proveitoso à especulação intelectual, poderia levar homens e 

mulheres a encontrar formas melhores de servir às causas de Deus. As quais, estariam 

mais sedimentadas na noção de bem-estar da humanidade e menos no cumprimento de 

leis institucionais. Padre Franca desiste do debate logo em seu segundo artigo. Atitude 

esta depreciada por Oiticica, que afirma a necessidade de continuar dissertando sobre o 

mesmo tema em mais alguns números daquele periódico para que o povo perceba os 

verdadeiros interesses da cúpula papal.454  

 José Oiticica termina sua coletânea de artigos afirmando ter vencido sua batalha 

contra o padre Franca, e finaliza, 

 

 

Basta. Muitissimo ainda poderia discorrer da matéria o ignorante 
professor de grammatica. Attive-me a destruir os baluartesinhos do 

padre Franca. Apresentou-se Golias, mas saiu-me gigante de carnaval, 

com cabeça de barro e espadagão de pau. Deve ter visto que um mínimo 

grammaticastro pode arremeter contra a sciencia superfusa de muito 
jesuíta empinado.455 

 

 

A insistência do professor em finalizar aquela polémica retomado alguns adjetivos 

que a ele foram designados, nos leva a mais algumas considerações sobre o intuito destes 

artigos. Segundo Schmidt, os debates que alimentavam a imprensa daquela conjuntura, 

além de funcionarem como estratégias de propaganda de ideias, se caracterizavam, em 

certa medida, também pela defesa da honra dos envolvidos. Assim afirma, 

 

                                                             
454 As afirmações contidas neste parágrafo referentes às ideias de José Oiticica foram retiradas dos treze 

artigos intitulados Resposta a um Jesuíta, encontrados entre os números 9527 e 9595 do periódico Correio 

da Manhã. 
455 OITICICA, José. Resposta a um Jesuíta XIII. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 05/05/1926. p.2 
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Na sociedade do Antigo Regime, estudada por Ribeiro, o duelo era uma 

fonte ilimitada de honra para os nobres, pois “a morte pela arma é uma 
boa via para a imortalidade, algo pagã, da honra”. Em uma sociedade 

“desarmada” como a nossa, em que o monopólio da violência pertence 

ao Estado, os duelos podem se transformar em polêmicas, e, ao invés 
do sangue, muita tinta é derramada. Porém, o objeto da disputa continua 

sendo o mesmo: a honra.456  
 

 

A palavra então se torna uma arma sempre pronta para ser sacada457. Sob este 

prisma, pensamos que a ação de dissertar sobre a questão católica, demonstrando seu 

conhecimento erudito sobre a religião e a organização do Vaticano, pode ser entendida 

como as armas apresentadas em preservação da sua intelectualidade, que havia sido 

atacada logo no início da polêmica. Ao mesmo tempo, simbolizava também a honradez 

do próprio pensamento anarquista, visto que suas prédicas fundamentavam as 

argumentações de Oiticica. Logo, polemizar com o padre Franca contribuía com intuito 

principal daqueles textos, ou seja, a resistência do pensamento libertário como semente 

da nova sociedade. 

Esta polêmica ainda renderia um livro publicado pelo clérigo e mais dois artigos 

de Oiticica. Nos quais, mais uma vez, reafirma que sua luta seria contra o despotismo 

romano e não um combate à religião. Assim escreve, 

 

 

Meu ideal não é combater o catolicismo, pois planto o combate ao 
despotismo romano! Para o Sr. padre Franca é a mesma coisa. Eu, 

porém e toda gente imparcial distinguimos os dois aspectos. 

Catolicismo é uma religião, ensinada, praticada, organizada em igreja. 
Despotismo romano é política de extrema concentração espiritual e 

administrativa do corpo do dirigente, nessa igreja. O mesmo indivíduo 

pode crer em todos os dogmas, praticar devotadamente o culto, cumprir 

fielmente todos os seus deveres, ser ótimo católico e reprovar a 

                                                             
456 SCHMIDT, Benito. A palavra como arma: uma polêmica na imprensa operária porto-alegrense em 

1907. História em Revista. Pelotas, UFPel, (6), dezembro de 2000. p.64 
457 SCHMIDT, Benito. A palavra como arma: uma polêmica na imprensa operária porto-alegrense em 

1907. História em Revista. Pelotas, UFPel, (6), dezembro de 2000.p.80 
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concentração excessiva da autoridade no papa e as arbitrariedades da 

Cúria romana.458  

 

 

A polêmica religiosa entre nosso personagem e o padre Franca causou grande 

repercussão na sociedade carioca. Por conta disto, naquele contexto de crescente 

aproximação entre Igreja Católica e representantes da política nacional,459 contribui em 

grande medida para o fim da colaboração permanente de José Oiticica ao periódico. A 

gama de artigos contrários a seu posicionamento mostrava a expressiva insatisfação dos 

representantes das “famílias de bem” da sociedade carioca, pedindo até mesmo sua 

expulsão do Colégio Pedro II e da Escola Normal.460 Junto a isso, as ações repressivas 

proporcionadas pelo governo de Arthur Bernardes, levavam os diretores daquele 

periódico a temerem uma nova proibição da circulação do Correio da Manhã, como a 

acontecida durante um curto período no ano de 1924. Assim, nem mesmo a troca 

presidencial que levou Whashington Luis à presidência e trazia novas esperanças com o 

fim do estado de sítio foi capaz de garantir sua participação como colunista semanal 

daquele periódico. 

No início de 1927, o missivista anarquista escreveu seus artigos finais como 

colunista permanente do Correio da Manhã. Um dos últimos títulos publicados foi em 

denúncia à prisão, nos E.U.A, dos militantes ácratas italianos Sacco e Vanzetti461. De 

                                                             
458 OITICICA, José. Ainda o padre Franca. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 20/11/1926 
459 Em 1931, já no governo de Getúlio Vargas, o padre Franca passa a compor o Conselho Nacional de 
Educação. Fato que nos revela suas relações muito próximas com a elite política nacional. 
460 MOVIMENTO RELIGIOSO: UM VEHEMENTE PROTESTO DA GENTE HONESTA CONTRA O 

POSICIONAMENTO RELIGIOSO PREGADO POR UM PROFESSOR DO COLLEGIO D. PEDRO II E 

DA ESCOLA NORMAL. O Imparcial, Rio de Janeiro, 30 de julho de 1926. p.4 
461 Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti foram dois anarquistas italianos presos e assassinados pelo governo 

dos Estados Unidos da América, sob a acusação de roubo e duplo homicídio. Por meio de um processo que 

se arrastou desde o ano de 1920, os trabalhadores foram condenados à cadeira elétrica, sendo executados 

em 23 de agosto de 1927. O caráter duvidoso da acusação vista a falta de prova, amparado em contradições, 

xenofobia e incoerências, motivou inúmeros protestos espalhados pelo mundo! Não somente os anarquistas 

lutavam pela liberdade destes trabalhadores, comunistas e até mesmo a igreja católica condenavam a atitude 

do governo estadunidense. A despeito da força das movimentações em prol da soltura daqueles homens, 
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forma mais direta que as apresentadas em publicações anteriores, José Oiticica, utilizando 

como ponto de partida as injustiças a que estavam sendo submetidos aqueles dois 

trabalhadores, convocava uma revolta popular em prol da queda daquele sistema que por 

várias vias assassinava as classes miseráveis. Esta medida, em sua perspectiva, se não 

derrubasse imediatamente a ordem vigente, deixaria às claras as “infâmias dos governos 

plutocratas”. 462  

Portanto, sua despedida do jornal se faz com uma clara propaganda da solução 

anarquista como promotora de uma organização social justa para toda a humanidade, em 

detrimento daquele modelo pautado nos valores capitalistas que naturalizava moralmente 

a subjugação das vontades de muitos em benefício da manutenção dos privilégios de 

poucos. 

Por sinal, a moral social capitalista foi tema utilizado por Oiticica em suas peças 

de teatro. Debutando na dramaturgia no ano de 1920, o pedagogo levou para o palco do 

Teatro Carlos Gomes suas críticas referentes a esta temática. Fazendo daquele espaço, 

em nossa avaliação, mais um lugar de maximização da propaganda anarquista. Assim, a 

crítica à sociedade e sua moral social burguesa, já muito presente nas palestras e artigos 

de José Oiticica agora viriam também pelas peças de teatro, nas quais denunciaria os 

vícios e malefícios resultantes da ordem vigente, artifício já bastante utilizado por outros 

militantes como forma de crítica social. 

 

 

 

                                                             
eles pereceram sob a chancela da “justiça” capitalista. Posteriormente, em 1948, com a reabertura do 

processo, foram inocentados dos crimes a eles imputados.  
462 OITICICA, José. Sacco e Vanzetti. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 23 de abril de1927. p.2 
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3.1.3. José Oiticica agora é dramaturgo463 

 

 A relação de José Oiticica com o teatro vem de família, seu pai é o autor dos 

dramas Dona Clara Camarão e Pai escritos antes mesmo do nascimento de nosso 

personagem. O interesse paterno pelas artes dramatúrgicas certamente se fez presente na 

formação intelectual do filho. Como vimos anteriormente, muito do conhecimento erudito 

de Oiticica foi garantido pela educação familiar e pela extensa e variada biblioteca de seu 

pai. Este manancial cultural serviria ao professor como suporte em suas aulas de prosódia 

na Escola Municipal de Dramática, a partir de 1914. Profissão esta que o possibilitava se 

manter próximo aos campos das artes, que ia se caracterizando como uma prática familiar. 

É interessante sinalizarmos que além destes dois membros da família Oiticica, sua filha 

Sonia e seu neto Hélio, também firmariam carreiras renomadas nesta área, sendo, 

respectivamente, uma atriz de destaque entre os anos 40 e 60 e um artista performático, 

pintor e escultor que teve seu auge entre meados da década de 60 e fins dos anos 70. 

 Mas, foi somente após as primeiras prisões que José Oiticica se arriscou a escrever 

suas peças teatrais. Os momentos de reclusão forçada serviram de inspiração ao professor, 

fato que fica evidente quando temos contato com a peça Azalam! Esboçada ainda no 

período em que se encontrava desterrado em Alagoas, este trabalho tem como 

personagem principal o “falsificador de dinheiro”, Sérgio, o qual representaria a figura 

do ativismo heróico que não se dobra às repressões impostas pelos governos, mesmo 

                                                             
463 As análises sobre as peças Azalam! e Não é Crime estão amparadas especificamente nos estudos 

realizados por Antônio Arnoni Prado e Cristina Aparecida Reis Figueira, disponíveis, respectivamente nos 

trabalhos: Elucubrações Dramáticas de José Oiticica e A trajetória de José Oiticica: o professor, o autor, 

o jornalista e o militante anarquista na educação brasileira. Já as considerações sobre Pedra que Rola e 

Quem os Salva, as principais fontes desta etapa da tese, além de contar com as análises de Prado, estão 

amparadas também nas entrevistas de José Oiticica nos momentos em que estas peças estavam em cartaz 

no Teatro Calos Gomes. Sustentar nossos argumentos a partir das reflexões de outros autores que tiveram 

contato com estas fontes se fez necessário pois, infelizmente, durante nossa pesquisa não conseguimos 

encontrar os textos com as peças na íntegra. 
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quando esta resulta nas drásticas condições de sobrevivência vivenciadas nos momentos 

de prisões. O desenvolvimento do roteiro conduz os espectadores no sentido de 

perceberem que as ações daquele personagem tinham como único intuito a promoção de 

uma sociedade justa e igualitária e, portanto, a despeito do caráter ilegal construído pelo 

Estado, deveriam servir de exemplos aos que pretendessem lutar ao lado das classes 

despossuídas. Logo, suas ações, justificadas pelo contexto de exploração a que estavam 

submetidos os setores oprimidos, estariam para além da noção do bem o do mal. Os dois 

trechos citados abaixo podem contribuir com estas considerações sobre a peça.  

 

 

Trecho 1: 

Sérgio: [...] Temos a fábrica [de dinheiro] em S.Paulo, mas meus 
companheiros estão espalhados pelo Brasil inteiro. Já fomos presos, três, 

mas somos vinte e sete. É impossível apanhar todos porque se revezam, 

mudam de lugar e fabricam notas de todas as estampas ao mesmo tempo 
com rara perfeição... Quer saber para que fazemos não é? 

[...] 

Sérgio: Para uma grande, uma extraordinária obra: a libertação dos 
brasileiros. 

Trecho 2: 

Sérgio: Não é só esta ilha que é um presídio; toda a Terra é um grande, 

um vastíssimo presídio onde se torturam muitos milhões de vítimas para 
nutrir, fartar uma pequena porção de homens insaciáveis. Veja, a 

população da ilha se divide em duas porções muito desiguais: a dos 

sentenciados, grande maioria, que trabalham como escravos e a dos 
vivandeiros, meia dúzia de funcionários que exploram, por meio do 

dinheiro, o trabalho dos sentenciados. É uma miniatura da humanidade.464 

 

 

Em geral, como afirma Cristina Aparecida, todas as personagens desta peça 

externavam de alguma forma os valores que compõem a ideologia anarquista, passando 

                                                             
464 OITICICA, José apud FIGUEIRA, Cristina Aparecida Reis. Elucubrações Dramáticas de José 

Oiticica e A trajetória de José Oiticica: o professor, o autor, o jornalista e o militante anarquista na 

educação brasileira. Tese de Doutorado (Doutorado em Educação: História, Política e Sociedade) - 

Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2008. p.111 Disponível em: 

<http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=7264>. Acesso em: 20 março 2021. 

http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=7264
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pelo antimilitarismo, pelo anticapitalismo e pela descrença na ordem jurídica e, assim, 

serviam como propaganda da solução revolucionária. Ainda segundo esta mesma autora, 

a peça finaliza com a fuga de Sérgio e a sequência de sua luta social.465 

A construção do homem que não se abala mesmo tendo sofrido as injustas 

penalidades do Estado acaba por lembrar as imagens de heróis que nunca desistem de 

batalhar pela justiça. Logo, o militante que luta e resiste, mesmo com todas as 

adversidades impostas pelo governo, passa a ser visto também como um herói. Tal 

mitificação da figura do militante serve de inspiração para que o combate ao capital 

sempre permaneça. Adhemar Lourenço da Silva Junior, citando Raoul Girardet, ao falar 

da criação de “Heróis Operários”, afirma que “a mitificação das condutas de determinados 

personagens tende a dissociá-los do tempo cronológico, de forma a produzir relatos que 

tem, ou deveriam ter, sempre força presente”466.  Desse modo, os sofrimentos causados 

pelas leis do Estado e o exemplo de perseverança demonstrado por aqueles personagens 

não se perderiam no tempo e poderiam servir como um incentivo à continuação da luta, 

revigorando, quando necessário, o inconformismo contra o capitalismo. Este parece-nos 

ser o intuito a ser alcançado pela peça de Oiticica. 

Já, na peça Não é Crime, escrita também no contexto dos anos vinte, 

diferentemente da trama de Azalam!, segundo Antônio Arnoni Prado, não aborda 

especificamente a ação revolucionária. No entanto, o caráter militante se evidencia na 

obra por meio da revelação dos dramas causados pelos costumes burgueses. José Oiticica, 

escrevendo sobre uma relação triangular que envolve Sara, Celso e Lina, tempera suas 

                                                             
465 FIGUEIRA, Cristina Aparecida Reis. Elucubrações Dramáticas de José Oiticica e A trajetória de 

José Oiticica: o professor, o autor, o jornalista e o militante anarquista na educação brasileira. Tese 

de Doutorado (Doutorado em Educação: História, Política e Sociedade) - Pontifícia Universidade Católica, 

São Paulo, 2008. p.111 Disponível em: 

<http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=7264>. Acesso em: 20 março 2021. 
466 SILVA JUNIOR, Adhemar Lourenço da. O herói no movimento operário. In OTERO, Loiva; ELMIR, 

Claudio. Mitos e heróis: construção de imaginários. Porto Alegre: Ed. Da UFGRS, 1998, p.116. 

http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=7264
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críticas à ordem vigente com ingredientes libertários focalizando a questão do amor livre. 

Conforme Prado, o “argumento se depura e ganha um arranjo que, sem deixar de ser 

programático, é mais sutil por se valer justamente das rubricas da gestualidade, decisivas 

no caso para exposição retórica de uma atitude ostensivamente afrontosa ao 

convencionalismo do casamento burguês.”467. 

As bases que fundamentam a ideia de amor livre, como dissemos anteriormente, 

eram pontos fundamentais na organização da nova sociedade defendida por Oiticica em 

seus textos formativos. Logo, propagandear esta forma de união apresentando-a como 

parte da solução às infelicidades ocasionadas pela moral burguesa que, em sua 

perspectiva, tinha como um de seus produtos a priorização dos acordos financeiros em 

detrimento dos sentimentos que deveriam entrelaçar os casais, configurava uma forma de 

fazer frente ao sistema normativo capitalista a partir de uma expressão cultural.  

Estas peças eram utilizadas como conteúdo das aulas de Português no Pedro II e 

de Prosódia na Escola Municipal de Dramáticas468. Instituições estas que abrigavam 

filhos e filhas da elite carioca e, devido a isto, podemos pensar que, em certa medida, o 

uso destes trabalhos nestes locais expressava o desejo de ampliar para além dos muros 

sindicais a militância libertária, construindo terreno para atuação dos grupos anarquistas 

também entre os setores economicamente dominantes.  

O teatro, importante componente na produção cultural libertária, foi 

massivamente utilizado pelos anarquistas como um artificio para alcançar a emancipação 

social da humanidade. Estas produções culturais tinham como objetivo, como informa 

Addor, “forjar ou reforçar consciências revolucionárias, formar um homem novo, livre e 

                                                             
467 PRADO, Antonio Arnoni. Elucubrações dramáticas do professor Oiticica. Estudos Avançados, São 

Paulo, n. 40, v. 14, pp. 267-297, 2000. p.293 Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ea/v14n40/v14n40a21.pdf>. Acesso em: 21 de março de 2021. 
468 PRADO, Antonio Arnoni. Elucubrações dramáticas do professor Oiticica. Estudos Avançados, São 

Paulo, n. 40, v. 14, pp. 267-297, 2000. p.293 Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ea/v14n40/v14n40a21.pdf>. Acesso em: 21 de março de 2021. 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v14n40/v14n40a21.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ea/v14n40/v14n40a21.pdf
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soberano, através do discurso didático e objetivo em que a questão social é a temática 

central e a revolução social, o fim almejado.”469. Assim, sem querer imputar a todas as 

ações de nosso personagem um caráter anarquista, ou tentar demonstrar o quão coerente 

era com as prédicas que defendia, pensamos que, como estas peças eram compostas pelas 

características selecionadas por Addor, a apresentação das mesmas em ambientes 

diversos certamente buscava o mesmo objetivo de quando realizadas nos espaços 

operários, ou seja, utilizar a arte como mecanismo de formação da consciência 

revolucionária aproveitando aqueles espaços como sendas de inserção do pensamento 

libertário, sobretudo em um momento onde a repressão e a disputa ideológica 

complicavam ainda mais a militância no interior dos sindicatos. É justamente sob este 

prisma que procuramos analisar o debute de outras duas peças do nosso personagem nos 

palcos do Teatro Carlos Gomes, em 1920. São elas: Pedra que Rola e Quem os Salva!.  

A origem deste Teatro está localizada ainda no período imperial do Brasil, 

construído em 1° de fevereiro de 1872 foi nominado de Teatro Cassino Franco-Brasileiro. 

Situado na esquina da Praça da Constituição (atual Praça Tiradentes) com a Rua do 

Espírito Santo (atual Rua Pedro I) compunha o circuito de teatros do centro da capital 

federal. Em 1880, foi adquirido por Pedro Ferreira de Oliveira Amorin, que, após 

reformá-lo, passou a chamá-lo de Teatro Sant´Ana, em homenagem à esposa. Neste 

período, teve entre suas apresentações as peças embaladas pelas músicas de Chiquinha 

Gonzaga. Em 1904 a casa de espetáculos foi adquirida pela empresa do ramo do 

entretenimento Paschoal Segreto Diversões S/A, que a reinaugurou em 26 de janeiro de 

1905 sob o nome Teatro Carlos Gomes, em homenagem ao autor de “O Guarani”, 

                                                             
469 ADDOR, Carlos Augusto. O anarquismo e o movimento operário nas três primeiras décadas da 

República. In: ADDOR, Carlos Augusto & Deminicis, Rafael (orgs). História do Anarquismo no Brasil, 

volume 2. Rio de Janeiro: Achiamé, 2009.p. 26. 
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dispondo de mil poltronas espalhadas pelas áreas da plateia, do salão nobre e das 

galerias.470  

Por ali, durante a conjuntura que analisamos, passariam várias companhias 

estrangeiras e contaria, quase sempre, com o esgotamento dos ingressos para a as 

apresentações.471 Conforme a revista O Theatro, de 1905, o Carlos Gomes estava entre 

os dez teatros mais conhecidos do circuito comercial do Rio de Janeiro472. Segundo Dias, 

os teatros fizeram a glória da capital federal “nas primeiras décadas do século XX não só 

pela novidade das construções inspiradas em modelos europeus, como também pela 

função que exerciam como elemento catalizador da vida cultural da sociedade culta da 

época.”473 Além disto, o hábito de ir aos espetáculos estava também ligado à questão de 

ser visto em meio à elite carioca, ir ao teatro era também um “ato social”474. Logo, visto 

o reconhecimento do Teatro Carlos Gomes pela imprensa especializada, entendemos que 

aquela casa se mostrava um bom lugar para praticar este “ato social”, sendo frequente a 

presença das classes médias que ansiavam compartilhar espaços com a elite carioca. 

Mas, isto não é indicativo que a clientela era composta somente pela burguesia, 

os valores dos ingressos dos teatros do centro eram relativamente baixos, indo de 500 a 

3000 réis dependendo do setor escolhido. O que possibilitava às classes operárias 

comparecer aos espetáculos, já que a remuneração diária dos operários, em 1920, girava 

                                                             
470 DIAS, José da Silva. Teatros do Rio do século XVIII ao século XX. Rio de Janeiro: Fundação Nacional 

de Artes (FUNARTE), 2012. p. 140 
471 DIAS, José da Silva. Teatros do Rio do século XVIII ao século XX. Rio de Janeiro: Fundação Nacional 

de Artes (FUNARTE), 2012. p. 137 
472 O Theatro apud FRANCA, Luciana Penna. Teatro Amador: a cena carioca muito além dos 

arrebaldes. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal Fluminense, Instituto de Ciências 

Humanas e Filosofia, 2011. p.23 
473 DIAS, José da Silva. Teatros do Rio do século XVIII ao século XX. Rio de Janeiro: Fundação Nacional 

de Artes (FUNARTE), 2012. p. 287 
474 DIAS, José da Silva. Teatros do Rio do século XVIII ao século XX. Rio de Janeiro: Fundação Nacional 

de Artes (FUNARTE), 2012. p. 34 
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em torno de 5,5 mil réis e das operárias 3,5 mil réis475. Com isto, entendemos que a plateia 

destas casas poderia ser composta por uma pluralidade de setores sociais, a depender do 

interesse pela obra apresentada. O que possivelmente não ocorria nas festas operárias, 

onde também eram apresentadas peças teatrais, mas, em geral, sinalizavam em seus 

convites a que público interessava, convocando “todo o operário consciente”, como faz 

A Plebe, em novembro de 1920, na propaganda do Grande Festival em benefício de A 

Vanguarda476. Ou, ainda, indicando o teor do evento promovendo-os por meio das 

colunas de periódicos operários, como a Festas de Propaganda do A Voz do 

Trabalhador477, em 1913. Mesmo sem vedar a participação de outros setores sociais, estas 

características nos levam a acreditar que estas festas eram especialmente endereçadas às 

classes trabalhadoras. 

Em seu estudo sobre os teatros do Rio de janeiro, José da Silva Dias não nos 

informa especificamente a origem social das pessoas que costumavam frequentar o 

Teatro Carlos Gomes, no entanto, a informação da descrição do espetáculo de 

inauguração do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, casa que passou a compor o circuito 

comercial de teatros do centro da cidade a partir de 1909, pode nos servir como 

comparação. Conforme este autor, o espetáculo inaugural foi assistido por uma plateia 

formada por pessoas de múltiplas origens sociais, indo das mais humildes aos mais altos 

setores da elite econômica carioca478. Assim, pensamos que, a despeito da descrição estar 

relacionada ao evento de abertura deste teatro, este fato indica que os eventos nestas casas 
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de espetáculos do centro da cidade eram assistidos por uma plateia economicamente 

pluralizada, logo, o conteúdo de suas peças, em certa medida, atravessava as fronteiras 

econômicas. 

É neste ambiente socialmente pluralizado que José Oiticica leva à público duas de 

suas obras dramáticas: Pedra que Rola e Quem os Salva, ambas as peças foram 

apresentadas pela Companhia Dramática Nacional e estrearam respectivamente em 02 de 

junho e 23 de agosto de 1920. Em nossa pesquisa não encontramos outros anarquistas que 

levaram suas obras aos palcos dos teatros do circuito comercial do centro da cidade, 

assim, pensamos que as credenciais sociais e intelectuais de Oiticica podem ter 

providenciado tal acesso. Afinal, estas casas só recebiam peças de quem possuía um certo 

status, e nosso personagem, como filho de parlamentar e professor do Pedro II e da Escola 

Dramática Municipal, tinha os predicados exigidos para aceitarem suas obras dramáticas. 

 Segundo Prado, Pedra que Rola se estrutura dentro de uma crítica aos valores 

burgueses externada na relação entre os personagens. No centro dos eventos estaria Jorge, 

subserviente às vontades do padrinho Bernardo, em gratidão aos auxílios que o 

“encaminharam” na vida, renegava seus desejos pela esposa de seu bem-feitor, Corina. 

Bernardo, comerciante português, católico fervoroso, mesquinho e admirador da 

monarquia se casou com Corina, subjugando-a à suas vontades como seu senhor. A 

mulher, muito mais jovem que o esposo, insatisfeita com o relacionamento sem afeto, 

mantinha as aparências de esposa fiel.479  

Este enredo nos sugere que Oiticica utiliza das condições de gratidão, 

apresentadas no personagem de Jorge, e de compra e venda de proteção, evidenciadas na 

relação de Bernardo e Corina, para criticar os valores burgueses que moldavam as 
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famílias-de-bem daquela sociedade. Em detrimento dos sentimentos amorosos, era o peso 

financeiro que determinava as relações. Logo, a crítica ao capital e a referência aos 

benefícios do amor livre embalavam a peça e colocavam no palco as avaliações sociais 

anarquistas. 

O “tranquilo cotidiano” do trio entra em colapso quando surge Inácio, “um livre 

pensador sem cerimônia e oportunista, que começa a frequentar a casa de Bernardo e 

apaixona-se por Corina. [...] Inácio é um delator da esperteza das elites rapinantes, da 

discriminação de classes, da degradação social nas ruas da cidade”480. Este personagem 

se transfigura na voz anarquista ao questionar a subserviência do irmão e da esposa de 

Bernardo, assim como acusa as incoerências reveladas na pregação cristã de Bernardo e 

seu egoísmo capitalista. 

Conforme Prado, os tópicos doutrinários vão aparecendo no decorrer da peça 

tentando demonstrar que a gratidão pautada no auxílio financeiro não é uma virtude, 

levando as pessoas à negação de suas vontades; que o casamento burguês, condicionado 

pelo dinheiro e pela noção de posse, é a condenação do amor que, assim como o trabalho 

e o pensamento, deveria ser livre; e, por fim, que o egoísmo, identificado no detentor do 

capital e justificado pelo poderio econômico, impede a cooperação da humanidade em 

direção da felicidade geral. São estas ideias que vão balizando o ideário dos três atos da 

peça.481 

Estas percepções de Prado estão em acordo com a matéria do Jornal do Brasil 

sobre a peça. Segundo o periódico, a obra 
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tem uma significação especialíssima! O seu desenvolvimento em torno 

de um thema comum faz-se de modo a infiltar na platéa um enthusiasmo 
enorme pelas idéas de que ela está eivada. O autor serve-se do assumpto 

para estygmatisar com uma crueldade batanica o que ao seu entender 

constitui a falsa moral, a hypocrisia social. [...]. A audácia dos conceitos, 
a convicção das doutrinas, expostas, o modo indirecto mas incisivo de 

enscena-las prendem o espectador que aguarda ancioso o término da 

peça.  

 

 

No entanto, José Oiticica deixa todo este conteúdo ser identificado pelos 

espectadores e pela crítica. Certamente, receoso de sofrer alguma censura ou não lograr 

sucesso de público, ao ser interrogado pelo O Imparcial sobre o “entrecho e as ideas” da 

obra, o professor afirma, “Nada posso, nem devo dizer. A crítica se manifestará”482. As 

críticas foram favoráveis, mas, as vezes omitiam o conteúdo sociológico do trabalho, 

como a apresentada pelo Correio da Manhã, o identificando como uma “sátyra da 

sociedade contemporânea que agradou imensamente o público”483, ou, ainda, negando 

completamente este viés dizendo que “a peça não é de intuitos socialistas, muito menos 

subversivos, mas, bem ao contrário, uma comedia admirável de verve e interesse, em que 

a graça sae expontanea do proprio entrecho, que é nada mais, que um flagrante da vida 

real.”484 

Certamente, por não se tratar de uma peça que se desenvolvesse a partir de 

personagens e temas mais explicitamente anarquistas, como os que aparecerem em 

Azalam!, as críticas dos jornais de grande tiragem aproveitavam para descaracterizar o 

viés ideológico destas obras, contribuindo para o silenciamento sobre o caráter político 

da atração e impedindo o eco das críticas concernentes à ordem e sua moral vigente.  
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No entanto, pensamos que a inserção do pensamento libertário por maneiras sutis, 

como a executada nesta obra, era justamente a forma encontrada por Oiticica para 

conseguir preparar o terreno para atuação dos grupos anarquistas fora do sindicato, dessa 

forma, utilizava do cotidiano burguês para construir a crítica à moral capitalista, tocando 

em pontos que eram presentes nos hábitos de seus espectadores. Esta estratégia foi 

repetida em outro trabalho, Quem os Salva?. Que, mais uma vez, foi sucesso de bilheteria 

no Teatro Carlos Gomes. 

Em mais uma peça de três atos focalizando a família burguesa, novamente Oiticica 

enfatizava os seus vícios característicos. Nesta, o personagem principal seria Geraldo, um 

filho bêbado que acusa o pai (Martins) de ter levado o álcool para dentro de casa, 

apaixonado pela irmã adotiva (Paulina), tratada como empregada pela mãe (Gabriela), 

que a retirou do orfanato.  

Aqui, o dramaturgo salienta o debate em torno do alcoolismo como degenerador 

social. A reprovação ao álcool era um posicionamento presente entre as teses anarquistas 

e inúmeras vezes teve lugar nos textos doutrinários de Oiticica. Em seu livro A Doutrina 

Anarquista ao Alcance de Todos, escreveu que este vício era um produto direto da 

exploração capitalista que sujeitava a população às condições de uma existência 

miserável. Logo, os recursos minguados impossibilitariam a classe trabalhadora de 

residirem em moradias dignas e de terem uma refeição saudável, o que resultava na 

proliferação de moléstias e de um desânimo que acabavam por conduzir o operariado “aos 

mais tristes aviltamentos morais. [...]. Aí vemos o proletariado induzido ao jogo por 

miséria, ao álcool por não ter carvão suficiente, [...] uma condição social imposta pela 

miséria”.485 A partir do exposto, podemos perceber que a luta contra o alcoolismo 
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compunha a militância frente ao sistema capitalista e determinava uma espécie de código 

moral voltado à regeneração social. 

Na peça, Oiticica procura demonstrar que não somente as gentes pobres estavam 

sujeitas à degeneração promovida pelo alcoolismo, a sociedade capitalista, voltada 

sempre à maior lucratividade, conduzia a humanidade a partir da massiva propaganda de 

seus produtos à entrega aos vícios. Conforme apresenta Prado,  

 

 

Geraldo responsabiliza o pai, o governo e a sociedade pelo vício da 

bebida. O pai, por ter trazido o álcool para dentro de casa; o governo por 
permitir o fabrico e a livre propaganda da bebida; e a sociedade por 

marginalizar os fracos de espírito que, como ele, vão na conversa e 

compram a bebida.486 

 

 

Nesta sociedade, a corrida pelo enriquecimento levaria homens e mulheres de 

“vontades fracas” às promiscuidades mundanas. Podemos pensar, assim, que a obra, além 

de mais uma vez apresentar os males causados pela ordem sistêmica, divulgava também 

um programa moral comum às teses libertárias. O desenvolvimento do enredo toca ainda, 

assim como em Pedra que Rola, na questão do amor livre que, como já dissemos, era 

interpretado por Oiticica como a base garantidora da estruturação da nova sociedade. 

Logo, explorar a questão do amor, que assim como o trabalho e o pensamento também 

deveria ser livre, era de suma importância para seus intuitos revolucionários.  

No descer das cortinas, contrariando as vontades do pai e da mãe, Geraldo e 

Pauline, unidos pela paixão, decidem se casar. É neste momento do espetáculo, ainda 

segundo Prado, que aparecem mais veementemente os “chavões libertários” trazendo 
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frases como: “os inferiores são fracos individualmente, mas centuplicarão suas forças, 

unidos”, ou “não me sacrificarei mais aos preconceitos de burgueses ricos com fumos de 

nobreza; não lhes imolarei o meu coração... só admito para o amor uma lei: o afeto mútuo, 

o desejo livre dos que se amam”.487 

Após a estreia de Quem os Salva?, o periódico Gazeta de Notícias, ressaltando a 

grande concorrência pelos ingressos, avaliou positivamente a peça de Oiticica e, 

diferentemente do que havia feito o Correio da Manhã em sua crítica à Pedra que Rola, 

ressaltou o viés sociológico do espetáculo: “O autor sabe que os erros sociaes são 

inveterados, e criam mais raízes. Entretanto, com a elevada visão que tem dos destinos 

do homem, semeia e vai semeando as suas idéas, na esperança de que um dia venham a 

germinar”. Assim entendemos nós também as peças de José Oiticica que foram cartazes 

no Teatro Carlos Gomes. Naquele momento em que a repressão se dava por variados 

matizes oficiais e o próprio movimento operário dava indícios de transformações 

intestinas, as necessidades de explorar variadas opções de inserção social do pensamento 

anarquista que iam além do sindicalismo ganhavam cada vez mais campo em sua 

militância. Além disso, a interpretação daquela conjuntura como um momento que 

apresentava “um levante unânime” contra os desmandos políticos contribuiu para levá-lo 

à construção de um ativismo para além dos muros das fábricas, sem prescindir destes 

ambientes.  

Desta maneira, entendemos que apresentar suas peças para uma plateia composta 

por classes sociais mais plurais, assim como publicar seus artigos em um periódico de 

grande tiragem, ou se reunir em torno de um grupo ideologicamente específico como Os 

Emancipados, sobretudo por serem ações contemporâneas a uma conjuntura que 
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pretendia se fazer inóspita ao movimento anarquista, mas também animava o imaginário 

ácrata, nos parecem estratégias que pretendiam organizar o movimento libertário 

conforme informou em seu artigo Meu Diário!, em 1923, já referenciado nesta tese. 

Entretanto, com a instalação do estado de sítio, decretado em 5 de julho de 1924, 

motivado pela insurreição dos tenentes deflagrada em São Paulo ainda naquele dia, o 

governo de Arthur Bernardes encontraria motivações para novamente tentar calar a voz 

do nosso personagem, que, desta vez amargaria mais de 13 meses de detenção entre as 

prisões da Ilha Rasa, da Flores e, por final, de Bom Jesus. Segundo Addor,  

 

 

à rebelião paulista de julho de 1924, seguiu-se violenta escalada 

repressiva. Foram caçados e presos não apenas militares rebeldes, como 
também operários, sindicalistas, militantes libertários, que sofreram 

‘feroz perseguição [...] sob o esfarrapado pretexto de serem cúmplices’ 

ou solidários com o movimento488 

 

 

3.2 -- Entre as prisões de Bernardes e a Alemanha como destino: as trajetórias de 

Oiticica na segunda metade da década de 20 

 

A atuação de José Oiticica em veículos, de certa forma, não tão tradicionais no 

campo do ativismo social, além de chamar a atenção para um novo tempo do anarquismo 

no Rio de Janeiro, o colocava ainda mais sob a mira dos holofotes da repressão estatal. 

Antes disso, suas convicções libertárias já haviam lhe rendido um desterro à Alagoas e 

uma detenção na Central de Polícia da capital federal. A somatória de seus “delitos” 

motivava as forças repressoras a inscrever seu nome nas fichas489 referentes aos 
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“elementos subversivos”, como comprova o relatório de 7 março de 1923, da 4ª Delegacia 

Auxiliar490. Este órgão policial era produto da modernização da política repressiva 

governamental, que havia sido iniciada antes mesmo daquele ano.  

Em 1922, o governo regulamentou o Registro Geral da Polícia, que se configuraria 

em uma forma de buscar maneiras mais efetivas de mapear os “perigosos subversivos”, 

inimigos na nação. A regulamentação deste novo suporte da repressão se deu a partir do 

decreto n° 15.777, sancionado pelo Presidente Epitácio Pessoa e pelo ministro da Justiça 

e Negócios Interiores, Joaquim Ferreira Chaves, em 6 de novembro daquele ano. Samis 

nos informa que os artigos presentes neste órgão de fiscalização revelam “a preocupação 

com o método de trabalho e o cadastramento da população passível de engrossar as levas 

de insurgentes”.491 Ainda segundo o mesmo autor, esta nova entidade surge em meio às 

ações oficiais que visavam espacializar a cidade e “tipologizar os agentes da 

desordem”.492  

Dando continuidade às leis que buscavam implantar novas formas de defesa do 

Estado, Arthur Bernardes, criou a 4ª Delegacia Auxiliar que iria oxigenar a intervenção 

policial contra as organizações anarquistas e operárias. Este órgão, inaugurado em 20 de 

novembro de 1922, contaria com a colaboração de inúmeros departamentos de repressão 

e fiscalização estatal. Segundo Samis, “o delegado recebia informações das inspetorias e 

demais instâncias policiais anexando-as aos seus relatórios.”493 Esta documentação tinha 

como objetivo mapear os “perigosos subversivos” inimigos da nação e embasar 
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legalmente os processos garantidores da “ordem social”. As estatísticas, sob a ótica 

oficial, das atividades desordeiras apresentadas nos relatórios do ano de 1923 nos dão 

dimensão “do espectro alcançado pelo trabalho do 4° delegado auxiliar”494.  

Como já citado, no relatório de 7 de março de 1923, que se referiu às “Associações 

Operárias”, apareceu o nome de José Oiticica.495 Assim, quando implantando o estado de 

sítio pelo Presidente Arthur Bernardes, em julho de 1924, justificado pela revolta dos 

tenentes, a polícia já havia construído a logística e as “provas” necessárias para respaldar 

a prisão do professor anarquista. Consequentemente, a chefatura da polícia carioca, com 

a benção do líder da República, tratou logo de encarcerar o pedagogo anarquista. 

Na manhã do dia 5 de julho José Oiticica, como sempre fazia, saiu de sua casa 

com destino ao Colégio Pedro II, acompanhado da inseparável pasta de couro, onde 

levava os materiais necessários para ministrar mais algumas aulas de Português aos 

alunos daquela instituição. No entanto, antes de terminar a apresentação do conteúdo, 

aproximadamente às 13:50h, daquele que seria o primeiro dia do estado de sítio, o 

professor foi interrompido pelos guardas do Chefe de Polícia do Distrito Federal, 

Marechal Fontoura, e forçado a acompanhá-los até a Casa de Correção. Sem ainda saber 

por qual motivo estava sendo novamente detido, o professor, já na sala da capela do prédio 

policial, bradava “Que sucia! Não seria tão fácil esperar que eu acabasse de dar aula?”496. 

Neste momento, foi informado por Mario Rodrigues, jornalista e mais um detido por 

conta dos recentes eventos na capital paulista, que estavam ali devido à “Revolução dos 

tenentes que havia estourado em São Paulo.”497 Após dois meses na Casa de Correção, 
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mesmo sem ter sido interrogado, julgado ou condenado, o governo, alegando ser 

“perigosa à ordem pública sua liberdade”498, transferiu-o para a prisão da Ilha Rasa499.  

O estado de sítio havia findado com os direitos constitucionais, assim, conforme 

análise de Samis sobre a repressão daquele período, “os métodos de resolução das 

demandas judiciais, uma vez divorciados do direito formal-constitucional ao qual 

deveriam estar associados, soçobraram ao arbítrio das autoridades.”500 Na Ilha Rasa, os 

alojamentos eram feitos de madeira e zinco, medindo 20 metros de comprimento e 16 de 

largura. A qualidade da alimentação, segundo artigo intitulado O Martirológico de Um 

preso Político501, era mais um dos castigos impostos aos prisioneiros, “a comida era 

péssima, sendo os gêneros da peor qualidade. O feijão era atirado ao fogo, tal qual vinha 

do sacco. E, ainda por cima, bichado. [...].”502 Quando havia ressaca no mar a ilha ficava 

alguns dias sem abastecimento, a saída encontrada pelos presidiários era a pesca.503 

Oiticica, em um destes momentos de pescaria, de cima de um rochedo, por pouco não foi 

assassinado pelo chefe do presídio, tenente Bueno, ou “Boi-Tatá” para os detentos504. O 

oficial alegava a suspeita de evasão do professor e só não atirou, segundo nosso 

biografado, porque se acovardou perante seus protestos.505. Esta passagem, em certa 

medida, é representada em uma estrofe de um poema, escrito por Oiticica, em 

“homenagem” a este oficial. 
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Boitatá! Boitatá! Boitata! 

O capim muito caro está! 
 

Proibiu a todos nós bacanos 

Andar pelas pedras e pescar 
Mal sabia que com veteranos 

É ter quatro pés querer tesar.506 

 

 

As correspondências trocadas entre o anarquista e sua companheira indicam que 

além da pesca, outra fonte de alimentação, ao menos para nosso personagem, era o 

recebimento de provimentos enviados por sua família. Em uma carta, datada de 21 de 

novembro de 1924, a mulher informa que junto ao pião, que seria presenteado ao filho de 

um faroleiro, ia também uma lata com doces507. Isto é confirmado por Sonia Oiticica, 

dizendo que, como seu pai se queixava muito da comida a eles servida, sua mãe sempre 

o enviava, por meio da lancha que vinha ao continente, “comidinha feita em casa”.508 

A atenção de Francisca ao companheiro preso nos leva a pensar sobre a relação 

entre o militante, a família e o anarquismo. Uma outra carta enviada por sua companheira 

à prisão pode nos ajudar a refletir sobre esta questão, 

 

 

Aqui esperarei que os grandes pensem e vejam a injustiça que estão 
praticando, embora sujeita a toda sorte de trabalhos e sacrifícios! [...]. 

Bem sabes que por tí sou capaz de vencer os maiores obstáculos! Quando 

souber que ainda terás um ano ou mais de prisão, procurarei me manter 

aqui mesmo, e sem nos endividarmos. Para isso conto com minha 
coragem e resignação.509 
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A primeira frase indica que as questões sociais defendidas por Oiticica eram 

entendidas pela mulher como algo louvável e, consequentemente, acusava o Estado de 

agir de forma injusta ao aprisioná-lo. Logo, pensamos que mesmo sem estar diretamente 

engajada com as causas anarquistas, Francisca corroborava com o ativismo do 

companheiro, o que nos revela a inexistência de fronteiras entre a vida militante e a vida 

familiar deste libertário. Fato que pode ser melhor representado pela lembrança de que a 

própria residência foi local de reuniões para a organização da tentativa do levante de 

novembro de 1918. Sua casa era ainda o local em que recebia vários militantes, entre eles 

Maria Lacerda de Moura, feminista libertária; o romeno Eugen Relgis; o alemão Augustin 

Souchy, os uruguaios Carlos Rama, Luiz Aldão e Ricardo Romero, o sueco Helmut 

Ruder, além de outros militantes que viviam no Rio de Janeiro, como Antônio Bernardo 

Canellas, que, após ser acolhido pelo professor em seu sítio na cidade de Caramujo, 

desejou casar-se com Sônia. A qual, relembrando as memórias do tempo em que vivia 

com os pais, relatou: 

 

 

[...] ora refugiados politicicos, ora parentes que chegavam de alagoas, 
[...]. A hora do almoço ou do jantar era maravilhosa, com o pessoal tudo 

em volta da mesa, em longas conversas, que nem sempre entendíamos 

bem, enfim, era casa de brincar e morar.510 

 

 

Estas descrições nos levam a entender que a relação entre militância e vida 

familiar acabava sendo construída em espaços comuns, sem delimitações de onde iniciava 

uma ou terminava outra.  
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Entretanto, Francisca, ao firmar que assumiria a posição de resignação enquanto 

buscava manter a casa em ordem e esperava o retorno do companheiro nos indica também, 

em certa medida, que os valores imputados à aristocracia, da qual Oiticica era originário, 

se fazia presente no núcleo familiar. Pois, naquela sociedade patriarcal naturalizava-se a 

afirmação de que a mulher não deveria se envolver diretamente com os assuntos políticos, 

cuidando somente das questões domiciliares e apoiando incontestavelmente as ações do 

esposo, algo próximo da frase um tanto quanto machista “por trás de um grande homem 

sempre há uma grande mulher”. Como dissemos anteriormente, esta concepção estava 

presente até mesmo na noção de Oiticica acerca do papel da mulher na construção da 

nova sociedade. Portanto, entendemos que, mesmo sem existir fronteiras entre a família 

e a militância, algumas características de sua origem social acabam influenciando no 

ordenamento destes dois núcleos. Estas contradições não negam a importância dos 

esforços envidados por ele para combater a estrutura social e política em que estava 

inserido, mas mostram que estes militantes não estavam totalmente desvencilhados dos 

valores identificados com a classe social à qual pertenciam e, em alguns momentos, até 

usufruíam dos privilégios concedidos a estes setores. Perceber estes conflitos humaniza 

estes personagens e os distanciam da noção de vultos históricos que compõem as 

hagiografias.  

Em 30 de março de 1925, foi novamente transferido, o destino agora seria a Ilha 

das Flores, onde “encerraram-no em uma das dependências da Hospedaria dos 

Immigrantes, num porão de 1,85m de altura, cimentado, sem forro, destinado ao depósito 

de bagagem.”511. Segundo Oiticica, ao chegar na prisão, 
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novas humilhações. Fui metido num porão, quando os soldados do 

destacamento estavam alojados em pavimento igual aos dos oficiais 
presos comigo, aí éramos humilhados, de quando em quando, pelos 

oficiais, que chegavam a mandar-nos para cama, tivéssemos ou não sono, 

nos proibiam cantar e arrogantemente se jactavam de nossa inferioridade 
de presos.512 

 

 

O toque de recolher levou Oiticica a protestar contra os oficiais daqueles presídios, 

já que aproveitava as noites para revisar suas considerações sobre a língua portuguesa e 

dissertar acerca do seu programa anarquista. Como um dos produtos destas elucubrações 

noturnas temos a obra A Doutrina Anarquista ao Alcance de Todos. A qual, em certa 

medida, apresenta uma condensação das sistematizações do seu pensamento ácrata 

transcritos anteriormente na revista A Vida, em 1915, e no Spártacus, em 1919, 

respectivamente sob os títulos O Desperdício da Energia Feminina e Princípios e 

Fins/Previsões Práticas. Assim como apareciam também nos inúmeros artigos que 

escreveu para imprensa operária e de grande tiragem. 

Por meio de uma linguagem simples, evidenciando a intenção do autor em atingir 

o máximo de público possível, o professor retoma e desenvolve alguns conceitos 

cosmogônicos acerca das energias universais (naturais, físicas e psíquicas) para traçar 

estratégias voltadas ao melhor aproveitamento do trabalho humano. Assim, procura 

mostrar como as ordens religiosas, políticas, econômicas, sociais e educacionais vigentes 

contribuem para manutenção de um sistema que, por meio da sua lógica exploratória, 

acaba desperdiçando grande parte destas energias que deveriam ser aproveitadas para 

garantir a satisfação da humanidade em sua totalidade e não apenas de uma parcela, como 

de fato ocorre. A partir de então, seguindo um passo-a-passo, Oiticica, vai indicando 

como o Estado e suas instituições, a Igreja e seus dogmas sustentam uma formação 
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educacional e moral que garante o sistema capitalista na condução das normativas globais. 

Após construir seu diagnóstico acerca da sociedade, o professor busca demonstrar como 

as relações e a própria existência são afetadas por estes organismos normativos, para, 

assim, partir para apresentação da organização social anárquica como modelo social. A 

grande novidade neste trabalho é a identificação dos “autoritários bolchevistas” como 

impedidores da construção de uma sociedade pautada na justiça, na liberdade e na 

horizontalidade. 

Oiticica havia abandonado as tentativas de uma convivência pacífica entre as duas 

correntes revolucionárias ainda em fins de 1923, logo, reserva a última etapa de seu 

trabalho para escrever sobre o massacre aos marinheiros de Kronstradt pelo Exército 

Vermelho, no intuito de comprovar uma legenda anarquista que cada vez mais ganhava 

força entre os libertários: a traição comunista e sua aproximação com as bases do 

capitalismo. 

O intuito desta obra, como explicita o título, é divulgar a teoria anarquista como 

solucionadora dos males sociais, intenção bem resumida no item 72 da obra, 

 

 

Mostrando os males do capitalismo, analisando minuciosamente os 
vícios profundos decorrentes da injustiça fundamental, que é a 

propriedade da terra, o anarquismo apresenta aos homens o comunismo 

como solução da perpétua crise humana, abre os aos cegos ou incautos, 

preparando assim a mentalidade coletiva para operar rapidamente a 
colossal transformação redentora.513 
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Segundo Edgar Rodrigues, estes escritos iniciaram-se no momento em que 

Oiticica esteve preso Na Ilha das Flores514, lugar de onde solicitou, junto ao Supremo 

Tribunal Federal, por meio do recurso de habeas corpus sua liberdade, o direito de visitas 

familiares e a reativação dos pagamentos do Colégio Pedro II. Com exceção do direito de 

visita, todos os outros pedidos foram rejeitados. Certamente, em benefício da “segurança 

nacional” os juízes optaram em mantê-lo afastado da capital federal, seguindo a mesma 

lógica do desterro utilizada em 1918.515 Por meio de um segundo pedido de habeas corpus 

exigiu o cumprimento do direito da visita de familiares que, mesmo sendo autorizado 

pelos Ministros, não estava sendo possibilitado516. Enquanto o contato com a família era 

proibido, Oiticica combinava com sua companheira Francisca que fosse, em determinadas 

manhãs, junto às crianças menores, para o posto 2 da praia de Copacabana e, olhando em 

direção a ilha, esperasse subir uma pipa, este seria o sinal de que ainda estava por lá.517 

Pensamos que, além de informar sua localidade, esta medida era uma forma de se fazer 

presente na infância das filhas naqueles momentos de distanciamento forçado. 

Após as decisões do Supremo Tribunal Federal, José Oiticica foi transferido para 

a Ilha de Bom Jesus, onde passou seus últimos dias como prisioneiro de Bernardes. Nesta 

ilha, em 19 de agosto de 1925, recebeu uma carta do amigo Jackson de Figueiredo. Que, 

como já informamos, era uma das lideranças do movimento de restauração católica. 

Jackson, por um breve período, compôs as frentes anticlericais no Rio de Janeiro, mas se 

tornaria defensor da ortodoxia católica no ano de 1918, após se recuperar da gripe 
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espanhola518. Grato pelo “livramento” concedido pelo Deus que passou a defender, se 

tornou um dos esteios do intelectualismo conservador e católico no Brasil519, sendo, como 

já apresentamos, o fundador da revista A Ordem, em 1921, e do Centro Dom Vital, em 

1922, assim como membro da Ação Social Nacionalista e grande apoiador da candidatura 

à presidência de Arthur Bernardes.  

Possivelmente, sua relação de amizade com Oiticica iniciou-se quando o 

anticlericalismo era comum aos dois ativistas. Outra suposição para a existência desta 

amizade, a priori tão improvável pela clareza das divergências de ideias, era a convivência 

nos salões onde se debatiam ideias, analisavam-se as preferências e defendiam modelos 

de sociedade. Nestes espaços, segundo Samis,  

 

 

o prazer pelo diletantismo, em variadas áreas da ciência, e os embates 
intelectuais narcisistas nos salões mais refinados, ou mesmo na arena 

ilimitada das letras, permitiram o surgimento de um campo de 

convivência entre os mais destacados pensadores das primeiras décadas 

do século XX.520 

 

 

Nestes ambientes conviviam intelectuais com discursos de variados matizes 

ideológicos, até mesmo bastante dissonantes, que, por meio daquelas relações, 

procuravam um reconhecimento entre a intelligentsia carioca. Estes ambientes, onde se 

produzia “o estatuto de funcionamento da complexa estrutura da inteligência 
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brasileira”521, propiciavam também a formação de laços amistosos entre personagens 

ideologicamente distantes. José Oiticica, segundo Sônia, era um grande frequentador das 

rodas literárias do Rio de Janeiro522, logo, pensamos que a convivência proporcionada por 

estes eventos que, em certa medida, alimentava o status de intelectual garantido tanto pelo 

cargo que ocupava no Pedro II quanto pela bagagem teórica proporcionada, em grande 

medida, pela sua origem social, contribuía para, por exemplo, possibilitar o compadrio 

entre Oiticica e Coelho Neto e, talvez, a amizade entre o anticlerical e o católico convicto. 

Jackson, por meio da carta enviada a Oiticica, e aproveitando da proximidade que 

tinha com o Presidente do país, ofereceu ao anarquista uma interversão em benefício de 

sua liberdade. Entretanto, a gentileza foi negada pelo libertário que, em resposta enviada 

no dia 22 de agosto, afirmou “ser de uma escola que põe a serenidade e 

inquebrantabilidade acima de tudo, não por orgulho, senão por coerência e retidão da 

alma. Por isso, não poderia aceitar tal proposta mesmo que ali passasse mais dois ou três 

anos.”523, No entanto, o martírio do professor durou apenas mais alguns dias, sendo 

libertado na data de 27 de agosto de 1925. 

Certamente, os quase 14 meses que passou privado da liberdade não foram dias 

fáceis. A distância da família, as condições de alojamento, os maus tratos que ia desde a 

qualidade das alimentações até as humilhações e sufocos causados pelos oficiais tornaram 

penosos aqueles momentos. Entretanto, ainda assim, o aprisionamento de Oiticica pode 

ser considerado como uma punição mais amena se relacionada aos enviados à 

Clevelândia524. Uma colônia originalmente agrícola que foi utilizada pelo governo 
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Bernardes como depósito de prisioneiros acusados, não somente, mas também pelos 

mesmos crimes de sedição ou perigo à ordem federal imputados ao professor do Pedro II. 

Para ali foram enviados presos comuns, meninos de rua, trabalhadores desempregados, 

militares de baixa batente e operários anarquistas, “ainda que na sua diversidade, os 

vitimados pela medida vinham sempre dos setores subalternos da sociedade.”525 No total, 

foram um número próximo a mil elementos enviados para Colônia de Clevelândia, de 

onde retornariam menos da metade, “ficando (os outros) sepultados, vitimados por 

doenças e pelo abandono.”526 

Enviados ao norte do país, no Oiapoque, estes elementos não podiam contar com 

alimentos da família e muito menos suas visitas, as condições de alojamento e de 

existência, devido ao trabalho forçado e as doenças incuráveis muitas vezes pela falta de 

atendimento médico de qualidade, tornavam cada dia uma disputa pela sobrevivência. 

Logo, percebemos que as credenciais sociais do nosso personagem, mais uma vez, foram 

determinantes para dar destino às punições impostas pelo Estado. Esta afirmação fica 

mais evidente se compararmos seu caso com o de Domingos Passos.  

Este, foi um militante anarquista negro e operário da construção civil de ativismo 

tão relevante como o do pedagogo. Quando preso durante o estado de sítio bernardista, 

foi enviado ao navio-prisão Campos, atracado na Baía de Guanabara, onde passaria três 

meses antes de ser transferido para a Colônia da selva amazônica, lugar em que a morte 

era quase certa. Do “Inferno Verde”, sairia por meio de uma fuga, retornando ao Rio de 
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Janeiro somente após o fim do estado de sítio527. Samis nos informa que existia uma 

grande diferença entre ficar enclausurado nas ilhas próximas ao Rio de Janeiro e ser 

enviado ao navio-prisão Campos, uma espécie de antessala do destino final, a 

Clevelândia. “O referido navio representou, desde o primeiro momento, algo pior que o 

confinamento. Era o ‘purgatório’, antes do ‘inferno’ da Clevelândia, segundo os que por 

lá passaram.”528 No entanto, os detentos que possuíam certa notoriedade no plano público, 

como Oiticica, passavam um curto período na Casa de Correção e eram transportados 

diretamente para as ilhas prisionais, sendo preservados dos horrores maiores que estavam 

reservados aos elementos desterrados ao Oiapoque. Assim, entendemos que apesar das 

prisões das ilhas e da Clevelândia cumprirem o mesmo sentido de afastar da capital 

federal os elementos incendiários, os critérios para selecionar qual destino tomariam os 

presos sofria muita influência do estrato social a que pertenciam.  

Após a saída da prisão, em 27 de agosto de 1925, Oiticica buscou dar sequência a 

sua militância. Apesar da ainda existente “tirania bernardista”, publicou junto a Antônio 

Canellas e os irmãos Mota Lima o jornal clandestino 5 de Julho529. Entre o segundo 

semestre de 1925 e início de 1926, conforme Addor informa em seu trabalho sobre Edgar 

Rodrigues, “as publicações anarquistas e sindicalistas revolucionárias estavam suspensas 

por ‘ordens superiores’ ”.530 Portanto, como a repressão sobre os anarquistas e suas 

publicações, sobretudo durante o estado de sítio, afetava diretamente as publicações 
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libertárias, o caminho encontrado pelo professor para tentar dar continuidade às denúncias 

acerca das injustiças sistêmicas foi recorrer à tiragem clandestina do periódico 5 de Julho. 

Ou, ainda, ao guarda-chuva do Correio da Manhã e da Sociedade Teosófica, por onde 

escreveu artigos e promoveu palestras eivadas fortemente pelos valores ácratas. Como 

exemplo destas atividades, podemos citar a conferência realizada pela Sociedade na Casa 

de Correção, onde Oiticica dissertou sobre o sentido dos mitos antigos e a educação 

religiosa. A partir de sua visão sociológica das crenças, procurou demonstrar 

 

 

Que a educação proporcionada pelas igrejas, em grande parte de acordo 

com ideas falsas muito tem desorientado a opinião geral com relação aos 
mythos gregos e romanos dos quaes apenas se tem procurado mostrar a 

face externa. [...]. Para cada mytho havia uma explicação scientifica.531 

 

 

No artigo Barbas de Molho, publicado pelo periódico matutino, a inspiração foi 

os males do capitalismo e da organização do operariado mundial, que, em sua perspectiva, 

 

 

fartos de guerras, de competências nacionais, de patriotismos e 
nacionalismos, de concorrências desastrosas, de plutocracias 

sanguinárias, de corrilhos diplomáticos, de arbítrios governamentaes, 

desse permanente estado de sitio internacional mascarado com leis, dessa 
tyrania marca do Parlamento, feito de suborno, doblez e interesses 

inconfessáveis [...]. O proletariado vai dia a dia, mau grado suas derrotas 

parciaes, crescendo em força, consciência e probabilidades de triumpho. 

Mesmo aqueles ainda credulos em chefes de partidos, demasiados 
obedientes a voz dos condutores nem sempre sinceros, dos socialistas 

amarelos que operam como sempre arranjando formulas de 

entendimento, concessões recíprocas, cujo effeito é procrastinar a luta e 
entanguir na alma do povo obreiro os impulsos de reivindicação, abrirão 

naturalmente os olhos e resolverão, por sua conta, a equação final do 

problema.532 
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 As reflexões de Oiticica, ao afirmar que a classe trabalhadora estava a entender a 

equação política acerca das leis trabalhistas e se organizava novamente contra este 

“socialismo amarelo” que tomava os parlamentos, demonstrava mais uma esperança 

depositada na retomada da ação operária revolucionária do que uma realidade dos fatos.  

A política assistencialista e os anos de estado de sítio promovido por Bernardes 

haviam causado profundas feridas no sindicalismo autônomo, enquanto os refletores da 

repressão clareavam os elementos ácratas deixavam passar às sombras as organizações 

cooperativistas, que aproveitavam o momento para disseminar suas ideologias entre os 

proletários. Os cooperativistas aproveitavam, então, da ausência dos anarquistas e 

daquele momento em que a legislação das questões trabalhistas transportava para o campo 

parlamentar, renegado pelos libertários, as bandeiras operárias que embasavam o 

sindicalismo revolucionário. Segundo Gomes, esta combinação entre repressão e 

concessão, levado a cabo pelo governo bernardista, contribuiu diretamente para o 

crescimento da tendência conciliadora.533  

Junto a isso, conforme Raquel de Azevedo, os comunistas também “reforçavam a 

competição pela direção dos sindicatos, obtendo sucesso, principalmente no Rio de 

Janeiro.”534 Os membros do PCB, embora tivessem sofrido reveses, como a condição de 

ilegalidade a que o partido foi relegado, conforme a matéria publicada no periódico A 

Classe Operária “vendo a tormenta e não podendo afrontá-la, fizeram como camelo: 

meteram o pescoço na areia e deixaram o simum passar... Esconderam-se para continuar 

o trabalho revolucionário”535. Por meio de seus acordos táticos, “através do triunfo do 
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‘frentismo’”536, tentavam aproveitar aquele momento para assumir a condição de 

protagonistas da luta social. Até 1925, segundo Aarão Reis o partido “ ‘era de uma 

insignificância a bem dizer ridícula’: por volta de trezentos inscritos, quase metade 

concentrada no Rio e Niterói.”537 Logo, buscando reverter este quadro, ainda em 1925, 

lançaram, pelo Comitê Central Executivo (CCE), a orientação de frente única que deveria 

ser preparada pelo Comitê de Reorganização e Unificação Sindical538. Assim, no âmbito 

sindical, “empreenderam uma política de controle vertical que, a partir de 1927, se faria 

sentir na organização dos congressos e fundação de federações. Todos os esforços 

convergiam para a criação da Confederação Geral do Trabalho (CGT)”539. Organismo 

que estaria estruturado nos moldes da III Internacional. 

 Dessa maneira, nos parece que Oiticica, ao anunciar a retomada da luta operária 

revolucionária e entendendo as ofensivas governamentais voltadas ao assistencialismo 

como uma estratégia para arrefecer o ânimo revolucionário da classe trabalhadora, em 

certa medida, buscava demonstrar a ineficácia deste projeto federal que se impulsionava, 

em 1926, com a aprovação de mais duas leis, a de férias para comerciários e operários e 

o código de menores. É neste ano também que, a partir de uma reforma na Constituição 

Federal de 1891, o governo cria uma Comissão de Legislação Social passando a 

reconhecer “a necessidade de legislar em matéria social, a necessidade de produzir e 

promulgar leis trabalhistas, um direito do trabalho”.540 As quais, resultariam, embora 

lenta e gradualmente, na tramitação, “primeiramente na Comissão de Legislação Social e 
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depois no plenário da Câmara, de alguns projetos de leis sociais,” demarcando, então, um 

rompimento com o liberalismo ortodoxo até então garantido como sistema normativo 

oficial.541 

 Com o fim do mandato de Arthur Bernardes e, consequentemente, do estado de 

sítio, a esperança da liberdade relativa era incentivo à retomada da luta social 

revolucionária. No entanto, “o ano de 1927 nasce pálido!”, os efeitos das prisões de 

Bernardes, das ilhas ao Oiapoque, pesava na reorganização do movimento sindicalista 

revolucionário que se encontrava esfacelado pelas perseguições dos governos 

anteriores542. Segundo Oiticica, esta condição ainda se agravava com posicionamento 

bolchevista: 

 

 

Os anarquistas tentavam, então, impedir a desorganização dos sindicatos 
de Ação Direta, sobre cujas ruínas o P.C.B. queria fundar novos 

sindicatos de ação indireta; transformar, portanto, trabalhadores 

conscientes, que por suas mãos se queiram libertar, em autômatos que 

entregassem sua emancipação aos deputados comunistas543 

 

 

Naquele momento, os membros do PCB utilizavam dos sindicatos como correia 

de transmissão de ideias do partido, buscando então angariar votos para sua futura 

legenda, o Bloco Operário544, que também compunha as iniciativas do CCE, visto que o 
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PC ainda se encontrava na ilegalidade. Por meio desta legenda, pretendiam participar das 

eleições para a Câmara dos Deputados, em 24 de fevereiro de 1927, convidando, para 

tanto, o médico e já deputado Azevedo Lima, que concorreria e venceria as eleições pelo 

2° Distrito, e o advogado Maurício de Lacerda, que recusou o convite com a condição de 

que continuasse como aliado independente do PC. Com a recusa, o nome indicado para 

concorrer pelo 1° Distrito foi João da Costa Pimenta, que perdeu as eleições.545 Conforme 

Aarão Reis,  “pela primeira vez, o Partido aparecia à luz da chamada ‘grande politica’.”546 

Os libertários, mesmo estando desfalcados em suas fileiras, lutavam para 

reorganizar as entidades sindicais sob o signo da autonomia, assim, José Oiticica, 

evidenciando o internacionalismo presente nas teses anarquistas, utilizava da experiência 

dos companheiros mexicanos, para pautar a necessidade de reorganizar a luta operária 

seguindo as diretrizes da Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT). Segundo 

ele, os membros da Confederação Geral do Trabalho, vertente revolucionária do 

sindicalismo mexicano, em combate ao avanço da Confederação Operária Regional, de 

orientação cooperativista, realizaram um congresso em 1926, onde “assentaram-se as 

bases da reorganização definitiva da C.G.T mexicana”. Na qual ficou definido, entre 

outras determinações, que a C.G.T era “uma associação de homens e mulheres, não como 

parte integrante de uma classe, mas como explorados e oprimidos que lutam contra o 

capital e o Estado.”, e “sua tendência, seu ideal é a emancipação social seguindo a 

orientação anárchica”. Assim, interroga, “Não seria utilíssimo agora promover-se no 

Brasil um congresso de anarchistas?”547 As considerações de Oiticica nos levam, mais 

uma vez, a perceber a influência da corrente organizacionista em suas teses, pois, como 
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em outros momentos, o professor enfatizava a necessidade de formar grupos de caráter 

ideológico especificamente ácrata, assim como não pautar a luta somente na questão de 

classe, mas na condição de explorados. 

Certamente, buscando promover a reunião dos anarquistas no território brasileiro, 

José Oiticica, junto ao Grupo Musical e de Cultura Social, passou a promover veladas 

voltadas a este intuito, o qual ficava expresso já no convite, “Aos libertários e 

Sympatizantes”. Como podemos notar, era comum denunciar os inimigos da 

emancipação dos oprimidos e da construção da sociedade livre, horizontal e 

autogestionária, logo, além da tríade Igreja, Estado e Capitalismo, os comunistas também 

eram acusados de impedir a revolução nestes termos. Como exemplo desta prática temos 

a nota informativa do Festival que aconteceria no dia 11 de junho de 1926, na praça da 

República, n° 42, a qual informava que “além das conferências, que muito nos podem 

orientar na luta que temos de travar contra nossos inimigos, embora tenha este o rótulo 

de estado proletário, haverá grande número de variedades.”548 Durante o ano de 1927, 

esta parceria entre o professor do Pedro II e o referido Grupo promoveria mais três 

atividades culturais que traziam em seu título o convite especificamente aos libertários.549 

Conjuntamente a estas atividades, José Oiticica participou de outros eventos de 

temáticas urgentes à época, assim, evidenciando o sentido de solidariedade e de apoio 

mútuo que compõem as matrizes anarquistas: foi conferencista em dois Festivais em prol 

dos sobreviventes da Clevelândia, realizados em 9 de março550 e 17 de abril551, 
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organizados, respectivamente, pelo Grupo Musical e de Cultura Social e pela União dos 

Operários em Construção Civil. Este sindicato era um dos símbolos da resistência 

anarquista e sindicalista revolucionária àquela época. Para além destas atividades, junto 

a Fábio Luz realizou outra conferência no Festival em benefício de A PLEBE, acontecido 

em 11 de junho de 1927.552 

Dois meses após este evento o periódico A Plebe seria fechado pelo governo de 

Washington Luiz em virtude da promulgação do decreto n° 5.221, conhecido também 

como Lei Celerada. As determinações presentes na Lei demonstravam que o retorno da 

liberdade, mesmo que parcialmente, após o fim do estado de sítio era uma ilusão que 

duraria pouco. Por meio deste decreto, o presidente W. Luiz, em certa medida, reafirmava 

o sentido que a República dava à questão social, era caso de polícia. Por sinal, a célebre 

frase “a questão social é caso de polícia” a ele é atribuída e teria sido dita quando ainda 

governador de São Paulo.553  

Conforme Aarão Reis, esta lei buscava conter crescimento de uma onda 

oposicionista frente ao novo governo.554 O novo decreto, mais uma vez buscava censurar 

as vozes dissonantes ao poder federal, para tanto, em combate aos delitos ideológicos, 

permitia-se que o governo fechasse sem justificativas qualquer agremiação que pudesse 

servir de ameaça à ordem pública. Logo, a repressão recaiu sobre manifestações, 

sindicatos e cerceava também a liberdade de expressão afetando diretamente os 

anarquistas e sindicalistas revolucionários que, ainda combalidos pelos golpes desferidos 

por governos anteriores, tentavam se reorganizar em prol da revolução social. 
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O Estado atacava mais uma vez o principal vetor social de inserção do pensamento 

anarquista, o movimento sindical. Em consequência, o sindicalismo revolucionário, cada 

vez mais estranho àquela conjuntura onde as questões sociais paulatinamente eram 

levadas para o âmbito parlamentar e, para tanto, em certa medida, contava com preciosa 

ajuda da ideologia comunista, foi gradualmente perdendo espaço nos ambientes 

proletários, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, onde o cooperativismo sindical era 

mais antigo e as repressões governamentais eram sentidas em primeira ordem.  

No entanto, os anarquistas continuavam a atuar naqueles meios. Tentando revelar 

os responsáveis pelas injustiças impingidas aos setores explorados, condenavam a 

manutenção da estrutura social hierárquica e do poder na mão da minoria, como acontecia 

nos governos liberais, ditatoriais e, também, na Rússia comunista. Na perspectiva 

libertária, a manutenção do Estado, mesmo que chamado de proletário, contribuía para a 

construção de um sistema normativo que desenvolveria um tipo alternativo de 

capitalismo, o de Estado. No qual, a massa trabalhadora continuava a ser usurpada pelos 

setores que dominavam os poderes políticos. Somava-se a estas denúncias, o massacre 

promovido pelo Exército Vermelho à revolta dos marinheiros de Kronstadt e ao Exército 

Makhnovista. 

José Oiticica, fazendo coro a estas acusações, afirmava em Como Alhures, texto 

publicado no A Pátria, que as notícias que chegavam da Europa oriental comprovavam 

que o sistema de organização política e produtivo russo quase não se diferenciava da 

lógica capitalista, onde um pequeno grupo detinha o poder e garantia por leis a exploração 

da classe trabalhadora, a qual se encontraria em situação deplorável. Assim, afirmava 

taxativamente, “todo capitalismo, ainda chamado ‘proletário’, há de fatalmente manter-

se e funcionar como aparelho capitalista e produzir, na China ou na América, em Saturno 
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ou na Rússia, as mesmíssimas desgraças”.555. Na concepção do nosso personagem, a 

ditadura bolchevique que se instalou na Rússia após outubro de 1917 desvirtuou o sentido 

da revolução e organizou por lá uma nova burguesia. 

Junto às questões originárias do leste europeu, dos questionamentos que de lá 

chegavam atestando o despotismo dos novos governantes e o crescente descontentamento 

social e político da população, o fato dos comunistas brasileiros terem se aliado aos 

cooperativistas, grupo claramente apoiado pelos setores federais, alimentava ainda mais 

as diferenças ideológicas e estratégicas existente entre anarquistas e comunistas 

tupiniquins. As quais, lembramos, ainda carregavam os ressentimentos de ex 

companheiros de barricada que se combinavam, desde os primeiros anos da década de 

1920, com inúmeras agressões verbais e até físicas entre os militantes destas duas 

correntes revolucionárias.  

Em 1928, momento em que o sindicalismo revolucionário se encontrava em 

declínio do Rio de Janeiro, este embate entre as linhas de pensamento acabou resultando 

nas mortes do sapateiro Antônio Domingues e do gráfico Damião José da Silva, em uma 

reunião, realizada em 15 de fevereiro, na rua Frei Caneca, n° 4, sede da União do 

Gráficos, que, segundo Oiticica556, estava sob domínio dos comunistas. 

A reunião, em meio a uma conjuntura de acusações múltiplas, teria como 

motivação investigar a incriminação que recaía sob o presidente da União dos Operários 

em Fábrica de Tecidos, Joaquim Pereira de Oliveira, de ser espião da polícia. Assim, o 

deputado Azevedo Lima, afirmando conter evidências desta denúncia, intimara o referido 

a se explicar perante a classe trabalhadora. Na noite de 15 de fevereiro, após a fala do 

deputado, os comunistas entenderam que não havia direito de defesa do acusado, em 
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virtude da “clareza” das provas reveladas. Os anarquistas protestavam em favor de 

Oliveira e no momento em este pediu a palavra, em meio a animosidade de ambos os 

lados, foram desferidos vários tiros que renderiam 10 feridos e dois mortos. 

Conforme informa Samis, a explicação da tragédia tomaria versões diferentes.557 

Para os anarquistas, opinião corroborada por Oiticica no artigo Hábito Deles, os disparos 

teriam sido efetuados pelos comunistas, que “haviam rigorosamente planejado e 

fielmente executado aquele ato de selvageria”558 e miravam matar os anarquistas Antônio 

Domingues e José Leite. “Assim, mal Pereira de Oliveira pediu a palavra promoveram os 

comunistas a algazarra e logo Pedro Bastos desfechou os tiros contra Domingues, 

enquanto outro comunista que fugiu disparava sua pistola contra Leite. Este abaixou-se e 

o tiro foi apanhar o comunista Damião.”559 

A denúncia de Oiticica, se sustentava no depoimento dado por Domingues, 

momentos depois de ser alvejado, a um jornalista do A Noite, no qual, ele esclarece: 

 

 

Quem me feriu foi Pedro Bastos. –Por que? – Ele não me suporta, e isso 
porque, chefiando um grupo de comunistas na “Aliança dos Operários 

em Calçados”, à Praça da República, 42, me encontrou pela proa. – Mas 

só por isso? – É, ele dirigiu um ataque à nossa sociedade e eu repeli. 

Desde então não me perdoou, aproveitando agora a ocasião para se 
vingar.560  

 

 

 Na versão comunista, os ataques haviam sido efetuados por policiais infiltrados, 

opinião compartilhada pelo periódico Correio da Manhã, que afirmava a ação ter sido 
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provocada por agentes da 4ª Delegacia Auxiliar.561 A morte dos operários Domingues e 

Damião aumentaria ainda mais o distanciamento entre os militantes destas duas correntes, 

e, entre os anarquistas, o acontecimento reforçaria o sentimento de “traição 

bolchevista”.562 

 Ainda no fim de 1928, Oiticica buscou revigorar o movimento anarquista no Rio 

de Janeiro por meio da inauguração do jornal Ação Direta. Infelizmente, em nossa 

pesquisa não conseguimos encontrar os oito números que seriam publicados nesta época. 

Mas, o anúncio de um festival em prol deste periódico, promovido pelo Grupo de 

Propaganda Social, pode nos dar dimensão das intenções daquele periódico, assim 

escrevia: 

 

 

O Grupo de Propaganda Social, hypothecando sua solidariedade ao órgão 
“Acção Directa”, recentemente editado por um grupo de abnegados 

camaradas do Ideal Libertário, que enfrentando todos os obstáculos que 

os regimens estataes nos impõem souberam alçar com seus músculos de 

Espartacus este pharol que vem espargindo reflexo emancipador, pela 
estrada turva da ignorância (inelegível) iluminada pelos candelabros de 

luz (inelegível) alentados pelo óleo fectixista. 

 

 

É interessante notarmos que o regime estatal está no plural, logo além de 

confirmarmos o básico do pensamento anarquista, ou seja, por ali se combateria toda e 

qualquer ideologia que não prescindisse do Estado e do poder como organizador social, 

pensamos que o texto, em certa medida, pode ser um indicativo da difícil realidade dos 

ativistas libertários daquele momento, sobretudo na capital federal. Onde as propostas 
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estatais, “de direita” ou “de esquerda”, impunham dificuldades à proliferação da 

propaganda ácrata. Como nos indicam os estudos mais recentes referentes aos anarquistas 

do Rio de Janeiro durante a década de vinte, no ano de 1929 o movimento já se encontrava 

em situação de desprestígio em virtude do distanciamento da maioria dos seus militantes, 

ocasionados pelas prisões ou pelas transformações no interior das associações sindicais. 

Nosso professor anarquista não passaria incólume a tudo isso. No final daquela 

turbulenta década buscaria na Europa se reconstituir dos acontecimentos recentes. Por 

meio da profissão escolhida como sua, em Hamburgo, Oiticica encontrará uma 

oportunidade para se afastar do Rio de Janeiro. Se mudar apara a Alemanha, em 15 de 

agosto de 1929, e respirar novos ares nos parece não estar relacionado somente às 

questões profissionais, mas também à tentativa de se restaurar perante as desilusões 

referentes à vida militante e pessoal. Haja vista que, para além das situações que 

marcaram significativamente o ativismo deste personagem, os anos vinte também lhe 

trarão a triste experiência da morte da mãe, Ana Leite Oiticica, em 29 de julho de 1921, 

e do pai, Francisco de Paula Leite e Oiticica, em 15 de julho de 1927. 
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Capítulo IV 

Da Alemanha ao Brasil: a militância anarquista de José 

Oiticica nos anos que Getúlio Vargas comandou a 

nação. 
 

A sexta página do periódico O Jornal, do dia 17 de agosto de 1929, informava 

seus leitores sobre a partida de José Oiticica para Alemanha, assim relatava: 

 

 

Embarcou no dia 15 para a Allemanha, onde vai contractado pela 

Universidade de Hamburgo, o professor José Oiticica, catedrático deste 
Externato e antigo militante da imprenza desta capital. Compareceram 

em seu embarque, em grande numero de amigos e pessoas da sua família, 

os seus discípulos do Externato Pedro II.563 
 

 

A aproximação de Oiticica com os alemães veio a partir de sua participação, no 

início daquele ano, no 24° Congresso Internacional de Americanista564, em Hamburgo. 

As responsabilidades inerentes à docência em língua portuguesa, em umas das principais 

instituições do Brasil, junto às suas investigações sobre filologia levavam o anarquista a 

participar de congressos científicos enquadrados nesta categoria. Neste evento, 

apresentou sua tese Método no Estudo das Línguas-sulamericanas resultando em grande 

interesse entre os participantes e o convite para ministrar aulas de português na 

                                                             
563 O EMBRAQUE DO PROFESSOR JOSÉ OITICICA. O Jornal. Rio de Janeiro, 17 de agosto de 1929. 

p.6 

564 Segundo as informações referentes ao 57° C.I.A, a ser realizado em julho de 2021, este evento, tendo 

sua primeira edição ainda em 1875, “busca fomentar a interdisciplinaridade e reafirmar seu caráter 

inclusivo. Dessa forma, interessam particularmente as propostas que estimulam o contato, a troca e a 

formação de redes de pesquisadores que se voltam para as especificidades do continente americano, do 

Alasca até a Terra do Fogo incluindo o Caribe, em análises políticas, econômicas, culturais, históricas, 

linguísticas, entre outras.”. 57° Congresso Internacional de Americanistas disponível em 
https://plataforma9.com/congressos/congresso-internacional-de-americanistas-ica-2021-novo-prazo.htm. 

Acessado em 15/05/2021 

https://plataforma9.com/congressos/congresso-internacional-de-americanistas-ica-2021-novo-prazo.htm
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Universidade de Hamburgo. Segundo Teófilo Andrade, o prestígio de Oiticica na 

Alemanha era imenso devido sua produção intelectual e imersão nos estudos referentes à 

língua portuguesa apresentados durante sua trajetória pedagógica. Fato que certamente 

contribuiu para a realização do convite após sua participação naquele congresso.565  

Com um contrato de cinco anos e garantido os salários recebidos do Pedro II, 

benefício que conseguiu por meio da intervenção do amigo Coelho Neto, Oiticica partiu 

para a Alemanha, acompanhado, primeiramente, de duas de suas filhas, Dulce e Sônia. 

Naquela época, Dulce já se apresentava nos recitais da capital federal, logo, para 

continuar seu aprendizado em piano, o pai a levara para tomar aulas na Europa. Sonia, 

ainda com 10 anos, iria para acompanhar a irmã. Posteriormente, em agosto de 1930, 

chegaria sua esposa e as outras quatro filhas. Com a família quase completa, o filho havia 

ficado no Brasil, Oiticica seguia a vida na Europa, que, segundo as observações presentes 

no artigo Silêncio, apresentado ainda no início desta tese, se mostrava mais prazerosa que 

na barulhenta Rio de Janeiro. O curso de português ia de vento em popa angariando cada 

vez mais público. De lá, ainda conseguia, em certa medida, praticar seu anarquismo por 

meio do auxílio enviado à Gigi Damiani, companheiro de militância italiano que havia 

sido expulso do Brasil em 1914 e, naquele momento, se encontrava exiliado pelo governo 

fascista da Itália. 

No entanto, ao se informar sobre o movimento de outubro de 1930, que havia 

levado Getúlio Vargas ao poder da nação, enviou à Coelho Neto uma carta pedindo que 

consultasse junto ao Ministro da Educação, Francisco Campos, sobre sua situação neste 

novo governo. A resposta contrariaria suas expectativas de continuar na Alemanha e 

terminar o programa de literatura brasileira, já bem desenvolvido no curso.  

                                                             
565 Andrade Teófilo apud Neves, Roberto das. José Oiticica. Ação Direta: Meio Século de Pregação 

Libertária. São Paulo: Germinal, 1970. p.12 
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Em uma entrevista à Revista Cruzeiro, no ano de 1953, Oiticica nos narra esta 

ocasião, onde mostra também o prestígio que já havia adquirido entre os alemães: 

 

 

Em 30 veio a Revolução (uma revolução como todas as outras: não 

resolveu coisa nenhuma). Criou-se o Ministério da Educação, e o 
ministro Chico Ciência mandou-me voltar. Os alemães e os diplomatas 

brasileiros tudo tentaram para que eu ficasse. O Ministro, porém, foi 

intransigente: Apresente-se! Quando me apresentei, perguntou-me 
“Então, Professor, que é que o senhor fazia em Hamburgo?” Dei-lhe 

conta do que fizera no Congresso dos americanistas de 1929 e das 

conferências que realizara, além dos cursos regulares na Universidade. 

“Ora, então o Senhor devia ter ficado!...” conclui o excelente Ministro.566 

 

 

Pressionado pelo risco de ter cortado seus rendimentos referentes ao cargo que 

ocupava no colégio Pedro II, Oiticica, no início de 1931 chegou com sua família ao Rio 

de Janeiro. A forma que foi conduzida sua volta já indicava ao professor anarquista que 

o posicionamento daquele novo governo perante os libertários não seria adverso das 

gestões anteriores, consequentemente, suas existências continuariam a serem percebidas 

como uma iminente ameaça à “ordem nacional”. Pois, certamente, incomodado com o 

histórico militante do catedrático e temendo que suas ações no exterior pudessem estar 

relacionadas à alguma atividade direcionada à ruptura das normativas politico-sociais 

vigentes tratou de exigir seu retorno imediatamente. 

Os anos entre 1930 e 1945 já foram e continuam sendo analisados por numerosos 

trabalhos historiográficos que verteram seus esforços tanto na investigação da conjuntura 

política que culminou no movimento de outubro, promovendo o fim da “República 

                                                             
566 OITCICA, José apud Neves, Roberto das. José Oiticica. Ação Direta: Meio Século de Pregação 

Libertária. São Paulo: Germinal, 1970. p.13 
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Velha”567, quanto nos processos que levaram à efetivação de uma ditadura que vigoraria 

a partir de 1937. Como resultado das políticas desenvolvidas, em suas marchas e contra-

marchas durante os anos que separam a chegada de Getúlio ao poder à instauração de sua 

ditadura, segundo Addor, temos  

 

 

a construção de um novo padrão de dominação burguesa, que vem 

substituir a ortodoxia liberal vigente na Velha República: o Estado 
Nacional, autoritário, que tem como um dos seus principais suportes o 

sindicalismo corporativista, implantado a partir da criação do Ministério 

do Trabalho, Indústria e Comércio, em 1930-1931, e consolidado com a 
promulgação, em 1943 da Consolidação das Leis de Trabalho568 

 

 

É importante ressaltarmos que os anos que separam o início do novo governo de 

Getúlio Vargas e a instalação do Estado Novo não representam um lugar de coesão 

política e objetivos bem definidos. Portanto, não se pode entender a ditadura instaurada 

em 1937 como algo que estava contido nas ações que impediriam a posse do candidato 

                                                             
567 Segundo Carlos Addor, amparando suas reflexões nos estudos de Boris Fausto e Werneck Vianna sobre 

a “Revolução de 1930”, este movimento “seria resultado da intervenção política de oligarquias regionais 

dissidentes, descontentes com a continuidade do modelo liberal-federativo e da hegemonia paulista. Com 

o aprofundamento das crises intraoligárquicas, já nos anos vinte, lideranças mineiras e gaúchas, com a 

participação da Paraíba, formam (também com a participação do Partido Democrático de São Paulo) a 

Aliança Liberal. Derrotados nas urnas, apelam às armas. São os jovens filhos destas oligarquias dissidentes 

(os ‘tenentes civis’) que, inconformados com a derrota eleitoral, fazem uma articulação política da 

conspiração – constroem a ponte entre, de um lado, Antônio Carlos, Borges de Medeiros, Getúlio Vargas, 

e, do outro, jovens lideranças políticas remanescentes do movimento tenentista. Não por acaso, após a 

recusa de Prestes, o estrategista militar da “revolução” será o então Tenente Coronel Gois Monteiro [...]. 

Vitorioso o movimento político-militar (deposto Washington Luiz e barrada a posse do presidente eleito 

Júlio Prestes), o Estado que dele emerge seria policlassista, o ‘Estado de Compromisso’. [...] Getúlio 
permanece como chefe do Estado brasileiro ao longo de 15 anos: chefe de um ‘governo provisório’ de 1930 

a 1934; presidente eleito indiretamente pelo Congresso Constituinte com mandato que iria de 1934 a 1938; 

e ditador, chefe do ‘Estado Novo’, de 1937 a 1945. [...]. O episódio de 1930 no Brasil não seria um ponto 

de chegada nem de partida, mas um fundamental ponto de inflexão num processo muito mais amplo e 

profundo, uma crise de hegemonia. Com efeito, trata-se da crise da hegemonia dos agrários articulada em 

torno do eixo liberalismo/federalismo [...]”. ADDOR, Carlos Augusto. Um Homem Vale Um Homem: 

memória, história e anarquismo na obra de Edgar Rodrigues. Rio de Janeiro; Achiamé, 2012. p.277 
568 ADDOR, Carlos Augusto. Um Homem Vale Um Homem: memória, história e anarquismo na obra 

de Edgar Rodrigues. Rio de Janeiro; Achiamé, 2012. p.278 
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eleito Julio Prestes e alçariam Vargas à presidência em 1930. Pelo contrário, estes anos 

foram momentos de incerteza e bastante arenosos para fixação de ideias. Entretanto, como 

salienta Aarão Reis, algumas características que se consolidariam com o tempo já podiam 

ser previamente notadas na nova gestão republicana, entre elas: 

 

 

A ideologia nacionalista e corporativista, num viés ditatorial e repressivo, 

a crítica às tradições liberais, o reconhecimento e o estímulo ao ativismo 
dos militares, a proposta de modernização do Estado e de 

desenvolvimento industrial, o culto a referências técnicas como 

procedimento de governo, aliado ao desprezo pela “política”, a 
incorporação e a legitimação dos direitos sociais.569 

 

 

Mesmo assim, aquela conjuntura que precedeu a instalação do Estado Novo ainda 

era um momento onde existiam propostas alternativas aos rumos que as coisas tomariam 

e os ideais anarquistas, ao menos até 1935, conseguiriam, em certa medida, manter alguns 

espaços de divulgação de sua propaganda. Por conseguinte, quando José Oiticica retorna 

ao Brasil, reassumindo a docência no colégio Pedro II, retoma também suas publicações 

de caráter libertário. De mesma forma, realiza inúmeras conferências travando junto aos 

companheiros de ideia a luta em defesa do pensamento ácrata como matriz da organização 

social. Consequentemente, contra as medidas getulistas que “tentavam desviar o 

movimento sindicalista dos rumos clássicos e revolucionários.”570 

Como no Rio de Janeiro as organizações especificamente anarquistas estavam 

desmobilizadas e o movimento sindicalista revolucionário encontrava-se em declínio, 

                                                             
569 REIS FILHO, Daniel Aarão. As tradições da cultura política nacional-estatista no brasil (1937-2014) 

A gênese - a ditadura do Estado Novo (1937-1945). In: Keila A. Carvalho, Janaína M. Cordeiro e César M. 

de Souza: O país do futuro: Modernidade, Modernização e Imaginário Coletivo no Brasil 

Republicano, Ed. Appris/FAPERJ, Rio de Janeiro, 2018 pp 51-85. 
570 Estatuto do Centro de Estudos Prof. José Oiticica 1960. Este documento consta no anexo 1 desta 

tese. 



306 
 

José Oiticica procurou alternativas que o possibilitassem dar sequência à sua propaganda 

social. Para tanto, se unir a um agrupamento ideologicamente plural e recém-formado que 

questionava a crescente aproximação do clero com os quadros políticos do país, como a 

Coligação Nacional Pró Estado Leigo (CNPEL), se fez um dos caminhos para realizar 

seus intentos. Esta associação, composta por positivistas, deístas, ateus, protestantes, 

espiritas, enfim, por personagens que defendiam diferentes filosofias, foi inaugurada em 

17 de maio de 1931 e tinha como principal bandeira a defesa da absoluta separação entre 

a esfera do poder público e do poder religioso, garantida pela Constituição de 1891.  

O governo provisório, instaurado em 10 de outubro de 1930, em busca de 

legitimação, encontrou na Igreja Católica uma importante aliada, sobretudo entre os anos 

de 1931 e 1934571, o que permitiu a reformulação do lugar e do papel político desta 

instituição religiosa na sociedade culminando na criação de agremiações como a Liga 

Eleitoral Católica572, em 1932, e a Ação Católica Brasileira573, em 1935574. Em 

consequência desta aproximação, ainda em 1931, ano da inauguração do Cristo Redentor 

no morro do Corcovado, na capital federal, por meio de um decreto, Getúlio reintroduziu 

                                                             
571 “após a Revolução de 1930 o Estado passou a conceder um reconhecimento quase oficial à Igreja. 

Necessitando de seu apoio para legitimar o novo governo, Vargas não hesitou em fortalecê-la. A permissão 

para que fosse ministrada instrução religiosa nos cursos primário, secundário e normal, bem como a licença 

para que se organizassem sindicatos católicos — ambas concedidas durante o ano de 1931 — constituíram 

indícios dessa aproximação.” Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-

tematico/liga-eleitoral-catolica-lec  Acessado em: 27/04/2021 
572 “Associação civil de âmbito nacional criada em 1932 no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, por dom 

Sebastião Leme da Silveira Cintra, auxiliado por Alceu Amoroso Lima. Seu objetivo era mobilizar o 

eleitorado católico para que este apoiasse os candidatos comprometidos com a doutrina social da Igreja nas 

eleições de 1933 para a Assembleia Nacional Constituinte e de 1934 para a Câmara Federal e as assembleias 

constituintes estaduais.” Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-
tematico/liga-eleitoral-catolica-lec  Acessado em: 27/04/2021 
573 Associação civil católica criada em 1935 por dom Sebastião Leme da Silveira Cintra, cardeal arcebispo 

do Rio de Janeiro, em resposta às solicitações do papa Pio XI para que fossem fundadas em todo mundo 

associações leigas vinculadas à Igreja “com a finalidade de estabelecer o reino universal de Jesus Cristo”. 

Em 1966, as novas diretrizes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) determinaram seu 

desaparecimento. Ver mais em: KORNIS, Mônica. Ação Católica Brasileira. Disponível em: 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/acao-catolica-brasileira-acb acessado em 

15/05/2021 
574 RUDY, Antonio Cleber. O anticlericalismo sob o manto da república: tensões sociais e cultura 

libertária no brasil (1901-1935). Tese (Doutorado em História Social) - Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas da Universidade de Campinas, Campinas, 2017. p.214 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/liga-eleitoral-catolica-lec
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/liga-eleitoral-catolica-lec
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/liga-eleitoral-catolica-lec
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/liga-eleitoral-catolica-lec
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/acao-catolica-brasileira-acb
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o ensino religioso, de caráter facultativo, nas escolas públicas. Fator que se fez estopim 

para a organização da CNPEL.  

Em consequência, percebemos que as críticas desta associação à interferência 

religiosa na política abriam precedente para que anarquistas como Oiticica se unissem a 

esta frente. Sem negar o aspecto contraditório da união dos anarquistas a um grupo que 

defendia uma versão leiga de Estado, entendemos que esta interação, sobretudo naquele 

momento de extrema dificuldade de inserção das teses libertárias, possibilitava a 

continuidade da luta contra a intervenção religiosa na política. Que, por sinal, era 

identificada pelos libertários como uma importante porta de entrada para o fascismo. 

 O fascismo italiano era uma temática que suscitava a oposição dos anarquistas 

desde o momento em que esta corrente se ascendia ao poder na Itália, sob a liderança de 

Benito Mussolini575. Ainda na década anterior, José Oiticica chamava a atenção para a 

necessidade de combater aquele regime autoritário que não ameaçava somente as 

aspirações libertárias, mas também os modelos liberais de sociedade, pois:  

 

 

Mussolini investe contra os princípios mais sagrados da democracia, 
contra as conquistas mais penosas do direito público valendo-se de todos 

os meios o regimen ominoso da centralização autoritária máxima, 

transformar a terra numa colossal senzala de que sejam feitores os 

fascistas. [...]. Saído da violência, numa phase social da violência 
burguesa organizada, e activa o fascismo apanhou de sorpresa a nação e 

pretende manter-se com a violência. [...]. Assim esbofeteou o parlamento, 

o parlamento mais vil do mundo, e agora o tem subjugadamente dócil a 
todas as medidas dictatoriaes da camisada preta.576  

                                                             
575 O artigo A ditadura fascista na Itália, publicado no periódico A Pátria, de 18 de Outubro de 1922, analisa 

a ascensão política de Benito Mussolini e diagnostica como o regime fascista, por ele criado e preconizado, 

poderia ser prejudicial à liberdade da população. Em 31 de outubro de 1922, Mussolini assumiria o cargo 

de Primeiro Ministro e instalaria na Itália o regime fascista, onde prevaleceriam os elementos do 

nacionalismo, do corporativismo, do antiliberalismo, do antianarquismo, do anticomunismo, do 

sindicalismo estatizado e da questão social sob a tutela do Estado. Nesta organização os valores individuais 

se perdiam no conceito de unidade nacional, a qual seria conduzida por um governo autoritário e 

centralizado na figura de um ditador.  
576 OITICICA, José. Aqui Também! Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 26 de maio de 1923. p.2 
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A pretensão comum às ordens católicas e fascistas de subjugarem todas as 

sociedades às suas determinações, ainda na perspectiva deste anarquista, levaria à união 

destas duas instituições. Conforme este prisma, os “chefes italianos”, entenderam que o 

único meio para universalizar o fascismo 

 

 

Era insinuar-se nas consciências, a socapa, capilarmente, dissolvido o 

veneno fascista num vehiculo penetrante já universalizado no ambiente 
internacional. Esse vehiculo existia. Era o catolicismo romano... D’hai 

arvorar-se Mussolini em campeão do catolicismo. Impôs na Italia para 

chumbar a alma italiana á passividade política e alastrá-lo pela 
humanidade via Vaticano, confessionário e sacristia. Assim aliaram-se 

intimamente duas políticas imperialistas. Cathólica significa universal e 

ambição confessada, proclamada, insistente da Igreja é estender-se pelo 
mundo inteiro, assoberbar a consciência de todos os homens, instalar-se 

no redil como ordenhador e tosquiador único do rebanho.577 

 

 

Nas entrelinhas deste discurso José Oiticica induz que a aliança entre as ordens 

políticas e religiosas no Brasil era um grande indício do avanço da ideologia fascista no 

parlamento nacional, fazendo-se mister, assim como na Itália, reorganizar grupos que se 

propusessem a combater esta união, mesmo que, para tanto, fosse necessário contar com 

integrantes ideologicamente heterogêneos.  

Por sinal, a reunião de anarquistas em torno de agrupamentos marcados pela 

pluralidade de ideias, desde que contribuíssem para suas ações revolucionária, não 

configurava um problema na perspectiva de Oiticica. Como nos indica o fragmento 

abaixo retirado de seu texto “Contra o Sectarismo”. 

 

 

                                                             
577 OITICICA, José. Pobre Itália III. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 02 de setembro de 1924. p.2 
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O verdadeiro anarquista, penso eu, aquele que se libertou totalmente do 

preconceito sectarista, colabora em todos os grupos, atua em qualquer 
tendência. Mais ainda, coopera com os não-anarquistas onde quer que a 

ação deles incremente a oposição revolucionária. Assim, é anticlerical 

com os anticlericais; é democrático na defesa dos princípios liberais 
contra os reacionários; está com os bolchevistas, sempre que estes 

reivindiquem direitos, reforça a ala antimilitarista, ainda que os 

antimilitaristas sejam burgueses; colabora com a escola moderna 

racionalista, conquanto não seja senão reformista; anima os teósofos na 
propaganda fraternista, os vegetarianos na extirpação dos vícios, o 

próprio Estado Liberal na sua luta contra o imperialismo vaticanista. Não 

proceder assim, seria confinar-se ao sectarismo e negar, nos atos, a 

doutrina anarquista, essencialmente anti-sectária.578 

 

 

Logo, em meio a este contexto de reagrupamento em torno de blocos que 

defendiam a separação total entre Estado e Igreja, José Oiticica, em maio de 1931, 

defendia que aquele momento de entusiasmo e agitação contra o ensino religioso deveria 

ser aproveitado também para “tirarmos o quanto antes, o nosso semanário, a velha 

Lanterna, de saudosíssima memória”, a saber, somente “onde se poderá tirar mais 

depressa”, se no Rio de Janeiro, ou em São Paulo.579 Pouco mais de dois anos depois 

destas considerações, em 1933, o periódico retornaria sua tiragem, dando início a sua 

terceira fase que duraria até 1935. 

Por sinal, a luta anticlerical havia levado José Oiticica a participar da 

reorganização da Liga Anticlerical no Rio de Janeiro, ainda em 1929, meses antes da 

mudança para Alemanha. Mesmo ano em se deu a concordata entre o Estado Fascista 

Italiano e o Vaticano, denominada Tratado de Latrão. Fato que chamou ainda mais a 

atenção dos anarquistas para a necessidade de retomarem os agrupamentos que 

combatiam os avanços do clero sobre os campos da legislação da sociedade. 

                                                             
578 OITICICA, José. Contra o Sectarismo. Ação Direta, Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1929. 
579 OITICICA, José apud RUDY, Antonio Cleber. O anticlericalismo sob o manto da república: 

tensões sociais e cultura libertária no brasil (1901-1935). Tese (Doutorado em História Social) - Instituto 

de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, Campinas, 2017. p.238 



310 
 

Portanto, ao retornar da Alemanha em 1931, junto à Liga Anticlerical do Rio de 

Janeiro e à CNPEL, Oiticica buscará fazer frente a esta característica também marcante 

do novo governo, a intervenção religiosa nos assuntos parlamentares. Assim, em uma 

reunião promovida pela Liga, o professor anarquista denunciou o risco e indícios desta 

aliança que se objetivava, naquela hora, com a introdução do ensino religioso na escola 

pública. Conforme o Diário Carioca, José Oiticica realizou  

 

 

Um exame minucioso da situação que atravessamos sob a ameaça da 

abolição da escola laica, que o orador considera como uma das mais belas 
conquistas da República. Abundando em considerações sobre o assunto 

[...],conclui a sua oração fazendo um apelo a todos os livres-pensadores, 

a fim de que unidos possam resistir à invasão clerical que se anuncia580 

 

 

A propaganda anticlerical e as atividades realizadas por estes grupos contariam 

com importante préstimo do periódico A Lanterna, reativado em 1933. O número de 

abertura da nova fase deste jornal trazia o texto intitulado E Amanhã?, de autoria de José 

Oiticica. No qual, focalizando o Tratado de Latrão, interpreta as intenções da igreja ao se 

aliar aos setores políticos como parte do projeto imperialista daquela instituição. Assim, 

decretava que, 

 

 

Esta Aliança dada as condições do acordo e a posição política do aliado, 

há de ser para vida e para morte como a de todos namorados. Vai ser para 

a vida, quer dizer, para o enriquecimento mutuo, para o enrijamento e 
garantia dos dois aparelhos de sucção, o fascista e o católico, ambos com 

suas ventosas terminais aplicados coercitivamente no costado 

sanguejante dos trabalhadores italianos.581 

                                                             
580 Diário Carioca, Rio de Janeiro, 6 de maio de 1931, p. 10. 
581 OITICICA, José. E o Amanhã? A Lanterna. São Paulo, 13 de julho de 1933. p.1 
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Intrínseco às análises relacionadas ao contexto italiano, José Oiticica chamava a 

atenção da população brasileira acerca da intensa aproximação dos poderes de ordem 

política e religiosa no país que, iniciada na década anterior, fortalecia seus laços durante 

o governo de Getúlio de Vargas e produzia frutos como a inserção do ensino religioso de 

forma facultativa nas escolas públicas. Este decreto passará a compor a Constituição 

Brasileira em sua versão de 1934, fato que, desde o instante que ainda se discutia a Carta 

Magna, motivou inúmeros protestos dos grupos pró Estado leigo e anticlericais. 

Esta nova Constituição, segundo o próprio preâmbulo, tinha como intuito 

“organizar um regime democrático que assegure à Nação, a unidade, a liberdade, a justiça 

e o bem-estar social e econômico”, demonstrando assim, ser reflexo direto da Revolução 

Constitucionalista que explodiu em São Paulo, em 9 de julho 1932, financiada pelos 

políticos paulistas que se opunham à Vargas. Na qual, por meio das armas buscaram 

derrubar o governo provisório de Getúlio e convocar uma Assembleia Nacional 

Constituinte. O conflito, que da capital se expandiu para o interior do estado, durou quase 

quatro meses, quando, finalmente, em 2 de outubro, as forças nacionais derrotaram o 

Exército Constitucionalista que, a despeito da prévia solidariedade demonstrada por 

outros estados às críticas apresentadas pelas oligarquias paulistas, contava somente com 

a adesão de soldados paulistas e mato-grossenses.  

Estes fatos demonstram que as forças derrotadas durante o movimento de outubro 

de 1930 não haviam sido feridas de morte, o que acabava, como dissemos anteriormente, 

tornando aquela conjuntura política um terreno arenoso onde as propostas de modelos 

gestacionais coexistiam nos espaços parlamentares e estavam em disputam pela vitória 

de seus paradigmas. Consequentemente, para manter a seu favor a balança que media o 

jogo político institucional, Vargas, pressionado pela conturbação causada pelos 

acontecimentos recentes, tomou medidas que, mesmo se distanciando de suas bases 
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ideológicas, pretendiam dar normalidade ao regime republicano. Assim, convocou 

eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte que tomaria posse em 

novembro de 1933 e estaria incumbida da elaboração da nova Constituição, a qual seria 

promulgada em 16 de julho de 1934, dando respiro às tendências liberais. 

Apesar de conter os esforços centralizadores do governo getulista retomando os 

princípios da Constituição de 1891, como o modelo de República Federalista e a 

separação entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, a nova Carta era criticada 

por não impedir o avanço das ordens religiosas sobre a política nacional. A nota trazida 

pelo jornal A Lanterna é um tanto quanto elucidativa sobre esta questão, 

 

 

O general Manoel Rabelo582 fez as seguintes considerações sobre a 

Constituinte: Entrevistado pelo “Jornal do Recife”, a respeito da 
Constituinte futura disse: “ Se a Constituinte vier teremos uma 

constituinte muito inferior á de 91, tão somente para satisfazer interesses 

políticos inconfessáveis e onde a influência clerical ficará patente.583 

 

 

O principal ponto fomentador destas críticas era mesmo a interferência do clero 

na formação educacional da população brasileira que, entre as problemáticas apresentadas 

pelos personagens que reivindicavam o ensino livre, afirmavam que o ensino religioso 

desvirtuaria os cidadãos do “espírito de desprendimento e de espontaneidade”584 

essenciais para a construção das relações justas e pacíficas entre a humanidade. Pois, os 

                                                             
582 General Manoel Rabelo foi um militar positivista que participou do movimento tenentista de 1922, 

quando, servindo em Mato-Grosso, aderiu às forças rebeladas do general Clodoaldo da Fonseca, 

comandante da 1ª Circunscrição Militar de Mato Grosso. Entre 13 de novembro de 1931 e 07 de março de 

1932 foi interventor federal do estado de São Paulo  
583 UMA CONSTITUINTE CLERICAL. A Lanterna. São Paulo, 28 de setembro de 1933. p.1 
584 ROGÉRIO, L. O Clero, a Constituinte e A Lanterna. A Lanterna. São Paulo, 09 de novembro de 1933. 

p.1 
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paradigmas preconizados pelo Vaticano, onde as boas ações seriam presenteadas com a 

salvação individual, alimentaria então o sentimento de egoísmo entre os povos. 

 Na conjuntura de elaboração da Constituição, a CNPEL e a Liga realizaram vários 

eventos que denunciavam a intromissão da Igreja Católica em assuntos de ordem estatal. 

Nestes, entre outras questões, buscaram impedir que a implementação do ensino religioso 

nas escolas públicas, já decretado por Vargas, fosse chancelado pelo novo Estatuto. Em 

um dos eventos realizados pela Liga, na data de 5 de fevereiro de 1933, enquanto José 

Oiticica palestrava, o salão foi invadido pela polícia getulista que apreendeu todo o 

material propagandístico encontrado e levou detido o orador e toda a plateia presente. O 

professor do Pedro II foi liberado 24 horas depois, segundo o fato noticiado pelo A 

Plebe.585 No mesmo ano, mais precisamente no mês de agosto, novamente a polícia 

getulista invadiria e determinaria o fechamento da sede social da Liga, localizada àquela 

época, na rua Theophilo Ottoni nº 148, 2º andar. Dias antes deste acontecimento, as 

autoridades já haviam proibido a realização das conferências promovidas por este 

agrupamento.586 

 A constante vigilância imposta à sociedade por um governo que se mostrava 

autoritário e repressivo mesmo antes da instauração do Estado Novo transfigurava as 

forças policias em instrumentos de um projeto político que, como nos governos passados, 

não hesitava em exterminar e aprisionar alguns setores da população. Assim, “a negação 

explícita que o Estado enunciou para a luta de classes e a ordenação da sociedade no 

sentido de sua existência orgânica, somadas à fidelidade apregoada à mítica da violência, 

                                                             
585 SILVA, Rodrigo Rosa da. Imprimindo a Resistência: A Imprensa Anarquista e a Repressão Política 

em São Paulo (1930 -1945). Dissertação (Mestrado em História Social) - Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas da Universidade de Campinas, Campinas, 2005. p.125 
586 RUDY, Antonio Cleber. O anticlericalismo sob o manto da república: tensões sociais e cultura 

libertária no brasil (1901-1935). Tese (Doutorado em História Social) - Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas da Universidade de Campinas, Campinas, 2017. p.250 
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seriam os parâmetros para reger e disciplinar a sociedade”587. Para tanto, herdando as 

funções da 4ª Delegacia Auxiliar, o governo getulista criou em 10 de janeiro de 1933, a 

partir do decreto 22.332, a Delegacia Especial de Segurança Política e Social 

(DESPS)588, que tinha como principal função reprimir e desmobilizar os comportamentos 

políticos divergentes ao defendido pelo Estado que poderiam comprometer a “ordem e 

segurança nacional”. Este setor era subordinado à chefia de polícia do Distrito Federal e 

contava com uma guarda especializada, a Polícia Especial, que ficava responsabilizada 

pelo exame e elaboração de relatórios sobre as publicações nacionais e estrangeiras, assim 

como das organizações e indivíduos identificados como potencialmente perigosos à 

nação.589 Consequentemente, todo indivíduo ou agremiações que questionassem e 

ameaçassem as normativas impostas pelo poder estatal ou clerical, como o caso dos 

anarquistas, comunistas ou anticlericais, eram perseguidos e/ou aprisionados pelas 

autoridades responsáveis pelo silenciamento daquelas vozes rebeldes. 

 Entretanto, naquele momento em que as peças ainda estavam em movimento e o 

jogo político ainda não tinha ganhador definido, apesar da crescente especialização da 

polícia científica e dos indícios autoritários de Vargas, os adversários do Presidente ainda 

conseguiam se movimentar no tabuleiro nacional. Nesta conjuntura de disputa e 

elaboração da nova Constituinte, em 24 de fevereiro de 1934, efeméride da Constituição 

                                                             
587 CANCELLI, Elizabeth apud RUDY, Antonio Cleber. O anticlericalismo sob o manto da república: 

tensões sociais e cultura libertária no brasil (1901-1935). Tese (Doutorado em História Social) - Instituto 

de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, Campinas, 2017. p.251 
588 “A DESPS serviu de modelo para a criação de delegacias estaduais, já que à Chefia de Polícia do Distrito 

Federal cabia determinar as diretrizes básicas do controle social a ser exercido pelas polícias dos estados, 
ainda que estas fossem formalmente subordinadas aos governos locais. Para essa centralização foi decisiva 

a atuação de Filinto Müller, homem de confiança de Vargas e chefe de Polícia do Distrito Federal de 1933 

a 1942.” Disponível em 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos3037/RadicalizacaoPolitica/PoliciaPolitica#:~:te

xt=Pol%C3%ADcia%20pol%C3%ADtica%20%7C%20CPDOC&text=A%20Delegacia%20Especial%20

de%20Seguran%C3%A7a,ordem%20e%20a%20seguran%C3%A7a%20p%C3%BAblica%22. Acessado 

em 28/04/2021. 
589https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos3037/RadicalizacaoPolitica/PoliciaPolitica#:~:

text=Pol%C3%ADcia%20pol%C3%ADtica%20%7C%20CPDOC&text=A%20Delegacia%20Especial%

20de%20Seguran%C3%A7a,ordem%20e%20a%20seguran%C3%A7a%20p%C3%BAblica%22. 

Acessado em 28/04/2021. 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/filinto_muller
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos3037/RadicalizacaoPolitica/PoliciaPolitica#:~:text=Pol%C3%ADcia%20pol%C3%ADtica%20%7C%20CPDOC&text=A%20Delegacia%20Especial%20de%20Seguran%C3%A7a,ordem%20e%20a%20seguran%C3%A7a%20p%C3%BAblica%22
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos3037/RadicalizacaoPolitica/PoliciaPolitica#:~:text=Pol%C3%ADcia%20pol%C3%ADtica%20%7C%20CPDOC&text=A%20Delegacia%20Especial%20de%20Seguran%C3%A7a,ordem%20e%20a%20seguran%C3%A7a%20p%C3%BAblica%22
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos3037/RadicalizacaoPolitica/PoliciaPolitica#:~:text=Pol%C3%ADcia%20pol%C3%ADtica%20%7C%20CPDOC&text=A%20Delegacia%20Especial%20de%20Seguran%C3%A7a,ordem%20e%20a%20seguran%C3%A7a%20p%C3%BAblica%22
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos3037/RadicalizacaoPolitica/PoliciaPolitica#:~:text=Pol%C3%ADcia%20pol%C3%ADtica%20%7C%20CPDOC&text=A%20Delegacia%20Especial%20de%20Seguran%C3%A7a,ordem%20e%20a%20seguran%C3%A7a%20p%C3%BAblica%22
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos3037/RadicalizacaoPolitica/PoliciaPolitica#:~:text=Pol%C3%ADcia%20pol%C3%ADtica%20%7C%20CPDOC&text=A%20Delegacia%20Especial%20de%20Seguran%C3%A7a,ordem%20e%20a%20seguran%C3%A7a%20p%C3%BAblica%22
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos3037/RadicalizacaoPolitica/PoliciaPolitica#:~:text=Pol%C3%ADcia%20pol%C3%ADtica%20%7C%20CPDOC&text=A%20Delegacia%20Especial%20de%20Seguran%C3%A7a,ordem%20e%20a%20seguran%C3%A7a%20p%C3%BAblica%22
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de 1891, a CNPEL promoveu manifestações “contra a interferência do elemento clerical 

na vida pública”, nas quais, organizaram-se “reuniões, comícios, conferencias, etc.”590  

Em São Paulo, o evento contou com a palestra de Maria Lacerda de Moura. No 

salão do Centro Republicano Português, sob o título O Fascismo, filho dileto da Igreja 

Romana, a importante militante das causas sociais e femininas dissertou sobre o papel 

político da Igreja ao longo da história e as relações entre a ditadura italiana e o Vaticano. 

Sua apresentação foi intensamente aplaudida pelas pessoas que lotavam o recinto.591 As 

considerações apresentadas pela libertária apareceriam novamente em sua obra Fascismo 

– Filho Dileto da Igreja e do Capital, publicada originalmente em 1935.  

 No Rio de Janeiro, as manifestações se deram por meio de comícios realizados na 

Praça da República e na escadaria do Palácio Tiradentes, e, também, pela realização de 

uma reunião da sede da Coligação, localizada na rua da Conceição, no sobrado do número 

13. Nestes eventos, segundo confirma o jornal A Lanterna, falaram “os sr. Almirante 

Americo Silvado, capitão de corveta Coreliano Martins, drs Amaro da Silveira, Mario 

Costa Almeida Albuquerque, José Oiticica, Laudelino Nascimento, Jacy do Rego Barros 

e o presidente da Coligação dr. Lins de Vasconcelos”592. A presença do anarquista junto 

à militares positivistas reafirma a composição heterogênea desta agremiação. Além destas 

duas cidades, a matéria publicada pelo A Lanterna, em 08 de março de 1934, informava 

que foram realizadas atividades nas capitais do Rio Grande do Sul, do Paraná e do estado 

da Bahia. 

 Seguindo com suas participações nos eventos da CNPEL, José Oiticica se fez 

presente nas atividades de comemoração de três anos de existência daquela agremiação. 

                                                             
590 REPELINDO A INTERVENÇÃO DOS AGENTES DO VATICANO NA VIDA PÚBLICA. A 

Lanterna. São Paulo, 08 de março de 1934. p.1 
591 REPELINDO A INTERVENÇÃO DOS AGENTES DO VATICANO NA VIDA PÚBLICA. A 

Lanterna. São Paulo, 08 de março de 1934. p.1 
592 REPELINDO A INTERVENÇÃO DOS AGENTES DO VATICANO NA VIDA PÚBLICA. A 

Lanterna. São Paulo, 08 de março de 1934. p.1 

https://www.marxists.org/portugues/moura-maria/1934/mes/90.pdf
https://www.marxists.org/portugues/moura-maria/1934/mes/90.pdf
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Sendo lhe conferida a oportunidade de fala, aproveitou o momento para desmistificar o 

caráter violento do anarquismo tão comum nas afirmações de seus detratores.  

 

 

Diz que na sociedade atual quando ouve a palavra “anarquista” pensa 

logo em bombas e a polícia vai preparando logar recholher os filiados á 
esta corrente. Entretanto, êle e outros ali estavam sem que alguém 

corresse perigo, a não ser o de ir para a cadeia. Lembrou a atuação de sua 

corrente na campanha e citou o trabalho hercúleo do jornal “A Lanterna”, 
que, nesta campanha pondo de lado no jornal o critério anti-religioso dos 

anarquistas, vinha tratando somente do combate ao clericalismo, 

emprestando o máximo apoio a Coligação.593 

 

 

De sorte que, como percebemos, com o intuito de acabar com certos preconceitos 

acerca das teses libertárias, aquele momento servia à Oiticica como uma oportunidade de 

demonstrar a contribuição dos anarquistas às bandeiras levantadas por aquele grupo de 

formação ideológica e social heterogênea. Logo, não nos parece demais afirmar que, 

assim como no Correio da Manhã ou no Teatro Carlos Gomes, a participação junto 

àquela agremiação, além de possibilitar, em certa medida, a continuidade da propaganda 

libertária, possibilitava também a disseminação dos ideários ácratas entre as pessoas que 

não estavam diretamente ligadas às questões operárias.  

A defesa do livre pensamento, comum aos engajados com a extinção da aliança 

entre clero e Estado, continuava a adicionar importantes blocos nos muros da resistência 

libertária naqueles tempos difíceis, pois, como o próprio Oiticica afirmava, 

 

 

Só o indivíduo tem o direito de dirigir seu raciocínio, regular sua 

linguagem, enfrentar seu estilo, moderar seu juízo, orientar sua ação. O 

                                                             
593 COLIGAÇÂO NACIONAL PRÓ ESTADO LEIGO MOVIMENTANDO-SE PARA LUTA. A 

Lanterna. São Paulo, 31 de maio 1934. p.1 



317 
 

anarquismo combate a todo transe o despotismo de qualquer feição. [...]. 

Só o indivíduo conhece os seus caminhos. Impor, ao que pende para o 
norte, a marcha para leste, é roubar-lhe o destino, a vida, a personalidade. 

Esses princípios, nós, anarquistas, aplicamo-los rigorosamente na luta 

pela emancipação dos homens. E, dizendo "dos homens", firo um ponto 
essencial do anarquismo. O anarquismo não visa apenas a emancipar os 

trabalhadores, pretende emancipar os homens. Seu problema é muito 

mais vasto que o dos políticos ou socialistas de qualquer feição. 

 

 

Não por menos Oiticica era orador constante nas reuniões semanais intituladas 

“Pela Liberdade de Consciência”, realizadas nas noites de terça-feiras e organizadas pela 

CNPEL. Nas quais, traçava-se um panorama de luta e dava conta das informações vindas 

das sucursais de outros estados.594 Entre estas reuniões o debate sobre o posicionamento 

político do clero levava à discussão de temas como o fascismo e sua vertente tupiniquim, 

a Ação Integralista Brasileira. 

A Ação Integralista Brasileira (AIB), cujo lema era “Deus, Pátria e Família”, foi 

um movimento de inspiração fascista fundado em 1932 por Plínio Salgado. Este 

agrupamento veio a ser o primeiro partido nacional com organização de massa implantada 

em todo o país, contando com aproximadamente de 500 a 800 mil afiliados595. Produto 

de uma fase onde governos autoritários figuravam-se como alternativa ao liberalismo, seu 

manifesto, lançado na ocasião de sua inauguração, anunciava as bases da nova 

organização. Entre elas estavam a defesa do nacionalismo, do corporativismo como 

regime de estruturação do Estado e da sociedade, assim como estipulava como seus 

inimigos as ideologias liberais e socialistas. 

 Conforme Odilon Caldeira Neto, 

 

                                                             
594 PELA LIBERDADE DE CONCIENCIA. A Lanterna. São Paulo, 12 de agosto 1934. p.4 
595 CALDEIRA NETO, Odilon. Sob o Signo do Sigma: Integralismo, Neointegralismo e o 

Antissemitismo. Maringá: Eduem, 2014. p. 15 
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O discurso e a prática extremamente autoritária e intolerante dos 

integralistas conseguiram cooptar diversos militantes perante alguns dos 
setores mais conservadores da sociedade brasileira, incluindo membros 

da Igreja Católica, militantes de outras organizações e grupos autoritários 

e/ou proto fascistas anteriores.596 

 

 

 A proximidade das “pedras fundamentais” do movimento integralista com as 

noções de organização social e política de Vargas, já evidentes àquela época, como o 

corporativismo, o nacionalismo, o antiliberalismo e o combate à luta social, somadas à 

proximidade com os setores clericais acabaram fazendo com que o governo não 

reprimisse, de imediato, as ações desta agremiação que, em contra-partida, 

posteriormente, em um primeiro momento, não mostrariam resistência à implantação da 

ditadura estadonovista, em 1937. 

 Devido às caraterísticas comuns ao fascismo, ao integralismo e ao governo de 

Getúlio, a proximidade com a Igreja Católica e suas concepções político-sociais, os 

movimentos antirreligiosos organizaram várias conferências que tinham como tema a 

análise destas correntes autoritárias. Estas conferências muito das vezes contavam com 

os vínculos existentes entre os grupos anticlericais e as associações que promoviam o 

debate sobre a revolução social. Assim, em 25 de julho de 1933, o Centro de Cultura 

Social de São Paulo (CCS-SP)597 cedia espaço ao grupo do A Lanterna para a realização 

                                                             
596 CALDEIRA NETO, Odilon. Sob o Signo do Sigma: Integralismo, Neointegralismo e o 

Antissemitismo. Maringá: Eduem, 2014. p. 15 
597 “O Centro de Cultura Social de São Paulo foi fundado em 14 de janeiro de 1933 [...]. Com o refluxo do 

movimento operário provocado, ao nosso ver, pela tríplice conjugação repressão-trabalhismo-comunismo 

as energias libertárias serão direcionadas para outros focos de militância que não o sindicato propriamente 

dito. É preciso lembrar que esses focos sempre existiram como invenções culturais libertárias tendo o 

sindicato como grande baluarte de suas lutas, o que vai ocorrer neste período será a retomada destas práticas 

mais ou menos à margem do sindicato e, ao mesmo tempo, uma problematização do sindicalismo 

revolucionário como forma de resistência anarquista. Neste sentido será uma prática corrente a associação 

de indivíduos afins que, à margem dos sindicatos atuarão como seu complemento no objetivo de ‘preparar 

militantes, esclarecer e educar o proletariado na sua finalidade revolucionária’.” Fonte: 

http://ccssp.com.br/portal/index.php/sobre-o-ccs/historico/48-cronologia Acessado em 30/04/2021 

http://ccssp.com.br/portal/index.php/sobre-o-ccs/historico/48-cronologia
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de uma conferência promovida por José Oiticica e intitulada “O Perigo Fascista e os 

Meios de Combate”, o evento foi noticiado pelo A Plebe.598  

Como o movimento anarquista carioca encontrava grande dificuldade de proferir 

sua propaganda, sobretudo, desde os últimos anos da década de vinte, devido à conjuntura 

comentada ainda no capítulo anterior, alguns libertários, entre eles José Oiticica, vão se 

aproximar dos grupos e organizações libertárias e revolucionárias da capital paulista. “No 

Rio de Janeiro, onde o cooperativismo era fortíssimo e a tradição do ‘trabalhismo carioca’ 

era evidente, as esperanças da retomada de certa expressão sindical, para os libertários, 

esmaeciam em cada confronto.”599 

 Nesta conjuntura, muitos dos libertários, inseridos ou não nos movimentos 

anticlericais do Rio de Janeiro, mantinham importantes vínculos com as associações de 

São Paulo que se propunham a levar a cabo a transformação social por meio da revolução 

anarquista. Logo, participavam dos eventos proporcionados pelo Centro de Cultura 

Social de São Paulo, da Federação Operária de São Paulo (FOSP) e do jornal anarquista 

A Plebe. Os quais, levavam a cabo “uma importante programação cultural, promovendo, 

com afinco, conferências, que eram realizadas por destacados militantes anarquistas, 

socialistas e anticlericais, entre os quais, José Oiticica, Maria Lacerda de Moura, Isabel 

Cerruti, Pedro Catalo, Edgard Leuenroth, Oreste Ristori e Everardo Dias.”600 

 Como nos informa Lucia Silva Parra, 

 

 

                                                             
598. CONFERENCIA PUBLICA. A Plebe. São Paulo, 24 de julho de 1933.p.4 
599 SAMIS, Alexandre R. Pavilhão Negro Sobre a Pátria Oliva: Sindicalismo e Anarquismo no Brasil. In: 

Colombo, Eduardo (org.). História do movimento operário revolucionário. São Paulo: Imaginário; São 

Caetano do Sul: IMES, 2004. p.174 
600 RUDY, Antonio Cleber. O anticlericalismo sob o manto da república: tensões sociais e cultura 

libertária no brasil (1901-1935). Tese (Doutorado em História Social) - Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas da Universidade de Campinas, Campinas, 2017. p.242 



320 
 

Além da imprensa, as atividades culturais eram promovidas de forma a 

aglutinar grupos distintos de trabalhadores. Estes deveriam ser atraídos 
por eventos cujo conteúdo se prestasse a divulgar o ideário anarquista, 

conscientizando-os da necessidade de uma verdadeira revolução social. 

Importante papel teve, neste contexto, O Centro de Cultura Social, que 
funcionava no mesmo espaço ocupado pelo jornal A Plebe e pela 

Federação Operária de São Paulo. Até 1935, as atividades do Centro de 

Cultura Social eram vinculadas às práticas sindicalistas. Suas palestras, 

cursos, organização de escolas para trabalhadores e atividades teatrais, 
procuravam preparar os trabalhadores para a ação revolucionária 

libertária.601 

  

 

Ainda em 1927, José Oiticica participou junto aos anarquistas paulistas da 

reorganização da FOSP, que novamente surgiria levantando a bandeira do sindicalismo 

revolucionário602. Consequentemente, logo ao retornar da Alemanha, Oiticica se 

reaproximaria desta associação dando sequência na luta contra o governo e suas 

instituições que intensificavam o combate aos movimentos revolucionários pela via da 

inserção das questões sociais nos deveres federais,603 claro, sem se desfazer da 

repressão604.  

Uma das primeiras medidas tomada por Getúlio voltadas ao mundo do trabalho 

foi a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, em novembro de 1930. A 

qual foi seguida, um mês depois, pela nacionalização da força de trabalho, exigindo o 

                                                             
601 PARRA, Lucia Silva. Combates pela liberdade: O Movimento Anarquista Sob a Vigilância do 

DEOPS/SP (1924/1945). São Paulo: Arquivo do Estado/Imprensa Oficial do Estado, 2003. p.38 
602 SAMIS, Alexandre R. Pavilhão Negro Sobre a Pátria Oliva: Sindicalismo e Anarquismo no Brasil. In: 

Colombo, Eduardo (org.). História do movimento operário revolucionário. São Paulo: Imaginário; São 

Caetano do Sul: IMES, 2004. p.174 
603 “Desde o primeiro momento, a liderança que chegou ao poder em 1930 dedicou grande atenção ao 

problema trabalhista e social. Vasta legislação foi promulgada, culminando na Consolidação das Leis de 

Trabalho (CLT), em 1943.” Vargas, ia assim inserindo no governo, paulatinamente, suas influencias 

ideológicas que definiam o corporativismo estatal como modelo de gestão que, em consequência, 

reconheceria os direitos sociais da população. REIS, Daniel Aarão. As tradições da cultura política 

nacional-estatista no brasil (1937-2014) A gênese - a ditadura do Estado Novo (1937-1945). In: Keila A. 

Carvalho, Janaína M. Cordeiro e César M. de Souza: O país do futuro: Modernidade, Modernização e 

Imaginário Coletivo no Brasil Republicano, Ed. Appris/FAPERJ, Rio de Janeiro, 2018 pp 51-85. 
604 “Em novembro de 1930, o governo provisório da República promulgara o decreto n° 19.398, 

suspendendo as garantias constitucionais, nelas incluída a liberdade de imprensa.” ADDOR, Carlos 

Augusto. Um Homem Vale Um Homem: memória, história e anarquismo na obra de Edgar 

Rodrigues. Rio de Janeiro; Achiamé, 2012. p.283 
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máximo de 1/3 de trabalhadores estrangeiros por indústrias. No ano seguinte, em 1931, 

instaurou sindicatos rigidamente controlados por este Ministério. Controle este que, em 

1932, seria aumentado pelo estabelecimento da carteira de trabalho, instrumento de 

reconhecimento e vigilância das classes trabalhadoras. Durante este ano, Vargas daria 

sequência ao intervencionismo/assistencialismo estatal criando leis que proibiam o 

trabalho noturno e de menores de 14 anos, determinavam a jornada máxima de 8 horas 

de serviço, assim como iniciavam a caminhada para a regulamentação do trabalho 

feminino. Neste panorama, o Presidente lançava “as bases para a constituição de uma 

Justiça do Trabalho, com regras para as convenções coletivas do trabalho e a definição de 

categorias profissionais. Também seriam formados os primeiros Institutos de Previdência 

Social.”605 

Consequentemente, estas medidas tomadas por Vargas restringiam cada vez mais 

a inserção da propaganda libertária e sindicalista revolucionária entre as classes 

proletárias. Já que quanto mais leis trabalhistas decretadas pelo Estado, menos poder de 

barganha restava aos sindicatos.606 Ademais, naquela conjuntura de reconhecimento 

federal apenas dos sindicatos oficiais, estatais, agravava-se a questão do sindicalismo 

livre que, em grande medida, ia perdendo seus afiliados para o “capitalismo 

paternalista”607 implementado pelo Estado.  

Vargas ia construindo assim sua adjetivação de “Pai dos Trabalhadores”, o que 

não passaria incólume aos sonetos de Oiticica, que eram distribuídos nos sindicatos ou 

                                                             
605 REIS FILHO, Daniel Aarão. As tradições da cultura política nacional-estatista no brasil (1937-2014) 

A gênese - a ditadura do Estado Novo (1937-1945). In: Norberto Ferreras, org. A Questão Nacional e as 

tradições nacional-estatistas no Brasil, América Latina e África, FGV Editora/Faperj, 2015, pp 13-39 
606 SAMIS, Alexandre R. Clevelândia: Anarquismo, sindicalismo e repressão política no Brasil. São 

Paulo: Entremares; Intermezzo, 2019. p.335 
607 MALATESTA apud SAMIS, Alexandre R. Minha Pátria é o Mundo Inteiro: Neno Vasco, o 

Anarquismo e o Sindicalismo Revolucionário. São Paulo: Intermezzo, 2018. p.261 
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apresentados nas gazetas libertárias, muita das vezes assinados como João Vermelho608, 

método para burlar a repressão. Assim satirizava: 

 

 

Nessa tal democracia 

De igrejas, leis e metralha 
Goza a alta-roda vadia, 

Sofre a gente que trabalha 

 
Pegar pesado é duro! 

(pensam padres doutores). 

É melhor e mais seguro 

Ser pai dos trabalhadores.609 

 

 

Estes versos, ao revelar, sob sua ótica, a tríade que sustentava a criticada 

“democracia” republicana, nos resumem bem os temas alçados por ele a serem 

combatidos em primeira hora. Consequentemente, por meio da sátira, tentava convencer 

os trabalhadores que, apesar das conquistas econômicas, aqueles setores ainda 

continuavam a trabalhar para sustentar os privilégios das classes políticas e clericais. 

Nesta perspectiva, alertava, em outro soneto, os trabalhadores e trabalhadoras 

sobre a característica ludibriante das leis trabalhista. Desta vez, o satirizado era Lindolfo 

Collor, primeiro Ministro do Trabalho escolhido por Vargas. 

 

 

Collor, tu és o suco dos ministros: 

És pernóstico, és besta, é falastrão; 
Tocas bombo, clarim, guitarra e zistros, 

Charanga reles da revolução. 

 

Bradas ao povo, em todos os registros: 

                                                             
608 NEVES, Roberto das (org). José Oiticica: Ação Direta, antologia dos melhores artigos publicados 

na imprensa brasileira – meio século de publicação libertária. São Paulo: Germinal, 1970. p. 26 
609 OITICIA, José. Pai dos Trabalhadores. In: RODRIGUES, Edgar. Os Libertários. Rio de Janeiro: VJR, 

1993. p.52 
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“Eu sou o portador da salvação!” 

Mas quem não vê teus cálculos sinistros 
Por trás da tua nova orientação?610 

[...] 

 

 

Oiticica, bem ao sabor libertário, tentava chamar a atenção da ala trabalhadora 

para os engodos de Vargas que visavam extirpar os ânimos insurgentes daqueles setores 

que sofriam as consequências da desigualdade social sustentada pela ordem vigente. 

Assim, naquele momento que antevia a nova Constituição, na tentativa de desmistificar 

o caráter “benevolente” do governo federal, aproveitando a retomada da tiragem do A 

Plebe, em 1932, levou àquelas páginas suas considerações sobre os debates parlamentares 

em torno do voto obrigatório e da já decretada lei de sindicalização “obrigatória”.  

 

 

O governo do sr. Getúlio é revolucionário apenas de fachada. Mantém, 
na superfície, umas cambiantes furta-cores, ora socialisteiras, oras 

clericais para enganar e confundir. No fundo, quem ordena a máscara é a 

classe conservadora. [...]. Para tapar o Zé bobinho e a infra-burguesia o 
governo saneador intaura esta coisa nova, o voto obrigatório! De vez em 

quando a burguesia podre, carcomida inventa fórmulas bombásticas que 

funcionam quais matracas nos adros das matrizes pela semana santa. A 

barulheira conturba as (ilegível) e o povo corre ao templo como carneiros 
como carneiros para o milho. Em quanto isso, o pastor afia os gumes 

tosqueadores. [...]. O voto obrigatório e o sindicalismo obrigatório que 

vão todos para o inferno bem sacramentados. 

 

 

 Àquele momento o voto obrigatório estava em pauta entre os constituintes e trazia 

junto a questão do voto feminino, os quais seriam institucionalizados pela Constituição 

de 1934. Entretanto, só era obrigatório para homens que atingissem a maioridade de 18 

                                                             
610 OITICIA, José. Ao “Chefe” Collor.in: NEVES, Roberto das (org). José Oiticica: Ação Direta, 

antologia dos melhores artigos publicados na imprensa brasileira – meio século de publicação 

libertária. São Paulo: Germinal, 1970. p. 26 
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anos e para as mulheres que exercessem função pública remunerada. Ainda se estipulou 

que analfabetos, soldados, despossuídos e pessoas com pendencias judiciais não votavam. 

Inspirado nas concepções de Mikhail Bakunin acerca do sufrágio, Oiticica critica 

energicamente os propositores e os que se curvavam a este projeto. Críticas direcionadas 

também aos envolvidos com a sindicalização obrigatória.  

 Em março de 1931, por meio do decreto número 19.770, ficou estabelecido a lei 

de sindicalização “obrigatória”. O objetivo geral deste decreto era obrigar os sindicatos a 

funcionarem como instrumentos de colaboração com Estado, adotando então a unidade 

sindical como modelo de organização. Parte fundamental do projeto corporativista de 

Vargas, esta medida rompia com pluralismo sindical, que tão bem se adequava ao 

federalismo anarquista e ao sindicalismo revolucionário. Estas novas associações 

deveriam ser reconhecidas pelos governos, sendo proibido em seus interiores a 

propaganda política, entendendo, claro, propaganda política por narrativas contrárias 

àquele Estado. Talvez, uma versão mais antiga da noção de “viés ideológico” 

massivamente divulgada pelos grupos de direita a partir da segunda década do século 

XXI. O caráter “obrigatório”, apesar de não aparecer explicitamente na lei, ficava 

inscritos nas linhas que determinavam que apenas as agremiações reconhecidas pelo 

governo poderiam usufruir das legislações sociais que iam sendo implementadas por 

Vargas. Logo, caberia ao Ministério responsável supervisionar as ações destes sindicatos, 

fechando-os em caso de descumprimentos das “regras comportamentais”. Apesar da 

Constituição de 1934 revogar a unidade sindical, a partir do decreto 24.694, que acabava 

proporcionando às organizações uma maior autonomia, a Carta mantinha a exigência do 

reconhecimento do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.611 Fato que 

                                                             
611 A Era Vargas: Dos anos 20 a 1945. Disponível em 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos3037/PoliticaSocial#:~:text=Essa%20interven%

C3%A7%C3%A3o%20ganhou%20express%C3%A3o%20concreta,estabelecida%20a%20Lei%20de%20

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos3037/PoliticaSocial#:~:text=Essa%20interven%C3%A7%C3%A3o%20ganhou%20express%C3%A3o%20concreta,estabelecida%20a%20Lei%20de%20Sindicaliza%C3%A7%C3%A3o.&text=A%20sindicaliza%C3%A7%C3%A3o%20n%C3%A3o%20era%20obrigat%C3%B3ria,ser%20beneficiadas%20pela%20legisla%C3%A7%C3%A3o%20soci
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos3037/PoliticaSocial#:~:text=Essa%20interven%C3%A7%C3%A3o%20ganhou%20express%C3%A3o%20concreta,estabelecida%20a%20Lei%20de%20Sindicaliza%C3%A7%C3%A3o.&text=A%20sindicaliza%C3%A7%C3%A3o%20n%C3%A3o%20era%20obrigat%C3%B3ria,ser%20beneficiadas%20pela%20legisla%C3%A7%C3%A3o%20soci
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paulatinamente ia ferindo de morte os sindicatos conduzidos pelos militantes que 

negavam a tutela estatal, consequentemente, aqueles norteados pelos paradigmas do 

sindicalismo revolucionário. 

 Naquela conjuntura em que os anarquistas tentavam resistir às ofensivas do 

governo e manter vigentes suas teses revolucionárias, ao menos no eixo Rio-São Paulo, 

as principais bases organizativas eram a FOSP, que imprimia a expressão classista da luta, 

e o CCS-SP, que contribuía com a formação ideológica dos setores subjugados. A Plebe 

e A Lanterna funcionavam como porta vozes do projeto de transformação social. Logo, a 

interlocução entre estas associações era constante proporcionando importantes eventos de 

conscientização e lazer operário. Como podemos perceber na nota sobre um evento 

organizado pelo Grupo Diretor de A Plebe. 

 

 

Por inciativa do Grupo Diretor de A Plebe e de acordo com alguns 
camaradas de Santos realizou-se no dia 15 do corrente na Séde do 

Sindicato dos Condutores de Veículos, uma conferência pelo camarada 

J. Oiticica, que, também por iniciativa da Liga Anticlerical de Campinas, 

na séde da Liga, outra conferência, ambas sobre tema de palpitantes 
atualidades. Aqui também, na séde da Federação Operária, o mesmo 

camarada realizou uma palestra sobre o integralismo, que já foi noticiada 

em nosso número anterior. 

 

 

Este ciclo de palestras intermunicipais, que tiveram Oiticica como orador, 

encerrou-se no dia 16 de dezembro na sede da FOSP, à rua Quintino Bocaiúva, número 

80612, região central de São Paulo. Neste lugar funcionavam também CCS-SP e o A 

                                                             
Sindicaliza%C3%A7%C3%A3o.&text=A%20sindicaliza%C3%A7%C3%A3o%20n%C3%A3o%20era%
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em: 30/04/2021. 
612 Posteriormente, segundo Lucia Silva Para, a sede seria transferida para Praça da Sé, número 39. PARRA, 

Lucia Silva. Combates pela liberdade: O Movimento Anarquista Sob a Vigilância do DEOPS/SP 

(1924/1945). São Paulo: Arquivo do Estado/Imprensa Oficial do Estado, 2003. p.26 
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Plebe.613 Em consequência, a conferência realizada na FOSP aparece na nota de A Plebe 

como promoção do Centro de Cultura Social de São Paulo,  

 

 

Centro de Cultura Social 

Rua Quintino Bocaiúva, 80 

HOJE Á NOITE ÁS 20 e ½ HORAS HAVERÁ  
DEBATE DE TESES SOCIAIS, NOS QUAIS TOMARÁ  

PARTE O CAMARADA JOSÉ OITICICA.  
ENTRADA FRANCA 

 

 

Estes três agrupamentos, de caráter classista, ideológico e informativo formavam 

as frentes de resistência anarquista na capital paulista, que, por sinal, como afirmamos, 

contavam com constante participação de libertários de outros estados, como Oiticica. Em 

conjunção, além de combaterem o capitalismo e seus governos, tentavam também conter 

a inserção do ideal comunista no seio do operariado. Em São Paulo, no início da década 

de trinta os conflitos entre anarquistas e comunistas dentro dos setores operários era cada 

vez mais uma constante.  

 

 

Sindicatos e associações de classe anarquistas e comunistas, na maioria 

das vezes, entreolhavam-se como inimigas e não como aliadas contra o 
capitalismo, os patrões e industriais. [...] Em 1931, a Confederação 

Sindical do Trabalho procurava fazer com que a Federação Operária de 

São Paulo se filiasse a ela. Os líderes anarquistas negavam-se, 

terminantemente, a aceitar a proposta. Comunistas como Aristides Lobo 
e Plínio Melo, distribuíam material de propaganda comunista na sede da 

Federação Operária de São Paulo, de orientação anarquista.614  

 

                                                             
613 GERALDO, Endrica. Práticas libertárias do Centro de Cultura Social Anarquista de São Paulo 

(1933-1935 e 1947-1951). Cad. AEL, n. 8/9, 1998. p.166 Disponível em: 

https://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/ael/article/view/2474/1884 Acessado em 01/05/2021 
614 PARRA, Lucia Silva. Combates pela liberdade: O Movimento Anarquista Sob a Vigilância do 

DEOPS/SP (1924/1945). São Paulo: Arquivo do Estado/Imprensa Oficial do Estado, 2003. p.50 

https://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/ael/article/view/2474/1884
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Nesta conjuntura, às disputas entre estas correntes de pensamento somavam-se o 

intervencionismo e repressão estatal, contribuindo diretamente com o declínio a que ia 

sendo jogado o movimento anarquista, estratificado também entre organizacionistas e 

individualistas. Atento a estas questões, tentando evitar uma reedição das experiências 

vividas pelo movimento anarquista carioca, Oiticica, por meio das páginas do A Plebe, 

convocava os militantes de São Paulo a somarem na organização de uma Federação 

Anarquista Brasileira. Assim, trazia à tona, novamente, a necessidade de criar um órgão 

de luta contra o sistema capitalista que seguisse orientação ideológica específica, a 

anarquista.  

Com efeito, ressaltando o internacionalismo anarquista, a partir do exemplo da 

constituição da Federação Anarquista Ibérica (FAI), tentava animar os militantes 

libertários do Brasil a se movimentarem em direção à criação de um órgão de combate 

unificador e fiel às diretrizes ácratas. Apesar de longa, achamos importante colocar quase 

na íntegra este texto por ser muito explicativo quanto ao pensamento organizacionista de 

Oiticica; 

 

 

Essa necessidade imprescindível de organização sentiram-na e sentem-
na, mais que todos, os nossos incansáveis companheiros da “Federação 

Anarquista Ibérica”, na Espanha. No seu órgão oficial “El Libertário” de 

24 de setembro último, publica José (ilegível) um artigo intitulado 

“Necessidade de organização anarquista”. O artigo refere-se ao dissidio 
entre anarquistas individualistas e anarquistas organizadores mostrando 

a (ilegível) do individualismo no combate atual. “A necessidade da 

organização impõe-se”, diz ele. Nada mais lógico e justo, quando a 
muitos que desejam a mesma coisa, que procurem acordar-se 

relativamente ao modo de alcança-la; sobretudo quando esta cousa está 

sequestrada pelo Estado, e estes dispõem de uma série de instrumentos 
tirânicos e coercitivos, protetores seus.  

Hoje, dada a situação que atravessamos, não é só dever do anarquista 

pensar na organização, mas também cumpri-lhes estruturá-la de maneira 

que, sem deixar de ser anarquista, mais eficaz se mostre. [...] Essa 
necessidade sinto-a eu e de certo a sentem todos os anarquistas do Brasil. 

Eis porque escrevi aos camaradas da Espanha sobre o desejo nosso de 
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promover a “Federação Anarquista Brasileira” e pô-la em ligação interna 

com a F.A.I. Nesta é bom notar, já se acha incorporada a “Federação 
Anarquista Portuguesa”, refundição dos organismos anarquistas de 

Portugal. A formidável atividade revolucionária dos camaradas 

espanhóis está evidenciando a iniludível alta vantagem de coordenarem-
se as forças anárquicas, em que pese ao dissolver o individualismo de 

alguns camaradas e afastar as ideias bolchevistas dos núcleos operários. 

Eis porque abro aqui, na “Plebe” esta questão propondo a exame este para 

mim relevantíssimo tema, o de uma “Federação Anarquista Brasileira” 
que ligue e coordene todos os grupos libertários do Brasil numa ação de 

conjunto.615 

 

 

A FAI havia sido fundada ainda em 1927 e contribuiu junto aos sindicalistas 

revolucionários da Confederação Nacional do Trabalho (CNT) para manter sob as teses 

anarquistas esta organização, quando a mesma vivia uma disputa interna entre os adeptos 

da corrente que primavam pela transformação desta instituição em um elo entre capital e 

trabalho contra os ativistas da autonomia sindical de características insurrecionais. 

Quando finalmente foram expulsos os sindicalistas mais moderados daquela associação 

de trabalhadores, como Angel Pestaña, configurou-se, por meio da junção FAI-CNT, em 

vias de fato, uma organização anarcossindicalista, concretizada na união de um 

agrupamento ideológico com outro classista.616 “Suas atividades são múltiplas e não se 

limitam às portas das empresas: as associações de jovens, de mulheres, alfabetização e 

escolas populares, ateneus nos vilarejos mais ermos. A C.N.T. estrutura realmente uma 

contra-sociedade libertária.”617 Posteriormente, nos fala Gaétona Manfrédonia, a FAI-

                                                             
615 OITICICA, José. Federação Anarquista Brasileira. A Plebe. São Paulo, 17 de dezembro de 1932. p.3 
616 Para saber mais sobre a FAI e a CNT ver: GARNER, Jason. Goals and Means: Anarchism, 

Syndicalism and Internationalism in the Origins of the Federación Anarquista Ibérica, AK Press, 

2016 
617 MANFRÉDONIA, Gaétano. Espanha libertária: a revolução contra o fascismo/ Gaétano 

Manfrédonia, René Berthier, Gaston Leval; trad. Plinio Augusto Coêlho. – São Paulo: Imaginário: 

Expressão e Arte, 2002. p.7 
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CNT estaria na vanguarda da Revolução Espanhola618.619 Por sinal, esta revolução muito 

ânimo traria aos anarquistas do Brasil naquele momento em que combatiam as inúmeras 

repressões dos governos, os sindicatos cooperativistas, corporativistas e comunistas.620 

Inerente à necessidade da organização de uma Federação Anarquista Brasileira, 

Oiticica focalizava novamente a construção de grupos de afinidades ideológicas, visto 

que a Federação seria o núcleo de reunião de variados agrupamentos libertários 

espalhados pelo país. Esta questão era compartilhada pelo Grupo Germinal, que, também 

pelas páginas de A Plebe, fazia coro ao tema levantado pelo professor do Pedro II. Assim, 

aconselhava: 

 

 

Ao lado das organizações operárias, que teêm sempre melhorias a 

reivindicar devem estar alertas os anarquistas organisados em grupos por 
afinidades ideológica, relações de trabalho amizade e cultura, e até por 

circunstancias de visinhança. Cada anarquista deve procurar no bairro 

onde mora, com os elementos de suas relações um grupo de ação contra 
o integralismo, que não se limitará apenas a este objetivo prático, que 

toma o caráter de luta permanente, senão que também poderão empregar 

a sua atividade na difusão de folhetos, boletins e jornais de propaganda, 
organizando seções de correspondência e procurando estabelecer 

relações com indivíduos do interior e de outros Estados. [...]. Os grupos 

devem constituir-se de indivíduos que se entendam entre si, sem 

imposições de nenhum componente, procurando sempre estabelecer nas 
suas relações o livre entendimento e o apoio mútuo.621 

                                                             
618 Foi um movimento que alcançou um conjunto de mudanças econômicas políticas e sociais nas cidades 

e povoados, especialmente e importante na Catalunha e Aragão, regiões de grande inserção do ativismo 

promovido pelos anarcossindicalistas da FAI-CNT, durante a guerra civil espanhola (1936 - 1939). Nessas 

regiões, a maior parte da economia industrial e agrária foi coletivizada e administrada em regime de 

autogestão pelos trabalhadores, o desemprego abolido, os salários igualados, e, na maioria das regiões da 

Espanha, o dinheiro e a propriedade privada foram abolidos, sendo substituídos pelo modelo organizacional 

anarquista. Para saber mais sobre esta Revolução pode-se assistir o terceiro episódio, intitulado 1922-1945: 

Em Memória dos Derrotados, do documentário que leva o nome História do Anarquismo: sem deuses e 
sem mestres, dirigido por Tancrède Ramonet e disponível em: https://youtu.be/JiZ1rhsbAYk . De igual 

maneira, indicamos também a obra Espanha libertária: a revolução contra o fascismo, de Gaétano 

Manfrédonia. 
619 MANFRÉDONIA, Gaétano. Espanha libertária: a revolução contra o fascismo/ Gaétano 

Manfrédonia, René Berthier, Gaston Leval; trad. Plinio Augusto Coêlho. – São Paulo: Imaginário: 

Expressão e Arte, 2002. p.7 
620 PARRA, Lucia Silva. Combates pela liberdade: O Movimento Anarquista Sob a Vigilância do 

DEOPS/SP (1924/1945). São Paulo: Arquivo do Estado/Imprensa Oficial do Estado, 2003. p.92 
621 GERMINAL. Vida Anarquista. A Plebe. São Paulo, 9 de dezembro de 1933. p.2 

https://youtu.be/JiZ1rhsbAYk
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O texto se encerra com o compromisso firmado pelo Germinal de ir informando, 

por meio das páginas do periódico A Plebe, a aparição de novos grupos espalhados pelo 

país. Uma estratégia que, a nosso ver, buscava angariar mais adeptos às suas frentes a 

partir da demonstração de que ainda existia vitalidade do movimento anarquista. De tal 

forma que, no dia 17 de fevereiro de 1934, o jornal estampou a notícia sobre o surgimento, 

no Rio de Janeiro, do Emissários do Porvir. 

 

 

Com este nome fundou-se no Rio de Janeiro um novo centro libertário, 

composto de velhos camaradas, de cuja comissão executiva faz parte um 
dos mais ativos militantes. Este grupo tem a intenção de transformar-se 

em breve em comité de propaganda e ação libertária, tendo já em vista 

uma publicação de um livro do nosso colaborador Adalberto Viana, cuja 
venda será feita em benefício da obra que o grupo pretende realizar. A 

organização de uma biblioteca constitui também um dos pontos da ação 

do Centro Emissários do Porvir. 

 

 

 As caracterizações dos membros que compõe este grupo nos levam a pensar que 

existe grande possibilidade de José Oiticica fazer parte desta agremiação, afinal, militava 

em prol do anarquismo há mais de vinte anos e ainda se mantinha muito atuante em seu 

ativismo. Ademais, como pretendemos ter deixado explícito no decorrer desta tese, era 

um defensor de primeira linha do método organizacional.  

Por conseguinte, pensamos que foi justamente por defender a organização do 

movimento anarquista e entender a importância dos grupos de afinidades para tal que, 

ainda em 1932, talvez procurando componentes para formação de novos agrupamentos, 

ele comparece ao Primeiro Nacional Congresso Revolucionário. 

Logo, defendemos que as expectativas organizacionistas também são 

evidenciadas em sua participação neste evento que teve como presidente o destacado 

participante do movimento tenentista e da Coluna Miguel Costa-Prestes, Juarez Távora. 
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O encontro, realizado entre os dias 15 e 17 de novembro no Rio de Janeiro, foi promovido 

pela Legião Cívica 5 de Julho, organização liderada pelos “tenentes”, o qual contou com 

a participação de vários  

 

 

interventores federais e delegados de organizações como a Legião 
Paranaense, a Ação Integralista Brasileira (que se retirou antes do final 

do encontro), o Partido Popular Paulista e o Clube 3 de Outubro, o mais 

expressivo núcleo do tenentismo após 1930. O estado de Pernambuco se 

fez representar por seu Comitê Central Revolucionário, criado em julho 
de 1932 para articular o combate à Revolução Constitucionalista de São 

Paulo. 622 

 

 

Após acalorados três dias de debates ficou decretado a fundação do Partido 

Socialista Brasileiro (PSB).  

Para além destes grupos supracitados, José Oiticica, interessado na destruição da 

estrutura estatal e capitalista pela via revolucionária, erroneamente motivado pelo título 

do encontro, compareceu nas assembleias. Em uma delas, no momento em que os 

presentes teciam elogios ao governo Vargas e suas interferências nas relações fabris, 

Oiticica pediu a palavra e denunciou a sindicalização compulsória, normatizada pelo 

Estado, classificando-a como uma “monstruosidade”, visto a retirada da autonomia 

operária velada pelos “benefícios” garantidos aos trabalhadores filiados aos sindicatos 

“oficiais”. Aproveitando a deixa, usou aquele momento para atacar o que parecia ser a 

proposta central do evento, a formação do referido partido. Neste momento, defendeu, 

então, a dissolução da nova agremiação, acusando-a de ser criada apenas para fins 

                                                             
622 CALICCHIO, Vera. 1 º Congresso Nacional Revolucionário disponível em: 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/congresso-nacional-revolucionario-i. 

acessado em 28/12/2020 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/congresso-nacional-revolucionario-i
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eleitorais, devido ao fato de já estar em desenvolvimento a preparação da Assembléia 

Nacional Constituinte, marcada para o ano seguinte623.  

Sob sua análise, aquela agremiação não se voltava à promoção da equidade social 

e, muito menos, à destruição do governo e sua estrutura. Em suas palavras, expostas em 

carta aberta ao PSB e divulgada no A Plebe, explica o motivo de tais conclusões: 

 

 

Conheci-vos nas sessões brumosas do Primeiro Congresso 

Revolucionário Brasileiro, de 15 de novembro último. Deveis 
compreender, pelo que expus então, os meus motivos para considerar 

esse congresso, revolucionário “em nome” apenas. Claro que, para o 

fascismo clerical e plutocrata. Combatido pelas armas, porem dominante 
ainda no governo e na sociedade, vós sois revolucionários. [...] 

proclamastes quase unanimemente, o “Estado Leigo” e o “Divorcio”, 

duas coisas irritantíssimas aos jesuítas, donos do Brasil. Num pontinho, 
todavia, fostes vós unanimes, calorosamente unanimes: no vosso “amor” 

ao proletariado, aos humildes, produtores reais, aos explorados por 

agiotas, seculares ou clericais. Esse “amor” socialista ao proletariado é 

velho no mundo inteiro, mas novinho no Brasil. Vai se tornando “moda” 
e, assim, temos agora socialistas no Brasil, possivelmente iguais ao 

Agripino Nazaré quando foi, disse-nos ele no Congresso, “anarquista” só 

por “moda”. [...]. Se sois realmente e não por moda amigos dos 
proletários, procedeis malissimamente impedindo, com vossa 

intervenção centrista, com vossos panos-quentes eleitorais, o decisivo 

arranco da revolução verdadeira, a da massa livre contra o regime 

democrático. [...]. Se sois amigos do proletariado, reconsiderai o vosso 
ato, dissolvei o vosso rançosíssimo Partido Socialista, riscai do vosso 

programa a tal sindicalização por decreto e a vossa representação de 

classe, e fazei-vos anti-socialistas, anti-burguêses, anti-parlamentaristas, 
anti-clericais, anti-estadistas, todos os antis que caracterizam a revolta 

presente e são a credencial única do revolucionário genuíno.624 

 

 

Firmando suas conclusões nas teses anarquistas, Oiticica reivindicava a 

“verdadeira revolução”, um produto conduzido especificamente pelos valores que 

                                                             
623 DEMIER, Felipe Abranches. OITICICA, José: filólogo, professor e escritor; mov. anarquista. 

Disponível em: 

http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeirarepublica/OITICICA,%20Jos%C3%A9.pdf 

acessado em 28/12/2020 
624 OITICICA, José. Carta Aberta aos Fundadores do Partido Socialista Brasileiro. A Plebe. São Paulo, 

24 de dezembro de 1932.p.1 

http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeirarepublica/OITICICA,%20Jos%C3%A9.pdf


333 
 

compunham as ideologias ácratas. Denunciar assim as diretrizes e propostas efetuadas 

por aquele novo partido era também uma forma de tentar imprimir nas mentes oprimidas 

que a solução dos problemas sociais seria encontrada somente com a revolução 

anarquista. Ou seja, era uma forma de propaganda que tentava manter vigentes as teses 

libertárias. 

Estas tentativas passavam também pela organização do Comitê Antifascista, 

afinal, como podemos notar, o fascismo e sua versão brasileira, o Integralismo, eram 

temas recorrentes entre os jornais e atividades de formação revolucionária voltados aos 

setores desprivilegiados. Logo, a quarta página do A Plebe de primeiro de julho de 1933 

noticiava a reunião antifascista acontecida no dia 24 do mês anterior, no salão Celso 

Garcia, em São Paulo, “promovida por elementos libertários com o fim de reunir forças 

e discutir a melhor maneira de combater francamente os fascismos de diversos coloridos 

mas de uma só essência aqui a desabrochar e a lançar raízes”625. Ao lado desta 

reportagem, um texto intitulado “O perigo Fascista e os meios de o Combater” informava 

sobre a palestra de José Oiticica realizada no dia 25 de junho, no salão da FOSP, a qual 

havia logrado bastante êxito.626 Do desenvolvimento destas reuniões e palestras surgem 

o supracitado Comitê Antifascista. 

Conforme nos explica Samis, esta iniciativa contaria com a adesão dos socialistas 

e a crítica dos comunistas que propunham uma Frente Única Antifascista (FUA). O 

avanço dos comunistas naquela conjuntura, deveu-se, sobremaneira, pela política das 

“frentes”, pois, a força conseguida dentro destes agrupamentos era capitalizada 

politicamente pelo P.C.B. No contexto da Constituinte, “comunistas, trotskistas e 

socialistas acenavam para as massas com a possibilidade de colocar no parlamento 

                                                             
625 REUNIÃO ANTI-FASCISTA. A Plebe. São Paulo, 01 de julho de 1933. p.4 
626 O PERIGO FASCISTA E OS MEIOS DE O COMBATER. A Plebe. São Paulo, 01 de julho de 1933. 

p.4 
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representantes da classe trabalhadora”627. A novidade do “amor socialista”628 no Brasil, 

trazia esperanças às fileiras sindicais que por este prisma buscavam a transformação 

social. Como os anarquistas não acreditam na eficiência parlamentar e o condenam como 

organismo do capitalismo “investiram em uma atuação mais sistemática de movimentos 

de rua e alianças de caráter ideológico”.629 Estava, mais do que nunca, posto aos 

libertários “as limitações da via sindical”630. Agravada ainda pelas acusações de seus 

detratores que afirmavam o movimento libertário se situar apenas no plano das ideias, 

portanto, nunca agiam concretamente em benefício dos setores necessitados.631 

Estas acusações estavam temporalmente localizadas em um momento que, como 

indica Addor, as associações sindicais de natureza jurídica privada, costumeiras da 

República Velha, vão sendo paulatinamente adicionadas ao corpo estatal, que se construía 

dentro de um prisma autoritário e vertical, tornando aqueles órgãos em agremiações de 

natureza pública. Situação esta, que, consequentemente e de acordo com o projeto 

corporativista de Vargas, “permite um controle muito mais direto e eficaz do Estado. As 

associações de trabalhadores percorrem, ou são constrangidas a percorrer, a trajetória da 

autonomia à heterônima sindical”.632 Como a questão operária ia cada vez mais sendo 

inserida nos campos institucionais e os anarquistas se posicionavam contrários a esta via, 

                                                             
627 SAMIS, Alexandre R. Pavilhão Negro Sobre a Pátria Oliva: Sindicalismo e Anarquismo no Brasil. In: 

Colombo, Eduardo (org.). História do movimento operário revolucionário. São Paulo: Imaginário; São 

Caetano do Sul: IMES, 2004. p.175 
628 OITICICA, José. Carta Aberta aos Fundadores do Partido Socialista Brasileiro. A Plebe. São Paulo, 

24 de dezembro de 1932.p.1 
629 SAMIS, Alexandre R. Pavilhão Negro Sobre a Pátria Oliva: Sindicalismo e Anarquismo no Brasil. In: 

Colombo, Eduardo (org.). História do movimento operário revolucionário. São Paulo: Imaginário; São 
Caetano do Sul: IMES, 2004. p.176 
630 SAMIS, Alexandre R. Pavilhão Negro Sobre a Pátria Oliva: Sindicalismo e Anarquismo no Brasil. In: 

Colombo, Eduardo (org.). História do movimento operário revolucionário. São Paulo: Imaginário; São 

Caetano do Sul: IMES, 2004. p.176 
631 SAMIS, Alexandre R. Pavilhão Negro Sobre a Pátria Oliva: Sindicalismo e Anarquismo no Brasil. In: 

Colombo, Eduardo (org.). História do movimento operário revolucionário. São Paulo: Imaginário; São 

Caetano do Sul: IMES, 2004. p.175-176 
632 ADDOR, Carlos Augusto. Um Homem Vale Um Homem: memória, história e anarquismo na obra 

de Edgar Rodrigues. Rio de Janeiro; Achiamé, 2012. p.292 
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acabavam por ser acusados de ineficazes pela falta de objetividade. Estas críticas, 

segundo Samis, “deslocavam a responsabilidade da crise do anarquismo para o interior 

do movimento. Não eram apenas as prisões, deportações, infiltração comunista e o 

sindicalismo corporativo os responsáveis pelas mazelas”, mas a própria vontade de 

transformação.633 

No entanto, os eventos ocorridos em 7 de outubro de 1934, na Praça da Sé, centro 

de São Paulo, confirmaria que o movimento anarquista estava bem distante das acusações 

que indicavam sua existência apenas no plano das ideias. O enfrentamento direto com os 

adeptos do integralismo, acabando a balas com o comício convocado pela AIB, mostrava 

mais uma vez a eficiência da força de vontade dos libertários, que contou com a tomada 

de uma metralhadora afixada pelas forças públicas em uma das torres da catedral da Sé634. 

Os anarquistas, participando das reuniões que planejaram o acontecimento, muitas das 

quais aconteceram na FOSP, assim como da ação direta contra os seguidores de Plínio 

Salgado, contribuíram em grande medida com a “debandada dos Camisas Verdes”635. 

Conforme Samis, aquela ação “talvez tenha sido a última grande aparição anarquista de 

expressão, antes do Estado Novo em 1937”.636 

 Durante o primeiro semestre do ano seguinte, em 1935, o governo conseguiu que 

o Congresso aprovasse a Lei de Segurança Nacional. Escancarando de vez sua face 

repressiva, “definia crimes contra a ordem política e social. Sua principal finalidade era 

transferir para uma legislação especial os crimes contra a segurança do Estado, 

submetendo-os a um regime mais rigoroso, com o abandono das garantias 

                                                             
633 SAMIS, Alexandre R. Pavilhão Negro Sobre a Pátria Oliva: Sindicalismo e Anarquismo no Brasil. In: 

Colombo, Eduardo (org.). História do movimento operário revolucionário. São Paulo: Imaginário; São 

Caetano do Sul: IMES, 2004. p.176 
634 NARRANDO OS ACONTECIMENTOS DO DIA 7. A Plebe. São Paulo 13 de outubro de 1934. p.1 
635 A DEBANDADA DOS CAMISAS VERDES. A Plebe. São Paulo 13 de outubro de 1934. p.1 
636 SAMIS, Alexandre R. Pavilhão Negro Sobre a Pátria Oliva: Sindicalismo e Anarquismo no Brasil. In: 

Colombo, Eduardo (org.). História do movimento operário revolucionário. São Paulo: Imaginário; São 

Caetano do Sul: IMES, 2004. p.176-177 
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processuais.”637 Por meio desta lei, Vargas definiu punições drásticas aos que 

eventualmente descumprissem as cláusulas do documento, de forma que atribui 

“superpoderes repressivos ao governo”638. A intensidade da repressão dispostas em seus 

artigos resultou na sua popularmente conhecida alcunha: a Lei Monstro. 

 Conforme Aarão Reis, Getúlio, acionando esta lei, colocou na ilegalidade “uma 

poderosa organização de massas – a Aliança Nacional Libertadora/ANL – que se 

disseminava por todo país”639. A ANL, fundada oficialmente em março de 1935, era 

formada por uma diversidade de forças, incluindo comunistas, socialistas e a ala 

insatisfeita dos tenentes, ou seja, composta pelos grupos que tinham em comum as críticas 

ao governo de Vargas. Junto a este grupo, marcando as diferenças de suas ideologias com 

as que ali coexistiam, estavam os anarquistas, que, após considerarem os prós e contras640 

naquele contexto de criação de leis de exceção que aumentavam a dificuldade da 

propaganda libertária, decidiram fazer dali uma via de inserção de suas ideias. Tentativa 

que seria frustrada com o esfacelamento desta associação.  

                                                             
637 CPDOC. Lei de Segurança Nacional. Disponível em 
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos3037/RadicalizacaoPolitica/LeiSegurancaNacion

al#:~:text=A%20Lei%20de%20Seguran%C3%A7a%20Nacional,o%20abandono%20das%20garantias%2

0processuais. Acessado em 04/05/2021 
638 REIS, Daniel Aarão. As tradições da cultura política nacional-estatista no brasil (1937-2014) A gênese 

- a ditadura do Estado Novo (1937-1945). In: Keila A. Carvalho, Janaína M. Cordeiro e César M. de Souza: 

O país do futuro: Modernidade, Modernização e Imaginário Coletivo no Brasil Republicano, Ed. 

Appris/FAPERJ, Rio de Janeiro, 2018 pp 51-85. 
639 REIS, Daniel Aarão. As tradições da cultura política nacional-estatista no brasil (1937-2014) A gênese 

- a ditadura do Estado Novo (1937-1945). In: Keila A. Carvalho, Janaína M. Cordeiro e César M. de Souza: 

O país do futuro: Modernidade, Modernização e Imaginário Coletivo no Brasil Republicano, Ed. 
Appris/FAPERJ, Rio de Janeiro, 2018 pp 51-85. 
640 “Durante conferência realizada em 29 de junho de 1935, em São Paulo, no salão da Federação Espanhola, 

tratou-se do tema “Os Anarquistas e a Aliança Nacional Libertadora”. Entre os tribunos estavam os 

anarquistas Gusmão Soler, Edgard Leuenroth e Florentino de Carvalho que, durante o debate, definiram a 

seguinte posição: os anarquistas dariam o seu apoio a ANL, enquanto ‘os aliancistas combatessem o 

fascismo, o latifundismo e a tirania governamental’. No entanto, também estavam cientes que a ANL 

alimentava a pretensão de tomar o poder e de preservar o Estado e que, frente a tais prerrogativas, os 

anarquistas prosseguiriam firmes na sua luta pela emancipação humana, objetivando a abolição do Estado”. 

RUDY, Antonio Cleber. O anticlericalismo sob o manto da república: tensões sociais e cultura 

libertária no brasil (1901-1935). Tese (Doutorado em História Social) - Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas da Universidade de Campinas, Campinas, 2017. p.239 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos3037/RadicalizacaoPolitica/LeiSegurancaNacional#:~:text=A%20Lei%20de%20Seguran%C3%A7a%20Nacional,o%20abandono%20das%20garantias%20processuais
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos3037/RadicalizacaoPolitica/LeiSegurancaNacional#:~:text=A%20Lei%20de%20Seguran%C3%A7a%20Nacional,o%20abandono%20das%20garantias%20processuais
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos3037/RadicalizacaoPolitica/LeiSegurancaNacional#:~:text=A%20Lei%20de%20Seguran%C3%A7a%20Nacional,o%20abandono%20das%20garantias%20processuais
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Entretanto, como informa Rodrigues641, após a LSN ainda houve tentativas de 

manter algum ativismo libertário, sobretudo pela via cultural, a partir do teatro social. Nas 

palavras de Addor, “muitos anarquistas voltam, então, seus esforços para as atividades 

culturais e doutrinárias”642. Estas, por meio dos dispositivos corporativistas, de controle, 

de censura e de repressão continuados e organizados pelo Estado Novo, cessariam de vez 

em fins de 1937. As vias culturais e doutrinárias eram as alternativas que restavam àqueles 

ativistas ácrata. Pois, a Lei Monstro criminalizava toda e qualquer ação sindical que 

pudesse ser utilizada pelos anarquistas como vetor de inserção de suas teorias. Como 

afirma Werneck Vianna,  

 

 

O tom repressivo desse diploma legal pode ser analisado pelo seu artigo 
14, que possibilitava entender como crime a simples percepção de que a 

sociedade se constituía em classes com interesses opostos. Esse delito era 

apenado com a mesma intensidade do tipificado no artigo seguinte, que 
tratava do instigamento das classes sociais à luta pela violência.643 

  

 

Esta intensidade repressiva exposta nos artigos que compõem a referida lei, fez 

com que, “como observou T. Harding, ‘em termos dos direitos políticos dos líderes 

sindicais, o Estado Novo não se iniciasse em 37, mas em 35, após a repressão do levante 

da ANL’.”644 O sindicalismo autonomista, com sobrevivência garantida, ao menos 

legalmente, pelo o decreto número 24. 694 da Constituição de 1934, sofria outro duro 

                                                             
641 RODRIGUES, Edgar apud ADDOR, Carlos Augusto. Um Homem Vale Um Homem: memória, 

história e anarquismo na obra de Edgar Rodrigues. Rio de Janeiro; Achiamé, 2012. p.296 
642 ADDOR, Carlos Augusto. Um Homem Vale Um Homem: memória, história e anarquismo na obra 

de Edgar Rodrigues. Rio de Janeiro; Achiamé, 2012. p.296 
643 VIANNA, Luiz Werneck. Liberalismo e Sindicalismo no Brasil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1978.p.200 
644 VIANNA, Luiz Werneck. Liberalismo e Sindicalismo no Brasil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1978.p.200 
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golpe da política varguista645. Os quais, também atingiam de sobremaneira a militância 

anarquista exercida dentro dos movimentos classistas, impossibilitando os ativistas 

libertários de atuarem nos meios que até então havia sido seu maior vetor social, o 

movimento sindical.  

Consequentemente, na perspectiva de José Oiticica, a Lei Monstro marcaria o 

início de um período de silenciamento, em absoluto, das resistentes vozes anarquistas que 

se estenderia por dez anos. É sintomático quanto a esta afirmação que tanto A Plebe 

quanto A Lanterna, principais veículos de propaganda libertária e anticlerical do eixo Rio-

São Paulo naquele momento, foram obrigados pela repressão estatal a encerrar suas 

atividades. Relembrando este período, em razão da reabertura do periódico Ação Direta, 

em abril de 1946, o qual era fundador e diretor, o professor libertário escreve: “Ação 

Direta ressurge. Após cinco anos de silêncio relativo e dez de absoluto silêncio, o vozeiro 

anarquista reentoa o seu canto guerreiro: De pé, ó vítimas da fome!”646  

Nas palavras de Werneck Vianna, “fechados os sindicatos autônomos, presas suas 

lideranças, ampliado o consenso antiliberal, de 1935 a 1937 o Estado Novo aguarda 

apenas o momento da sua consagração constitucional”647. A qual se daria em 10 de 

novembro de 1937, “constituindo-se numa realidade de fato, a partir da desmobilização 

pela violência das classes subalternas e sua inclusão no interior da ordem corporativa.”648 

                                                             
645 Segundo Samis, “Os sindicatos independentes do Estado, após 1934, passam a ter ainda maiores 

problemas. O governo determinava que os trabalhadores, para auferirem os benefícios da nova legislação, 

tinham de se filiar aos sindicatos oficiais”. In: SAMIS, Alexandre R. Pavilhão Negro Sobre a Pátria Oliva: 
Sindicalismo e Anarquismo no Brasil. In: Colombo, Eduardo (org.). História do movimento operário 

revolucionário. São Paulo: Imaginário; São Caetano do Sul: IMES, 2004. p.175 
646 Editorial escrito por José Oiticica e publicado em abril de 1946 para a retomada da publicação do jornal 

Ação Direta. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/verve/article/view/36991 acessado em 

04/05/2021 
647 VIANNA, Luiz Werneck. Liberalismo e Sindicalismo no Brasil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
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 Nestes anos de silencio total das vozes libertárias devido à desmobilização dos 

movimentos anarquistas por conta dos fatores que fomos apresentando no decorrer desta 

pesquisa, Oiticica tentou manter vivo o pensamento ácrata a partir de ações individuais. 

Afinal, conforme Malatesta defendia, “a propaganda não é e não pode ser, senão a 

repetição contínua, incansável, dos princípios que devem servir-nos de guias na conduta 

que devemos seguir nas diferentes circunstâncias da vida”649.  

Segundo sua filha Sônia, apesar das “perturbações políticas”650, o que aumentava 

o risco às liberdades de seu pai, ele “continuava cada vez mais anarquista”. Claro que a 

afirmação de uma filha em relação ao pai vem carregada de sentimentos de admiração, 

imbuindo em sua frase a noção de retidão da figura paterna. No entanto, as ações de nosso 

personagem nos levar a perceber que naquele momento, em meio à conjuntura 

extremamente repressiva, Oiticica buscava alternativas para tentar, mesmo em pequena 

medida, fazer circular a propaganda anarquista. Assim, levava jornais libertários e 

sindicalistas revolucionários para que fossem secretamente distribuídos pela banca de 

revistas localizada em frente ao colégio Pedro II. 

Por sinal, neste colégio, segundo as memórias de ex-alunos, como Fernando 

Seigismundo e Pedro Nava, em suas aulas, “discorria sobre os direitos do cidadão”651 

transformando-as em “aulas-comício”652 com o intuito de revelar as desigualdades 

inerentes ao sistema capitalista. Em suas aulas de prosódia na Escola Municipal de 

Dramática, nos informa Antônio Arnoni Prado, era comum o professor imprimir 
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características anarquistas aos personagens apresentados. Respaldando sua afirmação, 

escreve: 

 

 

como se pode verificar do bloco de fichas em que planejava as suas aulas 

– um maço de velhos manuscritos meticulosamente anotados a lápis com 
remissão a peças, páginas, cenas, versos, atos e aparato bibliográfico, 

entre os quais uma saborosa marginália aos textos de Aristófanes, que o 

mestre vai aos poucos travestindo de anarquista segundo um cuidadoso 
roteiro ilustrado com exemplos e falas não raro entrecortadas de 

comentários espirituosos e cheios de ironia. Fico pensando na reação dos 

alunos ao verem aquele homem de grossas sobrancelhas gesticulando e 

carregando na imitação impostada das vozes velhacas que ia tirando da 
interminável galeria de malandros com que Aristófanes – o primeiro 

anarquista do teatro ocidental, segundo ele – recheara a comédia 

antiga.653 

  

 

 Logo, muitas vezes o chão da sala de aula se transfigurava em espaço de formação 

libertária, assim, pensamos que durante este momento difícil para a propaganda do ideal 

aquele espaço também poderia continuar a servir a tal intuito.  

De igual maneira entendemos sua participação na Sociedade Rosa Cruz, quando, 

dando continuidade à busca pelo conhecimento acerca da essência da humanidade, aderiu 

a esta associação em 1937. Nossa defesa é motivada pela concepção que Oiticica tinha 

daquela associação, entendendo que o anarquismo e a Rosa Cruz tinham muito em 

comum por defenderem igualmente o livre pensamento e a crença na ciência como 

método investigativo654. Consequentemente, acreditamos que esta adesão segue os 

mesmos parâmetros de quando se juntou à Sociedade Teosófica. A ausência das ligas 

anticlericais, por onde se defendia o ensino livre e o livre pensamento, pode ter levado 
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nosso personagem a se aproximar da sociedade rosacruciana para satisfazer sua ânsia pela 

busca da explicação do universo por um viés alternativo às diretrizes religiosas. Afinal, 

Oiticica entendia que uma sociedade formada por pessoas cultas e científicas não correria 

o risco de sofrerem influências dos dogmas religiosos. Como nos indica no fragmento 

abaixo, 

 

 

O chamado movimento espiritualista moderno, movimento profundo e 

extensíssimo, decorre, com effeito, da propaganda espyrita e theosophica, 
mormente nestes últimos trinta anos, depois que sciencia, resolvendo 

estudar os fenômenos mediúnicos, levou avante a questão da alma e sua 

imortalidade. Os homens de hoje desejam saber e não crer.655 

 

 

É justamente esta noção que privilegia o saber em detrimento do crer, conduzido 

pelo pensamento científico, que levará Oiticica a perceber nestas sociedades herméticas 

um importante espaço para se defender o livre pensamento, o anti-autoritarismo, a 

liberdade em seus vários matizes e a horizontalidade social, tão presentes nas teses 

anarquistas e cruciais para o progresso da humanidade. Visto que, segundo as diretrizes 

libertárias, as religiões eram elementos de sustentação da propriedade privada e das 

relações sociais de dominação. Este fragmento foi retirado de um texto escrito em 1923, 

entretanto, quando já membro da sociedade Rosa-Cruz, Oiticica, em explicação à filha 

Sônia sobre o motivo de ser rosacrussiano, parece dar o mesmo sentido a sua ação, 

 

 

Eu sou anarquista porque sou Rosa Cruz e eu sou Rosa Cruz porque sou 

anarquista. Se você conhecer as duas coisas verá que elas se combinam 

maravilhosamente. Se conhecer um e outro você vai perceber. Porque o 
anarquismo é a liberdade de pensamento e a Rosa Cruz é a mesma coisa! 
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Rosa Cruz não tem dogmas, você é livre de pensar, de agir, de pesquisar, 

livre de tudo. Então, nesses pontos tudo é muito parecido, porque há 
liberdade de pensamento e de ação.656 

 

 

Assim, pensando em suas explicações sobre suas participações nestas sociedades, 

seja na Teosófica ou na Rosa Cruz, entendemos que foram motivadas pela necessidade 

de continuidade da propaganda anarquista que passava também pela investigação das 

origens do universo e da humanidade. Conforme Renato Lauris Junior, a contribuição 

intelectual de Oiticica junto à Rosa Cruz foi eternizada em opúsculos que tratam de seus 

“estudos teosóficos e poemas de conteúdos esotéricos, muitas vezes utilizando o 

pseudônimo Macário Ptókos. Estes estudos visavam o aperfeiçoamento do homem 

através do conhecimento.”657 

 No mesmo ano que José Oiticica adere à Rosa Cruz é preso novamente pelo 

governo de Getúlio, agora “promovido” à ditadura e chamado de Estado Novo. Por meio 

de estratagemas políticos que foram da alocação de homens fiéis nos postos militares até 

a exacerbação da repressão que levaria, entre tantas ocorrências, ao fechamento da FOSP, 

do CCS-SP e de medidas voltadas à contenção da “ameaça vermelha”658, o futuro ditador 

havia conseguido cancelar as eleições previstas para 3 de janeiro de 1938 e decretar-se, 
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em 10 de novembro de 1937, chefe maior do Estado Novo. Como é comum às ditaduras, 

suas forças policias logo trataram de encarcerar seus inimigos, entre eles, mais uma vez 

se encontraria nosso personagem. Desta vez, por interferência direta da esposa junto à 

Vargas, seria solto em pouco mais de um mês, mas com a punição de cumprir prisão 

domiciliar.  

 Nesta época, Oiticica era professor de língua grega na Universidade do Distrito 

Federal. Para suprir sua ausência, sua filha Sônia, que o acompanhava como assistente, 

assumiu a regência do curso. Devido à sua insegurança perante a turma que continha 

alunos mais velhos, ela acabou levando algumas lições para que o pai corrigisse na prisão, 

o que, segundo Carlos Lacerda, causou desconfiança à polícia que, sem entender nada da 

língua antiga, acreditou que aquilo eram planos revolucionários escritos em códigos, o 

que motivou até mesmo buscas na residência do velho professor. Assim ela descreve este 

episódio. 

 

 

Ele foi preso mais uma vez e eu, em pânico, tive que assumir as aulas. Os 
alunos, entre eles, Antônio Houaiss, eram mais velhos do que eu. Na 

minha insegurança, levava as lições para papai dar uma olhadela. Carlos 

Lacerda, em seu livro Depoimento, conta que, nesses dias, havia um 

corre-corre danado na Casa de Correção, porque ninguém ali entendia 
grego para saber se aquilo era aula mesmo ou mensagem cifrada. Não sei 

dizer se isso é verdade, ou não, mas me lembro perfeitamente de policiais 

dando busca em nossa casa (a primeira e única vez que isso aconteceu) e 
levando os estênceis com as lições, muito eufóricos porque haviam 

descoberto, finalmente, um código.659 

 

 

Sem negar a relevância de suas credenciais sociais neste abrandamento do novo 

aprisionamento, pensamos que a condição de inexistência de uma organização anarquista 
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que fizesse frente ao governo, junto à importância que os comunistas haviam conquistado 

enquanto protagonistas da revolução no Brasil seriam cruciais para aquisição deste 

privilégio. Afinal, Graciliano Ramos, advindo de classe média, político, romancista e 

jornalista reconhecido no Rio de Janeiro, quando preso por Vargas, acusado de 

comunista, amargou onze penosos meses nas prisões getulistas. As tristes e angustiantes 

lembranças deste período foram relatadas em sua obra “Memórias do Cárcere”.660  

 O governo parecia ir esquecendo dos anarquistas, assim, Oiticica, “passado um 

tempo, não aguentando mais ficar em casa, saiu de madrugada pelo quintal, caminhando 

até a praia da Urca. No dia seguinte, andou um pouco mais. No terceiro, foi mais longe e 

vendo que não acontecia nada, começou a sair normalmente e se esqueceram dele.”661 

Mas isso não indica que os libertários conseguiriam se reorganizar sob as barbas do 

Estado, tanto que uma das ações que mais se aproximaram do que poderia simbolizar uma 

ação conjunta foi a subscrição organizada por Oiticica e outros anarquistas brasileiros, 

em 1942, em auxílio aos exilados espanhóis da ditadura franquista a publicar no México 

o órgão Tierra y Liberdad.662  

 Durante o curto período em que esteve no cárcere José Oiticica escreveu o poema 

O delíquio.  

 

 

Vejo em torno ganância e servilismo 
Almas sem compostura e sem moral 

E eu, poeta ingênuo, anjo anarquista, cismo 

Esquecer uma nação neste lamal. 

 
Política, interesse, pareceirismo 

Dominam tudo e tudo levam mal 
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Há protestos sem força neste abismo 

E nenhuma reação nobre e geral 
 

Que fazer desta indigna indiferença 

Deste delíquio, deste despudor 
Dessa vergonha para o que age e pensa? 

 

Debalde movo o braço agitador! 

A inércia brasileira é muito extensa 
Para um só coração batalhador!663 

 

 

Por estes versos, Oiticica nos revela suas percepções e desilusões quanto àquela 

conjuntura, na qual, denuncia a supremacia dos interesses individuais em detrimentos do 

bem-estar coletivo. Neste prisma, a população nacional ia cedendo suas liberdades, ou 

deixando de lado as lutas que almejavam construir uma sociedade livre, em benefício de 

parcos benefícios econômicos. Se rendiam, então, aos acordões políticos que garantiam a 

manutenção de uma ordem social hierárquica, injusta e tornavam ineficiente a luta 

anarquista. Percebemos assim, que a desorganização do movimento libertário, a ascensão 

do ideal comunista como protagonista da luta social, a repressão e o corporativismo 

estatal levaram o professor do Pedro II a um estado de cansaço e falta de esperança em 

relação à promoção de um mundo estruturado pelas teses ácratas. Ao menos naquele 

momento de aprisionamento, Oiticica parecia desiludido com a expectativa 

revolucionária anarquista. 

Durante os anos do Estado Novo, de uma maneira geral, as aparições públicas de 

José Oiticica nos periódicos do Rio de Janeiro eram relacionadas à profissão que escolheu 

como sua. Assim, encontraremos seu nome vinculado ora aos exames aplicados aos 

alunos do Colégio Pedro II e discentes da Universidade do Distrito Federal, ora aos 

programas de rádio onde dava cursos de português aos ouvintes. 
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Entretanto, mesmo sem conseguir levar a um público mais amplo suas 

considerações sobre a ditadura varguista, Oiticica continuava a criticá-la em suas 

produções que, provavelmente, utilizava como conteúdo em suas aulas de português ou 

de prosódia. Atento aos acontecimentos de seu tempo, aproveitava os fatos como 

fermento de suas produções. Assim, em 1938 escreve o poema inspirado nos 

acontecimentos mais recentes acerca dos integralistas e Getúlio Vargas. 

 

 

Foi um zumzum feroz no galinheiro! 

Chegara a hora H, e o chefe bamba, 
Com tanto Galináceo no poleiro, 

Ia fazer Gêge dançar um samba. 

 
Mas Gêge, Galo velho de terreiro, 

Que sabe de que lado a roda camba, 

Foi deixando que o Hitler brasileiro 
Forjasse, alvoraçado, a sua moamba. 

 

O choque até dá pena confessá-lo 

Parecia vitória em toda a linha... 
Mas, na hora fatal, foi grande o abalo... 

 

Pois, quando o Sigma todo, em torno à rainha, 
Crendo ouvir seu herói cantar de galo, 

O ouviu cacarejando de galinha.664 

 

 

 Em 1937, no contexto da articulação do golpe que instalaria o Estado 

Novo, Plinio Salgado, principal dirigente da AIB, demonstrando seu apoio às intenções 

ditatoriais de Vargas, retirou sua candidatura à Presidente da República. Mas, mesmo 

assim, quando decretado o Estado Novo, Vargas não fez menção alguma ao integralismo 

em seu discurso à nação. Independente disto, Plinio continuou a manifestar apoio ao 
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ditador e declarou que a AIB não possuía mais um caráter político e atuaria apenas no 

âmbito cívico e cultural. Atitude esta ineficaz ao decreto de Vargas que obrigava o 

fechamento de todos os partidos políticos. Logo, ia ficando cada vez mais claro que Plinio 

Salgado e seus integralistas não teriam participação no poder, o que motivou as lideranças 

dos camisas verdes a começarem a articular um golpe contra o governo ainda no início 

de 1938. Os dias 11 de março e 11 de maio ficaram marcados pelas duas tentativas 

insurrecionais dos integralistas, que muito rapidamente foram frustradas pelas forças 

militares de Vargas. Estes momentos foram seguidos por uma violenta repressão aos 

conspiradores, de tal forma que Plinio Salgado, mesmo negando participação nos 

episódios, foi preso em 1939, quando passou um mês na prisão e de lá saiu para o exílio 

de 6 anos em Portugal.665  

O contexto do Estado Novo ainda inspiraria outra produção de José Oiticica, sua 

última peça de teatro, a Pó de Pirlimpimpim, escrita em fins de 1937. Conforme Figueira, 

a trama se passa durante o Governo Vargas e faz, mesmo indiretamente, referências à 

conjuntura política nacional. Nesta obra, escrita em forma de comédia, o professor 

anarquista conta a história de Calu, um comerciante que, buscando obter vantagens em 

seus negócios, acaba sendo trapaceado por enganadores que lhe vendem um pó mágico 

que a tudo curava. Os eixos críticos expostos no enredo se constroem em torno da 

propaganda capitalista, das instituições do Estado e das crenças em santos e milagres. 

“Sua trama gira em torno de elementos da cultura popular, seus personagens são movidos 

pelo desejo de lucro, pelas superstições religiosas e são vitimados pela alienação [...], 

comumente articuladas por empresários capitalistas.”.666  
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Podemos perceber assim que, amparado nas teses anarquistas, mais uma vez 

Oiticica utiliza do teatro para tecer suas críticas à ordem vigente. Entretanto, como 

adiantamos, a conjuntura ditatorial impossibilitava que estes trabalhos alcançassem 

dimensões maiores. Por isso mesmo, lembrando que o professor fazia de suas aulas 

momento de comício, como disse Nava, pensamos que este material, se utilizados à 

propaganda social, ainda que em pequena medida, eram divulgados nos espaços de 

educação onde atuava o pedagogo libertário. 

A divulgações de trabalhos com teores parecidos e o reagrupamento de parte dos 

velhos militantes, mesmo assim em uma dimensão muito inferior às das décadas passadas, 

só seria possível em fins da ditadura varguista. Em 1945, a iminente vitória das “forças 

democráticas” na Segunda Guerra Mundial abalava os governos autoritários e ditatoriais. 

O ditador Getúlio Vargas, pressionado pelo Estados Unidos da América e sua 

“democracia”, ainda em 1943, se aliou forçosamente aos Aliados, se encontrando assim 

em uma constrangedora situação, que se estremecia ainda mais com as contestações que 

iam surgindo no interior da nação. Desta vez, nem mesmo seus predicados de exímio 

articulador o livrariam da deposição em 29 de outubro de 1945.667 

 A conjuntura política de 1944-45, eivada de pressões externas e internas, ia 

permitindo paulatinamente, mas não sem haver tentativas de resistências do Chefe do 

Estado Novo, aos questionadores do governo reaverem sua voz ativa. Assim, 

aproveitando daquele momento de reabertura, pouco antes do golpe final que decretaria 

o fim da ditadura, os anarquistas, em 10 de outubro de 1945, reunidos em torno do 

periódico Remodelações, apresentavam o primeiro número daquele “semanário de 
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orientação comunista libertária”, dirigido pelo antigo militante libertário Moacir 

Caminhar e por sua companheira, Maria Ieda de Moraes”.668 O segundo número desta 

publicação contaria com uma contribuição textual de José Oiticica669, que no ano 

seguinte, como diretor, faria ressurgir o jornal anarquista Ação Direta. 

 Contudo, o sindicalismo revolucionário não mais reapareceria como bússola do 

movimento operário, assim, os anarquistas, que tinham naquela classe seu principal vetor 

de inserção social, carentes de espaços que possibilitassem sua propaganda, se 

reorganizaram, em geral, por meio de “grupos de cultura e preservação da memória”.670 
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669 RODRIGUES, Edgar. Novos Rumos: Pesquisa Social: 1922-1946. Rio de Janeiro: Mundo Livre, S/D. 

p.432 
670 SAMIS, Alexandre R. Pavilhão Negro Sobre a Pátria Oliva: Sindicalismo e Anarquismo no Brasil. In: 

Colombo, Eduardo (org.). História do movimento operário revolucionário. São Paulo: Imaginário; São 

Caetano do Sul: IMES, 2004. p.181 
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Considerações Finais 

 

Ao final desta tese esperamos ter conseguido satisfazer o objetivo central da 

pesquisa, a saber, construir a trajetória de José Oiticica enfatizando sua militância de 

forma que fosse possível analisar desde a formação de seu pensamento anarquista até as 

tentativas que empreendeu em defesa do ideal libertário como força motriz 

revolucionária. Por meio das interrogações que nos surgiram durantes os anos de estudos 

sobre José Oiticica, fomos norteando nossos olhares para as fontes com as quais 

gradativamente tivemos contato. Conhecendo os fatos concretos relativos à sua trajetória, 

ou seja, sua condição de militante do anarquismo desde o momento em que se assumiu 

adepto desta corrente até o final de sua vida, em 30 de junho de 1957, buscamos analisar 

os itinerários que resultaram nos aspectos mais conhecidos da história do personagem 

dentro do recorte temporal sinalizado. 

José Oiticica é um personagem conhecido na historiografia anarquista. Outros 

autores já reservaram linhas, construíram artigos ou trabalhos completos sobre a história 

deste militante, anunciando ao público em geral suas inúmeras facetas, seja de intelectual, 

de militante, sua origem vinculada às elites sociais e sua participação no movimento 

anarquista e operário sobretudo na Primeira República.  

Consequentemente, procuramos aqui, a partir das diretrizes propostas pela 

renovação biográfica, examinar os percursos e conjunturas experimentados e vivenciados 

pelo personagem. Para tanto, partimos de um viés analítico que não entende as trajetórias 

de homens e mulheres a partir de um prisma linear, coerente e hermético às questões 

inseridas nos ambientes sociais frequentados. Ou seja, procuramos perceber como as 

relações, as situações, e as possibilidades criadas e dispostas, foram moldando e 

influenciando as decisões que compõem sua trajetória. 
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Neste percurso, tentamos resolver as interrogações relacionadas à construção do 

seu pensamento anarquista e as formas de atuação assumidas em defesa de suas ideias. 

Em consequência, buscamos entender as estratégias que utilizou para tentar garantir a 

manutenção do protagonismo libertário enquanto modelo de transformação social, 

sobretudo, nos períodos em que esta corrente perdia relevância no movimento operário, 

utilizado pelos militantes como principal vetor de inserção social do pensamento ácrata.  

É necessário ressaltarmos ainda, que as interpretações por nós formuladas neste 

trabalho não são as únicas possíveis acerca da biografia de Oiticica, muito menos saturam 

o tema. Visto que, estando amparadas em fontes que elegemos como relevantes na 

solução de nossas interrogações, ainda deixam muitos outros campos de sua vida na 

escuridão. Por exemplo, priorizamos sua militância social enquanto deixamos na periferia 

deste estudo a produção intelectual relacionada à língua portuguesa, profissão em que se 

notabilizou o Professor Oiticica. Aliás, acreditamos que esta é uma importante 

característica dos estudos históricos, se manterem sempre em construção e reconstrução. 

José Oiticica, movido por suas ideias acerca da organização política e social da 

humanidade, comum aos intelectuais da nova República, encontra no anarquismo, em 

1912, após decepções com as realidades enfrentadas no cotidiano, o modelo ideal para 

construir uma sociedade justa. Posteriormente, passa a militar junto aos grupos que 

possibilitavam uma melhor disseminação da propaganda política e ideológica destes 

ideais. Entre eles, os movimentos anticlericais e operários. Junto aos outros anarquistas, 

atuando na Federação Operária do Rio de Janeiro, participou ativamente na organização 

dos movimentos que abalaram a “ordem” na capital federal, naquela conjuntura situada 

entre 1917 e 1920, sendo um dos mais importantes organizadores da tentativa 

insurrecional no Rio de Janeiro, em 1918. 
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Entretanto, as problemáticas surgidas nos terrenos da luta social durante a década 

de vinte, entre elas a modernização da repressão, a disputa ideológica no seio dos 

sindicatos entre anarquistas, cooperativistas e comunistas, e a intervenção do Estado nas 

questões trabalhistas, foram paulatinamente contribuindo para o sufocamento do ideal 

anarquista no interior do ambiente que era utilizado como o grande vetor social do 

pensamento libertário. Afinal, o sindicalismo revolucionário, até então, protagonista da 

organização sindical, muito tinha em comum com as teses anarquistas. Uniram-se a estas 

questões, as decepções relacionadas ao não advento da chegada dos novos tempos, a 

revolução anarquista demorava mais que o esperado. 

Nestas circunstâncias, premido por elas, Oiticica, adepto do organizacionismo 

anarquista desde os princípios de sua militância, buscou explorar a importância da 

organização dos libertários em torno de núcleos ideologicamente recortados. Enfatizando, 

assim, a necessidade de construir uma militância que não se sustentasse somente nas 

bandeiras laborais. Em tais conjunturas, passa, em certa medida, a divulgar as teses 

ácratas em espaços menos comuns à propaganda libertária, como o Correio da Manhã, 

através de artigos; e a publicação e encenação de suas dramaturgias no histórico Teatro 

Carlos Gomes. Por outro lado, no combate ao clericalismo, e na ausência da Liga 

Anticlerical do Rio de Janeiro, passou a frequentar a Sociedade Teosófica. O que nos 

levou a entender que estas atividades poderiam estar diretamente relacionadas à 

ampliação dos terrenos de inserção da ideologia anarquista, otimizando, assim, o processo 

revolucionário. Pois, na defesa do organizacionismo, Oiticica incentivava a formação dos 

grupos de afinidades, os quais teriam como pressupostos somente a concordância 

ideológica.  

Com a crise do sindicalismo revolucionário no Rio de Janeiro e a desorganização 

em que se encontrava o movimento anarquista nesta cidade, Oiticica reorienta sua 
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militância, em grande medida, para São Paulo, onde o cooperativismo e o “trabalhismo” 

ainda não haviam conquistado tanto espaço como na capital federal. Junto às entidades 

locais de cunho classista e ideológico, tentou combater as medidas repressivas e 

corporativistas do governo de Vargas. Ali também defendeu a organização dos 

anarquistas em grupos de afinidade ideológica, os quais, além de definir as bases da 

sociedade revolucionária, serviriam também para bem marcar as diferenças de 

pensamento e propostas quando coexistiam com outras correntes a combater o fascismo 

e o integralismo no Brasil.  

Quando é implantado a ditadura do Estado Novo, José Oiticica, cerceado seus 

espaços de militância, passa a realizar um ativismo “individual”, utilizando de espaços 

alternativos, como o chão da sala de aula das instituições em que trabalhava e, também, 

a Sociedade Rosa Cruz, para realizar, como fosse possível, a propaganda anarquista. 

Assim, incansável em sua resistência, com o fim da ditadura varguista, voltaria a publicar 

o jornal anarquista Ação Direta, em 1946, no qual foi diretor até a data de sua morte em 

30 de junho de 1957. 

Concluindo, entendemos que a escolha de José Oiticica pelo anarquismo 

significou uma radicalização do seu pensamento acerca das questões sociais que 

envolviam o contexto em que viveu. Sua militância é marcada pelo organizacionismo, 

evidenciado, seja em 1915 (Congresso Anarquista), em 1918 (Aliança Anarquista), em 

1919 (PCB libertário), em 1920 (Os Emancipados) e também nos outros momentos em 

que defendeu este posicionamento através de palestras e textos. Outra característica é o 

viés insurrecionalista, bem externado em 1918 ou até mesmo quando procurou participar, 

junto aos tenentes, do Primeiro Congresso Revolucionário Brasileiro, quando indicou que 

entendia ser imprescindível para o sucesso da revolução social o recurso à violência 

revolucionária. Assim como afirmava a importância da formação das consciências 
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revolucionárias, para as quais, utilizando seus métodos pedagógicos, dedicou grande 

esforço. O magistério assim serviu à militância, transfigurado como uma outra 

característica de seu ativismo.  

Durante os anos de ativismo libertário Oiticica escreveu, entre artigos, poesias, 

peças teatrais e um livro, um volumoso trabalho relacionado às teses anarquistas. 

Produzindo assim, uma importante obra por onde está expresso também o contexto 

político social e a história do movimento libertário e do operário no Brasil. Nosso 

personagem fundou periódicos e colaborou com vários outros jornais por onde buscou 

auxiliar, a partir de textos doutrinários e analíticos, a formação da consciência 

revolucionária das classes oprimidas. 

Sua luta contra as injustiças dos governos e do sistema capitalista, assim como sua 

contumácia em divulgar as propostas anarquistas em busca da construção das 

mentalidades revolucionárias muitas vezes o levou para prisão. Nesse percurso conheceu 

as celas de Delfim Moreira, de Epitácio Pessoa, de Arthur Bernardes e de Getúlio Vargas, 

mas, mesmo assim, enfrentando variadas formas de repressão deu continuidade na 

propaganda libertária pregando a autonomia, a liberdade, a solidariedade e a organização 

horizontal da sociedade. 

Pela defesa de um mundo estruturado aos moldes das teses libertárias combateu 

também o avanço das ideias comunistas como protagonistas da revolução social. A forma 

com que se deu a sequência da Revolução Russa de outubro de 1917 e as estratégias 

utilizadas pelos comunistas brasileiros em busca da disseminação de suas teorias agravou 

ainda mais as diferenças presentes nos programas destas correntes revolucionárias. Nesta 

conjuntura, a disputa pelo poder, a participação na política institucionalizada e a proposta 

de manutenção de um Estado, mesmo que proletário, por parte dos correligionários do 

governo soviético levaram Oiticica a entender que esta forma de organização social nada 
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mais era que um exemplo alternativo do capitalismo, o Capitalismo de Estado. Portanto, 

também deveria ser combatido. 

Fazendo frente às direitas e às esquerdas partidárias, condenando toda e qualquer 

forma de ditadura e autoritarismo, injustiças e desigualdades em geral José Oiticica 

escreveu sua militância anarquista deixando para a História um legado de luta e 

resistência à toda e qualquer forma de governo, a toda e qualquer força que se impunha, 

ou pretendia se impor, como condutora e exploradora da humanidade. Sonhou e lutou por 

uma sociedade livre, por homens e mulheres livres vivendo em um ambiente de paz, 

solidariedade, harmonia e autonomia. Construiu a seu jeito seu anarquismo, defendendo-

o e pregando-o como única fórmula solucionadora dos problemas sociais, semeou ideias 

que não pararam de ser colhidas após sua morte. Para a eternidade, Oiticica deixou uma 

extensa obra em prol da justiça social. 

Finalmente, pensamos, então, que nossas análises podem contribuir para o 

entendimento da trajetória militante de José Oiticica, assim como, em certa medida, com 

o estudo do contexto político e dos movimentos sociais em que esteve inserido. Sem 

almejar satisfazer todas as dúvidas sobre o personagem, buscamos apresentar um Oiticica 

que possibilitasse abrir chaves para novos estudos, seja sobre ele mesmo, sobre o 

anarquismo, o movimento operário, o comunismo, o cooperativismo, o corporativismo 

ou tantos outros temas aqui estudados. Quem cultivar outras curiosidades, como por 

exemplo, saber onde residem hoje os restos mortais do nosso personagem, é só chegar ao 

cemitério São João Batista, Bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Oiticica, assim como 

o anarquismo em relação às outras ideologias políticas, repousa na extremidade esquerda 

deste local. O anexo de número sete desta pesquisa traz um singelo mapa deste cemitério, 

rascunhado por Alex A. Lamounier. Seu tumulo, singelo e bem descuidado, é identificado 

pela numeração 14. 762. O qual, pode ser conferido no anexo 8 deste trabalho. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Estatuto do Centro de Estudos Prof. José Oiticica 

(1960) 
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Biografia do Professor José Oiticica 

José Rodrigues Leite e Oiticica nasceu em Oliveira (Minas Gerais) aos 22 de julho 

de 1882. Foi o quarto dos sete filhos do ex-constituinte e senador da República Dr. 

Francisco de Paula Leite e Oiticica. Bem cedo foi internado no Colégio São Luiz 

Gonzaga, em Petrópolis, e posteriormente no Seminário Arquidiocesano São José (curso 

ginasial), de onde foi expulso por se rebelar contra os “bolos” de um padre. 

Matriculou-se no Colégio Paula Freitas e, com apenas quinze anos, terminou os 

preparatórios. Estudou o curso anexo da Escola Politécnica e chegou a prestar exame de 

desenho: mas, levado por leituras sociais, enveredou pelo direito, frequentando a 

Faculdade do Recife e depois a Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de 

Janeiro, competindo com Levy Carneiro, obtendo distinção em todo o curso, que 

terminou em 1902. No quarto ano, a cadeira de Medicina Legal mostrou-lhe a necessidade 

de conhecer ciências naturais, e, com grande pendor para esses estudos, resolveu 

matricular-se na Faculdade de Medicina, que cursou, com interrupções, até o fim do 3° 

ano. 

Formado em Direito e já decepcionado com a organização social do mundo, não 

quis seguir nenhum ramo dessa carreira e fez-se professor de história no colégio Paula 

Freitas. 

No ano de 1906 fundou o colégio Latino-Americano, no Leme; aí procurou aplicar 

os processos pedagógicos da Escola des Roches, de Demolin. Ajudado por sua prima, 

Francisca Bulhões, com quem se casara em 1905, teve o colégio grande frequência e 

prestígio na época. 

Em 1909 fez concurso para relator dos debates da Câmara dos Deputados, tendo 

sido classificado em 1° lugar numa chave de 4 entre 16 candidatos. Foram nomeados os 

três companheiros da chave e mais os outros, até o último colocado. Só ele não foi 

aproveitado. 

Fez então concurso para professor de pedagogia do Instituto Benjamim Constant; 

ainda aí, classificado em 1° lugar, não foi nomeado. 

(Fim da página 5) 

Tentou ao todo 6 concursos, mas apesar das ótimas classificações nunca foi 

aproveitado, exceto no último, o de português para a cátedra do colégio Pedro II, em 1916. 

Oiticica, temendo ser levada de vencida pelas contingências da política escolar, sobretudo 

porque sua tese era apenas a demonstração dos erros contidos nos livros dos que iam 
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examiná-lo, convidou para assistir às provas à Carlos Maximiniano, Ministro da Justiça 

na época, a quem estavam afetas as questões de ensino. 

O concurso foi uma batalha memorável. Carlos Maximiniano assistiu-o e José 

Oiticica, classificado em 1° lugar por unanimidade, não pôde deixar de ser nomeado. 

Já então iniciara a propaganda de suas ideias antiestatais. Frequentava 

assiduamente os poderosos sindicatos operários da época, levando sua imensa cultura e 

experiência aos meios proletários ávidos de saber e de ação. 

Na greve geral de 1918, durante a celebre espanhola, foi preso e deportado para 

Alagoas, porém ali, clandestinamente, em noites escuras, à luz de velas, falava a centenas 

de pescadores, que se agitavam sem saber lutar, explicando-lhes os processos anárquicos 

de luta, de ação direta. Em 1919 foi redator do periódico “Spartacus”. 

No ano de 1924, durante o governo de Arthur Bernardes, sem culpa formada, por 

um artigo escrito no tempo de Epitácio contra a candidatura de Bernardes, foi novamente 

encarcerado, permanecendo durante um ano na Ilha Rasa. Datam desta época muito de 

seus contos e outras produções literárias. 

Em 1929 foi contratado para lecionar português e literatura na Universidade de 

Hamburgo, Alemanha. Em 1930 apresenta ao “Vigésimo-quarto Congresso Internacional 

de Americanista, em Hamburgo, a tese “ Do método no estudo das línguas sul-

americanas”, considerado um trabalho notabilíssimo. 

De volta ao Brasil assume a cátedra de português no colégio Pedro II, colabora 

em vários jornais libertários, faz inúmeras conferências e trava, ao lado de outros 

companheiros de idéias, feroz luta contra a burocracia do Estado Novo getuliano que 

tentava desviar o movimento sindicalista dos rumos clássicos e revolucionários. 

Em 1937, na época do integralismo, foi preso mais uma vêz, durante uma aula de 

latim e, sem mais aquela, encarcerado entre os presos comuns. Temiam os esbirros 

getulianos que Oiticica, por princípio ideológico avesso ao integralismo, e a toda doutrina 

totalitária, se aproveitasse do momento psicológico contra a ditadura. (Fim da página 6). 

 

Em abril de 1946, com outros companheiros, lança um novo periódico “Ação 

Direta”, do qual foi diretor com pequenas interrupções até o dia do seu falecimento, em 

30 de junho de 1957. 
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Em 1952, na Rádio Ministério da Educação teve um curso de português no 

Colégio do Ar e ultimamente lecionava Arte do Dizer no curso de especialização Teatral 

para professores no Ministério da Educação. 

Era Oiticica de saber enciclopédico: conhecia música, cuja técnica de composição 

dominava perfeitamente; conhecia História, Filosofia como poucos entendia-se em 

medicina e matemática. Em línguas ensinou português, francês, latim e grego. Além disso 

conhecia o alemão, inglês, esperanto, espanhol, italiano e russo. Foi poeta e contista de 

valor, crítico literário do “Correio da Manhã”, crítico musical do “Diário Carioca” e acima 

de tudo um homem íntegro, justo e incorruptível, como prova o seguinte fato, passado há 

anos no velho colégio Pedro II. Ao ter diante dos olhos uma prova escolar cheia de erros, 

Oiticica não vacilou um instante. Sem pensar quem seria o aluno ignorante, seu nome e 

posição, traçou com a mão firma a nota justa: zero!  

__ Mas professor... esse é o filho do presidente da República. 

__ Pois devia estudar mais para honrar o nome e a família ilustres que representa. Sinto 

muito... Nada posso fazer! 

 Deixou quantidade enorme de trabalhos, alguns publicados, outros totalmente 

inéditos.  

TRABALHOS PUBLICADOS 

TEATROS 

Pedra que Rola                    (Representada em 1920, Rio) 

Quem os Salva?                   (Representada em 1923, São Paulo) 

Pós de Pirlimpimpim           (Representada em 1936, Rio) 

TÉCNICAS LITERÁRIAS 

Manual de Estilo, Rio de Janeiro, 1926 - 7° Edição, 1954 

 

SOCIOLOGIA 

Princípios e fins do programa comunista – anarquista (Rio, 1919, esgotado) 

A trama de um grande crime (Porto Alegre, 1922, esgotado) 

A doutrina anarquista ao alcance de todos. São Paulo, 1947, esgotado) 

(fim da página 7) 

TRADUÇÕES 

La Rochefoucaauld: Refelexões; Vauverargues, Obras escolhidas, Rio 

M. Rey: Onde está Deus? (monólogo sob o pseudônimo de João Vermelho) 



382 
 

Krumm – Heller: Do incesto à osmoterapia (Rio, 1935; traduzido do alemão) 

Relgis: História Sexual da Humanidade, Livraria Editora Civilização Brasileira, Rio, 

1954. 

POESIA 

Sonetos (1905-1911) esgotado  

Ode ao sol (1912-1913) esgotado 

Sonetos, 2° série (1911-1918) esgotado 

Fonte Perene (1954) 

As 7 Preces 

Os 7 instrumentos de suplício 

FILOLOGIA E LINGUÍSTICA 

Manual de Análise (léxica e sintática)  

Estudos de fonologia 1° série (tese de concurso ao Colégio Pedro II) 

Novo dicionário da língua portuguesa prosódia e ortográfica (16 fasciculos 1931-1932) 

Do método no estudo das línguas sul-americanas (tese apresentada ao 24° Congresso 

Internacional de Americanistas, reunidos em Hamburgo).  

Sistema fonético brasileiro (3 exemplares) 

Um programa heterodoxo de português nas escolas – Campos 1948 

Teoria da Correlação, Rio 1952 

Teoria dos Complementos 

Português Ginasial, 1° Série, Rio, 1952, (1° Bimestre) 

Português Ginasial, 1° Série, Rio, 1953, (2° Bimestre)  

Roteiros em fonética fisiológica, técnica do verso e edição, Rio, 1955. 

LITERATURA 

O Teatro Russo, conferência – 1957, Niterói. 

Curso de Literatura, Editora Germinal, Rio, 1960. 

(Fim da página 8) 

ESTATUTO DO CENTRO DE ESTUDOS PROFESSOR JOSÉ 

OITICICA 

Sede-Duração-Finalidade 

1- O CENTRO DE ESTUDOS PROFESSOR JOSÉ OITICICA, com sede no Rio de 

Janeiro – Estado da Guanabara, fundado em 7 de março de 1958, terá duração 

indeterminada e por finalidade, de pertar e estimular o sentimento de elevação da 
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personalidade, e levando-a à prática da verdadeira solidariedade humana, para a 

paz e bem-estar universais. 

2- O CENTRO DE ESTUDOS PROFESSOR JOSÉ OITICICA desenvolverá a sua 

ação por meio de cursos, palestras, conferências, debates, congressos, exposições, 

excursões, publicações e outras iniciativas, que conduzam o seu objetivo. 

3- O CENTRO DE ESTUDOS PROFESSOR JOSÉ OITICICA não adotará 

princípios políticos ou religiosos, admitindo, entretanto, do ponto de vista cultural, 

o livre debate sobre eles. 

4- O CENTRO DE ESTUDOS PROFESSOR JOSÉ OITICICA não conferirá títulos 

honoríficos nem beneméritos. 

DO QUADRO SOCIAL 

5- O CENTRO DE ESTUDOS PROFESSOR JOSÉ OITICICA, admitirá, no seu 

quadro social, qualquer (fim da página 9) pessoa, independente de sexo, idade, 

raça ou nacionalidade, e conterá número ilimitado de sócios, que não responderão 

subsidiariamente pelas obrigações sociais. 

6- O CENTRO DE ESTUDOS PROFESSOR JOSÉ OITICICA terá as seguintes 

categorias de sócios:  

1- MILITANTES 

2- COOPERADORES  

3- CORRESPONDENTES 

7- Serão sócios militantes os que fundaram o Centro, e os que venham ser admitidos 

por sócios militantes, por proposta de um destes. Serão sócios cooperadores os 

demais sócios, que possam frequentar o centro. 

8- Serão sócios correspondentes, os que, não podendo frequentar o Centro, estejam 

a ele ligados por correspondência. 

1° A inscrição de sócios será feita por meio de preenchimento de propostas 

assinadas pelo proposto e pelo proponente 

2° Os sócios admitidos antes da aprovação destes estatutos estão isentos do 

preenchimento da proposta de que fala o 1° 

3°A proposta será estudada e aprovada ou rejeitada pela Comissão Administrativa 

4° No caso de rejeição, deverão ser dadas, ao proponente, as razões que a 

motivaram 
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5° O proposto que estiver em condições de se integrar, desde logo, na finalidade 

do Centro, poderá entrar diretamente, como sócio militante, satisfeitas as 

condições do artigo 7. 

6° Toda inscrição deverá ser feita para a categoria de sócio cooperador ou 

correspondente.  

(Fim da página 10) 

DA ORIENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

10- O CENTRO DE ESTUDOS PROFESSOR JOSÉ OITICICA, será orientado pela 

assembleia de Sócios Militantes. 

11- O CENTRO DE ESTUDOS PROFESSOR JOSÉ OITICICA, será administrado 

por Comissão Administrativa constituída de sete membros escolhidos pela 

Assembléia de Sócios Militantes, entre os seus próprios componentes. 

12-  Os cargos da Comissão Administrativa serão os seguintes:  

a) PRESIDENTE 

b) VICE-PRESIDENTE 

c) 1° SECRETÁRIO 

d) 2° SECRETÁRIO 

e) 1° TESOUREIRO 

f) 2° TESOUREIRO 

g) BIBLIOTECÁRIO 

13-  A Comissão Administrativa será escolhida, anualmente, na primeira quinzena do 

mês de março, e a posse será realizada na primeira quinzena do mês de abril. 

14- Os membros da Comissão Administrativa, poderão ser reconduzidos, em caso de 

necessidade. 

15-  No caso de não cumprimento de suas funções, sem justa causa, por qualquer 

membro da Comissão Administrativa, ou no caso de desistência ou 

impossibilidade de exercício, os demais deverão convocar a Assembleia de Sócios 

Militantes, para as providencias cabíveis.  

16-  Os trabalhos da Comissão Administrativa serão executados de comum acordo. 

(Fim da página 11) 

17-  As atribuições dos membros da Comissão Administrativa são: 

a) PRESIDENTE: Representação do Centro, inclusive a autoridade, em Juízo ou 

fora dele, orientação das reuniões, assinatura de correspondência, de 



385 
 

documentos e depósitos ou levantamento de importância em dinheiro, 

conjuntamente com o tesoureiro. 

b)  VICE-PRESIDENTE: Substituição do Presidente nos seus impedimentos. 

c) 1° SECRETÁRIO: Trato da correspondência, de acordo com o Presidente, 

elaboração e leitura das atas das reuniões do Centro, zêlo da sede. 

d) 2° SECRETÁRIO: Prestação de auxílio ao 1° Secretário e correspondente 

substituição nos seus impedimentos.  

e) 1° TESOUREIRO: Recebimento de mensalidades, de contribuições e de 

quaisquer outras importâncias, pagamentos, prestação mensal de contas à 

Comissão Administrativa. 

f) 2° TESOUREIRO: Prestação de auxílio ao 1° Tesoureiro e consequentemente 

substituição nos seus impedimentos. 

g) BIBLIOTECÁRIO: Organização e funcionamento da biblioteca e do arquivo. 

 

DAS REUNIÕES 

18-  A Assembleia de Sócios-militantes reunir-se-á sempre que for necessário, 

podendo ser a convocação solicitada por qualquer dos seus membros. 

19-  A Comissão Administrativa reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana, e, 

extraordinariamente, sempre que for necessário, no mínimo por convocação de 

três de seus membros. 

20-  No mínimo, uma vez por semana, haverá reunião geral dos sócios do Centro, para 

esclarecimentos, trocas de ideias, palestras, debates, conferencias.  

(Fim da página 12) 

 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS SÓCIOS 

21-  Serão direitos dos sócios: 

1- De qualquer categoria: 

a) Frequentar a sede social 

b) Gozar de tudo que o Centro proporcionar 

c) Apresentar sugestões à Comissão Administrativa e à Assembleia de 

Sócios Militantes 

d) Propor sócios cooperadores e correspondentes 

2- Militantes: 
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a) Tomar parte na Assembleia de Sócios Militantes 

b) Escolher e ser escolhidos para a Comissão Administrativa 

c) Propor Sócios Militantes 

22- Serão deveres dos sócios: 

1- Obedecer aos Estatutos do Centro 

2- Esforçar-se pela consecução da finalidade do Centro 

3- Pugnar pelos interesses do Centro 

4- Acatar as decisões da Comissão Administrativa e da Assembleia de Sócios 

Militantes  

5- Comunicar ao Presidente ou 1° Secretário, quando desejar-se afastar-se do 

Centro, a sua resolução 

6- Manter atitude de irrestrito respeito às pessoas do consórcio ou visitante 

 

DOS FUNDOS E BENS SOCIAIS 

23- O CENTRO DE ESTUDOS PROFESSOR JOSÉ OITICICA, será mantido pelos 

seguintes recursos: 

a) Contribuições mensais de seus sócios, estabelecidas em um mínimo pela 

Assembleia de Sócios Militantes 

b) Rendimentos de vendas de livros, publicações, jornais ou qualquer outra verba 

eventual. 

c) Doações ou contribuições extraordinárias de sócios ou terceiros 

d) Quaisquer outras verbas eventuais. 

(Fim da página 13) 

24- As importâncias arrecadadas pelo Tesoureiro ficarão sob responsabilidade do 1° 

Tesoureiro, que as depositará em estabelecimento bancário, indicado pela 

Assembleia de Sócios Militantes, não podendo ficar em seu poder além do quanto 

fixado por esta.  

 

ÚNICO- Os levantamentos bancários, devidamente autorizados pela Assembleia 

de Sócios Militantes, serão feitos mediante assinatura do 1° Tesoureiro com visto 

do Presidente. 
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25- As despesas normais, de caráter administrativo, serão autorizadas pela Comissão 

Administrativa, e, as de vulto, extraordinariamente, pela Assembleia de Sócios 

Militantes. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

26- Os casos omissos e não previstos neste Estatuto serão resolvidos pela Assembleia 

de Sócios Militantes. 

27- O presente Estatuto poderá ser reformado  

28- A reforma deverá ser proposta, no mínimo, por três Sócios Militantes 

29-  O Centro de Estudos Professor José Oiticica, funcionará enquanto reunir sete 

sócios e tiver renda suficiente para se manter 

30- Em caso de impossibilidade de manutenção por qualquer motivo, os Sócios 

Militantes deliberarão a dissolução em reunião geral e os bens serão destinados a 

uma instituição congênere ou, na falta desta, a outra de relevante valor social, em 

conformidade com a legislação em vigor. 

(Fim da página 14) 

Companhia Brasileira de Artes Gráficas, Rua Riachuelo, 128 – Rio de Janeiro, 

1960. 

(Fim da página 15) 
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Anexo 2 

Fazenda Riachão, perto de Rio Largo, Alagoas, local onde vivia a família Oiticica 

 

Fonte: http://attu.typepad.com/universo_anarquico/2006/10/professor_oitic.html 

acessado em 13/05/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Largo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alagoas
http://attu.typepad.com/universo_anarquico/2006/10/professor_oitic.html
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Anexo 3 

José Oiticica e sua família na fazenda Engenho Riachão, no estado de Alagoas, durante 

o desterro motivado pela participação na Insurreição Anarquista no Rio de Janeiro em 

1918. 

 

Fonte: http://attu.typepad.com/universo_anarquico/2006/10/professor_oitic.html, 
acessado em 13/05/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://attu.typepad.com/universo_anarquico/2006/10/professor_oitic.html
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Anexo 4 

José Oiticica em fotos publicadas na primeira página da matéria Confissões de um 

anarquista emérito, publicada na revista O Cruzeiro, em 1953. 

 

Fonte: http://www.pontodevista.jor.br/escritores/professor.htm acessado em 

13/05/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Cruzeiro_(revista)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1953
http://www.pontodevista.jor.br/escritores/professor.htm
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Anexo 5 
 

Fotografia do Prontuário de José Oiticica 

 
Fonte: SAMIS, Alexandre. Clevelândia: anarquismo, sindicalismo e repressão 

política no Brasil. 2°ed. São Paulo: Intermezzo, 2019 
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Anexo 6 
 

José Oiticica aprisionado em uma das ilhas prisionais da Baía de Guanabara durante o 

governo de Arthur Bernardes. 

 
 

Fonte: https://davidarioch.wordpress.com/category/brasil/ acessado em 13/05/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://davidarioch.wordpress.com/category/brasil/
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Anexo 7 
 

Esboço do cemitério São João Batista, no bairro do Botafogo, Rio de Janeiro-RJ. 

O traçado em destaque marca o caminho que liga a entrada do local ao tumulo de José 

Oiticica, na extremidade esquerda da imagem. Os limites da imagem também refletem 

os limites espaciais do cemitério. 

 
 

Fonte: Arquivo Pessoal. Rascunho feito a mão pelo arquiteto, e meu irmão, Dr. Alex 

Assunção Lamounier. 
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Anexo 8 
 

Túmulo de José Oiticica. Localiação: campa 14.762, no cemitério São João Batista, 

Botafogo, Rio de Janeiro-RJ 

 
Fonte: Arquivo Pessoal. 


	Meu ideal não é combater o catolicismo, pois planto o combate ao despotismo romano! Para o Sr. padre Franca é a mesma coisa. Eu, porém e toda gente imparcial distinguimos os dois aspectos. Catolicismo é uma religião, ensinada, praticada, organizada em...
	GALLO, Silvio. “Francisco Ferrer Guardia: o mártir da Escola Moderna”. In: Pro-Posições vol.24 n .2 Campinas May/Aug.2013.

