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Resumo: O Movimento Anarquista no Brasil foi de grande importância para a 

construção de valores em todos os âmbitos, dos direitos trabalhistas à constituição de uma 

previdência social. O Movimento Libertário foi um dos mais atuantes no Brasil, desde o 

período que antecede a Proclamação da República até os primeiros anos do Estado Novo, 

quando, por força da lei e de um Estado repressor e autoritário, o Movimento é 

desintegrado: seus membros mais ativos são extraditados, presos, torturados e proibidos 

de continuar suas atividades no país. Nesse período são fechadas compulsoriamente as 

Escolas Modernas, as atividades sindicais são proibidas e os livros, os jornais e outros 

documentos relacionados ao Anarquismo são confiscados pelo DEOPS (Departamento 

de Ordem Política e Social), ou destruídos pelos próprios membros dos movimentos 

temendo serem presos. Partindo dessas premissas, o presente artigo realizou um breve 

esboço acerca da história do Anarquismo no Brasil, utilizando-se como material de 

pesquisa jornais e periódicos da época e registros feitos para controle do Estado. Observa-

se que as discussões nesse âmbito têm muito a contribuir com o entendimento da realidade 

que se presencia hoje, bem como para o emergir de novas formas de ser e de agir no 

mundo. 
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Brief outline for a history of Anarchy in Brazil 

Abstract: The Anarchist Movement in Brazil was of great importance for the 

construction of values in all spheres, from labor rights to the constitution of a social 

security, the Liberation Movement for one of the most active in Brazil, since the period 

preceding the Proclamation of the Republic for the new years of Estado Novo, when, by 

virtue of the law and a repressive and authoritarian state, the Movement and 

Disintegrated: its most active members are extradited, arrested, tortured and prohibited 

from continuing their activities in the country. In that period, they are compulsorily closed 

as Modern Schools, as union activities are prohibited, books and other related documents 

in Anarchy are confiscated by the Department of Political and Social Order, or destroyed 

by the members themselves of the fearing movements are arrested. Leaving pre-sales, the 

present article made a brief on the history of Anarchy in Brazil, use as research material 

newspapers and periodicals of the time and records made for state control. It is observed 

that as discussions in this country has much to contribute with the understanding of the 

reality that is presence today, as well as for the emergence of new ways of being to act in 

the world. 

Keywords: Anarchism. Libertarian Education. Strikes. 

 
 
Introdução 
 

 

 Movimento Anarquista do Brasil questionou significativamente a estrutura 

vigente pautada na dominação do estado e da igreja frente às classes 

populares. Questionava-se a desigualdade e a dominação existente entre os seres humanos 

e entre as classes sociais. Assim, inúmeras estratégias de contestação desse poder 

considerado ilegítimo foram traçadas e difundidas por meio das concepções de Educação 

Libertária, precursora de muitas práticas consideradas comuns na atualidade e que 

garantem um mínimo de equidade no sistema educativo do país1. 

A proposta libertária repudiava toda e qualquer forma de hierarquização das 

relações, seja entre professor e aluno, seja entre estado e povo, seja entre operário e patrão. 

                                                 
1 Dentre tais práticas destacam-se: o ensino integral, a politecnia, o incentivo a coeducação de gêneros, 
em um momento histórico em que mal se aceitava socialmente a educação feminina; a abertura de classes 
noturnas, para que os operários também pudessem se instruir; a coeducação de classes, pois se percebia, 
nas desigualdades de oportunidades de ensino, um mecanismo de perpetuação das desigualdades sociais e 
a separação entre igreja e estado, através de uma educação laica e científica. 
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Por isso, ganhou espaço entre as classes que enfrentavam a subjugação trabalhista, de 

gênero e de classe social em seu cotidiano, as quais, por meio da instrução comum, dos 

debates e da autogestão, organizam-se com o objetivo de propor outra forma de vida, mais 

justa e mais igualitária, onde todos os seres humanos possuíssem acesso as suas 

necessidades básicas e ao “pão da alegria e da vida”. 

Desse modo, o Movimento Anarquista foi grande importância para a construção 

de valores em todos os âmbitos, dos direitos trabalhistas à constituição de uma 

previdência social. O Movimento Libertário foi um dos mais atuantes no Brasil, desde o 

período que antecede a Proclamação da República até os primeiros anos do Estado Novo, 

quando, por força da lei e de um estado autoritário, o Movimento é desintegrado: seus 

membros mais ativos são extraditados, presos, torturados e proibidos de continuar suas 

atividades no país.  

Nesse período são fechadas compulsoriamente as escolas Libertárias e Escolas 

Modernas, as atividades sindicais são proibidas e os livros, os jornais e outros documentos 

relacionados ao Anarquismo são confiscados pelo DEOPS (Departamento de Ordem 

Política e Social) ou destruídos pelos próprios membros dos movimentos por medo de 

serem presos.  

Dessa maneira, essa interface da história brasileira não é difundida nos livros de 

História do Brasil e da sua Educação, o que evidência a forte pressão oriunda das camadas 

dominantes, imposta frente aos libertários, para conter seus ideais, possibilitando a 

manutenção da estrutura social vigente e do sistema explorador existente até hoje. Desse 

modo, o material de pesquisa certamente não foram os livros de História da Educação, 

mas o pensamento Libertário circulante, por meio de jornais e periódicos da época e os 

registros feitos para controle do estado. Partindo dessas premissas, o presente artigo 

realizou um breve esboço acerca da história do Anarquismo no Brasil. 

 

A história do Anarquismo no Brasil 
 

O Anarquismo surge na Europa logo no início do século XIX, em meio às 

movimentações da urbanização industrial. No Brasil, emerge com força durante a 

Primeira República, principalmente, devido à chegada de grande leva de imigrantes 

oriundos da Itália, Portugal e Espanha, países europeus em que o Anarquismo tinha 

grande presença. Mas há registros de organizações anarcos em períodos anteriores à 

proclamação da República.  
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No Brasil, os Libertários nutriram grandes esperanças de mudanças na estrutura 

social brasileira com o fim da monarquia. Porém, a instauração da República não 

melhorou a situação da população que se viu entregue aos caprichos da oligarquia rural 

cafeeira. Segundo Parra, a situação encontrada pelos imigrantes no Brasil era 

decepcionante. “O regime de trabalho aproximava-se da escravidão, e as relações entre 

patrões e empregados eram permeadas pela violência da tradição escravocrata”. (PARRA, 

2003, p.18). 

Durante a Primeira República a remuneração masculina era insuficiente, mas a 

feminina era infimamente menor, e a infantil conseguia ser ainda menor. Mesmo uma 

família numerosa em que todos estivessem empregados não possuía condições de levar 

uma vida digna. A fome, as doenças decorrentes da desnutrição e da exposição à rotina 

tóxica das fábricas, a insalubridades das ruas sem nenhum tipo de saneamento, nada disso, 

no entanto era considerado tão nefasto quanto a alienação intelectual e a ignorância em 

que vivam essas pessoas que, juntas, somavam mais de 80% da população brasileira.  

Os libertários eram, em sua grande maioria, parte da classe trabalhadora, por isso 

preocupavam-se com a situação de abandono político e educacional em que se encontram 

os operários no Brasil. Suas ações se iniciam por meio da publicação de jornais2, segundo 

Jomini (1990, p.34-35) com o intuito de organizar os operários urbanos, combater o poder 

do estado, da igreja e “favorecer a abertura de canais de expressão política a classe 

operária”. Nesse contexto os jornais Libertários no Brasil passaram a fazer campanhas 

em que defendiam a abstenção eleitoral “os anarquistas separando-se dos outros 

socialistas, repudiando absolutamente o sufrágio universal no Congresso do Centro em 

1879, começaram sua propaganda particular” (A SEMENTEIRA, nº 2, 1908, p. 2). 

A ineficiência do ensino disponível às massas e a formação de abismos de 

desigualdade entre as classes sociais, constatada por educadores e pensadores da época, 

despertou o interesse por se construir novas formas de educar, que não resultassem na 

alienação ou na escravização dos menos favorecidos. As novas formas de educação 

propostas no período tiveram íntima ligação com os movimentos sociais libertários e 

compuseram parte significativa de suas atividades. 

Segundo Martin (1991, p. 237-239), entre os anos de 1894 e 1922 foram criadas 

cerca de 40 iniciativas educacionais populares pelos operários anarquistas, destas 23 eram 

                                                 
2 Jomini (1990, p. 34) destaca os jornais a seguir: “L’ Avvenire” (São Paulo, 1883);” IL Risveglio” (São 
Paulo, 1893); “Il Dirito” (Curitiba, 1898); “L’ Asino Umano” (São Paulo, 1893); “Il Dirito” (Rio de 
janeiro, 1895-99) e “L’operario” (São Paulo, 1896). 
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escolas, uma Universidade e as demais eram Centros de Estudo Sociais ou Círculos de 

Cultura.  

A educação de adultos, foco maior das iniciativas educacionais libertárias, foi 

também parte importante das escolas anarquistas.  Em 1907 foi inaugurada a primeira 

Escola Noturna em Santos. O ensino noturno em classes especiais era destinado para 

aqueles que não tiveram acesso à instrução durante a infância, ou não dispunham de outro 

momento para estudar, caso dos que, logo cedo, já cumpriam uma jornada intensa de 

trabalho e necessitavam deste para ajudar a manter suas famílias.  Além das Escolas 

Modernas, os Anarquistas fomentavam seus ideais de educação para Jovens e Adultos 

por meio de seus Centros de Cultura, publicações de periódicos, bibliotecas para ensino 

mútuo, associação com operários em sindicatos, escolas, ateneus e ainda há registro da 

experiência de uma Universidade Popular. 

O pensamento libertário buscava a transformação social, a qual só se realizaria 

quando cada um assumisse livremente sua participação direta na construção de uma 

sociedade livre, para isso era necessário que se educasse para o exercício dessa liberdade. 

Conforme Magnani (1982) e Luizetto (1987), essa assunção da responsabilidade sobre si 

não poderia ser dada ou imposta, mas fruto de uma decisão consciente e liberada de cada 

um. 

 
A tarefa dos militantes libertários seria principalmente educativa 

no sentido de despertar as massas para a ação. No entanto 

deveriam evitar a todo custo, se colocarem ou serem colocados 

em situação de comando (Magnani, 1982:58). A educação era 

fundamental nos planos anarquistas: só ela poderia “criar 

mentalidades e vontades libertárias capazes de, primeiro, 

estimular e impulsionar o processo de mudança social e de, 

posteriormente, garantir a não degeneração da nova sociedade 

ácrata”. (LUIZETTO, 1987, p.44 apud JOMINI, 1990, p.53). 

 
A crítica ao Estado, por parte dos libertários, merece uma atenção especial. A 

crença libertária não condiz com a existência de um governo, ou seja, com a abdicação 

da liberdade individual pela delegação da responsabilidade de cada um para um 

representante. O pensamento libertário não reconhece o poder do estado, a 

representatividade dos governantes, a hierarquia entre os homens, ao contrário empenha-
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se para liberar os homens do jugo dessas instituições reguladoras da vida social e 

individual.  

Nessa lógica, concordam com o pensamento de Pierre-Joseph Proudhon, em obras 

como Idéia Geral da Revolução no Século Dezenove e Sistema das contradições 

econômicas ou Filosofia da miséria (2003) que considera o governo o inimigo do livre 

arbítrio, e sobre ele discorre, alertando para seus malefícios sobre o povo, entre eles 

destaca-se a divisão do povo em classes ou castas a ele subordinadas e subordinadas entre 

si, a imposição de leis arbitrárias que em nome do bem-estar da maioria mantém 

privilégios para uma minoria e considera a resistência ao voto como forma legítima de 

negar o estado em seu ato de usurpação de poder. 

Nesse sentido, vale destacar que aos anarquistas não interessava quem estaria à 

frente do país, se de direita ou de esquerda, se eleitos democraticamente ou se tomaram o 

poder à força. Pois mesmo o melhor dos governantes se corromperia diante de seu posto, 

assim não deveria o povo esperar pela sorte de ter um governo melhor, a única alternativa 

realmente democrática seria que o povo governasse a si próprio, negando qualquer 

concentração de poder.   

O estado, ao assumir várias funções organizativas na sociedade, 

eximia o indivíduo de se responsabilizar pelo social. O estado 

decidia e impunha suas decisões. Como consequência disso, os 

homens não eram livres, pois que ‘privados de decidirem sobre o 

seu próprio futuro’ (Woodcock, 1981:22)”. Esta posição tinha 

raízes no entendimento do indivíduo livre como aquele que não 

deveria se submeter a outro e nem a formas compulsórias de 

governo. (JOMINI, 1990, p.52). 

 
Não apenas os governantes eram detentores desse poder estatal de vida e morte, 

mas também os magistrados ao produziam as leis e os militares ao garantirem sua 

execução, os funcionários públicos que as resguardavam e as elites privilegiadas que se 

beneficiavam desse sistema arbitrário, o qual mantinha o estado. Para que esse sistema 

fosse interrompido bastaria que “Medite o povo nos fatos que estão ocorrendo e verá que 

é preciso combater não os homens, mas o regime. O que é preciso não é mudar de 

governantes, de senhores, mas combater e aniquilá-los sejam eles quais forem, de tóga ou 
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de farda” (A VIDA nº1, 1914, p.01, sic). O periódico anarquista A Vida em sua primeira 

edição de 1914 busca alertar as classes populares acerca das armadilhas que o sistema 

político eleitoral ocultava em seus discursos. 

 
Infinidade de vezes temos tido a oportunidade de observar nós 

outros, os anarquistas que quando chega o momento em que um 

novo tirano é eleito por uma parte do povo para subir ao privilegio 

do Poder para dirigir os chamados destinos da Nação, vislumbra-

se no espírito popular desejos e esperanças de uma nóva éra de 

melhoramentos e bem estar geral. Estas esperanças são fundadas 

em promessas de que sempre se têm valido os políticos para 

conseguir os seus nefastos propósitos. Atualmente, isso sucede 

neste pais, onde uma grande parte do povo confia que, com a 

mudança da presidência, tudo melhorará. Que engano! Que 

ilusão! Pretender que os poderes constituídos, onde impera o 

autoritarismo mais despótico, a prepotência encarniçada, a 

magistratura violadora de direitos cujo único objectivo é defender 

e sustentar os interesses capitalistas, coarlando todas as liberdades 

individuais ou colectivas em prejuízo exclusivamente das classes 

desprotegidas (A VIDA nº1, 1914, p.02, sic). 

 

Os jornais libertários nacionais ou internacionais, que circulavam pelo Brasil, 

também se serviam da crítica às instituições e costumes da época. Eram recorrentes as 

denúncias contra a Igreja Católica pelas práticas de manipulação das massas operárias, 

naturalização da subordinação feminina e infantil, negligência para com a situação de 

miséria e exploração dos trabalhadores rurais, e por manter interesse no conformismo 

reacionário da população brasileira. A respeito, o jornal anarquista A Comuna, de 1926, 

alertava que “as ideias da idade-media tentam levantar-se da treva”. (A COMUNA nº8, 

1926, p.3).   Para Florentino de Carvalho, fundador e apoiador de vários Jornais 

anarquistas, como A Revolução, Germinal, La guerra Sociale, A Plebe, O Libertário, A 

Hora Social, Alba Rossa, A Voz do Trabalhador e das revistas operárias A Obra, Arte e 

vida, A rebelião, O Comentário, Prometheu, e A vida a ação educativa que permeia a 
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publicação de jornais e periódicos é entendida como possibilidade e forma de resistência. 

Segundo ele  

A imprensa operária possibilitava aos trabalhadores um salutar 

exercício educativo de libertação, pois através dela os trabalhadores 

podiam fazer escutar sua voz, suas opiniões e seus pensamentos. A 

imprensa operária possibilitava a prática da solidariedade, da liberdade, 

da denúncia, da aprendizagem, sendo todos estes fatores educativos por 

excelência. Além disso a imprensa dos trabalhadores consistia no 

veículo de transmissão do pensamento e das idéias do proletariado, pois 

para a imprensa burguesa o mundo dos trabalhadores passava muito 

distante. (NASCIMENTO, 2000, p. 32, sic). 

 
A certeza da importância educativa da publicação de jornais e revistas anarquistas 

era tão evidente para os libertários, que em suas escolas todos eram incentivados a 

publicar suas opiniões em jornais desde a infância. Ali nas escolas se aprendia a ler e 

escrever, mas também a se mover em torno de questões sociais instigantes. E a ter a 

autonomia de representar a sua própria voz, para isso aprendiam tipografia, técnicas 

gráficas e de propaganda e a lidar com a prensa móvel, através da qual davam vida aos 

jornais. 

Ademais, buscavam convencer ao povo a se desprender da necessidade de 

propriedade privada, defendendo “nosso grito profundamente humano – tudo é de todos” 

(A COMUNA nº8, 1926, p.1, grifos do autor), e dos tribunais afirmando que “a única 

forma moralizadora existente no seio das sociedades humanas é a opinião pública. Os 

tribunais com seus juízes, em vez de moralizar, exercem simplesmente uma vingança 

mesquinha em nome da colectividade” (A COMUNA nº8, 1926, p.1, SIC). 

O pensamento libertário não reconhecia nenhum tipo de tribunal como justo, visto 

que a outorga de poder de resolução para terceiros impedia o desenvolvimento da 

habilidade individual e também da sociedade como um todo de resolução de conflitos. 

Além de instituir hierarquias, o tribunal opera através do dualismo vítima-culpado, 

impedindo que outras possibilidades sejam consideradas. 

 

A greve e os direitos sociais e trabalhistas 
 

A greve se constitui em uma marcante estratégia anarquista, através da qual o 

movimento libertário auxiliou milhares de operários e demais trabalhadores a se 
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organizarem em prol de melhores condições de trabalho. Tinha um caráter educativo para 

os anarquistas, visto que proporcionava aos trabalhadores contato com a autogestão, 

possibilitava a troca de conhecimentos entre eles, esclarecia os grevistas acerca da 

estrutura capitalista e jurídica do país.  

Para os libertários, a greve era a melhor expressão de seu princípio da Ação Direta. 

Uma das causas de greves mais importantes na história do Anarcossindicalismo foi a luta 

pela equiparação salarial entre homens, mulheres e crianças. “Para igual trabalho, igual 

salário”. A mobilização operária, através das greves, definiu novas condições de trabalho 

para os operários, como a redução da jornada de trabalho diária de 16 horas, a proibição 

do trabalho infantil para menores de 12 anos, o fim da jornada noturna para mulheres e 

crianças e a abolição da diminuição e do atraso dos salários.  

Segundo dados coletados por Azevedo (2002), entre os anos de 1927 e 1937, foi 

mencionada, nas publicações anarquistas, a existência de 34 sindicatos nacionais 

relacionados a categorias de trabalhadores operários. Azevedo cita também a existência 

de 19 sindicatos no interior de São Paulo, 8 no Rio de Janeiro, 23 no Rio Grande do Sul, 

4 em Minas Gerais, 7 no Pará e 2 em Pernambuco. No mesmo período, Azevedo 

encontrou registros de 484 greves dos mais diversos setores pelo país. 

Com o início do Estado Novo, Getúlio Vargas se apropria de muitas das 

reivindicações e das soluções trabalhistas propostas pelos anarquistas aos problemas que 

viviam, ao mesmo tempo em que endurece as leis e o controle sobre as atividades dos 

grupos organizados. A concepção libertária acerca das questões trabalhistas propunha que 

fossem criados fundos de assistência aos trabalhadores, com recursos captados dos lucros 

excessivos que os empregadores acumulavam. O que pressupunha uma assunção por 

parte dos patrões sobre todo o prejuízo físico e adoecedor a que os operários estavam 

expostos. Getúlio Vargas, todavia, ao tomar para si a causa trabalhista, cria um órgão de 

Estado que não responsabiliza apenas os patrões, nem opera a favor da diminuição das 

desigualdades sociais, redistribuindo os lucros. Todavia, estabelece contribuições e taxas 

de arrecadação de impostos, que recaem na cobrança também dos operários. Assim, 

Getúlio fica conhecido como “o pai dos pobres e a mãe dos ricos”, pois suas soluções às 

questões trabalhistas acalmam os ânimos dos operários e, ao mesmo tempo, protegem os 

industriais.  

A grande maioria dos operários aceita as medidas do Estado e desiste das greves. 

Os Libertários, no entanto, acreditam que “o Estado é para a sociedade o que para o 

indivíduo é a prisão” (CARVALHO, In, NASCIMENTO, 2008, p. 44) e se opõem 
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terminantemente ao conformismo. Os libertários nunca desejaram que as condições de 

trabalho se tornassem aceitáveis, mas que, na luta de classes, no estudo, nas greves, nos 

centros de cultura, o povo se percebesse autônomo e compreendesse sua natureza livre, 

repudiando a existência de patrões, governantes, sacerdotes, líderes etc. quaisquer que 

fossem as amarras, as hierarquias e as classificações. A respeito disso, o libertário 

Florentino de Carvalho defende que “o descontentamento momentâneo e circunstancial 

dos explorados deve ser convertido em raciocínio crítico, em sentimento criador”, além 

disso deve ser “projetado em aspirações de liberdade: deve traduzir-se no desejo constante 

de chegar a uma fundamental transformação das relações econômicas e morais. Eis ai o 

dever dos anarquistas” (CARVALHO, In, NASCIMENTO, 2000, p. 54.) 

 
 
A perseguição pela Igreja e pelo Estado  
 

A negação da centralidade do estado e da igreja e a defesa ao pensamento 

científico racional3 custaram aos libertários imensa perseguição. Foram organizadas 

campanhas difamatórias, através dos meios de comunicação de massa, obedientes às 

ordens estatal e religiosa, como também intensa repressão que ia da apreensão de 

materiais, passando pela prisão de membros até a tortura e o exílio.  

O trecho abaixo, publicado no jornal “A Gazeta do Povo em 19/2/1910” 4 nos traz 

um pouco mais da dimensão da perseguição sofrida pelos libertários neste período. 

Segundo a Margareth Rago, “O Anarquismo construiu um imaginário anti-hierárquico ao 

denunciar, insistente e ininterruptamente, as relações de poder constitutivas da 

modernidade”. Sendo, por tais motivos, “qualificado pelas metáforas do atraso, da 

irracionalidade e dos desvarios, os quais definem o outro em nossa cultura” (RAGO, In, 

PARRA, 2003, p. 11-12). 

 

Todo o mundo já sabe que em São Paulo trata-se de fundar uns 

institutos para a corrupção do operário, nos moldes da Escola 

Moderna de Barcelona, o ninho do anarquismo de onde saíram os 

piores bandidos prontos a impor suas idéias, custasse embora o 

que custou. Ora, uma tal casa de perversão do povo vai constituir 

                                                 
3 O Racionalismo libertário se distanciava muito de um pensamento puramente cientificista, havia uma 
proposta de sociabilidade que incluía como participantes ativos pessoas de todas as classes sociais e uma 
valorização e cuidado extremos do pensamento da mulher e das crianças.  
4 In, Kassick, 2008 p. 145. 
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um perigo máximo para São Paulo. E é preciso acrescentar que 

não somos só nós os católicos que ficaremos expostos a sanha dos 

irresponsáveis que saíssem da Escola Moderna. Brasileiros e 

patriotas, havemos todos de sentir o desgosto, uma vez realizados 

os intuitos da impiedade avançada, de ver insultada a pátria, 

achincalhadas as nossas autoridades, menosprezadas as nossas 

tradições de povo livre, por estrangeiros ingratos que abusam do 

nosso excesso de hospitalidade e tolerância. (...) A Escola 

Moderna vai pregar a anarquia, estabelecer cursos de filosofia 

transcendental, discutir a existência de Deus e semear a 

discórdia... Depois, será a dinamite em ação (RODRIGUES, 

1992, p. 69, apud, KASSICK, 2008, p.145). 

 
Além dos meios de comunicação de massa, o Estado utilizou-se de leis e de decretos 

que foram, aos poucos, levando para a clandestinidade as ações libertárias. A primeira 

delas sancionada, em 1907, a Lei Adolfo Gordo (n° 1.641), a qual estipulava a imediata 

extradição de qualquer estrangeiro considerado indesejável e perturbador da ordem 

social. A organização de greves e sindicatos pelos anarquistas também teve duras 

consequências, como a criação do decreto que dissolvia a União Geral dos Trabalhadores 

e outros três sindicatos, em 1918, seguida da prisão de 78 anarquistas. Em 1920, todos os 

exemplares dos jornais A Plebe e Spartacus foram aprendidos e dois outros decretos 

antianarquistas foram aprovados. Em 1921, foi aprovado o Decreto n° 4247, que 

atualizava a Lei Adolfo Gordo e autorizava a expulsão de imigrantes que estivessem há 

menos de 5 anos no país e impunha condições de entrada a novos imigrantes, além de 

tornar crime qualquer atividade que incentivasse a mobilização popular. 

Em 1924, é promulgado o Decreto n° 16.761 que, em seu artigo 1°, proíbe a entrada 

de imigrantes passageiros de 2ª e 3ª classes e exige documentação que comprove a origem 

e os antecedentes policiais destes. 

 
Art. 2º A entrada no território nacional soa autoridade 

competente, na fronteira ou porto de desembarque, os 

documentos devidamente authenticados que provem sua boa 

conducta, bem como a respectiva carteira de identidade, com 

photographia, indicação de idade, nacionalidade, estado civil e 
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profissão, impressões digitaes e caracteristicos pessoaes. 

(BRASIL, 1924, sic5). 

 
Durante os governos de Artur Bernardes (1922-1926) e Washington Luís (1926-

1930), as punições aos anarquistas, sindicalizados e antifascistas são tornadas muito mais 

severas, sendo que muitos são torturados e mortos nesse período, considerado de 

arbitrariedades e de excessos policiais. São criados diversos dispositivos de afastamento 

da vida pública aos considerados “perigosos”. Além dos presídios, campos de trabalhos 

forçados foram instalados em ilhas, como “as Cobras, Trindade, Rasa, das Flores e de 

Bom Jesus”, a fim de que garantissem o isolamento dos detentos. Nada disso, no entanto, 

se comparava às condições impostas aos confinados na Colônia Militar de Oiapoque, 

mais conhecida como Clevelândia ou no navio-presídio Campos.   

 

A mão de obra escrava confinada na Sibéria brasileira, foi lançada 

numa vala comum contendo pessoas presas por motivos político-

ideológicos e bandidos comuns. Clevelândia foi o exemplo mais 

cruel desse tempo. Toda uma gama de brasileiros revoltosos: 

tenentistas, anarquistas, ladrões, cafetões, vadios, loucos e outros 

simplesmente considerados como desclassificados pelo governo, 

foram esquecidos nos confins do Brasil. Inicialmente, foram 

jogados no porão do navio-prisão “Campos”, aguardando uma 

espécie de julgamento fantasma que nunca chegou. A primeira 

leva desses homens foi enviada, em dezembro de 1924, para uma 

longa viagem de navio com escala em Belém até a foz do rio 

Oiapoque. De lá, um vapor fluvial, o chamado gaiola, os levou rio 

acima até o ponto navegável mais próximo da colônia. Seguia-se 

outra viagem, segundo os relatos, às vezes de canoa, às vezes a 

pé, atravessando os igarapés, dezoito quilômetros mata adentro, 

chegando enfim, ao inferno equatorial. (ROMANI, 2003,117-

118). 

 

                                                 
5BRASIL, 1924. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16761-
31-dezembro-1924-503902-republicacao-88581-pe.html 



Acesso Livre n. 8   jul.-dez. 2017 
 

18 
 

Campos, o navio-presídio, era considerado o “purgatório” pelo qual se passa antes 

de chegar ao “inferno verde”, apelido dado à Clevelândia. Para a Clevelândia “foram 

enviadas, além de lideranças anarquistas, algumas levas de operários imigrantes, 

brasileiros de várias procedências e dissidentes políticos6”. Segundo dados trazidos por 

Pinheiro (1991), no período de 1924 a 1927, dos 946 presos de Clevelândia, 491 

morreram. As causas de tantas mortes eram bastante conhecidas dos militares e políticos 

envolvidos com a manutenção do lugar: fome, doenças, precárias condições de higiene e 

a violência policial. Alia-se a isso o total isolamento dos detentos, impossibilitados de 

manter qualquer contato com seus familiares, sem direito a atendimento médico ou 

hospitalar, que morriam de inanição. Os sobreviventes, todavia, sofreram tamanha 

violência e traumas que jamais se recuperam da experiência. 

Segundo Parra (2003), após 1937, o governo Vargas passa a atuar de maneira mais 

discreta perante o povo. Assim, a censura às atividades libertárias é feita por meio de 

Circulares Secretas e Ordens de Serviço confidenciais. A eliminação da oposição 

antifascista, no Brasil, insere-se na política nacionalista desencadeada durante a Era 

Vargas, a qual visa formar no país um Estado totalitário aos moldes do que foi feito na 

Itália, por Mussolini.  

Além da intensa perseguição empreendida pelo Estado, rupturas internas 

contribuíram com o enfraquecimento do movimento. Em 1922, alguns membros deixam 

o movimento libertário para fundar uma célula comunista no Brasil, no entanto, 

inicialmente, muitos dos princípios que propagam continuam sendo anarquistas e, por 

isso, não são reconhecidos pelo Comintern. A partir da década de 30, comunistas e 

anarquistas passaram a concorrer pela adesão dos operários as suas respectivas 

organizações sindicais. Para o Estado essa disputa só tinha a favorecer, pois, nas palavras 

de policiais da época, “assim divididos, nada de importante eles farão, a não ser algum 

conflito devido ao divisionismo das ideias7”.  

 

Os agitadores, os mercenários a soldo de ideias estrangeiras, os 

sem-pátria e os aproveitadores de todas as situações começaram 

a perturbar o ambiente da pátria com os seus movimentos 

desagregadores e dissolventes. Inimigos de Deus, inimigos do 

                                                 
6 SAMIS, 2002, p. 19. 
7 Relatório do Gabinete de Investigações. São Paulo, 1933. Pront. 1123. Sindicato dos Operários 
Metallúrgicos. Doc. 20, fl 20. DEOPS/SP, DAESP. 
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Brasil e inimigos da família brasileira começaram a pregoar, em 

associações supostamente nacionais, ideias que punham em 

perigo a garantia da ordem e a estabilidade de nossas instituições. 

Essa agitação visava a obtenção do poder, com o fim de 

transformar o Brasil em um país de opressão e miséria. Em que 

as liberdades perecessem e o trabalho passasse à escravidão. 

(BARROSO, 1942, p. 78). 

 

Através de uma mobilização nacionalista de cunho fascista, instauram-se, no 

Brasil, campanhas contrárias à presença estrangeira. As propostas anarquistas são 

tomadas pelo discurso populista de Vargas, e os partidários do Partido Comunista se 

incumbem de denunciar e impedir a rearticulação dos libertários. Uma violenta 

polarização da sociedade civil brasileira abre espaço para que o Estado e seus órgãos 

reguladores, como a polícia e o sistema judiciário, tornem-se cada vez mais necessários 

à contenção dos ânimos subjetivados para ver no irmão operário a ameaça do inimigo 

interno. Os vários documentos jurídicos e educativos, nascidos da atuação de Campos e 

do governo ditatorial estadonovista, tecem redes burocráticas que impedem, com força 

crescente, o exercício da liberdade. 

Intimamente relacionado à história do Anarquismo no Brasil, o DEOPS, 

Departamento de Ordem Política e Social, foi criado em 30 de dezembro de 1924, pela 

Lei nº 2304, para reprimir e vigiar os movimentos políticos considerados subversivos ou 

contrários ao governo e ao Estado. Foi amplamente utilizado nos regimes ditatoriais 

Estado Novo e Ditadura Militar. Este órgão, no entanto, diretamente relacionado ao 

esquecimento do Anarquismo, manteve sob seu poder uma série de informações sobre os 

anarquistas e suas atividades que se constituem em uma fonte imprescindível para se 

resgatar a história do movimento no Brasil e compreender como eram vistos pelo Estado.  

Lúcia Silva Parra ( 2003, p. 97-183), a partir de uma análise do material do 

DEOPS sobre os anarquistas, traz uma relação das profissões ocupadas pelos militantes 

fichados, são elas: pintores, professores, sapateiros, contadores, tipógrafos, operários, 

comerciantes, mecânicos, padeiros, motorneiros, tecelões, agricultores, pedreiros, 

vidreiros, caseiros, metalúrgicos, eletricistas, lavradores, litógrafos, vidreiros, 

comerciários, marceneiros, estudantes, ferroviários, confeiteiros, tintureiros, jardineiros, 

guardas de prédios, carpinteiros, jornalistas, químicos, alfaiates, jornaleiros, serradores, 

negociantes, e fiscais da Light (companhia elétrica). Entre os militantes considerados 
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liderança pelo estado não se encontram pessoas que não sejam das classes populares. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que as estratégias educacionais libertárias realmente eram 

eficientes, enquanto propostas de Educação Popular, pois, segundo dados do DEOPS, 

apenas 3,19% dos anarquistas fichados não eram instruídos, em um período em que 70% 

da população do país era analfabeta. 

 

(In)conclusões 
 

A história do Anarquismo no Brasil é atravessada por relações de poder e disputas 

por um território educacional e um campo político que, pela primeira vez na história, 

defendeu a autonomia legítima das classes populares. Mais do que ninguém, os 

Libertários perceberam o poder que a educação das classes populares concedia ao Estado, 

poder esse utilizado para manter uma estrutura de desigualdade em que a maior parte da 

população vivia em estado de miséria. A eliminação desta vertente do cenário nacional 

foi o ponto fundamental para a livre atuação do fascismo durante o Estado Novo. 

Nota-se que, apesar de terem sido fundadas diversas escolas anarquistas no 

período abordado, o conceito de educação e de educador libertário, mesmo em suas 

dissidências positivistas, não era de escolarização, não se restringia à instrução, nem a um 

espaço, com dogmas e fórmulas de salvação. Longe disso, o pensamento libertário 

propunha a autoeducação permanente, a autogestão e a ação direta. Princípios que tornam 

possível um exercício de poder sobre si mesmo contínuo. Não há razões para se apartar 

experiência educativa e vida cotidiana, política, laboral e seus espaços de autoeducação, 

para o amor, o pensar, o saber, o fazer.  

Com essa compreensão de educação como enfrentamento, possibilidade de 

existência de liberdade, atrelada a existência e de movimento contínuo, produziram-se 

diversas ações educativas como a publicação de jornais, livros e periódicos, a oferta de 

bibliotecas para ensino mútuo, a experiência de uma Universidade Popular, peças de 

teatro, panfletagens, festas, discussões políticas e até greves. Se se pode falar em uma 

educação anarquista, estes seriam seus fundamentos: o exercício da liberdade viva e 

latente em cada impulso humano, a vivência do poder não autoritário e regulador; o fim 

da submissão aos preconceitos sociais advindos do estado, da igreja e de todas as 

instituições; a liberação da obediência e da escravidão intelectual.  

Nessa sociedade de pessoas livres não haveria espaço para a escravidão, para a 

violência das guerras nem para a iniquidade, pois não se reconhecem fronteiras, estados, 
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nações, direito à propriedade, soberania, crença ou credo que seja imposto, que maltrate, 

que desconfigure o corpo e a mente. Nada pode ser tão belo e tão difícil quanto ser o 

único responsável pelas escolhas que se tem. A educação libertária não propunha uma 

existência sem conflitos e dores, mas uma constante revisão das possibilidades dessa 

existência, uma autoeducação que perpassa todo e cada impulso da vida e tem sua duração 

condicionada a esta, enquanto se viver. “Aí! Então, não haverá mais mendigos nem 

potentados, porque o homem, emancipado, de posse de todos os seus direitos, saberá tirar 

da nossa mãe Natureza o pão da alegria e o pão da vida”8. 
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