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MARQUES DA COSTA
COMPLETA UM ANO

Iniciando suas atividades no final de 2004 o Núcleo de
Pesquisa Marques da Costa, que funciona no âmbito da Biblioteca
Social Fábio Luz completou no dia  8 um ano de existência.  Den-
tre as atividades que desenvolveu está o lançamento, em um pe-
ríodo de seis meses, de dois  livros.  Já em dezembro saiu pela
Editora  Achiamé  a Crônica dos Primeiros Anarquistas no Rio de
Janeiro (1888-1900) de Milton Lopes e no 1º de Maio o trabalho
clássico do anarquista espanhol (galego) Ricardo Mella  A Tragé-
dia de Chicago pela mesma editora.
          Uma terceira obra está prevista para ser lançada sob o
selo do NPMC.  Trata-se de um livro alusivo a Ideal Peres, mili-
tante histórico do movimento anarquista no Rio de Janeiro.  Ho-
menageado com uma sessão especial pelo Círculo de Estudos
Libertários que leva seu nome - o CELIP - na data de seus dez
anos de falecimento (16 de agosto), a reconstituição da  vida de
Ideal Peres é  importante já que é o próprio histórico da atuação
anarquista durante cinco décadas. Neste sentido o NPMC já ex-
pediu correspondência a diversos companheiros que conhece-
ram pessoalmente Ideal em diversos momentos de sua biografia
para que prestassem depoimentos para compor a obra, já tendo
alguns enviado material.  Com o mesmo  objetivo os membros
do NPMC efetuam pesquisa para seleção de textos de autoria de
IP e de escritos a ele alusivos.
         Em contato com outros anarquistas pesquisadores do
anarquismo o NPMC já conta com sócios correspondentes como

Eliseo Fernandez, da União Libertária do Ferrol,  especialista na
história do anarquismo na Galícia que vendo prestando grande
ajuda e incentivo ao Núcleo.  Também da Espanha já aceitou ser
nosso associado Miguel Angel Pradera, da Fundación Anselmo
Lorenzo, que nos visitou a 10 de agosto, tendo recebido cópia de
seis obras de Maria Lacerda de Moura para suas pesquisas. O
Núcleo mantém ainda contato com Edgar Rodrigues (que enviou
para nosso acervo cópias da revista Renovação coordenada por
Marques da Costa) e Pietro Ferrua (há muitos anos residente nos
EUA). Fornecemos apoio ao companheiro Gianpiero Landi, da
Biblioteca Libertaria Armando Borghi (Castel Bolognese, Itália),
que também nos visitou a 22 de agosto.  Em apoio a sua pesquisa
sobre a trajetória do anarquista italiano Nello Garavini no Rio
(1926-1946) o Núcleo descobriu  o endereço de livraria que
este possuiu no Rio, tendo enviado diversas fotos dela a Landi.
Busca realizada no Arquivo Nacional permitiu ainda que repas-
sássemos diversos dados sobre a chegada de Garavini e sua fa-
mília ao Brasil. Estão em curso trabalhos sobre as revoltas
libertárias no Rio, a pedido da FARJ e sobre a memória anarquis-
ta dos tecelões do RJ.
               Por último, mas não menos importante, o Núcleo iniciou
a publicação de seu informativo, o emecê de que vocês têm em
mãos a terceira edição. Para 2006 espera-se que o NPMC possa
prestar apoio a eventos comemorativos de datas importantes
para o anarquismo no Rio de Janeiro e no Brasil.

Maio de 1886, Chicago, Estados Unidos da Amérikkka.
Mais uma vez o longo braço do capital e do estado descem sobre
um movimento operário em ascensão, constituído por homens e
mulheres de diferentes nacionalidades que se uniam em autode-
fesa contra sua escravização em uma pretensa terra prometida.
Depois de dois dias de manifestações em massa pela cidade a 3
daquele mês a polícia atira, mata, fere e espalha o pânico.  No dia
seguinte novos protestos, ainda de cunho pacífico, mas uma bomba
é lançada sem que se saiba por quem, causando a morte de meia
dúzia de pessoas e ferindo dezenas de outras. Segue-se fogo cer-
rado da polícia aumentando o número de mortos e feridos de
ambos os sexos e de todas as idades.  O atentado serve de pre-

texto para que as autoridades desencadeem uma onda de terror
sobre o movimento social de que os anarquistas são os grandes
inspiradores. Em uma farsa de julgamento dois anarquistas,
Samuel Fielden e Michael Schwab são condenados à prisão per-
pétua. Oscar Neebe a 15 anos de prisão, Adolf Fischer, Albert
Parsons, August Spies Ludwig Lingg e George Engel são sentenci-
ados à morte. Lingg suicida-se na prisão com explosivos. Os
demais morrem na forca a 11 de novembro de 1887.

O clamor público ocasionado pelo assassinato legal foi
tão grande que mesmo a justiça estatal e burguesa teve que se
dobrar,  anistiando (“processo pelo qual o governo perdoa a
você crimes que ele cometeu”, segundo o Barão de Itararé” ) os

LIVROS SOBRE ORIGENS...



sobreviventes e decretando a revisão do processo.  Em 1889
congresso operário realizado em Paris decidiu que a partir de
1890 no dia 1º de Maio os trabalhadores promoveriam em todo
o mundo atos que reafirmassem sua união e sua disposição de
luta, o que efetivamente passou a ocorrer. No entanto como Sér-
gio Mesquita, membro do NPMC, enfatiza em seu prefácio à
Primeiro de Maio Dia de Luto e Luta A Tragédia de Chicago de
Ricardo Mella (Achiamé: Rio de Janeiro, 2005) ”nele já incidiram
altas doses de mistificação
e falseamento de seu valor
primordial. Examinar sua
origem histórica constitui,
neste sentido, um exercí-
cio de  esclarecimento e
de inspiração para nossa
atuação social nos dias
atuais.”

Este trabalho clás-
sico foi publicado pela pri-
meira vez pouco depois
dos acontecimentos de
Chicago, em 1889. Ricar-
do Mella, seu autor, nasceu
em Vigo, na Galícia,
Espanha em 1861 de uma
família de artesãos. Seu pai,
operário chapeleiro, era
um republicano federalis-
ta. Aos 16 anos Ricardo
iniciou sua militância no partido de Pi y Margall, mas aos vinte
anos, já tendo o jornalismo como profissão denunciou políticos e
jornalistas por um desfalque bancário.  Como resultado Mella é
quem foi condenado a 4 anos e 3 meses de desterro e a pagar
multa.  Como resultado desta condenação injusta (como seria
depois a dos Mártires de Chicago) orientou-se para o anarquismo.
Em seu desterro em Madri colabora com a Revista Social. Casa-
do e indo trabalhar em Sevilha entra em contato com o

anarquismo da Andaluzia. Atuando no jornalismo e na propagan-
da do movimento anarquista em períodos de maior ou menor
participação política Mella,  vem a falecer na sua cidade natal,
Vigo, em 1925. A edição deste livro, muito bem ilustrado através
de ótimo trabalho de pesquisa e com uma produção gráfica que
também merece ser elogiada, foi produto do esforço de alguns
integrantes do Núcleo Marques da Costa. Seu lançamento se deu
pela editora Achiamé do Rio de Janeiro que tantos bons títulos

libertários vêm acumulan-
do nos últimos anos e coin-
cidiu com o 1º de maio de
2005, contando com o su-
porte do Sindicato dos
Previdenciários –
Sindsprev-RJ e do Sidscope
– Sindicato dos Servidores
do Colégio Pedro II.

Outro lançamento da
Editora Achiamé ocorreu no
final de 2004 e também fala
de origens, mas não de uma
data, mas do próprio movi-
mento anarquista no Rio de
Janeiro.  Trata-se de Crônica
dos Primeiros Anarquistas no
Rio de Janeiro (1888-1900)
de autoria de Milton Lopes,
também pertencente ao
NPMC. Texto oriundo de

palestra que o autor pronunciou durante  o Colóquio Internacional
Libertário no Rio e em São Paulo e  em que, segundo o prefácio de
Alexandre Samis e de Renato Ramos,  leitor poderá encontrar “a
evidência   de muitos campos ainda inexplorados pela pesquisa da
História Social carioca.” As artes de capa e pesquisa de fotos de
ambos os livros ficaram a cargo de Gabriel Amorim, também com-
ponente do Núcleo. O NPMC pretende em breve realizar outros
lançamentos, produto de suas atividades.
                                                                                             Milton Lopes

Capa e contracapa do livro de Milton Lopes

Há personagens da História que constituem verdadeiros
paradigmas, no sentido de que condensam em si uma série de
questões de relevante importância para seu tempo e mesmo
para  futuro.  Tal foi o caso de Antonio Bernardo Canellas (1898-
1936), militante anarquista, depois comunista e ainda  tenentista
biografado com muita competência pela jornalista Iza Salles em
Um Cadáver ao Sol (Rio de Janeiro: Ediouro, 2005). Nascido em
Niterói e tipógrafo de profissão, Canellas se lança muito cedo à
luta social.  Aos 17 anos já dirige na cidade de Viçosa, no interior
de Alagoas,  o jornal anarquista Tribuna do Povo, que dura 18
edições com a ajuda de leitores, assinantes e anunciantes (pou-
cos) e é fechado pelos poderosos locais desgostosos com a cam-
panha antimilitarista desenvolvida pela publicação e por pres-
são policial (“publicamos a versão dos presos e a polícia não
gostou. Vai daí que o comissário nos chamou para nos dizer,
muito policialmente, que não queria mais reportagens”- Antonio
Bernardo Canellas)

Mudando-se para Maceió Canellas passa a editar A Se-
mana Social, empastelada quando da declaração de guerra do
Brasil à Alemanha em 1917, escapando Canellas por pouco da
fúria da turba.  Em Recife, logo a seguir, desenvolve campanha

pela adoção do método educativo das escolas libertárias La Ruche
cuja experiência transcorria na França encabeçada por Sebastien
Faure e passa a publicar mais um jornal, novamente com o título
de Tribuna do Povo.  Com a revolução russa em 1917 e a fundação
do PCB em 1922 Canellas adere ao bolchevismo na ilusão de
que ali se encontraria um novo libertarismo.  E é aí que começa
sua tragédia.  Credenciado pelo partido é enviado no mesmo ano
a Moscou para representá-lo no 4º Congresso da Internacional
Comunista . Se formalmente havia aderido ao marxismo, seu
modo de ser continuava libertário. Traído por sua formação anar-
quista e um peixe fora d´água em meio ao centralismo que presi-
dia as reuniões da IC defende o direito de exposição de suas
idéias,  vota contra aquelas que não lhe parecem corretas, inter-
pela o então todo poderoso Trotsky em um debate, que lhe vale
ser alcunhado pejorativamente de “o fenômeno da América do
Sul”. O resultado é que o PCB não é aceito como membro da IC.
Submetido a um processo ainda em Moscou, Canellas será obje-
to de outro quando de sua volta ao Brasil sofrendo um processo
interno no partido brasileiro, sendo o primeiro militante a ser
dele expulso.  Graças a esta façanha o PCB consegue ser enfim
admitido na Internacional Comunista.

NOVO LIVRO: UM CADÁVER AO SOL


