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DEZ MINUTOS
DE JOSÉ OITICICA

Ideal Peres

Se o professor José Oiticica estivesse situado em algum
ponto do espaço cósmico e de lá nos pudesse ver e ouvir, por
certo estaria se mofando de todos nós, ele que sempre foi tão
avesso às discurseiras , às comemorações, às charangas  e aos
foguetórios; porém como não temos a certeza do fato, e ainda
mais usando da rebeldia que sempre o caracterizou, ousamos
nos deitar neste leito de Procusto que são os 10 minutos para
falar do pensamento social do mestre.
        Anti-político,  abominou sempre a caça aos votos, os
conchavos, o carnaval eleitoral, os partidos políticos, os golpes e
os arranjos.
           Nos primórdios do século (XX), o Rio era uma cidade
suja, com ruas estreitas e tortuosas, lampiões de gás.  Importa-
vam-se da França as idéias, os perfumes e as meretrizes.  Come-
çavam a circular na Zona Sul os bondes puxados a burro.  A vida
literária era de um marasmo estarrecedor.  Pontificava o grupo
liderado por Machado de Assis que freqüentava a Livraria Garnier
e dominava a Academia.  Oposto a este grupo vinham os libertários
ou anarquistas, nos quais pontificavam Fábio Luz, introdutor do
romance social no Brasil, Elísio de Carvalho,  Curvelo de Men-
donça, Domingos Ribeiro e o escritor Lima Barreto, que havia
sido condiscípulo de Oiticica no Colégio Paula Freitas. A casa
editora da época era a Garnier, dirigida de Paris por Hipolite Garnier,
só aceitando livros de empistolados. Assim se explica porque o
grande livro de Lima Barreto, Isaías Caminha, tenha sua primeira
edição feita em Portugal.  Tal era o ambiente cultural da época.

Mas o país começava a se industrializar.  Importam-se
operários da Europa.  Espanhóis, italianos, portugueses.  O bru-
tal capitalismo do século XIX, com jornada de trabalho de 16
horas.  Exploração do trabalho do menor.  Exploração do traba-
lho da mulher.  Perseguições policiais.

Necessidade de resistência dos proletários. Formação
dos sindicatos.  Caixas de resistência e auxílio mútuo.  Necessi-
dade da cultura.  Universidades populares. Congressos operári-
os. O movimento (anarquista) se expande.

Por volta de 1912 Oiticica, desiludido dos estudos de
Direito, forja um sistema político.  Apresenta-o a um parente seu
que exclama : “ora, Oiticica, isto é anarquismo”.  Procura um
sindicato.  Conferência: “Meus Senhores, aqui não há senhores !”
Emendou após:“Companheiros”.

Dedicou-se a este movimento, levando sua cultura e sa-
ber.  Havia dias em que fazia três conferências.   Numa greve
geral em 1918, foi deportado para o estado de Alagoas.  De
volta ao Rio comício monstro o aguarda na Praça Mauá.  A polí-
cia, para evitar o escândalo, faz o navio passar a barra só depois
da meia-noite.
            Foi diretor do jornal Spartacus, colaborador ativo da Voz
do Povo, jornal diário, A Plebe, A Lanterna, sem falar nos jornais
diários que se publicavam na época no Rio.
             Três pragas se abateram sobre aquele movimento operá-
rio independente: o político profissional, o treponema bolchevista
e a violentíssima reação das classes dominantes.

Após a Revolução Russa cinde-se o movimento e há a
formação do Partido Comunista, por obra de Astrojildo Pereira
e Otávio Brandão.  Os demais rompem, junto com Oiticica, com
a fração bolchevizante.
           Em 24, nos tempos de Bernardes, sem culpa formada é
atirado na ilha Rasa onde passa sete meses e depois transferido
para  a ilha das Flores, onde escapa de ser assassinado.  Apesar
dos tremendos sacrifícios para si e para toda a sua família, pois
seus vencimentos como professor tinham sido cortados, recusa-
se, em notável carta a Jackson de Figueiredo1, a pedir clemência
a seus algozes, pois não se julgava culpado de coisa alguma. Lu-
tou contra a ditadura de Vargas. Lutou contra a estatização dos
sindicatos. Foi redator do periódico Ação Direta até o final de
seus dias.
             As palavras mudam de sentido : Casa de Tolerância, era o
nome dado antigamente às lojas maçônicas; Democracia, gover-
no do povo para o povo, transformou-se, com a Revolução Russa
em sinônimo de ditadura, haja vista as ditas democracias popula-

O texto que transcrevemos a seguir foi encontrado entre anotações e documentos pertencentes a Ideal Peres (1925-1995) , que
fazem parte do acervo da Biblioteca Social Fábio Luz.  Militante histórico do anarquismo no Rio de Janeiro, ele aqui nos fala de um anarquista
também de destaque no desenrolar destes quase 120 anos de anarquismo na cidade, o professor José Oiticica (1882-1957), a quem foi
bastante ligado, como militante e aluno do Colégio Pedro II. Escrito em estilo telegráfico, já que se destinava a uma palestra em que teria
direito a falar por apenas 10 minutos, Ideal tenta em sua exposição estabelecer um elo entre o pensamento social dos anarquistas da
geração de Oiticica e os da década de 60, em que escreve seu texto. (M.Lopes)



res. O termo socialismo que
tantos temores provocou no
século XIX, foi tomado por
Hitler com o Nacional-Socia-
lismo. Hoje até o papa e D.
Hélder Câmara se dizem
“socialistas” e são contra a
propriedade privada da ter-
ra.  Anarquismo, que significa
apenas ausência de autorida-
de irracional, neurótica, no
dizer de Erich Fromm2, e não
ausência de organização, e
tido como desordem. Se falás-
semos em Socialismo
Libertário ou Socialismo
Humanista, ou Acracia nin-
guém por certo se assustaria.  E o que pregaram os libertários ou
anarquistas assim como José Oiticica ?
a)Que o Homem é um ser de lei ética – E a psicologia moderna,
com Erich Fromm à frente, está elaborando essa ética centrada
no homem e não fora dele;
b)Que o Homem tem necessidade do transcendente- e este trans-
cendente tanto pode ser uma idéia, como uma filosofia social, ou
uma religião humanista;
c)Que o Homem é um ser imaturo – que busca sua maturidade
através do autoconhecimento e do conhecimento das leis soci-
ais.  Pois temos que concomitantemente modificar-nos e modifi-
car a sociedade. É isto que afirma Overstreet em estudo moder-
no;
d)Que o Estado é sempre opressor e alienante – A essa mesma
conclusão chega Carl G. Jung, após intensos estudos de sua psi-
cologia;
e)Propugnaram e realizaram a formação de comunidades - Onde
fosse abolido o dinheiro, a autoridade neurótica, onde o traba-
lho seria livre e não compulsivo.  Isto já é realidade nas Kibutzin
de Israel, que fornecem 2/3 da alimentação para o povo de Israel,
o que Oscar Niemeyer, renomado arquiteto brasileiro, em entre-
vista no último número de Realidade, afirma serem os embriões
de futuras cidades;
f)Lutaram intensamente pelo estabelecimento das 8 horas de traba-
lho - Luta na qual  pereceram os Mártires de Chicago, e isto vai se
tornando realidade em todo o mundo;
g)Pregaram a pedagogia livre – O respeito pela criança em forma-
ção, a total liberdade de expressão.  E isto é confirmado por A.S.
Neil com sua escola de Summerhill;
h)Analisaram substancialmente a personalidade autoritária, neuró-
tica, de nossos tempos -  E isto agora é confirmado por trabalho
de vulto dos pesquisadores americanos Frank Bronswick, Nevit
Sanford, que em livro de mais de mil páginas de pesquisas, confir-
mam a feição negativa da sociedade autoritária;
i)Lutaram pela humanização das prisões, reformatórios e abolição
dos internatos. - Anteciparam-se a Wilhelm Reich no problema da
libertação sexual, pregaram a igualdade entre os sexos, o respei-
to à criança. A Cooperação. O Federalismo. A Descentralização.
Em economia moderna a autogestão operária e a Co-gestão.
              As idéias libertárias que vieram desde Lao-Tsé (três sé-
culos antes de nossa era), por Zenon e os estóicos, pelos Essênios,
por Rabelais.  Por William Godwin, o poeta Shelley, Stirner,
Proudhon, Bakunin, príncipe Kropotkin, Landauer, o maior
geógrafo da França, Reclus, fazem parte no momento atual do
pensamento básico de um Erich Fromm, cujo livro Psicanálise da
Sociedade Contemporânea, é anarquismo puro, de um Lewis

Munford, sociólogo com os
livros Cultura das Cidades e
Origem das Cidades.  Com o
crítico de arte mais famoso
do mundo, Herbert Read,
com os planejadores sociais
Paul e Percival Goodman,
com o dr. Alex Confort, es-
critores Colin Ward, Iaroslav
Hasek, Bruno Traven,
George Woodcock etc. Ci-
neastas como Jean Vigo e
Buñuel.  Pintores como
Vlamik, Courbet.  Nada
apresentam de absurdas
dentro da lógica e da experi-
mentação.  Apenas um nome

assusta.  E se fizermos como o personagem de Kafka,esperando
que a porta seja aberta, quando sempre ela o esteve, perdere-
mos uma oportunidade de alargar nossos horizontes.

Deixou Oiticica vasta obra dispersa em jornais, revistas e
manuscritos que estão sendo compilados para publicação.

Para encerrar minha parte, um soneto satírico de Oiticica,
parte de sua obra um tanto desconhecida : dirigida ao ministro
do trabalho de Getúlio Vargas, Lindolfo Collor :

                 Collor, tu és o suco dos ministros,
                 És pernóstico, és besta, és falastrão,
                 Tocas bombo, guitarras e sistros,
                 Charanga reles da Revolução !

Bradas ao povo em todos os registros :
“Eu sou o portador da salvação” !
Mas quem não vê teus cálculos sinistros
Por trás da tua nova orientação ?

                   E vós Pimenta, Agripino –3 olha que penca !
                   Os dois ladrões ao lado de um Jesus !
                   Collor, as tuas leis. Dão numa encrenca !

Supões que os operários são zulus ?
Se em  toda a Terra o Estado se despenca
Hás de ir também, Sandeu, no catrapuz !

               Neste deserto de homens e idéias que é o Brasil, Oitici-
ca foi um homem. Foi um pensamento atuante e sobretudo um
caráter vertebrado.

Notas:
1 Jackson de Figueiredo (1891-1928) advogado, jornalista e professor,
foi um dos principais expoentes do pensamento católico conservador,
estando à frente da fundação no Rio na década de 1920 do Centro
D. Vital, órgão difusor do pensamento clerical.

2 Erich  Fromm foi um dos pensadores da chamada Escola de Frankfurt
(assim como Adorno, Marcuse, etc) que na Alemanha de entre as duas
guerras mundiais produziram uma interpretação do mundo libertária.
Perseguidos pelos nazistas alguns  fugiram para outros países s. Só de-
pois da 2ª Guerra a Escola se recompôs com alguns dos sobreviventes
do holocausto nazista.

3 Joaquim Pimenta e Agripino Nazaré, depois de se terem dito anarquis-
tas e socialistas aceitaram cargos de assessoria no recém criado Minis-
tério do Trabalho de Getúlio Vargas.

Ideal Peres palestra no  Círculo de Estudos Libertários, que
depois adotou o  seu nome


