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emecêMemória é Luta! 

ANARQUISTAS GAÚCHOS
NO RIO DE JANEIRO

A história do movimento anarquista do Rio de Janeiro registra 
a passagem de diversos militantes gaúchos. Entre os que aqui 
estiveram rapidamente, podemos assinalar o alemão Friedrich 
Kniestedt. Nascido em 1874, Kniestedt bem cedo iniciou sua 
militância em sua terra natal, tendo 
atuado com Kropotkin e Malatesta.  
Ao sair da Alemanha para escapar a 
perseguições das autoridades, imigrou 
duas vezes para o Brasil. Na primeira, 
em 1909, passou uma temporada na 
Hospedaria dos Imigrantes na ilha das 
Flores (Rio de Janeiro), de onde seguiu 
para o Paraná, onde se estabeleceu 
como agricultor. De sua primeira passa-
gem pela então capital federal, Kniestedt 
recordava-se do desapontamento dos 
imigrantes que imaginavam um país co-
berto de mata virgem e, portanto, cheio 
de oportunidades, e se deparavam com 
uma cidade moderna. Regressando ao 
Brasil em 1914, passou nova temporada 
na Ilha das Flores, seguindo novamente 
para o Paraná, de onde foi para Pelo-
tas e Porto Alegre em 19171. No Rio 
Grande do Sul, Kniestredt colaborou 
com ou editou as publicações A Luta 
(em 1918 e 1928), O Sindicalista (órgão da Federação Operária 
do Rio Grande do Sul), Der Fei Arbeiter (1920), Aktion (1933), 
Alarm (1937) e Das Deutsch Busch (1937)2. Desenvolvendo sua 
militância entre os trabalhadores da numerosa colônia alemã 
do estado, Kniestedt organizou em fevereiro de 1923 uma 
grande reunião das Associações Operárias de Língua Alemã 
(143 entidades representadas), pregando a paz entre elas e 
seu não envolvimento com partidos políticos3. Opondo-se à 
política do PCB no meio sindical, Kniestedt ainda combateu 
ativamente o nazismo dentro da colônia alemã4. Organizador 
dos congressos operários regionais de 1920 e 19255, Kniestedt 
sofreu numerosas prisões, a última das quais, a 12 de outubro 
de 1947, teria acabado por vitimá-lo.

A participação nos congressos operários realizados no Rio de 
Janeiro também constituiu aspecto importante da presença 

dos anarquistas gaúchos na cidade. Do I Congresso Operário 
Brasileiro (1906) participou Carlos Dias, que havia deixado o 
Ro Grande em 1897 já por problemas políticos6.  Em 1904, 
Dias constava como encarregado de correspondência do jornal 

específico anarquista O Libertário. Nos 
anos seguintes ao I COB, Dias partici-
pou ativamente nos protestos contra 
a execução de Ferrer no Rio (1909) 
e de campanha antimilitarista (1908). 
Colaborou com os jornais anarquistas 
Novo Rumo (1906-1907) e A Guerra 
Social (1911-1912), além de A Voz do 
Trabalhador, órgão da Confederação 
Operária Brasileira. Em 1918 foi preso 
por ser considerado um dos cabeças 
da tentativa insurrecional anarquista do 
Rio. Primeiro diretor do jornal Voz do 
Povo em 1920, deixou as obras Semeando 
para Colher (Biblioteca de A Vida, Porto, 
1912), A Luta Sindicalista Revolucionária 
(Biblioteca Sociológica, RJ, 1918), Perpe-
tuidade do Erro e da Mentira (Biblioteca 
de Educação Nova, RJ, 1922). 

Os anarquistas gaúchos também de-
sempenharam importante papel no 

desmascaramento do congresso operário pelego de 1912. 
A recusa das credenciais do anarquista gaúcho Cecílio Vilar, 
representante da União Tipográfica de Porto Alegre e então 
secretário da Federação Operária do Rio de Janeiro, ocasionou 
a retirada em sinal de protesto e solidariedade dos represen-
tantes do Rio Grande do Sul com Djalma Fetterman (1893-
1973) à frente7.  Fetterman, filho de um sapateiro alemão com 
uma filha de escravos, foi metalúrgico, ourives e gráfico, tendo 
lecionado português, alemão e francês durante anos na Escola 
Elisée Reclus de Porto Alegre. Militante ativo na greve geral de 
1917, em 1919 foi aprovado em concurso para os Correios, 
mudando-se para o Rio de Janeiro, onde residiu até 1943.  Após 
uma breve estada em Porto Alegre, Fetterman retornou ao Rio, 
onde veio ao falecer em 19478.

O 2º Congresso Operário Brasileiro, em 1913, contou com 
a presença de diversos anarquistas gaúchos. Dentre eles o 

Cecílio Vilar



ELISÉE RECLUS NA UERJ
Durante a  Semana de Graduação Geografia realizada na 
UERJ/FEBF, na mesa Redonda: “Geografia e Ensino”,  do dia 26 
de Outubro de 2010, foi apresentada a palestra “Èlisée Reclus 
e a Educação Integral, suas Relações com o Movimento Op-
erário”, proferida por Robledo Mendes, militante da FARJ e 
membro do  Núcleo de Pesquisa Marques da Costa. Os estu-
dantes gostaram de acessar informações sobre o eminente 
geógrafo e suas contribuições na educação.

pedreiro italiano Luís Derivi (1885-1959), um dos editores do 
jornal anarquista de Porto Alegre A Luta, fundador da União 
dos Pedreiros e grande ativista da greve de sua categoria em 
19119. O 3o Congresso Operário Brasileiro (1920), por sua vez, 
contou entre seu participantes com ao alfaiate alemão Maurício 
Feldman, que fez parte de sua comissão promotora e da mesa 
diretora, onde apresentou proposta de luta pelas 44 horas de 
trabalho semanais10. Do mesmo congresso participaram Cecílio 
dos Santos e Orlando Martins11.

Do grupo de escritores anarquistas que ao início do século XX 
conviviam no Rio também fazia parte Marcelo Gama (Possidô-
nio Cezimbra Machado, 1878-1915). Comerciário, teatrólogo 
e jornalista, autor do drama antimiltarista Avatar12 bastante 
representado pelos grupos de teatro social anarquista. Cola-
borou em A Luta, jornal anarquista de Porto Alegre e na Escola 
Elisée Reclus, enquanto escrevia no Correio do Povo daquela 
capital. Mudando-se para o Rio, foi vitima de acidente fatal ao 
ser projetado de um bonde no viaduto do Engenho Novo, na 
noite de 7 de março de 1915, caindo sobre a linha férrea quando 
se dirigia a sua casa no Méier. Gama convivia bem com seus 
pares, sendo amigo de Fábio Luz e Lima Barreto, que no dia 9 
de março publicou uma emocionada crônica sobre a morte 
de Gama no Correio da Noite13. O Rio também acolheu o poeta 
gaúcho Gomes Ferro (Henrique Gomes Ferreira, 1886-1963). 
Ferro tornou-se anarquista quando estudante de medicina em 
Porto Alegre, tendo colaborado com as publicações Pau Bate 
(1905), A Luta (1906-1912) e Lúcifer (1907-1911). Criou um 
grupo filodramático e também lecionou na Escola Elisée Reclus. 
Por suas idéias anarquistas, foi expulso da faculdade em Porto 
Alegre. Vindo para o Rio, onde viveu ente 1911 e 1912, aqui 
também não conseguiu vaga, acredita-se que por influencia da 
igreja católica (Gomes era um anticlerical ferrenho). Gomes 
Ferreira terminou por graduar-se na Suíça14.

Assim como Carlos Dias, Cecílio Vilar (Henrique Augusto 
Martins, 1888-1918) também chegou ao Rio de Janeiro como 
fugitivo, no ano de 1912. Os irmãos e irmãs de Cecílio também 
eram militantes anarquistas, tendo um deles, Nino, morrido na 
Clevelândia. Vilar começara a militar em Porto Alegre em 1906. 
Chegando ao Rio, organizou o Grupo Jovens Libertários e, 
durante dois anos, teria grande atuação nos meios libertários 
do Rio15.

O engenheiro Orlando Correa Lopes (1873-1927) tornou-se 
anarquista a partir de 1912, começando a desenvolver sua 
militância no jornal A Época. Fez parte da equipe da revista 
anarquista A Vida (1914-1915) e da publicação anarquista Na 
Barricada (1915-1916). Em 1915 foi o presidente do Congresso 
Internacional da Paz realizado no Rio. Colaborou no jornal 
anarquista O Jerminal do Rio (1919).  A partir de 1922 dedica-
se à direção da Escola Visconde de Mauá, ainda no Rio, onde 
veio a falecer16.

Outro anarquista gaúcho a marcar presença no Rio foi Zenon 
de Almeida(1892-1940). Nascido em Porto Alegre, filho de imi-
grantes poloneses, seu nome original era Zenão Budaszewski. 
Em 1907 alistou-se na Marinha, correndo o mundo e voltando 
em 1911, já anarquista. Sua primeira vinda ao Rio deu-se em 
1912. Aqui participou ativamente do Sindicato dos Sapateiros 
e fez parte de grupo que reestruturou a COB, escrevendo para 
seu órgão A Voz do Trabalhador. Ainda no Rio, Zenon tornou-
se autor de peças de teatro social, tendo escrito mais de dez 

títulos, fundando o Grupo Dramático de Cultura Social em 
agosto de 1913. Voltando ao Rio Grande, Zenon trabalhou 
como químico em frigoríficos. Durante este período continuou 
enviando matérias para A Voz do Trabalhador e A Vida. Figura de 
destaque na greve geral de 1917 em Porto Alegre, Zenon foi 
preso em 1919 e expulso do estado com sua família.Voltando 
ao  Rio, vai morar na Ilha do Governador. Consegue colocar-se 
em companhia petrolífera, radicando-se em Campos. Naquela 
cidade, Zenon desenvolveu fábricas para mais de uma dezena 
de produtos. Também construiu o primeiro receptor de rádio 
da cidade. Em 1927 foi preso durante a campanha pró Sacco 
e Vanzetti17.

Esta relação de militantes anarquistas gaúchos que deram 
grande contribuição ao movimento libertário do Rio está 
longe de ser completa. Serve, porém, para assinalar a união 
que existia entre os anarquistas de diversas regiões do país. 
Assim como o Rio acolheu militantes gaúchos, o movimento 
anarquista do Rio Grande do Sul também deu abrigo e foi 
campo para as atividades de militantes de outros estados como 
João Perdigão Gutierrez, Florentino de Carvalho e João Perez. 
Anarquistas gaúchos e cariocas demonstraram historicamente 
a importância da união em torno de objetivos maiores de 
emancipação humana.

Milton Lopes
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