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“Ele se foi” dizia título de texto na primeira página do
jornal anarquista Ação Direta 1 há cinco décadas atrás, em
julho de 1957. O “ele” a que se fazia referencia era o pro-
fessor José Oiticica, um dos maiores militantes do movimento
no Rio e talento invulgar em diversas áreas do conhecimen-
to humano, a começar pelo da língua portuguesa de que era
catedrático no Colégio Pedro II
desde que ali ingressara por con-
curso em 1916, apesar de pres-
tar prova demonstrando os er-
ros de seus argüidores.

José Rodrigues Leite e
Oiticica havia falecido subita-
mente de um enfarte a 30 de ju-
nho de 1957.  Seu nascimento
havia ocorrido a 22 de julho de
1882 em Oliveira, Minas Gerais,
quarto filho de antigo constitu-
inte e senador da república. Aos
seis anos foi expulso do Seminá-
rio Arquidiocesano de São José
em Petrópolis por ter se rebela-
do contra os “bolos” aplicados
por um padre mestre.2  A seguir
foi matriculado no Colégio Paula
Freitas na Tijuca onde travou co-
nhecimento com o futuro escri-
tor e também anarquista Lima
Barreto (1881-1922)3.  Aos 15 anos Oiticica ingressou na
Escola Politécnica para seguir curso de Desenho.A leitura
de livros de sociologia, porém, leva-o ao curso de Direito
em Recife e no Rio. Formado, desilude-se logo com os mei-
os jurídicos para resolver as grandes e pequenas questões
sociais. Suas atividades voltam-se então para a educação.  Em
1905, ano de seu casamento com sua prima Francisca
Bulhões, funda com esta o Colégio Latino-Americano no Rio,
a experiência fracassa, pois o casal admitia numerosos alu-
nos carentes de recurso financeiros.  Depois de dirigir por
dois anos uma escola municipal em Santa Catarina, Oiticica

JOSÉ OITICICA
 UMA EXISTÊNCIA PELA AÇÂO DIRETA

volta ao Rio.  Em 1911 estréia na literatura, e já era jornalis-
ta desde 1901.

É em 1911, depois de tantas desilusões com a reli-
gião, o direito, a educação e o Estado que José Oiticica irá
dar um passo decisivo em sua vida.  Após ouvir de um pa-
rente seu que suas idéias de transformação social eram

“anarquismo puro”, Oiticica desco-
bre-se ideologicamente anarquista.
O jornal anarquista Guerra Social, edi-
tado no Rio, chama a atenção em seu
número de 14 de agosto de 19124

para um curso de sociologia na Liga
Anticlerical do Rio de Janeiro, minis-
trado por Oiticica. E é ainda em um
jornal anticlerical, A Lanterna, de SP,
que Oiticica publica um artigo sobre
o fuzilamento de Ferrer em outubro
de 1912. Esse ano o vê também
engajar-se ativamente no movimen-
to sindicalista revolucionário.

Fato importante na biografia de
Oiticica ainda nesta fase foi sua par-
ticipação na revista anarquista A Vida,
editada no período de 1914-1915 no
Rio. Nomeado professor de portu-
guês do colégio Pedro II depois de
árduo concurso em que expôs os
erros dos componentes da banca

que o examinava, Oiticica não deixou decrescer seu espírito
rebelde em função do cargo. Em 1918 Rui Barbosa pronun-
cia conferência em teatro do Rio com fins eleitorais, prome-
tendo pequenas vantagens aos operários, entre os quais des-
canso de 8 dias para a mulher depois do parto. Oiticica es-
creve artigo “que causou emoção em todos os setores polí-
ticos e sociais, pois demonstrava de forma, eloqüente que o
famoso tribuno baiano desconhecia em absoluto a vida trá-
gica dos trabalhadores e a verdadeira solução para os seus
graves problemas.”5  Ainda a 19 de abril daquele mesmo
ano a audácia de Oiticica iria ainda mais longe ao publicar no
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jornal A Rua uma carta aberta ao todo poderoso chefe de
polícia do Distrito Federal que havia fechado a Federação
Operária. Oiticica argumentava que os militantes anarquis-
tas presos ou perseguidos eram pessoas de elevada condi-
ção ética, ao contrário do rebotalho de que era constituído
o quadro de agentes policiais, especialmente os “secretas”
e informantes encarregados da repressão política.

A 18 de novembro de 1918 declara-se no Rio e em
cidades vizinhas uma greve geral insurrecional. Operários
entram em choque com o exército e a polícia. Oiticica e
outros são presos acusados por um oficial do exército de
serem os promotores de uma tentativa insurrecional. Des-
terrado para Alagoas, Oiticica ali faz propaganda entre os
pescadores, falando-lhes à luz de velas6. Ali também trava
conhecimento com um jovem, Otávio Brandão, então anar-
quista, para quem escreve prefácio para o livro Canais e La-
goas, em que pela primeira vez é afirmada  a existência de
petróleo no Brasil.  Anos depois, já no PCB, Brandão man-
dará retirar o prefácio de Oiticica de uma segunda edição.
De volta ao Rio Oiticica se verá envolvido no projeto do
jornal anarquista Spartacus, juntamente com Astrojildo Pe-
reira, dentro de alguns anos também seu adversário ideoló-
gico. No ano seguinte tocaria a vez de contribuir para o diá-
rio Voz do Povo, órgão da Federação dos Trabalhadores do
Rio de Janeiro, de orientação anarco-sindicalista.

Em 1922 grave cisão é provocada no movimento ope-
rário pela fundação do PCB. Na década de 1920 os próprios
militares e as classes médias passam ao descontentamento
para com o domínio das oligarquias da velha república.. É
em 1922 a revolta do Forte de Copacabana e a 5 de julho de
1924 explode em São Paulo a revolta das tropas comanda-
das pelo General Isidoro Dias Lopes. O governo de Artur
Bernardes decreta o estado de sítio e Oiticica é preso na
sala de aula do Pedro II, passando durante sete meses a pe-
regrinar por diversas prisões, ou seja, pela central de polí-
cia, ilha Rasa e ilha das Flores. Ao sair da prisão Oiticica edi-

ta com Antonio Bernardo Canellas o jornal clandestino 5 de
Julho.7

A polêmica entre anarquistas e comunistas recrudes-
ce e adquire maior dramaticidade ao ser morto o sapateiro
anarquista Antonino Dominguez no Sindicato dos Gráficos
na rua Frei Caneca em 1928, por tiros disparado por mili-
tantes do PCB. Os integrantes da “tcheka” do PC visaram
especificamente Oiticica e outros anarquistas.8 Em 1937
Oitiica é novamente preso, desta vez pela polícia do chama-
do “Estado Novo”.  Em 1946 reinicia com outros compa-
nheiros a edição do jornal Ação Direta no Rio (houve uma
primeira fase em 1928-1929). Tendo falecido em 1957, seu
nome foi dado no ano seguinte pelos anarquistas do Rio a
um Centro de Estudos, fechado pela ditadura militar em
1969.

Da vida intensa do sábio e rebelde Oiticica nos fica o
ensinamento que ele formulou ao declarar que “só a ação
direta abala tronos, ameaça tiranias, convulsiona mundos.
Só ela principalmente, educa e fortifica o povo espoliado na
sua luta milenar contra as forças escravizadoras.”

Milton Lopes

1. Ação Direta no 119, Ano 11, 1ª página, julho de 1957. O jornal  circu-
lou no RJ de 1946 a 1959.
2.Ver o prefácio de Roberto das Neves para a coletânea de artigos de
Oiticica Ação Direta, Editora Germinal, RJ, 1970.
3.Artigo de José Oiticica m A Rua, citado por Francisco de Assis Barbosa
A Vida de Lima Barreto, José Olímpio, RJ, 1952.
4.Guerra Social, RJ, 14/08/1911.
5.Depoimento do anarquista Manuel Peres no Ação Direta de julho de
1957.
6.Ver artigo Bem Feito na coletânea Ação Direta da Germinal.
7.Ver Roberto das Neves, prefácio à coletânea Ação Direta da Germinal.
8.Ver relato sobre os acontecimentos no Sindicato dos Gráficos em 1928
por Renato Ramos no informativo Libera número 81, de fevereiro de
1998.

O Grupo de Estudos do Anarquismo (GEA) foi criado
em 2003, no âmbito do Núcleo de Estudos Contemporâne-
os (NEC) da Universidade Federal Fluminense (UFF). Des-
de então, vem realizando reuniões regulares que visam a dis-
cutir os principais pontos da tradição anarquista, tanto em
termos históricos quanto filosóficos, buscando manter viva
a memória ácrata. Além disso, o grupo participa da organi-
zação de publicações e da realização de eventos, como pa-
lestras e seminários. O GEA é um grupo aberto a todos,
anarquistas ou não, interessados na troca produtiva de idéi-
as.

Inscreva-se na mala-direta do GEA e fique por dentro
de debates e reuniões que o grupo promove ou apóia. Envie
um e-mail com o título “Quero me inscrever na lista do gru-
po” para: gea_nec2@grupos.com.br.

Sítio eletrônico: http://www.historia.uff.br/nec/geha.html
E-mail: gea_nec2@yahoo.com.br
Tel.: (21) 9511.0377
(João Henrique, coordenador do GEA e integrante do NPMC)

GRUPO DE ESTUDOS DO ANARQUISMO (GEA)
Encontramos um verbete curioso no velho Diccionario de

Vocábulos Brazileiros do Visconde Beaurepaire-Rohan, publicado
em 1889 antes da queda do Império. “Muxirom: auxílio que se
prestam mutuamente os pequenos agricultores em tempo de fa-
zer suas roças, plantações e colheitas, mas principalmente no ser-
viço de roçar. Dura este auxílio invariavelmente um só dia, em
que todos trazem sua ferramenta de trabalho e fazem o serviço
grátis, sendo regalados pelo dono da casa com uma boa ceia e o
indispensável fandango, ou qualquer outro divertimento. (...) Este
vocábulo tem extensa sinonímia: No Paraná e São Paulo dizem
também Mutirom, Mutirão, Putirão e Puxirum; no Pará, Potirom,
Putirum, Puxirum e Mutirum; em Minas Gerais, Mutirão; no Rio Gran-
de do Sul, Puxirão; na Bahia e Sergipe, Batalhão; na Paraíba, Ban-
deira. Afora Batalhão e Bandeira todos os sinônimos pertencem a
diversos dialetos da língua tupi. (...) No guarani, potÿrom significa
“por mãos à obra”, significação que está bem no espírito dessa
associação efêmera. O trabalho executado por este sistema é de
grande vantagem para lavradores pobres, porque os liberta do
salário”. Mas infelizmente o verbete não termina aqui. O Viscon-
de fez o seguinte arremate final: “O que pode ter de repreensível
é o divertimento noturno, que se lhe segue, em lugar do sono
reparador. A polícia municipal deveria proibir que esse folguedo
se prolongasse além de certa hora da noite.” Afinal de contas, o
cara era Visconde...
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