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O Congresso Anarquista de 1948 e o Anarquismo no Rio 
de Janeiro após a ditadura do Estado Novo

emecê
A atuação do movimento anarquista na década de 40 no Brasil 
é normalmente desconhecida, pois comumente se negligencia a 
presença dos libertários após a Primeira República1. De fato, a 
vivacidade do movimento anarquista se reduzira radicalmente 
diante da perda de seu principal “vetor social”, o sindicalismo 
revolucionário, que paulatinamente se esvazia na década de 
30. Podemos compreender o congresso anarquista de 1948 
então, como parte de um importante 
processo de reorganização dos libertá-
rios, e que ocorre basicamente no eixo 
Rio-São Paulo.

No Rio de Janeiro, José Oiticica escla-
recia que uma das causas do refluxo do 
anarquismo teria sido a falta de uma or-
ganização específica1 que pudesse agrupar 
os libertários. Em duas oportunidades o 
professor Oiticica empreendeu esforços 
para fundar grupos específicos: a Aliança 
Anarquista em 1918, que fora desarticu-
lada com a repressão advinda da Insurrei-
ção da qual participou no mesmo ano, e o 
Partido Comunista2 em 1919, que apesar 
do nome, era uma organização anarquista, 
mas que também não perdurou.

O advento do Estado Novo, governo 
ditatorial que se espelhava nos regimes 
fascistas ao redor do mundo, fez emergir 
uma nova estrutura política no país, a 
repressão política que desde os anos 30 
vinha sendo melhor organizada ampliou-se e as conquistas 
sociais obtidas por uma intensa mobilização popular foram 
transformadas em legislação, dando a entender que estas eram 
meras dádivas concedidas pelo governo getulista. 

A participação do país na segunda grande guerra, com apoio, 
diga-se de passagem, do Partido Comunista Brasileiro, que 
até estimulava seus militantes a engajarem-se como soldados, 
acelerou o processo de desgaste da ditadura. Afinal, a contra-
dição de um governo que luta pela democracia no exterior e 
se organiza de forma completamente autoritária viria à tona e 
cresceria após o final do conflito, obrigando Getúlio a organizar 
uma constituinte.

Os anarquistas cariocas e fluminenses desde que começaram a 
perceber os ventos que permitiriam o retorno gradual de sua 
imprensa, não perderam tempo e fundaram diversos periódicos, 
destacando-se o periódico Remodelações, fundado em 10 de 
novembro de 1945 por principal iniciativa do anarquista cea-
rense Moacir Caminha e, em 10 de abril de 1946, o periódico 
Ação Direta, tendo como expoentes José Oiticica e Manuel 

Peres. No primeiro número de Remo-
delações, um manifesto aos libertários 
do Brasil, já deixava claro a tarefa e a 
atuação dos anarquistas.

Pedimos, pois, a todos os companheiros 
libertários do Brasil que se reagrupem, for-
mem seus centros, reentrem nos sindicatos, 
fundem semanários, ou difundam os que 
já existem, publiquem folhetos ou enviem 
auxílios para os publicarmos, mandem 
endereços de companheiros ou simpati-
zantes, quer das cidades, quer do interior, 
refaçam os grupos cênicos, musicais, os de 
estudo, os piqueniques, as excursões de 
propaganda, enfim, preparem-se para a 
futura convocação dos congressos regionais 
de libertários. (Pela Comissão Organiza-
dora - José Oiticica)

Nos jornais denunciavam a constituinte 
getulista e Luiz Carlos Prestes, pai do 
“queremismo”, movimento no qual o 
PCB reivindicava a “constituinte com 

Getúlio”; também divulgavam moções de solidariedade aos 
atingidos pela repressão franquista na Espanha.

O trabalho de propaganda e organização prosseguiu, mesmo 
com o retorno das dificuldades autoritárias que o novo governo 
Dutra (eleito após a deposição de Getúlio e empossado em 
janeiro de 1946) impunha aos trabalhadores. É possível então 
perceber o esforço organizativo dos anarquistas no Rio, que 
mesmo sem o vigor do movimento de outrora, formarão 
diversos grupos: Juventude Anarquista Brasileira, Juventude 
Spartacus do RJ, União Anarquista do Rio de Janeiro, etc.

O esforço dos anarquistas cariocas e fluminenses não era 
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isolado, e circunscrevia-se num processo de reorganização 
do anarquismo em diversas partes do mundo. A Comissão de 
Relações Internacionais Anarquistas (CRIA) enviara em abril 
de 1948 uma circular convidando os anarquistas do Brasil a 
participarem de um congresso mundial, o que lhes obrigava uma 
mínima articulação em território nacional. Outras circulares 
também foram enviadas. A Federación Obrera Regional Argen-
tina (FORA) incentivava os libertários no Brasil a realizarem 
seu congresso nacional.

As circulares foram traduzidas pelo secretário da Comissão 
de Relações Anarquistas, Ideal Peres, e enviadas para todo o 
país. Conjuntamente com a necessidade que sentiam de se 
articularem, estava dado o primeiro passo para a organização 
do primeiro congresso anarquista de âmbito nacional após a 
ditadura de Vargas.

Nos dias 17, 18 e 19 de dezembro de 1948, libertários de todo 
país iriam se reunir em São Paulo, cuja facilidade de localização 
e estrutura fora decisiva para sediar o congresso. Além de 
organizações do Rio de Janeiro e São Paulo4 compareceram 
representações do interior do estado de São Paulo, do Rio 
de Janeiro e do Paraná. O congresso serviu para estabelecer 
contato permanente entre os militantes e permitiu que estes 
fundassem organizações específicas e discutissem assuntos de 
maior relevância ao movimento.

Dentre elas, a mais importante apontava a necessidade dos 
militantes atuarem dentro dos sindicatos para lutar contra o 
atrelamento das entidades sindicais ao estado e aos partidos 
políticos, discutindo-se a necessidade de maior articulação 
dos periódicos que serviam de propaganda aos grupos e uma 
forma de contato permanente com organizações libertárias de 
outras partes do mundo. Fora encaminhada ainda uma denúncia 
à ditadura do proletariado e a posição dos anarquistas frente 
ao golpe dado pelos bolcheviques na revolução russa.

Dentre os poucos pontos polêmicos, a reativação de uma 
campanha anticlerical, com o lançamento de um jornal espe-
cífico para este fim, era vista como um desperdício de energia 
segundo a União Anarquista do Rio de Janeiro e a Juventude 
Anarquista do Rio de Janeiro, posição minoritária que no con-
gresso acabou prevalecendo.

O congresso anarquista de 1948, apesar de tímido, foi impor-
tante para elevar o moral de seus militantes e traçar objetivos 
de curto e médio prazo. 

Além das dificuldades financeiras e de propaganda, pois mesmo 
com as supostas “liberdades democráticas”, muitos donos de 
gráficas se recusavam a imprimir boletins ou panfletos ácratas, 

os anarquistas enfrentavam uma dura conjuntura que ia do 
controle policial à hegemonia das entidades sindicais pelos 
comunistas.

O sindicalismo não lhes era mais amistoso, e no Rio de Janeiro, 
os anarquistas chegariam a refletir5 sobre a necessidade de co-
nhecerem os novos espaços ocupados pela classe trabalhadora, 
como as favelas, mas pelo que parece, não houve um trabalho 
mais orgânico no sentido de reabrir um novo vetor social

Contudo, é bastante coerente a tese de que a dura conjuntura 
que os acompanharia durante os anos subseqüentes os tenha 
obrigado a realizar um retraimento tático para manter a “cha-
ma” do anarquismo acesa, transmitindo o anarquismo para as 
novas gerações. Esta opção também permitiu os anarquistas não 
se deixarem manobrar diante do teatro de manipulações que 
ensejariam diversos grupos políticos sob a “Guerra Fria”.

Como a fênix da mitologia grega e egípcia, o anarquismo tem 
esta incrível capacidade de ressurgir sempre quando o dão 
como morto.

Rafael Viana
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1Parte da negligência supõe que o anarquismo é “superado” históricamente 
por ser parte constituinte de uma sociedade artesanal, apesar das evidências 
demonstrarem que não há nada de artesanal em rifles, aparelhos prisionais 
e deportações.
2 A necessidade de um grupo específico anarquista e a distinção entre 
agrupamento social e ideológico antecedia as discussões de Oiticica, e 
remontava à Bakunin; tal discussão atingiu seu ápice na polêmica entre Errico 
Malatesta e Monate sobre as limitações do sindicalismo.
3 Não confundir com o Partido Comunista Brasileiro fundado em 1922, e 
que tinha orientação marxista-leninista.
4 Respectivamente União Anarquista do RJ e União Anarquista de SP.
5 Como consta na ata da UARJ datada de 02/08/1952.

 A 18 de novembro de 2008 completam-se 90 anos da tentativa 
insurrecional anarquista no Rio de Janeiro, no episódio conhecido 
como “soviete do Rio de Janeiro”. Para rememorar este fato, com-
pletamente ignorado pela historiografia oficial, está previsto para o 
dia 19 de novembro, quarta-feira, no prédio do IFCS (Largo de S. 
Francisco, 1), na sala Evaristo de Moraes, um seminário dedicado ao 
tema.  A atividade é uma iniciativa do Arquivo de Memória Social do 
Rio de Janeiro - AMORJ, CIRA-Brasil, Grupo de Estudos de Anar-
quismo - GEA/NEC e Núcleo de Pesquisa Marques da Costa.  As 
várias palestras sobre os acontecimentos de 1918 ocorrerão das 9 
às 17 horas. Os palestrantes da parte da manhã serão Milton Lopes 
(jornalista e pesquisador), que falará sobre o Movimento Anarquista 

no Rio em 1918, e o professor de História Sérgio Mesquita, que ana-
lisará a insurreição anarquista em Magé.  Na parte da tarde, Marcos 
Santana (mestrando em História Comparada na UFRJ e Supervisor 
de Documentação do AMORJ) demonstrará como era a imprensa 
anarquista da época.  Alexandre Samis, professor do Colégio Pedro 
II, autor dos livros Moral Pública e Martírio Privado (Achiamé, 1999) 
e Clevelândia - Anarquismo, Sindicalismo e Repressão Política no Brasil 
(Achiamé/Imaginário 2002) vai expor os meandros da Repressão 
ao Anarquismo naquele período. Carlos Augusto Addor, professor 
da Universidade Federal Fluminense e autor de um dos poucos tra-
balhos a respeito do tema (A Insurreição Anarquista no Rio de Janeiro, 
com duas edições: 1988 e 2002), focalizará a insurreição em seus 
aspectos gerais. O AMORJ distribuirá certificados aos participantes 
do Seminário.


