
Memória é Luta! 

O INIMIGO IDEAL
A participação dos anarquistas cariocas n’ O Inimigo do Rei

Na virada das décadas de 70 e 80, o 
Brasil ainda vivia sob a ditadura civil-
-militar inaugurada em 1964. O dis-
curso oficial falava de “abertura lenta, 
gradual e segura”, mas esta propaganda 
do regime verdugo não correspondia 
aos fatos. 

Setores da extrema-direita, insatisfeitos 
com os sinais da “redemocratização”, 
tentaram melar o processo e – como 
de costume – jogaram sujo. Entre 1979 
e 1980, por exemplo, ocorreram 30 
atentados contra bancas de jornal no 
país, numa tentativa de calar as vozes da 
chamada “imprensa alternativa”.[1]  No 
Rio de Janeiro, dois milicos tentaram 
detonar uma bomba durante show em 
comemoração ao Dia do Trabalhador, 
realizado em 30 de abril de 1981 no 
Riocentro. 

O ato terrorista fracassou e o artefato 
explodiu no interior do carro em que 
estavam um dos patéticos fascistas da 
“linha dura”, sendo que um deles mor-
reu e foi passar uma longa temporada 
no “bar restaurante Lixo da História”.[2]

Quatro anos antes, o general-presiden-
te Geisel já revelara toda a falácia da tal 
“abertura” ao decretar o fechamento 
do Congresso Nacional em 1° de abril 
de 1977, por meio do Ato Institucional 
n°5, a fim de garantir os interesses do 
governo e frear mesmo os mais tímidos 
anseios democráticos. [3] 

Em outra parte do país, estudantes da 
Faculdade de Filosofia da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA) lançavam um 

panfleto mimeografado chamado O 
Fantasma da Liberdade. A iniciativa 
partia de um grupo que estava de saco 
cheio tanto do movimento estudantil 
local quanto da situação política do 
Brasil. Jovens que não aguentavam 
mais tanto autoritarismo – à direita ou 
à esquerda. “A gente via o movimento 
estudantil todo na mão do pessoal 
comunista, mais autoritário do que a 

ditadura. Eles tinham as chaves dos 
diretórios acadêmicos e não deixavam 
os alunos entrarem. Havia o PCB de um 
lado, o PCdoB de outro, além da Libelu 
(Liberdade e Luta), grupo trotskista”, 
relembra o jornalista Toni Pacheco, um 
dos editores do panfleto. [4] O Fantas-
ma foi o embrião do jornal IR, lançado 
em outubro de 1977. Escrito numa 
linguagem que mesclava ironia e paixão 

revolucionária, o IR reunia um grupo 
de anarquistas da UFBA e trazia temas 
que iam desde autogestão e mártires 
de Chicago, até homossexualidade e 
maconha. A experiência editorial sur-
preendeu pela longevidade: o periódico 
foi publicado por 11 anos com alguns 
hiatos devido a dificuldades financeiras 
típicas da mídia independente. Depois 
dos primeiros números, a UFBA e a 
Bahia ficaram pequenas: de panfleto 
estudantil, o periódico se tornou um 
veículo de comunicação de circulação 
nacional, aglutinando libertários de 
outros estados, animados com a pos-
sibilidade de renascimento da imprensa 
anarquista após os tempos de maior 
repressão. Nesse sentido, os militan-
tes do Rio de Janeiro desempenharam 
papel relevante na produção de textos, 
na logística de impressão e no esquema 
de distribuição do IR. 

Na capital fluminense, alguns anarquis-
tas vinham se reunindo “na encolha” 
desde o episódio de repressão, prisão 
e julgamento de membros do Centro 
de Estudos Professor José Oiticica 
(CEPJO) e do Movimento Estudantil 
Libertário (MEL), entre 1969 e 1972.[5] 
Um dos locais de encontro era a casa 
de Ideal Peres e de sua companheira 
Ester Redes, antigos militantes que 
mantinham acesa a chama negra do 
anarquismo através do contato com 
jovens que se interessavam pelo tema. 

Entre eles o jornalista Milton Lopes, 
que descreve a reação de Ideal com 
a notícia de que libertários baianos 
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estavam lançando um jornal: “Numa 
reunião, a Ester contou que o Ideal 
estava muito contente, pois fez contato 
com um pessoal da Bahia, editores de 
IR. E ele disse que os caras eram en-
graçados porque puseram um anúncio 
que chamava interessados em comprar 
uma ilha para fazer uma comunidade.  
Aí o Ideal falou para eles: ‘Vocês estão 
malucos!? Querem repetir aquelas ex-
periências de comunidade?’. Mas eles 
responderam que não. Era mais uma 
tentativa de atrair aqueles que estavam 
dispersos pela ditadura. Era uma ‘isca’ 
para chamar a atenção das pessoas”. [6] 

A partir do terceiro número (setem-
bro-outubro de 1978) o IR passa por 
mudanças – como a alteração no pro-
jeto gráfico e o aumento do número 
de páginas para 20 – e começa a ter a 
colaboração do veterano Ideal Peres, 
que escreve diversos textos usando 
pseudônimos como José Liberatti. [7]

Além da participação dos cariocas, o 
jornal vai receber apoio de grupos de 
São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, 
Recife, João Pessoa e Belém, que con-
tribuíam com notícias e formavam uma 
rede autogestionada de distribuição.

Em meados dos anos 80, o IR passa 
a ser impresso no Rio de Janeiro, 
como nos conta Renato Ramos, um 
dos fundadores do Grupo Anarquista 
José Oiticica (GAJO): “O GAJO era o 
responsável por mandar o jornal para 
a gráfica, pegá-lo e distribuir em ban-
cas do Rio de Janeiro. Além de enviar, 
por ônibus, para os outros estados”. 
[8]  Paulo Henrique, outro militante do 
GAJO, ressalta o caráter de ação direta 
daquela empreitada de comunicação 
libertária: “Veio a oportunidade de co-
laborarmos na impressão e distribuição 
do IR. Oportunidade única. Aprende-
mos também a procurar os jornaleiros 
e criar o esquema de distribuição nas 
bancas. Fizemos o primeiro levanta-
mento de bancas dispostas a divulgar 
o IR. Fiz cartazes do meu bolso e com 
meu traço, além de colagens de outras 
figuras para divulgar o jornal”.  [9] 

Mas não foram apenas os cariocas que 
ajudaram os baianos. O movimento 
inverso também ocorreu: o IR aproxi-

mou militantes que, naqueles tempos 
sem internet, às vezes não tomavam 
conhecimento das ações dos outros, 
ainda que estivessem na mesma cidade. 
“Eu escrevi para o pessoal do jornal por 
volta de 1986 e eles me responderam 
dizendo que havia no Rio um grupo que 
se reunia semanalmente para discutir, 
fazer palestra. Ou seja: eu conheci o 
Círculo de Estudos Libertários (CEL) 
e passei a me corresponder com o 
Ideal Peres a partir da intermediação 
do pessoal da Bahia”, lembra Renato.

Assim, ao longo de sua história o IR 
incorporou os variados sotaques dos 
libertários brasileiros e agitou o univer-
so da imprensa alternativa, com edições 
provocativas, polêmicas e acidamente 
críticas em relação aos temas que pi-
pocavam na época: abertura, anistia, 
“diretas já”, volta do pluripartidarismo 
– além de trazer pautas características 
do jornalismo anarquista, como auto-
gestão, crítica ao bolchevismo, sindi-
calismo e resgate da memória ácrata. 
Também foi original em relação àqueles 
periódicos de “frentes progressistas” 
(como Opinião e Movimento), que 
celebravam a reabertura dos canais 
institucionais de representação política. 

Como bom representante da tradição 
anarquista, o IR vai apontar as contradi-
ções e limites da democracia burguesa 
e da “redemocratização” – interpretada 
pelos editores e colaboradores como 
um projeto das elites, um mero rear-
ranjo de poder que não beneficiaria a 
população em geral.

Porém, como dez entre dez periódicos 
independentes, o IR sofreu os percalços 
da “censura econômica”. Com dificul-
dades financeiras, deixou de circular 
entre 1982 e 1984. Neste último ano, 
lançou um número, mas voltou a parar, 
retornando apenas em 1987. A última 
edição (n°22) foi publicada em março/
abril de 1988, encerrando uma bela 
história da imprensa libertária, que 
deixou frutos. Pois aqueles mesmos 
militantes cariocas que vestiram a ca-
misa do impresso baiano – incluindo 
Ideal Peres e o GAJO – vão publicar o 
primeiro número da revista Utopia no 
mesmo ano da “morte” do Inimigo. Já 

em 1991, o CEL lança o informativo 
Libera... Amore Mio, que se tornaria – 
23 anos e 164 edições depois – o jornal 
anarquista brasileiro mais duradouro 
da história.

João Henrique de Oliveira
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