
REPRESSÃO AO ANARQUISMO
NO BRASIL

A repressão aos anarquistas pelos gover-
nos brasileiros é algo recorrente, tanto 
hoje quanto no passado. Recentemente, 
com as manifestações iniciadas em junho 
contra o aumento das passagens, a sede 
da Federação Anarquista Gaúcha (FAG), 
o Ateneu Batalha de Várzea, foi invadida e 
saqueada pela Polícia Federal, sob os aus-
pícios do governo do PT. A justificativa fora 
que a FAG era uma organização terrorista 
e que estava utilizando táticas de guerrilha 
para semear o pânico na cidade, além de 
haver materiais ilícitos, 
dentre eles: materiais de 
propaganda anarquista e 
livros subversivos. Essa 
não foi a primeira vez 
que a FAG sofreu com 
a truculência do Estado 
no Rio Grande do Sul, 
em 2009 sua antiga sede 
também foi invadida e 
assaltada pela Polícia Civil.

No Rio de Janeiro não 
foi diferente. O gover-
no Sergio Cabral criou a 
“Comissão Especial de 
Investigação de Atos de 
Vandalismo em Manifesta-
ções Públicas” (CEIV)  para 
reprimir os movimentos populares e autô-
nomos nos atos públicos. Entre suas faça-
nhas estão a proibição de uso de máscaras 
nos atos, a legitimação do assédio policial 
aos manifestantes nas averiguações (in-
clusive forjando flagrantes), prioridade do 
Governo no atendimento das operadoras 
de telefonias e de internet sobre informa-
ções de manifestantes. Já se não bastasse, 
com a proximidade dos mega-eventos, a 
CIA vem ao Brasil para dar treinamento 
antiterrorista à Polícia Federal para efeti-

var as repressões aos movimentos sociais 
que ocorrerem nesse período e a lei de 
organização criminosa, que pune com 8 
anos de prisão manifestantes e militantes . 

A seguir, o Emecê apresenta um texto 
de Júlio Fontes resgatando as violências 
estatais contra o anarquismo e os anar-
quistas desdeo início do século passado..

A 1º de maio de 1903 o jornalista Pausílipo 
da Fonseca iniciava série de artigos no jor-
nal anarquista do Rio de Janeiro,  A Greve, 
criticando projeto de lei aprovada em sur-

dina pela Câmara dos Deputados ao final 
do ano anterior, que previa deportações 
por motivo de “alta política e de segurança 
pública”. Percebia o redator que esta le-
gislação voltava-se exclusivamente contra 
o movimento operário e anarquista. A lei, 
que viria a ser mais conhecida como Lei 
Adolfo Gordo, seria aprovada em primeira 
votação ao início de 1904. Ao reprimir 
a liberdade de pensamento, ia contra as 
organizações operárias e as greves, visan-
do a conter a expansão do movimento 
anarquista. Agora, uma simples delação 

levaria à expulsão do trabalhador imi-
grante ou prisão para os brasileiros natos.

Medidas complementares foram tomadas 
pelo governo a partir de 5 de janeiro de 
1907, exigindo-se o cadastramento dos 
sindicatos em cartório, bem como o for-
necimento de listas de seus associados 
nacionais ou naturalizados às autoridades. 
A 7 de janeiro do mesmo ano, a Lei Adol-
fo Gordo foi instituída pelo Decreto no 
1.641. É de se notar que estas medidas 
foram agilizadas após a realização do I 

Congresso Operário 
Brasileiro, em abril de 
1906, que consagrou 
os princípios de orga-
nização sindical livre 
e de ação direta en-
tre os trabalhadores.

Tendo sido estabeleci-
do o início da presen-
ça e da atividade dos 
anarquistas no Brasil 
ao final da penúltima 
década do século XIX, 
o pensamento oficial 
acreditou a princípio 
que tais manifestações, 
assim como as idéias 
anarquistas de forma 

geral, eram uma questão do Velho Mundo. 
Os anarquistas eram vistos então como 
um perigo distante e sua presença no 
país poderia ser evitada através de uma 
vigilância eficiente nos portos brasileiros.

Em meio às prisões e deportações daquele 
momento (final do século XIX) merecem 
destaque a prisão de dezesseis ou dezesse-
te militantes anarquistas e socialistas a 15 
de abril de 1894 à porta do Centro Socia-
lista Internacional, em São Paulo. Condu-
zidos à prisão no Rio de Janeiro, tiveram 
sua deportação sustada, mas acabaram por 
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Painel com anarquistas expulsos do Brasil



serem expulsos do país no ano seguinte. 
Em 1899-1900 o operário chapeleiro Sar-
mento Marques foi acusado em São Paulo 
de seduzir uma menor e de ter roubado 
itens valiosos à sua família. Embora ficasse 
provada sua inocência teve que cumprir 
pena. Em novembro de 1898, em São Paulo, 
ao vários anarquistas foram detidos, tendo 
o jornal O Estado de São Paulo noticiado 
que pretendiam envenenar o reservató-
rio de água da Cantareira, que abastecia 
a cidade. Benjamim Mota (anarquista) e 
Estevão Estrela (socialista revolucionário) 
rebateram as falsas acusações pela impren-
sa. Anteriormente, em setembro, ainda 
em São Paulo, grupo de secretas atirou 
sobre anarquistas que se manifestavam 
no centro da daquela cidade, morrendo 
o anarquista italiano Polinice Mattei.

Em 1906, além do I Congresso Ope-
rário Brasileiro, outro fato de grandes 
dimensões na luta social viria a apressar 
a implantação da nova Lei: foi a eclosão 
da grande greve da Companhia Paulis-
ta de Estrada de Ferro em maio, que 
terminou ao final do mês com a polícia 
dissolvendo à bala um comício em Jundiaí.

A base legal para a perseguição ao anar-
quismo ampliou-se em 1913 com a emis-
são do Decreto no 2.471 de 8 de janeiro 
daquele ano, que implantou medidas mais 
severas, alertando possíveis imigrantes 
para que não se dirigissem ao Brasil. Em se-
tembro, apesar das deportações, reuniu-se 
no Rio o II Congresso Operário Brasileiro. 

No período 1917-1919 o número de 
deportações parece avolumar-se, pois 
os reflexos da Revolução Russa faziam 
com que o governo e os dirigentes au-
mentassem a paranóia persecutória. A 
tentativa insurrecional anarquista no Rio 
em 18 de novembro de 1918, por sua 
vez, fez com que a mídia reativasse seu 
papel sensacionalista, ampliando a teoria 
do anarquismo como “planta exótica”.

Durante os anos 1920 a legislação anti-
-anarquista iria ser ainda mais complemen-
tada com a emissão do Decreto no 4.247 
de 6 de janeiro de 1921, que regulava a 
entrada de estrangeiros no Brasil e ainda 
contemplava medidas de deportação e 
o Decreto no 4.269 de 17 de janeiro de 
1921, que se dirigia mais explicitamente 
aos anarquistas. Estas duas leis, combina-
das a outras emitidas durante o governo 
de Artur Bernardes (1922-1926) após o 
levante militar de 5 de julho de 1924, le-
varão a uma razia quase completa dos mi-
litantes estrangeiros no Brasil. O Decreto 

no 5.221 de 12 de agosto de 1927 previa 
crimes políticos não afiançáveis e concedia 
ao Presidente da República poder para 
fechar agremiações, sindicatos, centros 
ou entidades que incorressem em delito 
político.O auge do processo repressivo 
daquela conjuntura culminou na criação 
do campo de concentração de Clevelân-
dia, no atual estado do Amapá, para onde 
eram enviados dissidentes políticos de 
diversas ideologias, dentre os quais os 
anarquistas, tendo alguns falecido por lá.

A ascensão de Getúlio Vargas ao poder em 
1930, por sua vez, veio a conjugar à repres-
são policial a cooptação do movimento 
sindical pelo governo que, em escalada 
cada vez mais intensa, se encaminhava 
para a ditadura. Já no início dos anos 1930 
é criado o Ministério do Trabalho para 
normatizar as sindicalizações e, na chefia 
de polícia, é colocado Batista Luzardo, que 
organizou o sistema de repressão política. 
Em 1933 foi invadida a Liga Anticlerical do 
Rio de Janeiro, com a prisão de diversas 
pessoas. Em fevereiro desse ano, a Fe-
deração Operária de São Paulo (FOSP) 
protesta contra ataque a bala a trabalha-
dores, enquanto o jornal A Plebe denuncia 
continuamente a prisão de anarquistas. No 
Rio, assinantes daquele jornal são presos. 

No ano seguinte, houve mais prisões 
de anarquistas e a depredação da FOSP 
pela polícia. No então Distrito Federal, 
eram presos dois anarquistas no Largo 
do Machado. Com a eclosão da cha-
mada Intentona Comunista em 27 de 
novembro de 1935, o governo Vargas 
encontra pretexto para implantar a Lei 
de Segurança Nacional. Na repressão 
em massa às esquerdas que se seguiu, o 
movimento anarquista foi brutalmente 
atingido, com muitos de seus militantes 
presos, sua imprensa suspensa e proibida.

Com o fim do Estado Novo em 1945 
os anarquistas do Brasil procuraram 
reorganizar-se, porém, muitos estragos 
haviam sido feitos ao movimento. Este 
havia perdido seu “vetor social”, os sin-
dicatos, agora entregues ao peleguismo e 
amarrados a uma legislação que os fazia 
dependentes do Ministério do Trabalho, 
lei que os novos donos do poder acharam 
por bem manter. Tentando retornar ao 
sindicalismo livre e adaptar-se a outras 
formas de inserção social, os anarquistas 
além de organizarem iniciativas sindicais 
autônomas, nuclearam-se em torno de 
centros de cultura social. Mesmo com o 
suposto período da “redemocratização” 

os anarquistas foram seguidos pela polícia 
política de perto, tendo seus espaços e 
militantes vigiados. Um desses centros cul-
turais foi o Centro de Estudos Professor 
José Oiticica (CEPJO), que manteve suas 
atividades públicas mesmo após o golpe 
militar de 1964 e a emissão do AI-5 no 
final de 1968, quando houve um endure-
cimento da ditadura civil-militar. Objeto 
de vigilância das autoridades, o CEPJO 
foi denunciado como subversivo, tendo 
sua sede assaltada por soldados da Aero-
náutica, que apreenderam e depredaram 
materiais ali existentes. Dezessete de seus 
associados foram presos, sendo alguns 
torturados, sendo o mais visado o médico 
Ideal Peres. Todos os envolvidos foram 
vítimas de um inquérito na Justiça Militar, 
cujo desfecho só ocorreria em 1972.
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