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O quente inverno brasileiro 
 
 
Historiadores discutiram a retomada de ideais anarquistas pelas recentes 

manifestações que varreram o Brasil. Debate ocorreu na praça da Cinelândia, 
gratuitamente 
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Sob os olhares atentos de uma plateia arranjada a céu aberto, os professores Carlos 

Addor, da UFF, e Alexandre Samis, do Colégio Pedro II, repetiram o feito do BFH deste mês 
e voltaram a debater o anarquismo no Brasil e no mundo, na última terça-feira (27). Desta 
vez, contando com não muita coisa além de um megafone, eles falaram diante das escadarias 
da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na Cinelândia, ocupada por manifestantes há quase 
um mês. 

A utilização do espaço foi simbólica. “Conquistar a praça pública é fundamental”, 
comentou o historiador Carlos Addor, saudando militância que vem ocorrendo no Brasil 
desde junho e que, para ele, acompanha uma crise mundial do capitalismo, que veio com a 
Primavera Árabe, os Indignados e os movimentos Occupy. Na opinião dos palestrantes, é se 
entendendo o passado que se pode jogar luz e perceber melhor o presente. 

 
“O anarquismo surgiu, de maneira geral, a partir de 1840”, explicou o professor 

Alexandre Samis. Com o desenvolvimento da classe trabalhadora na Europa do século XIX, 
os pensamentos do francês Pierre-Joseph Proudhon, que defendia a ideia de que toda 
propriedade é roubo, ganharam forte significância na França, na Bélgica e na Suíça. Ideias 
que foram fundamentais na formação da chamada Associação Internacional dos 
Trabalhadores, no ano de 1864. “Lá estão representados os trabalhadores do mundo que 
pensam que tal organização deve desprezar as fronteiras geográficas numa ação coerente e 
organizada entre os elementos da classe.” 

“Naquele tempo os anarquistas não eram ainda chamados de anarquistas, mas de 
mutualistas”, explica Samis. “Para eles, além do fim da propriedade privada em favor da 
coletiva, era fundamental também que os trabalhadores elegessem o espaço por excelência da 
luta revolucionária.” 

Do mutualismo para o coletivismo, como passa a ser chamado entre 1868 e 1869, o 
pesquisador dá um salto no espaço-tempo para instigar a reflexão acerca do presente e do 
nosso próprio modelo de representatividade: “além de abraçar as teses anti-burguesas, 
anticapitalistas e anti-estatistas do mutualismo, o coletivismo traça uma estratégia de 
organização dos sindicatos e vai associar isso a uma prática insurrecional cuja culminância é a 
Comuna de Paris”. 

“E é importante que eles, que estão aí dentro [da Câmara dos Vereadores] ouçam isso: 
ao invés de representantes, os governantes da Comuna eram, na verdade, delegados dos 
bairros, seus mandatos poderiam ser revogados a qualquer momento e os valores que 
recebiam para administrar Paris não poderiam superar a média salarial de um trabalhador 
qualificado.” Ou seja, a Comuna se tornou uma experiência libertária, que conseguiu trazer 
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para a prática tanto a tradição mutualista, quanto a coletivista, e que compõe hoje o que 
chamamos de anarquismo. 

  
Anarquia à brasileira  
 
Trazendo a discussão para mais perto da nossa sociedade, o pesquisador Carlos Addor 

observou que, no Brasil, o anarquismo surgiu nas últimas décadas do século XIX junto à 
corrente de imigração europeia. “Os italianos falavam em ‘fazer a América’. E muitos desses 
homens e mulheres trouxeram práticas e ideias anteriores, de seus países de origem, não só, 
mas também o anarquismo.” 

Os ideais conseguiram a adesão de setores importantes da classe trabalhadora, criando 
sindicatos, escolas, grupos de teatro e organizando greves, principalmente na conjuntura do 
final dos anos 1910. “Dezenas de milhares de trabalhadores iam às ruas em greves que 
paralisavam o país. Trabalhadores que, em massa, cruzavam os braços e reivindicavam 
melhores condições de trabalho e de vida”, explica Addor. 

Ele atenta ainda para a criminalização do movimento na medida em que ele ganha força 
em solo brasileiro, tornando-se a corrente mais importante na formação da classe sindical 
operária, até meados dos anos 20. Algo parecido com o que ele acredita ocorrer nas recentes 
manifestações de rua: em que ações de grupos que compartilham algumas das ideias 

anarquistas são tidos como violentos 
pela mídia e acabam caindo em 
desgraça perante a opinião pública. 

“À medida em que o anarquismo 
vai se tornando social e politicamente 
importante, os seus adversários 
políticos, os membros do patronato, do 
empresariado e também do Estado, 
procuram desqualificá-lo. Isso é a luta 
de classes, ontem e hoje: a tentativa de 
desqualificar o anarquismo na medida 
em que ele vai se tornando importante 
nas lutas e movimentos sociais 

principalmente urbanos no Brasil. Tentativa fracassada.” 
Paralelamente a outras correntes, o anarquismo aparece no Brasil como crítica radical 

ao modelo de capitalismo adotado na sociedade, propondo a construção de uma sociedade 
alternativa. “O capitalismo de hoje não é o mesmo de cem anos, mas a estrutura é a mesma. É 
fundamental esse ressurgir do anarquismo no mundo e no Brasil, ele está encontrando um 
vetor social através desses movimentos de ação direta nas ruas”, diz Addor. E brinca: “é o 
Inverno Brasileiro”, fazendo alusão à Primavera Árabe. 

  
Crise de representatividade 
 
Para os pesquisadores, este levante de manifestações de rua reafirma um amplo 

processo de desgaste e descrédito da política institucional no Brasil. “Estou falando da 
política eleitora, partidária e representativa. Qual é a credibilidade dos políticos no Brasil, 
com raríssimas e honrosas exceções?”, questiona Addor.  

Eles defendem que existe uma crise de representação política e estamos vivendo um 
momento de efervescência, um grito por horizontalidade e por democracia direta. Coisas que 
a lógica partidária e o voto não oferecem à classe trabalhadora. “A ideologia se nutre de ações 
concretas como a de hoje: jovens de ambos os sexos se organizando e fazendo coisas novas. O 
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anarquismo também está aprendendo, 
está se nutrindo, está se reinventando 
no processo. Temos que sublinhar que 
o que ocorre hoje não é a visibilidade 
do anarquismo. Nós observamos o 
revigoramento da ideologia, porque ela 
está se alimentando de fatos concretos”, 
indica Addor. 

“Partidos políticos ditos à 
esquerda acabaram se tornando 
extensões da lógica burguesa de 
representação política. E não se trata de 
uma crise da democracia, mas de uma 

crise do modelo representativo burguês. Nós desejamos que ela se aprofunde e se agudize, 
pois estamos aqui exatamente para propor algo diferente, algo que seja classista e 
comprometido de fato com a mudança”, pondera o professor do Colégio Pedro II Alexandre 
Samis. 

“Não me liberte, eu me encarrego disso.” A frase de autor anônimo, que brotou nos 
muros de Paris em maio de 1968, foi relembrada por Addor na última terça-feira, em meio às 
escadarias da Câmara. Por si só, ela sintetiza a conjuntura atual, onde se observa um colapso 
da própria esquerda tradicional e onde os ideais libertários anarquistas – ainda que no campo 
da utopia – aparecem como um resquício de esperança e oxigenação política. “O anarquismo 
luta por socialismo e liberdade, utopia como projeto e não como modelo pronto e acabado”, 
conclui. 

  
 


