


Palavras de início:

Entre o capuz e as máscaras

Tempos mundializados. As regras e 

modelos "globais" que nos impõem sob o argumento 

da segurança e saúde, são ao mesmo tempo as 

correntes que nos impedem localizar os problemas, e 

por tanto nossas respostas. A pandemia é uma 

amostra disso. Entre a manutenção, a qualquer 

preço, da ordem antiga e a aceitação, acrítica, das 

novas ordens, pouco ou nada ficou da já escassa 

autonomia, dos processos criativos, da vida, da 

liberdade.

Para a grande maioria viver ficou reduzido a 

respirar, e o Inimigo bacteriano personificou o medo. 

E não é que não seja imprescindível respirar, é 

que viver, viver mesmo, precisa de mais. Ao final, 

a vida não é apenas biológica. Para viver, com tudo 

o que a vida significa, precisamos do sangue

correndo nas veias pela emoção de estarmos 

ativos. Não é a toa que lutamos contra as prisões,

contra a escravidão e contra a exploração, todas 

elas formas de roubar a vida das pessoas ainda que

 permitindo elas respirar.  

Essa tensão entre sobreviver e viver, no

entanto, foi apenas uma das viradas na «nova»

normalidade imposta. A tergiversação de práticas 

subversivas como a solidariedade, que parecer estar 

sendo esvaziada do seu conteúdo subversivo, e a 

rapinagem sobre as revoltas que as conduz para o 

cenário estadista nos demandam algo mais.  

O que hoje assistimos é à vulgarização das 

ajudas e a banalização da solidariedade, não porque 

"ajudar" seja banal, mas porque hoje se inscreve nas 

formas de governar e isso é uma forma de domínio. A 

ajuda humanitária forma parte das políticas do estado 

(com auxílios, abrigos, e campanhas solidárias), ela 

usa a linguagem da guerra para unificar a todos na 

obediência das leis excepcionais dos tempos de 

guerra, e ela está sendo usada para evitar o conflito 

entre desiguais.

Se a guerra como horizonte controla as 

populações e as ilude com a ideia de estar lutando 

"juntos" contra algo (no caso o Covid-19, a política 

humanitária evade o problema da desigualdade 

social e a "resolve" com a "ajuda" humanitária 

(filantropia, caridade, "solidariedade") decepando, 

com essa jogada chave, o inconformismo com a 

"normalidade" em que uns possuem tudo e outros

nada. Se amortece assim as possibilidades de rebelião, 

já que se provoca uma idéia falsa de unidade e de 

"agradecimento", que conduz para um conformismo. 

Tratas-se de uma política altamente perigosa porque 

apazigua, mediante a suposta compaixão do opressor 

que ajuda ou "se solidariza" com aquele que oprime, 

quem fica, de alguma forma, "agradecido", mas 

sobretudo dependente; e porque é uma política 

extremadamente hipócrita (os mesmos que oprimem 

fazem milionárias doações). 

Deixamos claro que a solidariedade anárquica 

não tem nada a ver com isso, ela surgiu como 

a resposta rebelde diante das 

desigualdades sociais, das repressões e 

diante de chamados de afinidades para 

confrontar os dominadores, práticas 

antes que nada horizontais e que não 

evitam o conflito, muito pelo contrário 

o aguçam. Muito distante de "ajudar" 

alguém "mais vulnerável" e distante, 

(prática que já situa o "apoiador" 

num patamar "melhor" quando não 

"superior"), a solidariedade 

é estarmos uns pelos outros 

numa prática horizontal 

que nos aproxima 

em dignidade e cumplicidade.

 

  "Não consigo respirar"...  

Foram as palavras 

com as que morreu 

George Floyd 

asfixiado 
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por um policial em Minneapolis e não pelo Covid-19, e 

filmado ao vivo por alguém que decidiu fixar sua morte 

nas redes "sociais" a maneira de denúncia. Também 

João Beto, em Porto Alegre, parou de respirar asfixiado 

pelas Forças da Ordem. Dois assassinatos que 

escancararam que a vida tem inimigos permanentes 

que estão aí antes, durante e depois da pandemia. E 

que viver, contudo e respirar, depende fortemente da 

luta contra esses inimigos permanentes e não somente 

de atravessar uma doença.  

Foi esse não puder respirar que ecoou pelo 

mundo e que não se referia apenas à vida biológica, 

mas a vida livre, o que detonou, mais uma vez, a beleza 

das revoltas, do fogo da vingança, da destruição da 

mercadoria, já que é em nome dessa mercadoria que 

muitos deixam de respirar: baleados, queimados, 

congelados, conformados a viver na servidão 

voluntária. 

Nesses impulsos de contestação, a vida 

continua sendo essa caótica beleza imponderável, uma 

totalidade (social, política, cultural, territorial, 

significativa) irredutível às cifras e dados estatísticos, 

irredutível à existência apenas biológica. Nessa luta que 

ofende o que domina, as resistências e as ofensivas 

vazam do reformismo e nos abrem as portas para a mais 

bela proposta: a possibilidade de que isto se acabe. 

Anárquicos como somos não podemos esperar 

menos do que o fim da ordem imposta (a nova e todas 

suas versões) porque sabemos de sobra que o 

capitalismo mundializado e a artificialidade cada dia 

maior da vida, fazem impossível qualquer melhoria, 

qualquer reforma, paliativos que desviam as 

possibilidades da destruição das estruturas existentes.

Já nos lembra disso uma nova constituição no 

continente, que apagou e apaziguou uma revolta 

construída com afinco e permanente confrontação. O 

poder é abutre faminto procurando a carne morta dos 

rebeldes arrependidos que acreditam ingênuos na 

mudança social desde a máquina de dominação. 

Na encruzilhada atual não se trata apenas de se 

posicionar contra o fascismo, frase clichê que longe de 

lutar contra os totalitarismos apenas procura tiranos 

com mais diplomacia, mas de decidir se queremos 

respirar ou viver, se nos conformamos com as regras da 

máscara e os novos experimentos sociais ou tomamos 

o capuz subversivo que nega a dominação antes 

durante e depois desta e de qualquer pandemia. 
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. Assistimos à desaparição do mundo: o mundo tal 
qual o conhecemos. Definitivamente, a pandemia causada 
pelo novo corona vírus (SARS-CoV-2) tem acelerado seu 
declínio, afiançando uma crise multifatorial de proporções 
aterradoras, originada pela abrupta alteração da 
continuidade do fluxo de mercadorias - inclusive de 
insumos e matérias primas - e consequente paralisia das 

(2)etapas - Marx dixit  - da produção; o que tem desatado uma 
tormenta perfeita no seio da economia global com efeitos 
imediatos na dinâmica de expansão e acumulação do 
capital. Diante deste segredo público, se potencializa um 
clima de pânico global que vem se incrementando graças ao 
cotidiano estreitamento do mundo, 
por  meio da velocidade,  da 
complexidade e intensidade da 
interconexão planetária. 

Neste contexto, a pandemia 
informativa (muito mais viral que o 
SARS-CoV-2), que sempre flutua 
entre a desinformação e a indução ao 
medo coletivo, também tem feito sua 
parte, provocando que a servidão 
voluntária - regida pelo pânico e a 
incerteza - se apronte em assumir o 
papel para o qual foi domesticada 
durante séculos. Evidentemente, o 
grande "empurrão" das últimas três 
décadas de pós industrialismo, com a 
imposição e socialização das novas 
tecnologias (mais de 4 mil milhões

de pessoas conectadas) tem sido determinante no 
fortalecimento do ciber leviatã com uma multidão de 
súditos muito mais submissos que os Minions. Ou seja, este 
cardume de “cidadãos conscientes” que padecemos - 
idólatras da felicidade e da esperança, filhos prodigiosos da 
positividade e do rendimento - capazes de se auto impor 
uma sentença de prisão domiciliar indefinida em nome do 
"bem comum", sacrificando por "razões de segurança" - a 
pouca autonomia individual em que jaziam. 

No entanto, sem minimizar a velocidade da 
transmissão e a letalidade do novo corona vírus e, para além 

da crescente paranoia e suas teorias de 
complô (presentes até em nossos 
círculos), considero que muitas destas 
conclusões sobre a pretendida "paralisia 
capitalista" em realidade estão sendo 
induzidas com a premeditada intenção 
de nos vender a "moto voadora". Basta 
dar uma olhada ao incremento 
descomunal das vendas no Amazon, ou 
a promoção do Iphone 12 (com conexão 
5G e pronto para setembro) e a venda do 
Iphone SE em plena pandemia, para 
corroborar que a corrente de produção 
nunca se deteve. De igual forma, é 
notório que a queda dos preços do 
pe t ró leo  fo i  consequência  do  
desabamento da demanda, enquanto a 
indúst r ia  pet ro le i ra  cont inuou 
t r a b a l h a n d o  s e m  

“…usando a liberdade ou,  se quiseres, abusando, é a usando a única forma de nos libertar" 
Rodolfo González Pacheco

“O fogo pode surgir da praga. E com o fogo pode chegara liberdade[...] 
queremos evitar que este momento de crise nos dirija a uma reestruturação do atual sistema; 
porque isso apenas poderia ocorrer numa direção muito mais autoritária [...]"
The Plague and the Fire (https://plagueandfire.noblogs.org)

“… A vitalidade da anarquia (que hoje também está à venda) reside justamente em deixar de ser um produto digerível 
e ser o contrário, ou seja: uma afiada e cortante punhalada ao sistema." 

Mauricio Morales

COVID-19. 
A Anarquia em tempos de pandemia

(1) 
Ao querido Gabriel Pombo Da Silva

e a todas as companheiras e companheiros sequestrados pelo Estado nestes dias da praga.

1. Este entranhável companheiro -cúmplice e amigo- comprometido com a práxis anárquica e a difusão do ilegalismo anarquista, tem sido 
deportado ao Estado espanhol trás sua detenção (com ordem de busca e captura) em Portugal, pondo fim a sua clandestinidade. Nestes momentos 
se encontra em "quarentena obrigatória" no cárcere de Badajoz, Extremadura esperando uma possível transferência.
2. Nota de Tradução: Dixit, expressão do latim que quer dizer: segundo ele diz. 
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pela dominação para impor periódicas “mudanças da
realidade”, mediante tecnologias de domesticação que 
facilitam a introdução de novas leis e políticas públicas para 
gestionar a vida humana. Ou para dizê-lo com Foucault, 
gerar um novo paradigma biopolítico. De tal modo, se 
instruem novas limitações e novas proibições em nome do 
"bem comum", da "soberania" e da "segurança", em prol de 
um maior (e melhor) controle social. Tal como se impôs o 
fascismo pós-moderno em todo ocidente depois do 11 de 
setembro de 2001 através do "autocontrole" e da aceitação 
de restrições como solução política à "ameaça terrorista", 
resultante de um cúmulo de inferências induzidas.

A dinâmica do "processo de simulação", 
desenvolvida por pesquisadores transdisciplinários 
(sociólogos, psicólogos, psiquiatras, neurologistas e 
geneticistas) a partir da Teoria da Mente (TOM, do inglês 

(4)Theory of Mind) , enunciada pelos primatologistas David 
Premack e Guy Woodruff em finais da década de 1970, 
encaixa perfeitamente com esses objetivos. Segundo 

(5)Heal , todo o exercício de simulação parte, em maior ou 
menor grau, de premissas de similaridade e paridade entre 
os organismos que se simulam mutuamente. O elemento 
emocional, somado ao nível de automatismo e à integração 
das constantes do grupo social, "fazem do simulacionismo 
uma alternativa mais plausível que qualquer outra 
aproximação teoricista, no entanto é mais econômica e 

(6)direta" . Para os simulacionistas, tomar em conta as 
constantes do grupo social é imprescindível para advertir 
com certeza os estados mentais das pessoas em situações 
diversas, reconhecendo os elementos integrados na 
simulação como variáveis em função de um contexto. 

Estarão nos apresentando o preview do próximo 
filme de Ridley Scott, com roteiro original do Jeremy 
Rifkin e Klaus Schwab? A narrativa e toda a estratégia 
comunicativa ao redor do relato em torno à pandemia, nos 
indica que sim: A próxima estreia cinematográfica pós 
pandemia bem poderia se intitular "Universo inteligente", 
narrando as maravilhas da "nova normalidade" que já estão 
nos receitando e, a chegada (a escala global) do capitalismo 
hiper tecnológico, marcado pela convergência de 
tecnologias digitais (software, sensores, tecnologias da 
informação e comunicação); biológicas (neurotecnologias, 
nanotecnologia e engenharia genética); físicas 
(radioastronomias, criptografia quântica e entrelaçamento 

 

(3)
descanso em todas partes do mundo Já nem nos 
perguntamos quem jogou os dados do Jumanji: em dias 
recentes tem proliferado nas redes sociais os vídeos virais 
sendo avistados espécies extintas (desde há 240 anos) e tem 
se documentado o retorno da fauna selvagem a seus habitats 
ancestrais agora invadidos de asfalto e concreto, 
constatando a maior queda na história das emissões do 
principal gás de efeito estufa - dióxido de carbono (CO2) -, 
com a diminuição de 2000 milhões de toneladas, conforme 
as predições mais conservadoras. O incongruente deste 
relato é que segundo o Observatório de Mauna Loa no 
Havaí, no último 3 de maio (2020) se alcançou a 
concentração mais alta de CO2 na história (no meio da 
cacarejada "paralisia capitalista"!) e igualmente, se registra 
de maneira cotidiana a extinção de inumeráveis espécies.   

A distinção e manipulação deliberada de emoções e 
pensamentos, com o propósito de influenciar nas opiniões e 
atitudes sociais, é um método tradicionalmente utilizado 

B

Mascaras Peste Bubônica

3. 
4. 

5. 

A industria petroleira é o setor responsável da maior emissão de gases de efeito estufa, seguido pela industria têxtil.
A "teoria da mente" se define como a "capacidade humana que nos permite realizar a atividade mentalísta, ou seja, atribuir crenças, desejos, 

emoções, intenções aos demais e a nós mesmos" (Valdez, N., Necesidades educativas especiales en trastornos del desarrollo, Aique Grupo 
Editor, Buenos Aires, 2007, p. 13). Revelando que as ações humanas são resultantes de interpretações inconscientes que constantemente 
interiorizamos dotando de sentido às condutas e impedindo, desta forma, comportamentos "caóticos" e "escuros". O que faz possível interpretar, 
explicar e predizer a conduta das pessoas através de um "olhar mental" dos desejos,  pensamentos e crenças. Ou como o psicólogo Simón Baron-
Cohen lhe denomina, uma "leitura das mentes" (mindreading) que permite vasculhar e "programar" as formas de comunicação e engano, 
incentivando as relações tanto cooperativas quanto competitivas (Baron-Cohen, S., The Empathizing System: a revision of the 1994 model of the 
Mindreading System. En B. Ellis & D. Bjorklund (Eds.), Origins of the Social Mind, Guilford Publications, London, 2005, pp. 468-492).

Heal, J., “Simulation, theory and content”, En Peter, Carruthers (Ed.), Theories of theories of mind, Cambridge University Press, 1996, pp.11-21

Gordon, R., “Simulation vs. theory-theory”, En F. Wilson, & C. Klein (Eds.), Enciclopedia of Cognitive Science, MIT Press, 
Massachusetts, 1999.
6.
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quântico); com a consequente proliferação de "lares 
inteligentes", "carros inteligentes”, "fábricas inteligentes", 
"escolas inteligentes", "infraestruturas inteligentes", 
"cárceres inteligentes", "cidades inteligentes" e um longo 

(7)
etc. de "dominação inteligente"  por meio dos sistemas 
ciber físicos totalmente operados por inteligência artificial. 
Sem dúvida, concorremos a uma nova forma de biopolítica 
ou, "necropolítica", em palavras do pós marxista Achille 
Mbembe, argumentando as formas contemporâneas de 

(8)
"submissão da vida ao poder da morte (política da morte)" .

Daquelas poeiras, estas lamas. 

O planeta Terra está em crise. Trata-se de uma 
profunda crise que ameaça a produção e reprodução da vida. 
Ou seja, a iminente extinção de todas as espécies (incluindo a 
humana) e a destruição definitiva dos habitat: o colapso da 
biodiversidade.  A "sexta extinção", como a chamam alguns 
ambientalistas, vaticinando o apocalipse num máximo de 
seis a oito décadas, com base nas recomendações realizadas 
desde o início do século sobre as possibilidades de 
sustentabilidade da existência humana no planeta em relação 
à acelerada mutabilidade da biodiversidade, do clima, dos 
ciclos do nitrogênio e dos solos. A geada cósmica ou o 
aquecimento global são os possíveis cenários apocalípticos 
da próxima extinção da vida no planeta. 

A incessante devastação dos ambientes naturais 
promovida pelo implacável avanço da indústria 
agropecuária, a galopante urbanização, a hiper produção 
industrial, a hiper exploração do subsolo (extrativismo) e, a 
brutal ascensão do turismo - incluído o cinicamente 
denominado "turismo ecológico" -  com um crescimento 
exponencial do número de viajantes, tem provocado danos 
irreversíveis ao planeta: a destruição da camada de ozônio, a 
contaminação do ar com partículas finas, o envenenamento 
dos rios e lagos, a poluição por radiação eletromagnética, a 
acidificação dos oceanos, a poluição química dos solos e 
subsolos, etc.

Todas essas atrocidades são o resultado da 
"civilização" - da "História da Humanidade" com sua teoria 
do progresso e a lógica da domesticação - erigida a partir da 
aparição da agricultura e da imposição do trabalho, 
estabelecendo as bases da cultura simbólica e, a divisão 
social e sexual do trabalho, com suas exigências de 
acumulação e dominação, aplanando o caminho para a 
destruição da natureza selvagem, o surgimento da 
organização social e o estabelecimento do poder e da 
religião. O desenvolvimento da agricultura e da pecuária 
consolidou o mundo da exploração, dominação e alienação 
ao qual estamos submetidos, impulsionando o

7. 

8. 
9. N.dT.: Urbi et orbi expressão em latim que significa: à cidade e ao mundo inteiro.

Vid., VV.AA., Die Smartifizierung der Macht: Beiträge zu einer Offensive gegen das technologische Netz. (La Inteligización del Poder: 
Contribuciones para una ofensiva contra la red tecnológica), Edition Irreversibel, 2018. Uma recomendável compilação de textos em alemão, 
escritos desde posições afins, que convida ao debate e a ação com um evidente "enfoque contra a inteligentização (smartificação) do Poder".

Mbembe, Achille; Necropolítica, Editorial Melusina, España, 2011.

desenfreado crescimento demográfico e a urbanização. A 
superlotação da população nas cidades e sua promiscuidade 
forçada multiplicou de forma geométrica a disseminação de 
doenças infecciosas na era do progresso. 

É inegável a evidente relação dos surtos infecciosos 
com a transformação e destruição do habitat natural de 
incontáveis espécies, como consequência da urbanização, a 
industrialização agropecuária e a poluição industrial. A 
somatória dessas monstruosidades tem trazido consigo um 
incremento continuado nos riscos epidêmicos em 
consequência das persistentes zoonoses (ao pular o vírus a 
barreira das espécies), desencadeando a ativação de novos 
agentes patogênicos e/ou a re emergência de doenças, pelo 
geral desatendidas ou esquecidas. Nas últimas décadas tem 
surgido quase meia centena de doenças infecciosas, de 
diversa etiologia, com enorme impacto na saúde tanto em 
animais não-humanos quanto em humanos, causando uma 
mudança drástica nos padrões de morbimortalidade global. 
No entanto, é evidente o efeito da globalização na rápida 
expansão dos contágios para todos os confins do planeta. 

Ainda que há quem lhes negue a categoria de "seres 
vivos", já que precisam infectar outro organismo (hóspede) 
para se desenvolver, os vírus são os organismos biológicos 
mais abundantes da terra e habitam o planeta muito antes do 
que qualquer espécie; muito provavelmente, desde a 
aparição das primeiras células, sendo dependentes da vida 
celular há milhões de anos. A presença de certos vírus em 
determinadas regiões geográficas com características 
específicas, está associada à aparição de doenças endêmicas 
(habituais) que afetam de forma permanente ou em 
determinados períodos um número importante da população 
assentada nessa zona, as vezes - ainda que nem sempre - com 
resposta imune nos diferentes grupos etários 
(particularmente as pessoas adultas).

O termo "endemia" enuncia a frequência de uma 
doença transmissível cuja magnitude serve de referência 
para identificar um aumento inesperado de casos no 
transcurso de um período de tempo; enquanto que 
"epidemia" é a expressão que define um cenário em que a 
ocorrência no número de novos casos da doença excede a 
frequência esperada para essa região geográfica específica. 
De tal sorte, as epidemias tem nos acompanhado ao longo da 
história, segurando-nos quase sempre por surpresa, sem a 
imunidade requerida. Contudo, as "pandemias" - é dizer, a 

(9)extensão urbi et orbi  de uma epidemia e o incremento 
acelerado do contágio - para se concretizar exigem a 
intervenção de outras variáveis.  A propagação simultânea 
de uma doença infecciosa em todos os rincões do planeta 
requer a velocidade nos meios de transporte e uma 
c o n s i d e r á v e l  d e n s i d a d e  p o p u l a c i o n a l ,  
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o que faz às pandemias uma consequência direta da 
catastrófica "evolução humana". 

          A segunda grande pandemia da história ficou 
incluída na lista de infâmias da invasão europeia e da 
colonização do chamado "Novo Mundo". Em 1528 a 
varíola chegava a Ilha de La Española (Haiti/República 
Dominicana) procedente da Espanha, atacando de forma 
tão virulenta a população nativa que apenas logrou 
sobreviver um milhar de 
pessoas. De lá a pandemia 
viajou para Tenochtitlán. Um 
barco que transportava 
cavalos e 900 soldados 
espanhóis, desembarcou em 
Veracruz, em posse da 
primeira arma biológica da 
que se tenha conhecimento: 
muito mais letal do que os 
arcabuzes e a cavalaria 
hispânica. No entanto, o 
termo "pandemia" começou 
a se utilizar na década de 
1850 com a segunda onda 

(11)mundial de cólera .
      Os primeiros contágios desta pandemia se 
originaram na Índia, onde se suscitou um surto 
fulminante com grande letalidade e, graças à velocidade 
dos barcos a vapor e à emergente rede ferroviária, a 
epidemia de cólera se transladou a Ásia e

        A primeira pandemia documentada se inscreve no 
amanhecer da globalização pré capitalista: a rede de 
rotas comerciais organizada a partir da mercantilização 
da seda chinesa e auspiciada pela "pax tatarica". 
Conhecida como a peste negra ou morte negra, a 
pandemia devastou a Eurásia no século XIV arrasando 
com um terço da população europeia. Iniciando na Ásia, 
rapidamente se transladou à Sicília, introduzida pelos 
marinheiros e de lá a Florença para se estender para todo 
o continente. Como sempre acontece nestes casos, de 
imediato se buscou "culpados" e, se redirecionou a 
agitação social provocada pela gravidade da epidemia, 
apontando aos judeus como causadores da peste, o que 
motivou incontáveis perseguições e o massacre de 

(10)
comunidades inteiras .

Europa e, de lá, a América, cobrando a seu passo 10 milhões 
de vidas. 
     A primeira Guerra Mundial daria o contexto a primeira 
grande epidemia do século XX, assolando o mundo com a 
"gripe espanhola", originada por um surto do vírus 
Influenza A do subtipo H1N1 nos quartéis do exército norte-
americano no Estado de Kansas. Logo se propagaria entre 
os soldados aglutinados nas trincheiras européias, matando 
mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo entre 1918 
e 1920. No transcurso da Segunda Guerra Mundial, com o 
apogeu dos "avanços" científico-técnicos a serviço da 
corrida armamentista, os nazis provocaram surtos de 
malária (paludismo) com mosquitos infectados no 
Entomologisches Institut der Waffen-SS und Polizei; seus 
aliados japoneses ensaiaram com antrax e novas cepas da 
peste bubônica; os russos, manipularam a bactéria 
Francisella Tularensis (comum em roedores selvagens) para 
utilizar a tularemia como arma biológica contra os alemães 
durante o inverno. A segunda pandemia do século passado 
teve lugar em plena Guerra Fria e foi conhecida como "gripe 
asiática", causada pelo vírus de Influenza A do subtipo 
H2N2. Originou-se na China em começos do ano de 1957, 
produto da mutação de um vírus habitual em aves silvestres, 

u t i l i z a n d o  c o m o  
hóspedes biológicos 
porcos de curral, de 
onde se transmitiu 
para  humanos.  A 
pandemia alcançou 
s u a  p r o p a g a ç ã o  
mundial em menos de 
d e z  m e s e s ,  
contabilizando cem 
mil mortes. 
       A pandemia da 
Influenza de 1968, 
também conhecida 
como "gripe de Hong 
Kong", apareceu em 

meados de julho desse ano na cidade cantonesa, 
território sob domínio britânico nesse então. Foi ocasionada 
pelo vírus da Influenza A (H3N2) que consistia de dois gens 
de um vírus de Influenza do tipo A, que incluía uma nova 
hemaglutinina H3, mas que, aliás, continha a neuraminidase 
N2 do vírus  H2N2 que causou a pandemia 
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10. Segundo Norman Cohn, especialista em movimentos apocalípticos medievais, são incontáveis as chacinas de judeus conduzidas ou instigadas 
pelas confrarias fundamentalistas cristãs (como os "flagelantes"), acusando-os de envenenar os poços e disseminar a peste. As massacres de 
Fráncfort, Colonia ou Bruselas, dão testemunha desta barbárie.
11.A primeira onda do cólera se originou na Índia em 1817, com a exploração agrícola das ciénagas do Golfo de Bengala por parte da British East 
Indian Company (Companhia britânica das Índias Orientais). A colonização agrícola desta região pantanosa de salinidade moderada -zona de 
endemicidade da bactéria Vibrio Cholerae- provocou a mutação da bactéria ao entrar em contato com os trabalhadores desatando a praga. As 
mortes estimadas na Índia entre 1817 e 1860, a causa da pandemia do cólera superam os 15 milhões. Desde então até a data atual tem se sucedido 
diferentes pandemias de cólera no mundo, a sétima onda pandêmica de cólera se iniciou em 1961 nas Ilhas Célebre da Indonésia, manifestando 
uma progressão lenta durante sua primeira etapa  (1961-1966)  e, a partir da década de 1970 começou sua segunda etapa com uma progressão 
rápida, afetando a Ásia, África, Europa e, em 1991, América Latina, semeando morte ao seu passo. Em 1994, trás a guerra de Ruanda, se 
registraram vários surtos de cólera nos acampamentos em Goma, no Congo, cobrando 23,800 vidas em trinta dias.
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 2014 e 2016 que deixou um saldo de mais de 26 mil pessoas 
contagiadas e 11.300 óbitos. No ano de 2018 foi declarada a 
doença do vírus Ebola como "emergência internacional de 
saúde pública". O novo surto que iniciara esse ano se 
localizou na República Democrática do Congo, 
contagiando a mais de três mil pessoas e provocando a 
morte de mais de duas mil. Na atualidade continua presente 
na província de Nord-Kivu.

Em 1981 foram ident i f icadas  a lgumas 
manifestações da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida 
(SIDA), se registrando os cinco primeiros casos de uma 
patologia desconhecida até o momento. O incremento 
acelerado de casos similares foi determinante para a 
pesquisa da causa do padecimento que tinha sido 
denominado depreciativamente como GRID (Gay-related 
immune deficiency/ Imunodeficiência relacionada aos 
homossexuais), "câncer roxo" e/ou "carcinoma rosa". 

(12)Pouco depois se "descobriria"  que o agente etiológico do 
SIDA é o Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH), 

(13)localizando sua origem zoonótica na África equatorial . 
Em muito pouco tempo a pandemia do HIV/SIDA se 
propagaria ao redor do mundo causando a morte de mais de 
32 milhões de pessoas - incluindo vários companheiros e 

(14)
companheiras - no planeta .

Creutzfeldt-Jakob 
(16)

(vCJD) .

Em 1986, se reportou no Reino Unido uma doença 
fatal desconhecida que causou a epidemia da Encefalitis 
Espoingiforme Bovina (EEB), comumente conhecida como 
o mal da "vaca louca"; o agente etiológico não era um vírus, 
mas uma proteína anormal no tecido nervoso bovino 
denominada Príon, que adquiriu capacidade patogênica, 
provocando a degeneração esponjosa do cérebro e os 
subsequentes sintomas neurológicos graves sem produzir 
resposta imune. A causa da doença foi a alimentação 
industrializada que se emprega na exploração pecuária 
elaborada com restos de bovinos ou ovinos processados. A 
epidemia se transladou rapidamente a outros países da 
Europa, Ásia, Oriente Médio e América. O consumo de 
carnes e/ou derivados de bovino contaminados poluídos por 

(15)
tecido nervoso infectado; o uso de "produtos sanitários"  e; 
a exposição por manipulação de tecidos nervosos linfáticos 
nos centros de matança industrial de animais ou, em 
laboratórios cosméticos, provoca uma variante que afeta 
humanos conhecida como doença de 

de 1957. Para o mês de setembro haveria alcançado os 
Estados Unidos, provocando a morte de 100 mil pessoas, a 
maioria entre 60 e 65 anos de idade. Ao passo que na França, 
segundo os testemunhos da época, os cadáveres se 
amontoavam nos hospitais e nos necrotérios sem distinção 
de idade, somando 31 mil óbitos durante o pico da epidemia 
em dezembro de 1969. Um milhão de mortes a nível 
internacional seria o saldo do vírus H3N2 de 1968 a 1969, 
no meio das tensões internacionais da "guerra fria", a 
segunda guerra da Indochina (Vietnã, Laos e Camboja), a 
crise humanitária emanada do conflito de Biafra e, a crise 
civilizatória desencadeada na chamada "primavera 
libertária” de 68. A influenza H3N2 continua perambulando 
a nível mundial como um vírus da Influenza A estacional, 
provocando doenças respiratórias graves em pessoas 
maiores de 65 anos e cobrando vidas nesse grupo etário.

Em 1976 em um hospital rural do Rio Ebola, em 
Yambuki, República Democrática do Congo, se registrou 
uma estranha doença viral que provocava febre, dores 
musculares, vômitos e diarreia e, imediatamente 
apresentava complicações hemorrágicas provocando a 
morte. Simultaneamente, se originou um surto epidêmico 
similar em Nzara, hoje Sudão do Sul. A patologia foi 
batizada como doença do vírus do Ebola (EVE) e, o agente 
patogênico seria um vírus da família dos Filovirus 
(Floviridae) semelhante ao "descoberto" em 1967 na cidade 
de Marburgo na Alemanha, que provocava idênticos 
padecimentos com um desenlace altamente mortífero. 
Nessa ocasião foi batizado como "vírus marburgo" ao ter se 
originado a epidemia num laboratório de pesquisa dessa 
cidade alemã, contagiando 31 pesquisadores, dos quais sete 
perderiam a vida. Pouco depois ocorreu que, este primeiro 
surto do que (quase uma década) depois se converteria no 
açoite da África, foi suscitado por uma zoonose, resultante 
da vivissecção praticada em símios verdes importados da 
Uganda. O destino destes primatas cativos foram três 
laboratórios europeus, dois radicados na Alemanha 
(Marburgo e Frankfurt) e, um terceiro localizado em 
Belgrado, capital da antiga Iugoslávia, onde também se 
apresentou o contágio e a morte de vários pesquisadores, 
mas o sigilo detrás da cortina de ferro - imposta aos países 
satélites da órbita soviética - impediu que a informação 
transcendera. Desde a aparição do vírus do Ebola em 1976, 
tem se registrado 44 surtos em países do continente 
africano, sendo o de maior letalidade o ocorrido entre   

12.  O "descobrimento" do VIH por parte de pesquisadores franceses e norte americanos é um tema polêmico em amplos círculos de opinião 
particularmente afins.
13. Provocada pela mutação do vírus de Imunodeficiência símia (VIS). Segundo as mais recentes pesquisas, o vírus passou aos humanos entre a 
década de 1920 e 1950 do século XX, havendo sido documentados os primeiros contágios na década de 1950.

Atualmente se desconhece o número total de pessoas afetadas pela pandemia, já que a maioria dos portadores do vírus ignoram estarem 
infetados até que se apresentam algumas doenças oportunistas. Segundo dados de 2018,mais de 40 milhões de pessoas são soropositivas ao VIH, a 
maior parte habitam na África subsaariana, onde se concentram dois terços das pessoas afetadas pelo vírus no planeta.

Para a elaboração dos chamados "produtos sanitários" e na industria cosmética é comum o uso de sebo, heparina, colágeno e gelatina de origem 
bovino ou suíno; de igual forma, as suturas de catgut  e as válvulas cardíacas são de origem bovino ou suíno. 
16. Essa afecção silenciada internacionalmente pelo "lobby da industria da carne" é parte de um conjunto de doenças classificadas como 
Encefalopatia espongiforme transmissível (EET). Outras doenças deste grupo são o prurigo lombar dos ovinos, a caquexia crônica dos cervos e 
uapitíes, e uma doença neurológica dos gatos em cativeiro associada ao consumo de alimentos processados. 

 

14. 

15.
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Em 1997, vários vírus de Influenza se ativaram. O 
subtipo H5N1 de Influenza aviária - altamente patogênica 
em humanos - fez sua aparição em Hong Kong nas mega 
granjas da cruel indústria avícola, cobrando a vida de 
milhões de aves superlotadas em gaiolas de multidões. O 
vírus ao cruzar a barreira de espécies infectou várias 
pessoas, provocando seis mortes humanas. Em 2003, se 
originou um segundo surto da epidemia de H5N1 HPAI no 
sudeste asiático que rapidamente se disseminou por 15 
países da Ásia, África, o Pacífico, Europa e o Oriente 
próximo, reportando quase um milhar de casos da infecção 
em seres humanos, principalmente no Egito, Indonésia e 
Vietnã. Cerca de 60% dos casos faleceram, se detalhando a 
mortalidade mais elevada em crianças e jovens de 10 a 19 
anos. Na primavera de 2009 faria sua aparição um novo 
vírus da família H1N1, o (H1N1) pdm09, inicialmente 
batizado como "influenza suína". Seria detectado pela 
primeira vez em San Diego, Estados Unidos e, desde aí se 
propagaria por todo o país, contagiando aos vizinhos 
México e Canadá. De rápida e fácil transmissão pessoa a 
pessoa, a pandemia de H1N1 entre 2009 e 2010 se 
diagnosticou em 120 países. Em março de 2013 se teve 
conhecimento do surto de uma infecção respiratória aguda 
na cidade de Xangai, China. Uma nova variante do vírus de 
influenza aviar H7N9 seria o agente responsável. Para o mês 
de maio já se contabilizavam 31 óbitos das 129 pessoas 
infectadas com a nova doença. O vírus pouco depois foi 
noticiado em Taiwan e Fujian.  

(17)
Em novembro de 2002 na cidade de Fosham , 

província de Guangzhou (Cantón), China, se diagnosticaria 
a Síndrome Respiratória Aguda Severa provocada pelo 
Coronavírus (SARS-CoV-1), se estendendo a uma trintena 
de países e infectando um total de 8.422 pessoas, entre as 
quais 916 perderiam a vida. Os reservatórios sinalados 
como "responsáveis" da zoonose foram morcegos, texugos, 
civetas e gatos domésticos. No mês de maio de 2013 se 
informou da aparição de um novo agente patogênico na 
Arábia Saudita que adoeceu 24 pessoas das quais morreram 
16, lançando uma letalidade de 50%. O agente etiológico foi 
outro vírus da mesma família do Coronavírus e o 
padecimento seria diagnosticado como Síndrome 
Respiratória do Oriente Médio (MERS). Se localizou como 
o reservatório do vírus aos morcegos frutívoros da região, 
cujo habitat natural tem sido drasticamente afetado pelo 
aumento da indústria agrícola na zona dedicada à 
monocultura de tâmaras. Em dezembro passado, na cidade 
de Wuhan,capital da província de Hubei, China,

 novamente se reportaram pessoas doentes com pneumonia 
atípica similar à identificada em Foshan em 2002. Os 
indivíduos afetados tinham vinculação com trabalhadores 
do Mercado Atacadista de Mariscos do Sul da China. Nesta 
ocasião a doença foi ocasionada pelo vírus Coronavírus 2 
(SARS-CoV-2, popularizada como Covid-19) e; em apenas 
três meses se transformaria em pandemia com casos 
registrados em todos os confins da Terra.  

Diante deste tedioso reconto das pandemias e seus 
conseguintes estragos, poderia se concluir - sem que 
caibam duas opiniões a respeito - que estas sempre têm 
formado parte da nossa história. Não se apresentam como 
excepcionais  "c isnes  negros"  que i r rompem 
esporadicamente provocando inesperadas emergências 
como sustentam os governos e meios de desinformação 
massiva. Esse enfoque positivista se fundamenta na ideia 
oitocentista de "progresso" e da "dominação da Natureza", 
que acumulou grande força ao longo do século passado, 
contando com um enorme acolhimento nos meios 

(18)anarquistas da época . Sustentada na fé nos "avanços 
científicos/técnicos", a medicina preventiva (com vacinas e 
terapias fármaco-dependentes) e, a ideologia do bem-estar; 
esta visão antropocêntrica tem situado a vida humana por 
cima do mundo natural, alimentando a utopia de um 
ecossistema controlado e independente da biosfera. Uma 
existência isolada, que impede viver a Vida e dribla a plena 
responsabilidade do animal humano na propagação 
progressiva do deserto. Uma catástrofe iminente que se 
explica, numa circularidade perfeita, com a "evolução" da 
Humanidade e o desenvolvimento de estratégias de 
"sobrevivência" humana que tem pulverizado o planeta 
com a mão da esperança futurista. 

Gustavo Rodríguez,
Planeta Terra, 22 de maio de 2020

(Com Mauri no coração!)

1ª Parte...

17. Vale destacar, que Foshan é considerada uma "urbe boom", avaliada como a cidade industrial mais dinâmica da China pelo sue acelerado 
"crescimento" e sua rápida urbanização, com alta densidade populacional (7,26 milhões) e uma altíssima polução atmosférica e da água 
provocada pelos rejeitos químicos da industria têxtil, apesar dos programas de melhoramento e saneamento do Rio Pérola.
18. Se observamos o logo histórico da CNT-AIT, pula à simples vista a mensagem implícita: o Homem domando à natureza selvagem (o fornido 
Hércules que subjuga o leão). O anarquismo de começos do século passado era conquistador, acreditava na ciência e na técnica; na superioridade 
do Homem sobre as feras e o resto da Natureza selvagem à que sonhava conquistar, domesticar e por a seu serviço. Instruído na ruptura com o 
obscurantismo, a soberania sagrada e, as hierarquias de sangue e; inspirado na universalidade e na fraternidade humana, o anarquismo oitocentista 
e nonocentista  depositou sua fé no progresso, na razão científica e na Revolução Social com devoção cega no futuro, como pode se constatar em 
qualquer texto de Kropotkin.
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Devido  ao  compl icado  momento  de  
inseguranças e incertezas que se alastrou pelo mundo 
graças a pandemia do coronavírus, várias reflexões 
urgentes se fizeram presente em meio ao ambiente punk 
de Belém do Pará. A primeira delas corresponde aos 
motivos que tornaram esse sistema de coisas possível.

Vivemos em um mundo cada vez mais global, e no 
qual os piores hábitos têm se consolidado, no caso: o 
consumismo, o individualismo e a exploração animal, 
entre outros. Essas são as características de um 
capitalismo mais nocivo, no qual milhões são faturados 
através da violência sistemática contra os animais. Não 
me refiro especificamente ao consumo de carne para a 
alimentação (fato que deve ser problematizado sempre), 
mas sim, acerca da constituição de indústrias como a do 
leite e a de criação de gado e frango para alimentar o 
mercado internacional. Mercado este também muito 
pautado no desperdício para lucrar com a fome e a 
miséria. 

Sabemos acerca das informações sobre o vírus. 
Segundo os epidemiologistas, o primeiro contágio pode 
ter surgido através do consumo de um animal 
contaminado, e que não estava ligado a indústria 
alimentícia. No entanto, esta reflexão nos permite 
entender o quanto deve ser problematizado o consumo de 
animais, bem como, nos leva a refletir sobre a indústria 
alimentícia que também é responsável tanto pela 
violência sistemática contra os animais, quanto pela 
produção de animais cheios de anabolizantes e 
contaminados com produtos químicos que são 
responsáveis, em grande medida, pelo surgimento de 
doenças como o câncer.

Este mesmo sistema, o do capitalismo atual, 
também tem precarizado mais ainda as relações de 
trabalho e aumentado drasticamente a exploração.  Ou 
seja: aliado a violência animal e a disseminação de 
alimentos contaminados (até mesmo os alimentos 
agrícolas abarrotados de agrotóxicos), existe a 
exploração da força de trabalho através dos aplicativos 
digitais.

Esta nova etapa do capitalismo conseguiu destruir 
a fina camada de direitos trabalhistas que antes existiam, 
e passou a promover serviços cujos lucros são cada vez 
maiores, com uma exploração maior da força de trabalho 
e sem nenhuma garantia para os trabalhadores, que além 
de receberam pouco, estão massivamente expostos aos 
efeitos sociais, econômicos e biológicos do coronavírus.

Nesta direção, nossas críticas enquanto punks, 
vão tanto contra a exploração animal, quanto no combate 
a exploração do capitalismo atual e de sua principal 
ferramenta de apoio e legitimação: o Estado.

O Estado, para fortalecer o capitalismo, 
desenvolve um modelo de governo que pode ser chamado 
de Necropolítico. Tal política dita quem vive e quem 
morre, a partir de uma série de ações que estão voltadas 
para a violência policial através da criminalização de 
jovens pobres e negros nas periferias, assim como, 
através do fim de direitos trabalhistas e da propaganda 
massiva de que a economia é mais importante do que a 
vida dos mais pobres.

Com isso, os trabalhadores que desenvolvem 
ações para os aplicativos de entregas de comida e 
transporte de pessoas, se veem expostos ao risco do 
contágio e da morte por causa do vírus, além de 
trabalharem muito, receberem pouco e não ter nenhuma 
garantia de renda para si ou para suas famílias caso sejam 
atacados por alguma enfermidade ou venham a óbito.

Por tanto, nossa vivência punk e nossas reflexões 
nos encaminham para o desenvolvimento de estratégias 
de resistência e sobrevivência, não só entre punks, mas 
entre todos os que são explorados e oprimidos. O apoio 
mútuo, proporcionando relações de solidariedade e a 
ação direta, como atividades que nos permitam agir de 
forma autônoma e sem a necessidade de partidos políticos 
e governos vem a ser duas estratégias que acreditamos 
que são contribuições da cultura punk para este momento 
complicado de pandemia.

Joker Índio
Jaddson Luiz

(Dois dos organizadores do Encontro Punk Amazônia 
em Kaos)

Reflexões sobre 
a Pandemia do Covid-19
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Antes da explosão da revolta, a normalidade das 
ruas em Santiago era afetada por ações incendiárias de 
companheirxs secundaristas de diferentes setores da região, 
quase diariamente. Barricadas, ocupações temporárias, 
paralisações, ataques contra as reitorias, incêndios de 
ônibus e confrontos com a polícia aguçaram o ambiente 
repressivo no interior das escolas secundárias.

Logo de uma série de fatos violentos em diferentes 
escolas, o Poder anunciou a criação da Lei "Aula Segura", 
criada para radicalizar o assédio contra companheirxs que 
tivessem sido identificados como participantes nas ações 
incendiárias, ou contra aqueles que a "comunidade 
educativa" achasse que participaram delas. 

Após a aprovação da Lei, foram expulsos 
sumariamente, interrogadxs e acusadxs vários 
companheiros, no entanto, o Poder não consegue barrar 
completamente as ações incendiárias das ruas de Santiago. 
Os confrontos com rojões, pedras e molotovs continuaram, 
desde os tetos e entradas das escolas, ainda que com uma 
considerável diminuição após as medidas repressivas do 
Estado-Policial.

No entanto, os secundaristas não se deixaram 
avassalar pelos jogos prepotentes dos defensores da ordem, 
e levaram suas vontades, criatividades e energia para as 
ruas, onde ninguém podia ficar indiferente. Convocaram 
para evasões massivas nas principais estações do Metrô de 
Santiago, devido ao aumento da passagem, e apenas em um 
par de dias geraram uma comoção brutal em uma

cidade que viu-se afetada pela interrupção dos trens em 
diferentes horários e setores.

Isso tudo, trouxe junto a inevitável ação policial, 
que, sem pudor nenhum, mostrou sua cara sanguinária e 

(1)brutal. Enforcamentos , espancamentos, detenções 
levadas adiante por policiais à paisana e o uso de gás 
lacrimogêneo no interior dos vagões do metrô foram 
algumas das amostras do sadismo dos guardiões da ordem 
social.

A solidariedade e o apoio para xs secundaristas foi 
aumentando enquanto iam se conhecendo vídeos sobre o 
agir policial, e aos chamados de evasão massivas se somam 
mais e mais pessoas que respondem assim ao mal-estar pelo 
aumento dos 30 pesos na tarifa da passagem. Essa extensão 
da solidariedade fortalece um sentimento de ódio pela 
polícia, repúdio que desbordou as ruas vertiginosamente na 
histórica revolta que faz 3 meses não decai e a qual cheira a 

(2)
uma doce guerrilha urbana . 

A jornada do 18 de outubro começou com algumas 
evasões em pontos específicos, no entanto, para o meio dia 
tudo mudou.  Estações do Metrô dos setores empresariais 
sofreram importantes evasões e é ali onde é incendiado o 
primeiro acesso ao Metrô. Mais tarde, uma jovem de 20 
anos é baleada por escopeta. Para a metade da tarde o caos 
se expandia por vários bairros da região, um carro policial é 
atacado violentamente com tudo e seus ocupantes dentro, e 
outras estações do Metrô resultam seriamente destruídas.

A revolta é 
reproduzível 

e contagiosa!

1. Nota de Tradução: O enforcamento mais conhecido é o caso da mimo, Daniela Carrasco, uma artista de ruas que no 20 de outubro apareceu 
enforcada, pendurada por uma corda numa grade da praça André Jarlan. Ela tinha sido vista pela última vez na noite anterior sendo detida pelos 
carabineros (polícia militar) do Chile. Seu corpo apresentou lesões de todo tipo, segundo várias pessoas que acompanharam o caso, apesar do qual 
a policia tentou impor a ideia de que tratava-se de um suicídio. 
 2. Ntd. O texto foi escrito no curso da revolta antes da manobra política do plebecisto da constituinte. 
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A empresa do Metrô suspende então a saída de todos 
seus trens, provocando assim, a suspensão da jornada 
laboral e estudantil, jogando milhares de pessoas nas ruas, 
adubando um caos que ninguém previu. As pessoas que 
ficaram sem locomoção para suas moradias foram 
gasificadas e reprimidas pela polícia, tendo que se deslocar 
para evitar a repressão policial, caminhando por horas para 
chegar em casa.

O dia tinha se transformado numa jornada de 
evasões, ataques, feridxs, detidxs e incêndios... A noite 
precisava ser iluminada e assim foi. Com o cair da 
escuridão, a região se transformou em um amplo e informal 
barril de pólvora composto pelas mais diversas vontades, 
onde cada individualidade, sem importar seu maior ou 
m e n o r  i m p u l s o  
ideológico, colaborou 
para que ardesse cada um 
dos símbolos de uma vida 
de exploração, rotineira, 
doutrinada, cooptada, 
limitada e adormecida 
n a s  p í l u l a s  d o  
capitalismo.   

Quase para a 
meia noite decretaram o 
"Estado de Emergência", 
o que significou que o 
exército tomou o controle 
das forças policiais e a 
rápida saída dos militares 
nas  ruas  pa ra ,  em 
palavras do presidente de 
t u r n o ,  r e c u p e r a r  a  
normalidade e segurar o funcionamento da cidade.

O poder procurava sufocar a mecha que tinha sido 
acesa, mas a determinação de botar os militares nas ruas 
insuflou o ódio e os protestos. Nos dias 19 e 20 de outubro 
assistimos a expansão da revolta para outras regiões, sendo 
a jornada mais brutal no dia 21 de outubro, na qual o número 
de mortos subiu a mais de vinte e a quantidade de feridxs já 
era muito numerosa. Os saques, incêndios e confrontos não 
se reduziram apesar da presença militar nas ruas, os quais, 
em várias oportunidades, tiveram que abandonar as zonas 
que protegiam ao serem atacados pelos manifestantes. 
Vontade, convicções e pedras contra o armamento de 
guerra!

As consignas viraram totalmente em direção ao 
rechaço à presença militar, aconteceu aí um cruzamento 
geracional que apenas potenciou os sentimentos de 
liberdade, por um lado a geração que viveu na pele a 
ditadura militar e, hoje, uma geração herdeira das políticas 
sociais e econômicas de uma ditadura. 

Como a intensidade da revolta não descia, decidem 

E
m

yr
a

impor o toque de recolher em várias regiões do 
momento onde tudo explode e a brutalidade policial e 
militar se desnudam diante de todxs. As imagens expõem 
uniformes de camuflagem tática, carabinas e fuzis 
automáticos avançando pelas principais avenidas da cidade, 
batendo e atirando contra os manifestantes. 

A quantidade de mortxs, feridxs, decepadxs, 
torturadxs e/ou estupradas aumenta dia após dia, mas longe 
de apaziguar os ânimos, os renova e os carrega de vitalidade, 
com muita mias raiva e ódio. Não puderam controlar a 
ousadia nem o atrevimento de quem, nos bairros e setores 
mais combativos resistiram ao toque de recolher, entanto 
que os bairros aparentemente tranquilos desobedeceram o 
mais que puderam às imposições militares. 

A revolta, que não 
parou,  no território 
dominado pelo estado 
chileno, significou um 
acumulo de valiosas 
e x p e r i ê n c i a s  d e  
combate  nas  ruas ,  
aqueles que não tinham 
e x p e r i m e n t a d o  o  
desborde na rua, agora 
já conhecem ele e isso 
abre um leque de belas 
possibilidades. Houve 
um pulo qualitativo 
desde os primeiros dias 
quando o choque contra 
as forças policiais era 
praticamente desde o 
coração, sem nenhuma 

proteção nem equipamento básico para proteger a 
identidade.

Desbordando e superando qualquer campo teórico, 
a experiência direta na rua permitiu a coletivização de 
conhecimentos tanto sobre os materiais e as formas de 
ataque, quanto sobre os cuidados e as noções, ainda que 
mínimas, de resguardo. Se nos primeiros dias se avançava 
massivamente, com o rosto descoberto, hoje se faz a mesma 
coisa encapuzadxs, com capacetes, óculos de segurança, 
luvas, roupa para trocar, com maior cuidado e noção dos 
ferimentos que o inimigo pode nos provocar. 

Estes três meses de agitação tem sido uma efetiva 
incitação para que quem possa colaborar procure a forma de 
fazê-lo e concretizar aquilo que deseja, pulando burocracias 
e mediadores. Cada um foi procurando seu lugar na rua, sem 
importar o gênero, a idade, condição física, pontaria ou 
ousadia, o importante e transcendental foi e é estar na rua. 
Assim, além das hordas de encapuzadxs, apareceram 
também socorristas, pessoas com conhecimento de 
primeiros socorros que acodem para prestar apoio a aqueles 

país, é nesse 
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que são feridxs, muitas vezes tirando do local em macas 
aqueles que já não podem caminhar pela quantidade de 
ferimentos e toda essa lida realizam de maneira solidária e 
auto organizada. 

Apareceram, e se expandiram, também aqueles que 
oferecem água com alguma substância que neutraliza ou 
reduz o efeito dos gases lacrimogêneos e dos gases pimenta, 
aqueles que entregam comida ou água para xs encapuzadxs 
(hoje chamados de "primeira linha"), aqueles que oferecem 
roupa seca e limpa, aqueles que usando os ponteiros laser 
bloqueiam a visão dos policiais e obstaculizam o avanço dos 
drones policiais, aqueles que ajudam quebrando pedras ou 
levando elas até a primeira linha do combate, aqueles que 
vão fechando as ruas diante do possível avanço do inimigo, 
aqueles vão informando sobre o deslocamento dos carros 
blindados... Em resumo toda uma variedade de ações não 
hierarquizadas e espontâneas que vão outorgando vida e 
ritmo à revolta, com o menosprezo à polícia como eixo e 
coluna vertebral.  

Aquilo tudo, em definitiva, e quiçá como um triunfo 
impensado, significou a aprovação e validação da violência 
contra o Estado e suas instituições de controle. Se a apenas 
um par de meses, a aparição massiva de encapuzadxs gerava 
receio ou um aberto rechaço, hoje podemos assistir como, na 
rua, o apoio com quem se encapuza é massivo. Obviamente 
nos distanciamos do olhar idealizado e quase heroico dx 
encapuzadx, mas o apreço é inegável e até o carinho que se 
percebe, hoje, por aqueles que desafiam abertamente à 
polícia. Está em nosso engenho a capacidade de expandir e 
manter no tempo este apoio conjuntural para xs 
encapuzadxs. 

Nestas terras, o poder não conseguiu apaziguar a 
revolta, em parte devido a que não existe um interlocutor, 
dirigente ou voz oficial que possam seduzir, comprar ou 
pressionar. Não há um representante, nem um setor que 
contenha ou ordene o que acontece na rua. O cenário foi 
descontrolado e por isso, 
ainda que os políticos 
aparentemente brinquem 
com satisfazer certas 
"demandas" ,  a s  ruas  
continuam com o cheiro da 
fumaça das barricadas. 
Chovem propostas de 
possíveis soluções futuras 
d i a n t e  d o  i n c o m o d o  
general izado,  chovem 
também ameaças e fortes 
tons de sanções, mas aqui 
estamos, já são 3 meses que 
nem nos nossos melhores 
sonhos de kaos teríamos 
imaginado. Os ataques 
que aconteceram nestas

terras não são um montagem, nem ações de "falsa 
bandeira", em alguns dos casos efetivamente há cenários 
"curiosos" e estranhas situações que os rodeiam, mas não 
existe um montagem. Os ataques existem e não precisaram 
de nenhuma liderança, grupos de "expertos", assessoria 
estrangeira nem vanguarda (ainda quando isso lhes dói) para 
reproduzir e contagiar a revolta. Os ataques se expandiram de 
rua em rua, de região em região, quiçá pelo instinto, a raiva 
geral e as condições favoráveis que gera a aglomeração, e 
essa descentralizada expansão é o que tem posto de cabeça 
para abaixo à autoridade. A violência e suas ações sempre 
puderam ser protagonizadas por qualquer um, é desde o 
poder que se impõe a ideia do monopólio e exclusividade da 
violência, monopólio que durante estes messes viu-se 
fissurado e desbordado. Nosso desejo é que não existe um 
ponto de retorno, nenhuma volta atrás.  

Ordenar a saída dos militares às ruas gatilhou na 
maioria das pessoas mais velhas as lembranças da ditadura e 
suas atrocidades, o que derivou no apoio e carinho aos 
encapuzadxs, são notáveis as imagens de avôs entregando 
pedras aos encapuzadxs ou os abraçando quando saiam para 
o confronto . Olhar avôs e avós emocionados até as lágrimas 
pela ousadia de quem combate à polícia é algo que, sem 
dúvidas, não deixa indiferente a ninguém que tenha sangue 
nas veias. Como anárquicos, precisamos ser capazes de não 
cortar esse pequeno e quiçá frágil fio que hoje nos une com 
pessoas que nunca imaginamos, sem baixar nosso discurso, 
sem reduzir nossas práticas, nós acreditamos que é possível e 
necessário nos encontrar sempre nas ruas, mostrando que 
nossas práticas anárquicas são a melhor propaganda pelo fato 
da própria Anarquia.

Aqui nada acabou... Todo continua pela expansão do 
kaos. 

Publicação Anárquica Madre Tierra, 
Janeiro 2020,Santiago Chile
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China, Hubei, 27 de março de 2020.  Os habitantes de Hubei, a região que foi o 
epicentro do coronavírus, descobriram que não podem circular livremente e que 
até mesmo estão estigmatizados no resto do país, quando a polícia formou uma 
barreira rodoviária na ponte entre Hubei e a provincia de Jiangxi, justamente 
depois de flexibilizar a rígida quarentena de dois meses sobre Hubei.  Se noticiou 
confrontos com as forças da ordem e várias viaturas foram viradas. 

Palestina, Jaffa, 03 de abril de 2020. O povo enfurecido de Jaffa se revoltou 
queimando pneus e lixeiras, em protesto a uma série de prisões violentas realizadas 
pelas forças de ocupação. Os policiais estavam no patrulhamento no bairro 
predominantemente árabe de Ajami, quando viram um jovem de 16 anos parado conversando com outra pessoa. Os policiais 
solicitaram identificação para descobrir se ele estava a mais de 100 metros de sua casa. O jovem recusou a ordem, resultando 
que a polícia o atacou e o prendeu violentamente. Vários moradores cercaram a polícia para ajudá-lo a escapar. Outras 4 
pessoas foram presas e os moradores do bairro começaram a atacar os reforços policiais que chegaram. Os protestos 
qualificados de tumultuosos, se prolongaram por dois dias. 

Bélgica, Anderlecht. 10-12 de abril de 2020. Várias pessoas saíram nas ruas entre 
os dias 10 e 12 de abril e depredaram prédios na cidade de Anderlecht, atacaram 
prédios policiais e viaturas, queimando uma delas e tomando uma arma que estava 
dentro, também trancaram as ruas com barricadas de fogo e se confrontaram contra 
a polícia que pretendia reprimi-las, em resposta violenta diante de um assassinato 
policial, 57 pessoas foram detidas por estes protestos. Adil, um jovem de 19 anos, 
que dirigia uma vespa recebe ordem policial de parar e se identificar, supostamente 
para interroga-lo e multa-lo, por estar na rua, um lugar que virou espaço restringido, 
assim como a livre mobilidade também virou, sendo atropelado por uma viatura 
policial que chegava de reforço.

México, Guadalajara, 4 de junho de 2020: Aos gritos de: "A polícia não me cuida, ela me assassina", aconteceu um violento 
protesto pelo assassinato de Giovanni López, um pedreiro, detido e espancado até a morte pela policia municipal de 
lxtlahuacán de los Membrillos, no estado de Jalisco, por não usar a máscara de "segurança" da pandemia. Durante o protesto se 
vandalizaram várias viaturas e carros do governo. Os enraivecidos ingressaram violentamente na Casa de Governo quebrando 
as paparicadas portas de ingresso, ao serem expulsos para a rua com gases lacrimogêneos jogados desde dentro se 
confrontaram violentamente com os policias queimando um deles ao jogar 
gasolina e riscar uma faísca enquanto tentava subir na sua moto. 
Cidade do México, 5 de junho de 2020: Perto de cem pessoas se juntaram 
nos arredores da embaixada dos Estados Unidos, expandindo a revolta e 
indignação pelo assassinato de George Floyd pela polícia de Minneapolis. 
Dezenas de anarquistas jogaram pedras e molotovs contra o prédio da 
embaixada, mas não puderam chegar até ele, porque colocaram uma barreira 
de grades na rua para proteger o imóvel, as quais também foram atacadas  
pelos encapuzados. Estabelecimentos comerciais das imediações também 
foram atacados e vandalizados. Logo depois das 16 horas, as pessoas 
avançou na direção da Representação do Governo de Jalisco em protesto 
pelo assassinato de Giovanni López.

Porque o medo se transforma em raiva e a raiva em revolta, nos tempos pandêmicos aqueles que não entregam a 
dignidade, saem nas ruas e bem juntos, para lutar contra a dominação que continua como a pior infestação global. Aqui 
algumas das revoltas que quebraram o isolamento e a apatia.

12

Jaffa. Palestina

Anderlecht, Bélgica, 2020

México D.F., 2020
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México, Guerrero, 1º de julho de 2020: Manifestação 
no parlamento estadual de Guerrero, cerca de 300 
estudantes da Escola Normal Rural Raúl Isidro Burgos de 
Ayotzinapa, México, causaram destroços no parlamento  
estadual de Guerrero. Em imagens difundidas pela 
internet se observa o momento em que um colchão em 
chamas obstrui uma das entradas da legislatura local. 
Além do mais jogaram molotovs e quebraram os vidros 
do prédio, o incêndio se propagou até alguns escritórios. 

França, Paris, 18 de maio 2020: Desde a noite do 
domingo 17 até a terça feira no subúrbio de Argenteuil, 
periferia majoritariamente habitada por imigrantes, 
várias pessoas  se confrontaram com a polícia que 
pretendia impor a ordem nos protestos que eclodiram logo após do assassinato  de Sabri Choubi, 18 anos, assassinado por 
uma viatura policial que chocou contra ele quando ia de moto. Alguns jovens soltaram fogos de artifício, enquanto lixeiras 
foram incêndiadas. O protesto em Argenteuil, marcou o primeiro "surto de desordem", no momento em que a França impunha 
rígidas regras da quarentena para combater o coronavírus.

Chile, 29 de março de 2020: A normalidade repressiva imposta graças ao coronavírus não conseguiu deter as revoltas do 29 
de Março, Dia do Jovem Combatente, data em que se relembra o assassinato dos irmãos Vergara-Toledo na Villa Francia por 
agentes da ditadura de Augusto Pinochet, no ano de 1985. Um chamado para 
participar de um dia do jovem combatente "diferente", de maneira virtual, 
circulou e tentou pacificar o dia e a memória argumentando os estragos do 
coronavírus, que na data tinha provocado a morte de dez pessoas no Chile e 
31 mil no mundo. Mas, a família dos jovens assassinados na ditadura fez sua 
convocatória para um protesto nas ruas que se iniciou com uma velada até o 
dia seguinte e uma marcha encabeçada pela mãe dos jovens, uma idosa que 
não deixou de sair nas ruas apesar de ser classificada dentro da "população 
de risco". Nesse protesto se registraram confrontos com a polícia e o 
incêndio de um ônibus da Empresa Vule.  

E não foi apenas a comunidade mais próxima que sairia nas ruas 
apesar da pandemia; vários bairros, e cidades ascenderam a noite do 28 até o 
chegar do dia 29 com barricadas e molotovs contra os guardiões da ordem. 
La Florida, Peñalolén, Estación Central, Villa Francia, La Hermida,  San 
Bernardo, Quinta Normal, Macul, Pedro Aguirre Cerda, Cerro Navia, La 
Pincoya e Pudahuel Sur foram alguns dos bairros que desafiaram o toque de 
recolher que iniciava desde as 22 horas. Também acenderam agitações nas 
cidades de Valparaíso, Punta Arenas, Valdívia, Antofagasta, Viña del Mar, La Serena, Talcahuano, Arica y Talca. Ainda mais 
importante que em outros anos, os focos de revolta nos bairros e nas cidades protagonizadas precisamente por jovens 
combatentes que não permitiram que nenhum estado de exceção quebrasse sua memória combativa.

Já nos meses de julho e agosto,  no Wallmapu, território mapuche, várias ações de protesto em apoio à greve de fome 
dos mapuches presos aconteceram intermitentemente. Desde barricadas que obstaculizam o ingresso das viaturas, as marchas 
e bloqueios de estradas, até incêndios contra casas patronais e explosões de antenas de telecomunicações aguçando o ataque 
contra os que tentam dominar. Em Valdivia, comunidades mapuche tomaram a sede da Corporação Nacional Indígena do 
Governo do Chile em apoio aos presos em greve de fome. Na comuna de Teodoro Schmidth, as comunidades mapuche se 
manifestam na Ponte Pewlo, no rio Tolten, um local simbólico para as comunidades do território.

A casa patronal La Pasión foi queimada no dia 10 de agosto 
em Cañete. O fundo do latifundiário e a casa patronal, situados nas 
margens do lago Lanalhue, território mapuche, tinha conflito também 
com moradores do lugar, devido ao uso abusivo da água gerando 
problemas de abastecimento aos demais habitantes. A ação se dá no 
marco do 100º dia da greve de fome dos presos políticos mapuches de 
Angol, Temuco e Lebu.

Bielorússia, Agosto 2020: Depois de mais de 20 anos no poder, 
Lukashenko, o tirano que governa, tenta se impor como governante mais 
uma vez. Porém desta vez centenas de milhares estão nas ruas para que o 
tirano caia. As palavras dos anarquistas são eloquentes: 

Santiago, Chile, 2019

Wallmapu, 2020
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" (...) Estamos todos amaldiçoados pelas 
autoridades e durante toda a nossa vida corremos entre 
a maldição e o tentar nos livrarmos dela. Mas é uma 
maldição para sempre. Porque ninguém esquecerá as 
cabeças quebradas e o sangue correndo pelas ruas em 
que crescemos. O sangue que pinta o asfalto tão 
vulgarmente vermelho que ninguém jamais 
esquecerá.

Dizem-nos que o protesto deve ser pacífico, 
que não devemos ceder à provocação e que devemos 
continuar a puxar o nosso julgo. Você e eu, tão 
diferentes, mas juntos. E eu acredito que quando eles  
tentarem me bater, prender ou matar, você não vai me 
abandonar. Te vi nas ruas de Minsk, Grodno, Brest, 
Baranovichi e dezenas de outras cidades e não 
deixaste que me apanhassem.

Aqueles e aquelas que ainda têm acesso à Internet estão aprendendo a fazer cocktails molotov, a construir barricadas e 
estão procurando as áreas mais vulneráveis dos cosmonautas. Não estamos assistindo vídeos de gatinhos (..). Vamos para os 
terrenos baldios para aprender a atirar pedras. O regime bielorrusso fez de nós revolucionários!" (Pramen)

Hong Kong, 1º de julho de 2020: Manifestantes saem as ruas contra a Lei de Segurança Nacional. Numa onda de protestos 
contra as políticas da China, também nessa parte do mundo quebram o isolamento as restrições da nova normalidade de 
encerro domiciliar e tomam as ruas. 

EEUU. Desde o 26 de maio, dia em que um policial assassinou George Floyd ao vivo o asfixiando com o joelho no pescoço, 
uma tormenta sucessiva de protestos quebraram a paz dos Estados Unidos, e literalmente quebraram com tudo. Lojas de luxo, 
mercados, delegacias e viaturas foram atacadas, queimadas, saqueadas. A morte de Floyd não foi mais uma. Foi a gota que 
transbordou o copo e se espalhou de uma cidade para outra, atravessando fronteiras e oceanos. O Mundo ficou em chamas. 
Mumia Abu Jamal sorria. Os que amam a liberdade não iam pelo isolamento, e foram pelo estarem juntos, bem juntos, nas ruas, 
nos incêndios, nas barricadas, pulando sobre as viaturas, pegando das lojas as mercadorias que foram mais valiosas que a vida 
de George Floyd para o policial que o assassinou... O presidente do Estados Unidos correu a se refugiar num búnquer embaixo 
da terra... Alguns dos eventos maravilhosamente violentos que sacudiram o racismo nos Estados Unidos foram:
Minneapolis: Ataque e destruição total da Delegacia onde trabalhavam os policiais assassinos de George Floyd.  Atlanta, 
GA: ataque ao Departamento de Segurança Interna com fogos de artifício e pedras quebrando janelas.  Aurora, CO: fogo em 
um tribunal. Baltimore, MD: Um edifício da Ordem Fraterna da Polícia de Baltimore foi atacado e sua bandeira americana 
queimada. Los Angeles, CA: Vários prédios federais foram atacados.  Louisville, KY: Mais de 300 membros da milícia negra 
NFAC de Atlanta, ou “Not Fucking Around Coalition” chegaram a Louisville exigindo justiça por Breonna Taylor, uma 
técnica de emergência médica de 26 anos que foi morta a tiros por bastardos uniformizados em março. Todos vestindo preto e 
carregando rifles de assalto, os membros marcharam em formação militar de Baxter Park, no bairro de Russell, até Metro Hall, 
onde pararam por volta das 14h45 em barricadas policiais. Do  outro lado havia um grupo menor de 50 membros da milícia de 
extrema-direita “Three Percenter”, que também estavam fortemente armados. Esses vigilantes armados de direita vieram 
apoiar os bastardos uniformizados. Nova York, NY: Pelo menos um veículo da polícia foi esmagado e várias barricadas 
iluminaram as noites. Oakland, CA: fogo em um tribunal e vandalismo contra uma 
delegacia. Seattle, WA: Um futuro centro de detenção para jovens foi incendiado.

Grécia, 9 de julio de 2020: Dezenas de manifestantes se enfrentaram com a polícia em 
Atenas em meio de protestos nacionais contra um projeto de lei, aprovado pelo Parlamento 
grego, que limita as manifestações de rua. Em frente ao Parlamento na praça Syntagma, um 
grupo de manifestantes lanço coquetéis molotov, pedras e garrafas nos agentes de segurança, 
que responderam com o lançamento de gases lacrimógenios e granadas aturdidoras.

Sérvia, 7 - 11 de julho de 2020: Milhares de manifestantes se congregaram na frente do Parlamento Sérvio para expressar seu 
rechaço ao isolamento anunciado pelo presidente Aleksandar Vucic com o objetivo de conter a propagação do coronavírus, e 
também a renúncia do presidente. As restrições anunciadas proíbem as pessoas abandonar suas casas desde as 18 hs da sexta 
até as 5 hs da segunda.  Os manifestantes usaram lixeiras para construir barricadas  e bloquearam o tráfego no centro de 
Belgrado durante várias horas. Perto das dez da noite, um grupo reduzido de pessoas conseguiu quebrar o cordão policial e 
entrou na sede do poder legislativo. O governo respondeu com policia anti distúrbios, carros blindados e cavalaria. Segundo 
declarou a própria polícia, 43 policiais e 17 manifestantes ficaram feridos, 23 pessoas foram detidas, só na primeira jornada.   
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África do Sul, Joanesburgo, 27 agosto 2020: Após o 
assassinato de Nathaniel Julius, um adolescente com Síndrome 
de Down, pela polícia, manifestantes queimaram pneus, 
ergueram barricadas, atiraram pedras na polícia e danificaram 
uma delegacia em Joanesburgo. O assassinato ocorreu depois 
que moradores do bairro saíram às ruas para protestar contra a 
falta de moradias na área. Nathaniel Julius morreu em um 
hospital em Joanesburgo na noite de quarta-feira (26/08), horas 
depois de levar um tiro no peito por não conseguir responder às 
perguntas da polícia.

Colômbia, 9 de setembro 2020:  Quando a polícia colombiana 
assassinou Javier Ordóñez com descargas elétricas de teaser, um instinto de raiva se despertou violentamente em Bogotá. 
Centenas de pessoas, em sua maioria jovens, atacaram o Comando de Atenção Imediata (CAI) onde a polícia levou Javier 
depois de eletrocutá-lo, local do qual saiu para o hospital onde morreu. Essa raiva ranscendeu o medo, se alimentou da dor 
pelas chacinas que vinham acontecendo nessas terras desde o início da pandemia, da raiva pelas 13pessoas executadas 
nestes protestos, e arrasou 53 CAIs, (49 em Bogotá, 3 em Soacha e 1 em Cali), destruiu estações e paradas, deixou 93 
policiais feridos (87 em Bogotá, 3 em Soacha e 3 em Madrid), saqueou lojas e comércios, invadiu as ruas e gritou bem alto 
a única certeza sobre a polícia: ASSASSINOS!

No território controlado pelo Estado Brasileiro 
Ressaltaram, sem dúvida, os protestos convocados 

pelos Antifascistas, e dentre eles uma presença muito 
importante das torcidas que já desde os protestos do Ele Não, 
vinham se apresentando como a nova cara das manifestações. 

Tudo começou domingo, 19 de abril, quando 
ocorreram manifestações em todo país pedindo por 
intervenção militar, pelo fim do distanciamento social, e pelo 
fechamento do STF e do Congresso Nacional. Em Porto 
Alegre, em torno de 200 bolsonaristas estavam reunidos no 
Centro Histórico, com essas palavras de ordem e cartazes em 
frente ao Comando Militar do Sul, quando uma mulher usando uma máscara com a frase “Fora Bolsonaro” subiu num pilar da 
Igreja Nossa Senhora das Dores e ficou nua (segundo a imprensa como forma de protesto à manifestação reacionária). Ao 
descer, a mulher e o grupo que a acompanhava, foram perseguidos pelos bolsonaristas até serem encurralados em frente ao 
muro de um prédio do Exército, onde foram agredidos a socos e pontapés. Um dos fascistas foi identificado nessas agressões, 
trata-se de Paulo Miguel Rempel, formado em Enfermagem pela UFRGS. 

No Domingo 3 de maio, já que apoiadores do presidente Bolsonaro voltariam a se reunir em frente ao Comando Militar 
Sul, aconteceu o 1° Ato Antifascista, no qual um número reduzido, porém decidido, foi a evidenciar que as ruas não iam ser 
tomadas por fascistas. Duas semanas depois foi realizado o 2° ato antifascista e apareceram algumas faixas que clamavam pela 
Democracia.  O 3° e 4° ato contra o fascismo, no dia 24 e 31 de maio respectivamente, resultaram  na interrupção da carreata 
organizada pelos fascistas, aos gritos  “recua fascista, recua!” e em caminhadas  que percorreram as ruas do centro.

Até esse ponto, a presença antifascista nas ruas foi absolutamente importante na luta pelas ruas, o mínimo de espaço 
"não roubado" pela propriedade pública ou privada, e no qual se liberam várias lutas. Esse arrojo de luta contra os fascistas foi 
um sopro de ar fresco que marcava uma mensagem de força: "Estamos estragando a festa dos fascistas", e essa ação é o que 
provocou as réplicas em várias outras cidades e estados, assim como a vontade de mais pessoas se apresentarem nos "atos". 
         O 5° ato antifascista, que aconteceu no domingo 7 de junho, foi marcado por um grande número de manifestantes e pela 
aparição de integrantes de outro protesto contra o racismo, Vidas Negras Importam, o que significou uma caminhada massiva. 
Os bolsonaristas não saíram as ruas, obedecendo o comando do presidente que “pediu” para parar os atos de apoio numa 
tentativa de frear as críticas legalistas contra às demandas de fechar o STF, apesar do qual os antifascistas explicitaram que o 
ato iria ser passivo. Não resulta exagerado apontar que se sente a catinga dos partidos políticos nessa degradação dos protestos 
antifascistas, no mesmo dia em que os protestos eram transformados de antifascistas para antifascistas pela democracia, no 
rádio, os representantes da asa vermelha do estado anunciavam o que eles entendiam como uma boa manifestação contra o 
fascismo: distanciamento social, pela democracia, pacifismo, denúncia e policiamento dos vândalos, exatamente o que 
terminaria acontecendo com os protestos nesse Domingo. 

No domingo, 14 de junho, ecoando os protestos nos Estados Unidos pelo assassinato de George Floyd, aconteceu o ato 
contra o racismo, sob o chamado de Vidas Negras Importam e com uma presença massiva nas ruas, protagonizando uma 
marcha do parque da Redenção até o largo Zumbi dos Palmares, que na contramão dos protestos de raiva e vingança pelo 
racismo que aconteceram ao longo do mundo, foi  um ato pacífico. O 6° ato antifascista, que já mudou para Ato Antifascista
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Pacifico pela Democracia, foi realizado no dia 21 de junho. As principais bandeiras defendidas foram a democracia, o combate 
à violência racial e a saída de Bolsonaro. Seguindo as pautas apaziguadas que os políticos de esquerda defendiam na
mídia oficial, finalizaram  os protestos antifascistas parecendo apenas um ato de presença sem antagonismo nenhum, 
Curitiba: O desborde da raiva, uma bandeira queimada e a síndrome da passividade.

Um protesto realizado na noite de segunda-feira contra o preconceito racial e o fascismo resultou em belas cenas de 
revanche na região central de Curitiba. Na sede do governo do Paraná, o Palácio do Iguaçu, manifestantes arrancaram o 
símbolo que representa às forças repressivas e à exploração legalizada: a bandeira do Brasil e a queimaram, também picharam 
muros, outros seguiram para o Centro  Cívico e no caminho destruíram vidros de estações do BRT, do Fórum Cívil, de um 
shopping e de agências bancárias. Alguns dos revoltados portavam cartazes com dizeres como “Parem de nos matar a cada 23 
minutos” (referência à estatística de pessoas negras mortas diariamente no Brasil), “Vidas negras importam” e “Pelo fim do 
genocídio”. Na repressão, 6 pessoas foram detidas.

Nos dias seguintes, um adolescente de 16 anos foi apreendido e ouvido pela Polícia Civil após receber denúncias 
anônimas por ser suspeito de queimar a bandeira. Vários cidadãos medrosos, obedientes e defensores da própria ordem que os 
esmaga, apresentaram com ligeireza  cartas de rechaço ao vandalismo e de esclarecimento do seu próprio caráter passivo, 
pedindo, até, a identificação e punição dos "responsáveis pelos atos criminosos" e, como cereja do bolo,  teve um Movimento 
Organizado que fez a entrega de uma bandeira nacional ao tenente-coronel chefe da Casa Militar do Governo do Paraná.
Alguns apontamentos necessários: 

Se por um lado cabem os aplausos e se somar aos protestos que aconteçem porque são um grito importante contra o 
fascismo e contra a apatia, contra a indiferença, também é necessário apontar a transformação desses protestos em atos cada 
vez mais amansados, os quais recuaram do antifascismo para o antifascismo pela democracia. Uma posição que se afastou da 
negação para se dirigir à (insistente) submissão a autoridade. 

É na força da negação, do "anti", que radica uma proposta: se rebelar contra uma imposição, contra uma condição de 
dominação (no caso, o fascismo) e essa força, negativa, pode ser expansiva enquanto se encontre com aqueles que sentem essa 
mesma necessidade de se rebelar contra algo que oprime. 

Quando uma força abandona a negação e segue a afirmação de algo já estabelecido, encaminha-se para algo que corre 
o risco de não ser tão compartilhado quanto a negação (que responde à raiva, ao momento e que não depende de planos ou 
ideologias). No caso, os antifas encaminharam-se para a desgastada, insatisfatória, e amplamente criticada democracia, se 
apontaram como seus defensores (trilhando no politicamente correto) para se apresentar como os corretos inquestionáveis. 
Mas, para quem serve a democracia? A quem representa a democracia? 
Quem é que a defende e porque? Não precisamos de muito faro para saber 
que os primeiros beneficiários são os que cobiçam a direção do Estado (ou 
seja os partidos), os defensores do Status Quo, os defensores da legalidade. 
Pela transformação de atos de confronto aos fascistas em atos pela 
democracia, essa política que defende o estadismo e o estático, deixou um 
rastro inocultável de retaliação (pelo menos em Porto Alegre).

Outro elemento urgente a ser apontado é a cobertura que se dá para 
incoerências como "fardados antifascistas".  A tolerância com policiais 
infiltrados, nos atos e protestos, é uma crítica urgente, um apelo ao mínimo 
bom senso que precisamos apontar. Precisa-se pensar que um agente da 
repressão não pode lutar contra nenhum aspecto da dominação sem antes 
abdicar radicalmente do seu próprio poder, sendo assim não existe algo 
assim como um policial antifascista. É impossível compartilhar o campo de luta com quem trabalha nos reprimindo.

Porém, estas críticas não vão para o Movimento Antifascista, cada Movimento se organiza como bem quiser e 
entender. Nossas críticas brotam do percurso anárquico que historicamente combateu toda forma de tirania, e 
consequentemente o fascismo. Esperando ajudar para que os companheiros rebeldes não se confundam: para que não tolerem 
policiais infiltrados que apesar de qualquer disfarce são os repressores de sempre, para não procurar o politicamente correto, 
mas a destruição do que domina, sem negociações, o caminho mais sincero para mudar algo. Para que os companheiros saibam 
que os movimentos de luta são permanentemente sobrevoados pelos expertos da política que tentarão conter todas as raivas e 
as transformar num rebanho colorido de eleitores, para que se saiba da degeneração da raiva coletiva em massa manipulada por 
partidos e pautas estadistas e, sobretudo, para ir as ruas, porque não se pode 
deixar de ir, seja para espalhar o conflito, provocar o caos, e difundir uma 
posição radicalmente antagônica à dominação. Os infiltrados nas ruas são os 
repressores jamais os que combatem o que domina, seja na sua 
materialidade, seja nos seus agentes. Festejamos assim, cada ato de agressão 
contra os fascistas e seus símbolos (único momento em que faz sentido a 
frase de “o fascismo não se discute, se combate”), e cada grito de liberdade 
espalhada em panfletos e cartazes que tentam provocar uma quebra maior 
com a ordem imposta e seus modos ordeiros de protestar. 

Porto Alegre, 2020
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Que este escrito salte destas folhas impressas, se 
some com vontades insubmissas e vire ação no aqui e agora. 
As expressões por busca da anarquia perduram no curso do 
tempo, por momentos com maiores e múltiplas expressões, 
em outros, após “desmatamentos e queimadas” atravessa 
uma “seca”, e de tanto em tanto, rebrotam iniciativas, 
agitações, pessoas, comunidades em luta. Os tempos mudam 
a exploração e a sede por liberdade permanece. A atualidade 
constante do ideal e práticas anarquistas provoca que surja 
gente, inspirada no apego a liberdade, a odiarem toda 
dominação combatendo-a com suas energias sempre 
debaixo de condições adversas e em desvantagem.

Não temos dados biográficos precisos do anarquista 
Natalino Rodrigues, da sua tempestiva existência em 
permanente estado de conflito com tudo que tiraniza a vida: 
governos, patrões, policiais, fascistas/integralistas e seus 
bajuladores, prisões, manicômios, controle estatal. 
Encontramos sobre seus feitos, seu agir, suas andanças, 
agitações e perseguições que foi alvo, nas páginas do jornal 
anarquista A Plebe, gritando por sua vida e ideias em franca 

(1)cumplicidade. As páginas dos jornais  de grande circulação 
destacam titulares de suas inúmeras prisões sempre fazendo 
o papel de demonizá-lo em sintonia com os policiais da 
ordem política e social (a mídia aponta a polícia dispara, o 
cidadão, súdito do estado, aplaude), tornando-o inimigo 
público. Natalino é tido como sujeito perigoso e nocivo para 
a paz social dos senhores do poder, seus passos são 
rastreados por agentes do Departamento Estadual de  Ordem  

 Política e Social (DEOPS/SP). Sua ficha na polícia política 
(Prontuário nº1286) é extensa e detalhada no curso da “Era 
Vargas”. Nasceu em 25 de dezembro de 1912, 
provavelmente o motivo de seu nome, em São João da Boa 
Vista, viveu por Santos e São Paulo, se fez anarquista e 
padeiro se tornando nos anos 30 uma pedra no sapato, um 
grão de areia no olho dos patrões, dos pelegos e fura greves, 
dos policiais e dos fascistas.

No calor do forno, no segredo da mistura dos 
ingredientes e seu ponto, na lida, amassando a massa, 
paciência, delicadeza, firmeza, padeiros de um século atrás 
compartilharam mais do que um ofício, viveram o amargor 
da exploração fazendo pães e doces, desafiando seus 
patrões, a polícia, o estado-capital, suas formas de controle e 
punição. Marcaram em momentos distintos por sua atuação 
destemida, pela ação direta e combativa, pela solidariedade 
ativa. 

Na Argentina anarquistas padeiros deixaram sua 
marca também de ironia e protesto, no nome de quitutes das 
padarias que seguem hoje: “cañones”, “bombas”, 

(3)“vigilantes”, “bolas de fraile”, “sacramentos”, “jesuíta” . 
Nestas bandas do Rio da Prata conflitivos anarquistas 

Padeiros e suas raízes combativas. 

“E sempre ouve gente e gente de fato. E gente dura de roer.”
(2)O Trabalhador 1º Set 1931

1. Correio Paulistano 26 out 1934, 1 e 2 dez 1934, 30 jan 1935, 8 set 1935, 20 fev 1937, 25 jan 1942, Correio de São Paulo 9 mar 1936, Diário 
Nacional 17 maio 1932, A Gazeta 17 maio 1932, todos  de São Paulo,  e também em Gazeta de Notícias 28 dez 1935, 25 jan 1942, A Noite 9 mar 
1936, 20 fev 1937 e Diário de Notícias 25 jan 1942, 16 dez 1944 estes do Rio de Janeiro.
2. O Trabalhador setembro de 1931 ano 1 nº 1, expressão impressa da luta dos sindicatos autônomos de inspiração anarquista de São Paulo, 
elaborado sob a responsabilidade do anarquista Hermínio Marcos, expulso do Brasil por ser o que era, um agitador. Nestas páginas desafiando o 
prefeito e os patões os padeiros se auto declaram assim: “Gente dura de roer”.
3. Cabezas de Tormenta, Christian Ferrer, Utopia Libertaria, BsAs, 2018. Crônica Subversiva N°6,  2020   19l



padeiros têm raízes profundas que remontam 
Resistencia de Obreros Panaderos fundada em 1887 em 
Buenos Aires. Também na outra margem do Rio da Prata, 
em Montevidéu, os padeiros marcaram sua passagem na 
história com suas atitudes aguerridas na defesa de seus 
interesses e inspirações ácratas.

Frente à exploração em todas suas faces, que é o pão 
do dia a dia, em sua trajetória os padeiros em São Paulo, 
Porto Alegre, Rio de Janeiro, responderam com ação direta 
como forma de luta no conflito com os patrões, não 
delegando nada a ninguém, tomando as ações por suas 
próprias mãos, agitando sabotagens diversas e greves. A 
paralisação do fornecimento de pão pelas padarias dava um 
choque no ritmo “normal” da cidade, a ruptura com a 
normalidade é regra básica para aqueles que buscam 
subverter a imposição da exploração e romper com sua 
continuidade. E pra fazer paralisar tem que pelejar. 

Nas palavras do anarquista Cecílio Vilar, 
escrevendo desde Porto Alegre em 1914, em um artigo 
escrito no jornal “A Voz do Trabalhador” intitulado “Cartas 
Riograndenses
”  r e t r a t a  a  
agitação dos 
p a d e i r o s  
durante uma 
extensa greve, 
que foi ganha 
pelos padeiros, 
defendendo o 
d e s c a n s o  
semanal: “A sabotagem tem sido usada em larga escala. 
Diversos são os processos químicos empregados para seus 
imediatos resultados.” E continua: “A dias foram 

(4)
incendiadas duas carroças que conduziam pão.” . 

Nestas lutas contra os patrões, contra as forças da 
ordem e as humilhações da lei, também os fura-greves, 
conhecidos como carneiros, que atendiam a necessidade 
capitalista dos patrões de não parar de lucrar eram 
violentamente combatidos. Os padeiros se faziam famosos 
por esta postura ativa contra fura greves, além da sabotagem 
de fornos e farinha, uso de artefatos explosivos “machinas 

(5)infernais”  contra padarias e ataque a distribuição de pão. 
Por esta virtude estes aguerridos eram perseguidos e 
punidos pelas mãos policiais, condenações judiciais e as 
grades das prisões.

a Sociedad de Anos 30, a Era Vargas e os desafios ao 
poder.

«Estamos onde sempre estivemos em defesa da liberdade e contra 

todas as tiranias" 

A Plebe nº 90, 8 Junho 1935

O mal estar social permanente das dores das 
explorações e diário roubo da vida gera movimento contínuo 
de resistências frente às tantas opressões impostas a todos e a 
cada um/a. As seitas, os partidos políticos, as visões de 
mundo autoritárias, estadistas, deístas, que justificam, 
promovem e engordam com a exploração dos seres e da 
terra, esforçam-se em conduzir e manobrar o rumo dessas 
resistências, criando novas pacificações (novos tiranos, 
impeachment, fora esse fora aquele, novas leis, novas 
constituições), reformas, mantendo o cerne do poder 
intocável, buscando governar a cada um/a e toda sociedade, 
valendo-se da força social para manutenção de seu mundo de 
luxo e miséria. É assim hoje, foi assim ontem.

Getúlio Vargas, em 1930, tomou o palácio 
presidencial por um golpe contra uma elite 
política e econômica desacreditada, diante de 
eleições que abertamente se constituíam em 
uma fraude, aproveitando um clima de tensões e 
diferentes anseios de transformações políticas e 
sociais. Tendo perdido as eleições presidenciais 
avançou, como líder da Aliança Liberal, 
composta por oligarquias regionais e também 

(6)
militares ligados ao tenentismo , aproveitando 

os ventos do momento deu o bote, e tomou o palácio 
presidencial do Catete no Rio de Janeiro, movimento 
chamado de Revolução de 30. Foi empossado como 
presidente provisório, e neste cargo permaneceu por quatro 
anos por todos meios possíveis, a política, a conciliação, a 

(7)guerra declarada . 

Dizem, os comunistas, intelectuais, mestres e 
doutores da academia, que o anarquismo morreu nos anos 
30! Porém a memória de anarquistas e suas publicações de 
outrora, além das páginas dos jornais vozes do sistema e 
arquivos policiais, afirmam que o fogo da busca pela 
anarquia jamais se desvaneceu. Em desafio contínuo às 
inúmeras repressões, leis antianarquistas, leis celeradas, as 
iniciativas anarquistas perduraram no tempo. Tempos onde 
ao ler um jornal anarquista em um bonde poderia ser 

4. A Voz do Trabalhador (RJ), nº 50, 1º Março 1914, pág.2. Também nos anos seguintes no jornal O Syndicalista e outros de Porto Alegre aparecem 
em suas páginas as aguerridas práticas dos padeiros em ação.
5. Pra recordar citamos aqui duas explosões contra padarias que saíram nos jornais. Uma em A Noite na página 2, de 22 de agosto de 1915, no Rio 
de Janeiro, anuncia: A dynamite continua em ação, duas casas dynamitadas, uma padaria e uma tamancaria. O jornal anarquista Na Barricada 
em seu nº18 de outubro de 1915 comenta na pág.3 sobre “bombas de dynamite que tem feito visita noturna em algumas padarias”. E ainda em 6 de 
maio de 1923 o jornal O Imparcial do Rio de Janeiro gritava na página 14: A padaria 1º de maio foi dynamitada. 
6. Movimento de militares nacionalistas de baixa patente (tenentes) que se insurgiram contra o governo federal em 1922 e 1924. 
7. Após em 1934 foi eleito presidente pelo voto dos deputados constituintes que escreveram a constituição de 34. Poucos meses depois aprova a 
Lei Monstro/Lei de Segurança Nacional, que na prática acabava com todos “direitos conquistados” na constituição de 34. Antes do fim do 
mandato presidencial (1937) implementa a ditadura do Estado Novo que só acaba com o desenlace da 2ª Guerra Mundial (1945).
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(8)preso , tempos de inovações no enfrentamento as 
manifestações de rua contra o governo, os patrões, os 
fascistas, com o uso de gás lacrimogêneo pelas forças 

(9)repressivas . Tempos que entregar panfletos e espalhar 
propaganda anarquista na cidade te levava ao delegado da 

(10)
ordem social , tempos de enfrentamento armado nas ruas 
com os fascistas, tempos de prisões, de fuga, de 
clandestinidade. Os tempos se cruzam, o tempo não para.  

Dentro do conflito social, nas entranhas do dia a dia, 
as forças autoritárias, estadistas, se degladiavam, como 
sempre no curso dos tempos, pela tomada do poder: Getúlio 
Vargas e sua tropa revolucionária dona da máquina estatal; 
os integralistas (fascistas brasileiros); os comunistas 
tentando criar uma Frente Única culminando na criação da 
Aliança Nacional Libertadora aliança onde se arrebanharam 
comunistas, socialistas, democratas, liberais antifascistas; e 
ainda outras frações das elites regionais que encontravam 
contrariadas suas ambições. Já os anarquistas, como lhes 
cabem, ontem e hoje, decidiram a todo custo criar seu 
caminho, árduo, aproximando palavra e ação, sem unir-se a 
seus inimigos para vencer outro inimigo, posicionando suas 
iniciativas em combate permanente a todas as tiranias, seja 
do capital, de verde oliva ou pintada de vermelho, afirmando 
nas distintas práticas a vitalidade da sua raíz antiautoritária. 

Na cidade de São Paulo, onde anarquistas já tinham 
raízes profundas, são inúmeras as iniciativas anarquistas ao 
longo da década de 30. Sempre inspirados na prática da ação 
direta animaram associações autônomas diversas, 
sindicatos, agitações grevistas, sabotagens, protestos nas 
ruas e ofensiva contra os fascistas, os fura greve, as forças 
repressivas, mantiveram intensa propaganda, com cartazes, 
panfletos, jornais com forte difusão e incidência como A 

(11)Plebe e A Lanterna, criaram o Centro de Cultura Social  
onde deram vida a atividades culturais diversas, teatro, 
trocas de ideias, as conferências como chamavam, também  

A órbita anarquista

formaram comitês de agitação pela liberdade de 
companheiros presos chamados presos sociais, estavam 
vivos e ativos em franca atividade na batalha da vida 
posicionados na guerra social. 

Anarquistas desencadearam campanha contra o Voto 
Obrigatório, contra o Serviço Militar Obrigatório para 
Mulheres, contra a Lei de Sindicalização (sindicalização 
obrigatória e atrelada ao estado imposta pelo governo 
Getúlio Vargas), contra o engodo da Constituinte, contra a 
Lei Monstro (Lei de Segurança Nacional). Se negaram ao 
uso da Carteira de Trabalho e situaram sua obrigatoriedade 
como forma explícita de controle policial do estado sobre o 

(12)
indivíduo . 

É evidente a inspiração anarquista no Syndicato dos 
Manipuladores de Pão Confeiteiros e Annexos, na União dos 
Artífices em Calçados, na Liga Operária da Construção 
Civil, na União dos Trabalhadores da Ligth e noutras 
associações que juntas compunham a Federação Operária de 
São Paulo (FOSP) com sede no centro de São Paulo.  No seu 
boletim a FOSP declarava sua disposição: “Destruir todo 
poder econômico e político e estabelecer uma sociedade que 
tenha por base o livre desenvolvimento do indivíduo sem 
sujeição a nenhum poder, a nenhuma absurda ditadura, seja 

(13)ela branca, vermelha ou preta.” . Cada associação destas 
tinha seu próprio prontuário nos arquivos da polícia política 
que inseria agentes repressivos infiltrados dentro das 
associações de ofício mantendo-se informada sobre 
indivíduos e coletividades que consideravam ser um perigo 
para a ordem social. A órbita anarquista suas distintas 
iniciativas e atividades eram uma colmeia que atraia a 
preocupação das forças repressivas mantendo constante 

(14)
vigilância .

Foram tempos de grandes violências, enfrentando o 
governo e suas forças repressivas, os integralistas e clericais, 
os capitalistas e todos que lhes dão sustento e existência no 
dia a dia. Nos campos das batalhas em defesa da vida e da 
liberdade os anarquistas sempre estiveram na linha de frente! 
Natalino estava Atuante e componente ativo do nutrido caldo

8. Em abril de 1933 o anarquista Antônio Aguillar é flagrado por um agente policial da delegacia de ordem política e social lendo jornais 
anarquistas em um bonde, A Plebe, Tierra y Libertad, El Luchador, é preso e fichado no DOPS. Prontuário nº 2394.  Combates pela Liberdade: O 
movimento anarquista sobre a vigilância do DEOPS/SP (1924-1945) módulo VII – Anarquistas. Coleção Inventário DEOPS. Lúcia Silvia Parra. 
Arquivo do Estado de São Paulo, 2003. Pág. 108
9. A Plebe nº 72, 29 set 1934, “De Profundis”.
10. Em 1933 são confiscados pela polícia 1500 boletins da FOSP denunciando a violência policial e a vinda ao Brasil do General Augustin Justo, 
tirano na argentina, são presos 16 anarquistas. Prontuário da FOSP nº 716. Também em 1933 o anarquista Donato Angelo de Vitis foi preso 
“pregando boletins” da FOSP, no teatro Santa Helena na Praça da Sé, que convocavam a solidariedade ativa com os anarquistas espanhóis. 
Prontuário nº1088. Ambas citações em: Combates pela Liberdade: O movimento anarquista sobre a vigilância do DEOPS/SP (1924-1945) 
módulo VII – Anarquistas. Coleção Inventário DEOPS. Lúcia Silvia Parra. Arquivo do Estado de São Paulo, 2003. Pág. 133 e pág.127.
11. O CCS iniciou suas atividades anarquistas em 1933, fechou na ditadura do Estado Novo em 1937 reabriu em 1945 com um novo ressurgir 
fechando novamente na ditadura militar dos anos 60, nos anos 80 soprando a brasa anárquica que não se apaga a labareda sobe e inicia nova 
fervura seguindo com suas portas abertas e inspiração anarquista até os dias de hoje na cidade de São Paulo. 
12. A Carteira de Trabalho passava pelas mãos dos agentes da polícia política quem catalogava a pessoa, buscando identificar indesejáveis, como 
os/as anarchistas. O Ministério do Trabalho estava diretamente ligado à polícia política.
13. Boletim da FOSP 1º agosto 1931, Ano 1 nº 1. A ditadura branca faz referência as realezas, conservadores e reacionários, a vermelha faz 
referência a ditadura do partido comunista na Rússia e a preta em alusão aos camisas negras, fascistas italianos. 
14.  Anarquismo e Infiltração Policial nos anos 30, Marina Knup, Imprensa Marginal, 2011.
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de refratários ao estado-capital que compunha a colmeia 
anarquista.

Debaixo de condições adversas, em 
desvantagem, apegado à defesa da vida e da 
liberdade, odiando a dominação, o luxo e a 
miséria, Natalino, posiciona seu agir com 
energia e vontade. Expandiu suas 
atividades, suas experiências, suas ousadias 
contra as caretas do poder. Para Natalino a 
inação  não  e ra  uma opção ,  fo i  
fervorosamente reprimido pelas forças da 
ordem. Sua vida foi uma vida recoberta de 
desafios ao poder, de luta, de teimosia, de 
agitação permanente, e é por isso que ele 
vive em nossa memória anarquista 
combativa. 

Recordando Sacco e Vanzetti em 23 
de agosto de 1931 o Atheneu Libertário de 
Cultura Social convoca para uma 
manifestação de rua no Largo de São José 
de Belém. Na hora marcada reúnem se em 
volta do coreto do Largo e são impedidos 
pela polícia de fazer uso da palavra no coreto, chega um 
comissário da Delegacia de Ordem Política e dá voz de 
prisão a todos, a cavalaria intervém e são presos doze 
companheiros anarquistas dentre eles Hermínio Marcos, 
Florentino de Carvalho, Pedro Catallo e Natalino 

(15)Rodrigues .
Em 1932 na cidade de São Paulo o mês de maio foi de 

ruptura com a normalidade da exploração desenrolando 
diversas greves entre os padeiros, sapateiros, garçons, 
trabalhadores em hotéis e das fábricas de vidro, tecidos entre 
outros. Proprietários pedem “garantias” a Delegacia de 
Ordem Política e Social para fazer as engrenagens do  

Natalino Rodrigues: Anarquista de ação, 
um indomável, um padeiro agitador.

“Em todas as reuniões nas quais toma parte, tem salientado seu 

ideal anarchista, o que não nega.” 

.

Sr. Dr. Costa Ferreira delegado da polícia política 
(Correio Paulistano 2 dezembro 1934 p.3) 

trabalho ritmar a normalidade da exploração. Para os 
proprietários de padarias a polícia   confirma que conduzirá 
ao “xadrez” todos que atacarem as carroças de pão ou 
tentarem agredir aos distribuidores de pão até o fim da greve. 
De qualquer forma irrompem confusões interrompendo 
fábricas, um padeiro foi alvejado, a polícia invade a sede do 
Syndicato dos Manipuladores de Pão e prende Natalino, 
quem segundo a polícia resiste a prisão e portava uma faca, 

(16)outros agitadores grevistas também são presos . Por esta 
época a polícia política o qualifica como “agitador e 

(17)provocador de distúrbios” . Esta onda de agitação exigia o 
máximo de 8 horas de trabalho, o descanso 
semanal, aumento salarial, o que para os 
patões era inviável diante da “crise'' vivida, 
assim como demonstrava seu rechaço a 
implementação da “tapeação” da Carteira 
de  Traba lho  e  con t ra  a  Le i  de  
Sindicalização, novos projetos de controle 
do governo Vargas que procurava 
neutralizar movimentos de resistência 
frente ao estado-capital. Ferramentas de 
domínio, controle, disciplinamento que 
desgraçadamente se consagraram como um 
sucesso na mão do estado. 

No ano seguinte em 28 de novembro 
de 1933 ao embarcar em um bonde, na Rua 
Santa Iphigenia justo no arrancar voa o 
chapéu de Natalino. O motorneiro se nega a 
parar, uma discussão se inicia que culmina 
na intervenção de um Guarda Civil, o qual 
prende Natalino por declarar-se anarquista 
no meio da algazarra, é encontrado com 

(18)
Natalino propaganda anarquista . 

O 1º de Maio data de memória combativa e luta dos 
anarquistas desde 1886 até agora, é vivenciado em 1934 por 
Natalino e outros padeiros em Santos como data de luta, 
invadem a padaria União Paulista que mantinha o seu forno 
quente e suas portas abertas, provocando agitada desordem 
que resultou com 4 feridos, leves e graves, com navalhadas, 

(19)
logrando escapar-se junto a seus cúmplices . 

O Syndicato dos Manipuladores de Pão Confeiteiros 
e Annexos foi um vespeiro de gente que defendia seus 
interesses  a  muque,  a  unha.  Além da força  

15. O Trabalhador nº 1, setembro 1931, pág. 3. Sacco e Vanzetti Como se comemorou o 23 agosto em São Paulo

16. Diário Nacional (na capa) e A Gazeta (pág.10) ambos, São Paulo, 17 Maio 1932 e também Correio Paulistano, 2 dezembro 1934, pág.3.

17. Combates pela Liberdade: O movimento anarquista sobre a vigilância do DEOPS/SP (1924-1945) módulo VII – Anarquistas. Coleção 

Inventário DEOPS. Lúcia Silvia Parra. Arquivo do Estado de São Paulo, 2003. Pág. 167 Prontuário nº1286.

18. Prontuário nº1286 e também Correio Paulistano 2 dezembro 1934.

19. Correio Paulistano 2 dezembro 1934 e 8 setembro 1935. Em Montevidéu no 1º de maio de 2012 um compa anarquista, motorista de táxi 

atuante neste sindicato, nicho de uns quantos antisistema, deu lhe umas navalhadas nos pneus de táxis que trabalhavam naquele 1º de maio, 

foi preso, movendo-se logo forte agitação solidária até sair de volta pra rua e próximo dos seus.
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(20)usavam o cérebro, possuíam uma biblioteca , em sua sede 
no bairro do Brás a “Comissão das Escolas

(21)realizava aulas noturnas abertas , editavam também 
irregularmente, ao modo sai quando pode o jornal O 

(22)Trabalhador Padeiro , tudo a custa de seus esforços. Nas 
páginas de O Trabalhador Padeiro bradava “Não há pátria: 
De um a outro polo não vejo mais que tiranos e escravos.” E 
também: “Confiar na ação governamental é ingenuidade, 
idiotez ou conveniência.” Assim como: “A caderneta de 

(23)
trabalho é o ferrete da escravidão moderna” . No 
prontuário do sindicato na polícia política há páginas 
avulsas de dois exemplares do jornal de novembro e 
dezembro de 1935. Por ser redator de O Trabalhador 
Padeiro e receber jornais da Espanha a polícia qualifica José 
Rocca Orozco como anarquista invade sua casa e o prende 

(24)
por uma semana .

Os padeiros dão vida, em uma concorrida 
assembléia, no mês de julho de 1934, com cerca de 600 

(25)padeiros, à criação de um Comitê Pró Presos Sociais . Em 
setembro de 1934 se expandem as agitações grevistas dos 
padeiros se defendendo frente às ambições patronais e 
estatais. Exigiam novamente trabalhar o máximo de 8 horas, 
aumento salarial, repudiando a “tapeação” da carteira de 
trabalho que por fim trazia maior controle e disciplinamento 
aos trabalhadores com a firme oposição aos controles do 
ministério do trabalho, as imposições trabalhistas, ou seja, 
oposição firme e combativa à ligação umbilical entre 
sindicato e estado, que punha a livre associação entre 
produtores de joelho aos pés do estado. Nestas jornadas 
grevistas a polícia prende padeiros acusando alguns deles de 
ladrões como o anarquista Eleutério do Nascimento. As 
páginas de A Plebe gritam em defesa de Eleutério e das 

(26)
agitações grevistas dos padeiros .

Nos anos 30 surgiu no Brasil um movimento 

 Modernas” 

A Batalha da Praça da Sé, 
a vitória e seus desenlaces.

“Em nome da vida e da liberdade/Armas na mão e cabeças 

erguidas”

Trecho da letra 07/10/1934, da banda anarkopunk 

Execradores.

20. Por mais de uma vez os padeiros tiveram sua biblioteca arrombada e vandalizada pelas forças policiais como ocorrido em 19 de maio de 

1933 situação na qual repudiam e denunciam no “Manifesto de protesto contra o assalto e depredações no local da Federação e prisão de 

80 operários”. Panfleto divulgado pela Biblioteca Anarquista Carlo Aldegheri.

21. A Plebe nº68, 4 agosto 1934, pág.3 Escolas Proletárias.

22. Pequena História da Imprensa Social no Brasil, Edgar Rodrigues, Editora Insular, Florianópilis, 1997. 

23. O Trabalhador Padeiro (SP) janeiro 1932, ano 1, nº 2.

24. Combates pela Liberdade: O movimento anarquista sobre a vigilância do DEOPS/SP (1924-1945) módulo VII – Anarquistas. Coleção 

Inventário DEOPS. Lúcia Silvia Parra. Arquivo do Estado de São Paulo, 2003. Pág. 156

25. A Plebe nº68, 4 agosto 1934, pág.3 Os padeiros se movimentam.

26. A Plebe nº 72, 29 setembro 1934, pág. 3, A Greve dos Padeiros e Desfazendo Calúnias.

27. Memória Combativa: A Batalha da Praça da Sé. Em Crônica Subversiva, Ano 3 nº 4 outono-inverno 2019, Porto Alegre.

fascista organizado, transformando-se em um partido, a  
Ação Integralista Brasileira (AIB), nacionalistas com  uma 
doutrina própria, o Integralismo, que foi a encarnação de 
valores de dominação e submissão que toma distintas faces 
ao longo dos tempos. Com seu  explícito valor autoritário 
onde se declaram saberem o que é bom para a vida de todos 
esforçam-se em se impor como “o” caminho para a vida 
coletiva com seus valores de deus, pátria e família. Um 
pesadelo para diversidade humana. Como não poderia ser 
diferente movimentos que são compostos por gente que não 
pensa e se articula por sua própria cabeça, guiados por 
ordens, necessitam de um líder. Elemento fundamental das 
expressões do fascismo, o culto a uma personalidade, como 
a Mussolini, Salazar ou Franco, os integralistas cultuavam 
uma, Plínio Salgado, fundador da doutrina e do partido. 

Os integralistas anunciaram que realizariam uma 
marcha no dia 7 de outubro de 1934, um domingo, no centro 
de São Paulo, onde os súditos integralistas jurariam 
fidelidade ao seu líder a exemplo da marcha sobre Roma 
realizada pelos fascistas italianos. Desde o anúncio toda 
diversidade antifascista respondeu prontamente declarando 
uma contra manifestação. Anteriormente os integralistas 
haviam anunciado marchas, mas diante da pronta resposta 
antifascista cancelavam, desta vez foi diferente e a cobra 
fumou. 

Os anarquistas se fizeram presentes na Praça da Sé 
atuando de maneira aguerrida e intransigente com os 
integralistas. Não se sabe de onde partiu o primeiro tiro, mas 
contam que de início Simon Radowitsky e Juan Perez 
tomaram uma metralhadora da polícia e a partir daí “a 
revoada das galinhas verdes” foi estrondosa. Os 
integralistas fantasiados com seus uniformes verdes 
debandaram totalmente sendo expulsos da praça pública e 
perseguidos pelas ruas, abandonando bandeiras e uniformes 
pelo chão, sua marcha e juramento foi por fim uma 
demonstração de sua incapacidade de aguentar o peso das 

(27)forças as quais almejavam exterminar .
Além da massiva debandada fascista somou-se 

alguns integralistas mortos a bala e mais dois policiais, 
também o jovem anti fascista Décio Pinto de Oliveira 
perdeu a vida durante a batalha. Desencadeia-se contra os 
anarquistas a reação policial, no dia seguinte às 10 horas da 
manhã policiais em diligência repressiva invadem a sede da 
FOSP, também local do Syndicato dos Manipuladores de 
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de Pão Confeiteiros e Annexos, na Rua Quintino Bocaiuva 
nº80 próximo a Praça da Sé. 

Encontram no prédio Juan Perez, Natalino 
Rodrigues e outros padeiros, de imediato prendem os dois 
anarquistas agindo com violência contra os padeiros e tenaz 
brutalidade e espancamentos contra Natalino acusando-o da 
morte de dois policiais durante o acirrado tiroteio na Praça 
da Sé. A polícia declara ter encontrado um revolver em cima 
de um armário dentro da sede. A sede é fechada pela polícia 
que fica de guarda no prédio de “carabina embalada” 

(28)  
impedindo qualquer aproximação . Outros anarquistas 
recebem a malquista visita da polícia em suas casas durante 
a semana, alguns são presos, como Eleutério do 
Nascimento, Antonio Araújo Ribeiro, Domingos Panzarini, 

(29)Alfredo Chaves, Luis Papero, Pedro Catallo .  

Um caguete delator da polícia afirma ter visto 
Natalino durante a Batalha da Praça da Sé na porta do Café 
Brasil, nas imediações da Praça da Sé, com arma em punho, 
atirando, com roupas 
em des a l i nho  e  
calças manchadas de 
s a n g u e .  O  q u e  

(30)
Natalino não nega . 
É classificado pela 
p o l í c i a  c o m o  
“ i n d i v í d u o  d e  
i n s t i n t o s  

(31)
perversos” . 

A Plebe bradava por aqueles dias: “Vivemos dias de 
sobressalto, de incertezas, mas satisfeitos com a bela e 
insuperável vitória alcançada pelo esforço e a boa vontade 
de todos antifascistas de São Paulo num gesto de altivez e de 
consciência diante do perigo comum que nos ameaçava.”

Prontamente A Plebe, A Lanterna que eram muito 
mais do que jornais, folhas impressas, emaranhado de letras, 
mas um aglutinado de pessoas e vontades, uma força viva, 
dão respostas em palavra e ação em solidariedade com os 
presos, seus familiares e outros perseguidos. São realizadas 
inúmeras iniciativas solidárias difundindo cartazes e 
panfletos, coletando recursos, realisando sorteios e festival, 
iniciativas que somadas dão vida ao Comitê Pró Presos 

(32)
Sociais . 

Logo de sua prisão o Comitê Pró Presos Sociais, 
pelas vias legais, interveio por Natalino pedindo habeas 
corpos, sendo todos negados, pois a polícia negava estar 
com ele. Natalino era sistematicamente transferindo de um 
lado a outro, assim não estava em nenhum lugar por 52 dias 

até decidirem livra-se dele embarcando-o deportado a bordo 
do Navio Anníbal Benevolo com destino ao sul do Brasil, 
como já haviam feito com tantos outros indesejáveis. No dia 
29 de novembro de 1934, no porto de Santos, desde o porão 
do navio, logra comunicar-se com seus companheiros na 
cidade que prontamente respondem. Os estivadores cientes 
de Natalino ameaçam em movimento solidário paralisação 

(33)e negam-se a descarregar e carregar a embarcação . 
Por meios legais é expedido um habeas corpos para 

libertar Natalino mesmo com a terminante negativa do chefe 
de polícia de que estivesse nos seus calabouços ou soubesse 
de seu paradeiro, tampouco havia uma acusação formal, o 
juiz criminal Pedro Chaves da comarca de Santos queria o 
cumprimento da lei, da constituição, já a polícia aplicava a 
sua lei. Assim sendo em uma atitude incomum o doutor juiz 
vai a bordo do navio e efetiva a libertação de Natalino lhe 
desembarcando em terra e lhe deixando em mãos um habeas 
corpos que a polícia em poucos dias rasgaria e lhe prenderia 

novamente.  

Preso desde o dia 
seguinte da Batalha da 
Praça da Sé, ficou por 
52 dias incomunicável, 
seus companheiros 
supunham que seu 
destino poderia ser a 
morte. Mas aparece. A 
polícia se agrada com o 

sofrimento dos que lhe amam, companheira, irmã e 
cúmplices. Os jornais fazem amplas matérias dando voz ao 
delegado apresentando a ficha de Natalino na polícia 
política o demonizando e ironizando sua vida, o conhecido 
escracho midiático, que segue permanentemente daí em 
diante quando a vida de Natalino reverbera nas páginas dos 
jornais. 

Natalino relata seus passos quando preso em 8 de 
outubro sendo logo enviado ao Gabinete de Investigações e 
espancado a mando do delegado Costa Ferreira da 
Delegacia de Ordem Política e Social. Passa 30 horas na cela 
sem comer sofrendo novo interrogatório. Nada conseguem 
de Natalino. Passa a ser um “preso volante” transferido de 
cadeia em cadeia, entre São Paulo, Santos e Rio. Fica preso 
em São Paulo até o dia 14 de outubro e é remetido ao Rio de 
Janeiro, volta para o Gabinete de Investigações até dia 28 e 
lá é transferido para Santos sempre incomunicável. Volta 
para São Paulo e vai para o posto policial Ipiranga passando 
inomináveis torturas, de chegada a polícia queimou as

28.  A Plebe nº73, 13 outubro 1934, pág. 2 Fechamento da sede da Federação Operária. Camaradas Presos.
29. Anarquistas: Ética e antologia de existências, Nildo Avelino, Achiamé, Rio de Janeiro, 2004, pág.81.
30. Correio Paulistano, 2 dezembro 1934, pág. 3 A propósito da prisão de Natalino Rodrigues.
31.  Combates pela Liberdade: O movimento anarquista sobre a vigilância do DEOPS/SP (1924-1945) módulo VII – Anarquistas. Coleção 
Inventário DEOPS. Lúcia Silvia Parra. Arquivo do Estado de São Paulo, 2003. Pág. 68.
32.  A Plebe, nº75, 10 novembro 1934, pág. 3 Comitê Pró Presos Sociais.
33.  A Plebe, nº 77, 8 dezembro 1934, na capa Tartufismo Policial.
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