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Introdução 
 

Nas últimas décadas, em especial nas de 80 e 90 do século XX, a historiografia vem apresentando uma 

transformação variada, possibilitando a ampliação do campo de investigação histórica. Pesquisas mais recentes no 

âmbito da História têm procurado destacar novos objetos, novas formas de abordagens e mesmo novas fontes históricas. 

Busca-se, a um só tempo, a superação de uma herança deixada pela historiografia tradicional e a renovação temática e 

metodológica, permitindo a análise de experiências passadas negligenciadas ou pouco valorizadas ou, ainda, a 

revisitação de alguns temas sob novas e desafiadoras perspectivas. 

Essa abertura, possibilita uma abordagem historiográfica voltada para outros estudos, como, por exemplo, os do 

anarquismo a partir de perspectivas inovadoras, onde se destacam trabalhos pioneiros sobre a experiência anarquista, a 

grande maioria dos quais realizados no Arquivo Edgard Leuenroth da UNICAMP. 

Nesse mesmo impulso renovador, em que emergem múltiplas propostas de se trabalhar com “outras histórias”, 

como enfatiza Maria Izilda de Matos1, a imagem adquire um sentido para o historiador. Até então reservadas 

praticamente à História da arte, as fontes iconográficas conquistam novo status. Pouco a pouco, os historiadores 

ultrapassam os limites do documento escrito, admitindo as imagens como fonte de investigação histórica. Apreendida 

como documento histórico, a imagem manifesta experiências partilhadas, posições a partir das quais o real é percebido, 

revela modos de viver ou de pensar.2   

Assim, a imagem conquista espaço no interior da trama histórica. Torna-se, ela própria, História, em um 

movimento que marca as sociedades contemporâneas, em que a presença da cultura visual domina as relações sociais. 

Dotada, por isso mesmo, de potências múltiplas, a imagem permeia e impregna a vida cotidiana expressando modos de 

percepção do olhar, maneiras de ver, pensar e sentir, manifestando tradições e intenções, revelando experiências sociais, 

engendrando significados afetivos e culturais, entrelaçando a dinâmica social.3   

Nesse contexto de reformulações historiográficas e teórico-metodológicas, que envolve a História como um 

todo, verifica-se uma aproximação cada vez maior entre História e Imagem, ampliando a noção de texto, diversificando 

as fontes históricas, possibilitando contribuições historiográficas inovadoras. 

Convergente com essas tendências, minha pesquisa pretende analisar as gravuras publicadas nos periódicos 

libertários que circulavam no Rio de Janeiro e São Paulo durante a Primeira República (1890-1921), centrando a 

reflexão nas representações explicitadas, de forma a discutir a prática libertária não só na dinâmica das relações sociais, 

mas também na questão da percepção e das sensibilidades. 

O texto ora apresentado, no entanto, é apenas uma parte dessa investigação sobre as manifestações imagéticas 

libertárias, realizada para doutoramento em História na PUC/SP. Ele coloca seu foco de discussão em algumas 

representações do feminino explicitadas nas gravuras publicadas em determinados periódicos libertários que circulavam 

no eixo Rio-São Paulo, no período entre 1890 e 1921. A análise objetiva tornar-se um olhar crítico sobre as imagens 

produzidas ou utilizadas pelos anarquistas de forma a problematizar as representações, tomando-as como verdadeiro 

campo de tensão onde se explicitam tanto as condições materiais de vida e os modos de viver quanto os valores e as 
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idéias, os sentimentos e as sensibilidades, os sonhos e as utopias, os projetos e as expectativas que o próprio viver 

comporta e enseja. 

 

Circularidade de imagens 

O lento processo de desenvolvimento das relações capitalistas no Brasil, ao mesmo tempo em que permitiu a 

ascensão da burguesia, implicou em aumento quantitativo do proletariado, definindo, em cidades como Rio de Janeiro e 

São Paulo nas primeiras décadas do século XX, os contornos da chamada “questão social”. Aos poucos, o 

estabelecimento desse novo campo de forças sinalizou para a necessidade de organização e formas de ação dos grupos 

explorados e oprimidos. Tornou-se inevitável a aproximação desses grupos com o ideário anarquista, reforçado no país 

com a presença cada vez mais significativa de imigrantes, muitos dos quais ligados aos setores comercial e oficinal.4 

Na bagagem, os imigrantes não trouxeram apenas a força de trabalho e a esperança. Trouxeram, sobretudo, 

idéias e ideais, que acabaram por se espalhar no território brasileiro, em virtude principalmente das difíceis condições 

de trabalho encontradas. Por intermédio da “...organização de grupos, publicação de jornais, boletins, panfletos e livros, 

...conferências, comícios, agitações populares... [e] ativa participação no movimento operário...”5, especialmente no 

início do século XX, o anarquismo consolidou-se passando a incomodar o recém implantado regime republicano.  

Os primeiros periódicos anarquistas apareceram no final do século XIX, mas foi nas primeiras décadas do século 

XX que a imprensa libertária firmou-se como o mais importante instrumento de propaganda do ideário, atingindo e 

mobilizando homens e mulheres que desejavam a libertação da humanidade de todas as formas de opressão e de 

exploração. 

A gravura, enquanto poderoso instrumento de complemento e reforço da propaganda libertária, demonstrou ser 

profundamente eficiente na mobilização e engajamento de trabalhadores e de outros excluídos, tanto assim que os 

periódicos tinham um espaço permanente para essa “arte crítica e revolucionária”, procurando fazer perpetuar por meio 

das lembranças das imagens de certa cena ou tema, suas idéias e ideais. Por isso, era comum a recorrência de temas e 

até mesmo a publicação de determinadas gravuras por mais de um periódico. 

Nas páginas dos mais importantes periódicos libertários que circularam no eixo-Rio-São Paulo nas duas 

primeiras décadas do século XX , a figura feminina apareceu de múltiplas maneiras. Para além das alegorias centradas 

em figuras individuais, emergiam outras em que a mulher aparecia articulada à figura masculina, a pequenos grupos ou 

ainda a uma imensa multidão, encarada, esta última, pelos libertários, em geral, como força revolucionária por 

excelência. 

Considerando essa multiplicidade, em que o corpo da mulher é tomado como suporte das mensagens libertárias, 

no conjunto das gravuras, uma série temática chama a atenção.6 Trata-se da alegoria feminina para representar a 

Revolução, a Liberdade e a Anarquia.  

A inspiração, provavelmente, veio da França, que, por sua vez, se apropriou da tradição clássica, posto que a 

mulher já era símbolo da liberdade na Roma antiga. Como afirma José Murilo de Carvalho, “...da Primeira à Terceira 

República, a alegoria feminina domina a simbologia cívica francesa...”. No Brasil, antes mesmo da proclamação da 

República, já se verifica a apropriação republicana da figura feminina, seja povoando as páginas da imprensa periódica, 

seja alimentando a imaginação dos artistas positivistas brasileiros. 7  
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Nessa época, assim como os homens, as mercadorias e as idéias, também as imagens circulavam intensamente e 

sob várias formas: impressa, gravada, descrita oral e textualmente. 8  Elas foram verdadeiros instrumentos de 

comunicação, de mobilização, de integração, de interação quando difundidas por intermédio das lideranças anarquistas 

da Europa, América Latina e Brasil em constante intercâmbio de informações e de experiências, que se estabeleceram 

por meio da troca sistemática de periódicos, de correspondências, de artigos e obras e até mesmo de viagens.9 

Mantendo, portanto, diálogos diretos ou indiretos, com tradições plásticas que englobavam Delacroix, Rudé e a 

própria iconografia da República na França, passando por imagens alegóricas tradicionais da liberdade, presentes, 

sobretudo, na estatuária francesa, abriu-se o caminho para a apropriação libertária da figura feminina.10 

Diante desse quadro, é possível constatar que as imagens cumpriram uma certa trajetória de circularidade e que, 

assim fazendo, acabaram por se modificar de acordo com as contingências sócio-históricas do espaço de recepção e 

reprodução e os interesses dos sujeitos envolvidos na dialética travada entre transmissão, recepção e reprodução.11 Com 

isso, os ativistas ligados à imprensa libertária tingiram com as cores da ideologia o recurso gráfico da imagem elaborada 

ou utilizada, a fim de melhor difundir seu ideal político. 

 

A mulher como alegoria 

 

A série temática em questão compõe-se de cinco gravuras publicadas por três dos mais importantes periódicos 

libertários que circulavam no eixo Rio-São Paulo na segunda década do século XX: A Lanterna, A Plebe e Spártacus. 12 

O período abrangido (1916-1919) caracterizou-se por uma fase ativa do movimento libertário, embalada, entre 

outros, pelo impacto da Primeira Guerra Mundial e pelo advento da Rússia soviética, a impulsionar protestos variados 

que englobavam comícios, greves e até mesmo atos de violência, assinalando a presença dos anarquistas nas ruas do 

Rio de Janeiro e de São Paulo. 

Ocupando a primeira página dos periódicos, todas as gravuras situam-se em uma posição central superior, 

geralmente reforçando e/ou complementando a temática principal desenvolvida no seu em torno, em artigo assinado por 

representantes reconhecidos da militância. Essas gravuras apresentam figuras femininas assumindo funções alegóricas 

de grande importância para o movimento libertário. Elas representam idéias-forças que constituíam o ideário anarquista: 

Revolução, Liberdade, Anarquia. Oferecem, em seu conjunto, um ideal da realidade pela qual os libertários lutavam, 

colocando a esperança de uma vida sem exploração no futuro, onde haveria de emergir um mundo novo, a Anarquia, a 

partir da revolução, considerada a única alternativa de transformação.  

Nesta amostra de cinco gravuras, as mulheres são figuras idealizadas, abstratas, distantes da complexa realidade 

em que a operária, a camponesa, a burguesa e até mesmo a própria anarquista, entre luzes e sombras, contavam uma 

história. Valorizava-se, assim, como argumenta Michelle Perrot, a imagem tentadora da “mulher-emblema”, mítica e 

inacessível, eterna musa inspiradora a povoar a imaginação masculina.13  

Regra geral, a figura feminina aparece frontalmente no centro da imagem e em primeiro plano.  Em duas 

gravuras a mulher encontra-se sozinha, dominando toda a cena. Nas demais, apesar de a mulher estar rodeada por um 

pequeno grupo de pessoas ou por uma multidão, representando o conjunto dos excluídos, o poder da imagem reside na 

força da figura central. São mulheres jovens, robustas, de cuja postura ereta e firme transparece a exuberância da forma 

física, com destaque para os seios nus ou cobertos e os cabelos revoltos ou encobertos. 
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A atitude da figura feminina nessas imagens é muito semelhante. De pé, com o braço direito, esquerdo ou ambos 

empunham ou seguram objetos indicativos das lutas e ideais do anarquismo: as ferramentas do mundo do trabalho, com 

destaque para a pá, o martelo, a picareta, a foice, o machado, o ancinho; a tocha representativa da purificação pelo fogo, 

da luz da verdade, do sonho da liberdade, da Anarquia como luz do mundo e o feixe de trigo, simbolizando o pão da 

vida, o pão de cada dia.14  

Nestas gravuras a mulher é representada como uma figura forte, combativa, verdadeira heroína, transmitindo a 

impressão da vitória após uma luta gloriosa contra o “mau” do presente, singularizado pelo capitalismo, símbolo da 

exploração e da opressão, da desigualdade e da injustiça. Como alegoria da Revolução, a mulher é a progenitora da 

Anarquia, local de chegada onde reinaria a justiça e a solidariedade, a igualdade e a liberdade, pondo fim ao sofrimento 

imputado pela ordem capitalista.  

Ao questionar a realidade e demonstrar a possibilidade da revolução e, conseqüentemente a conquista da 

Anarquia, as imagens expressam um pensamento, uma visão do mundo, provocando no leitor/observador um misto de 

inquietação e esperança. Mas, esse clima inquietante das imagens provoca mais do que determinada sensação ou 

emoção. Provoca a reflexão sobre a exploração e a opressão próprias do sistema capitalista e da ordem burguesa, 

convocando os trabalhadores à causa libertária. Em torno disso, emerge a contraposição entre Capitalismo e Anarquia 

numa visão maniqueísta em que o capital se torna o símbolo do “Mal” ou do “Inferno”, e a sociedade libertária aparece 

como personificação do “Bem” ou do “Paraíso”, adquirindo mesmo sentido bíblico, de recuperação do Éden – lugar da 

felicidade.  

Como linguagem historicamente (re)produzida, trespassada de perspectivas passadas, presentes e futuras, em 

convívio, confronto e tensão, as imagens são permeadas por uma atmosfera sugestiva de violência e segurança, 

destruição e (re)construção, pois como afirmava Mikhail Bakunin “a ânsia de destruir é também uma ânsia de criar”. 

Em quatro das cinco ilustrações, encontram-se, sob os pés, das mulheres, os escombros das instituições burguesas e do 

mundo capitalista destruídos: a lei (Justiça), a espada e o canhão (militarismo), a cruz e o rosário (Igreja), a moeda 

(capitalismo) – sustentáculos do Estado, inimigo maior a ser aniquilado.  

Com maior ou menor projeção, verifica-se a presença da cultura greco-romana nas gravuras, demonstrando que o 

modelo clássico, tido como insuperável e eterno, serviu de orientação não só para grandes artistas, mas também para os 

gravuristas encarregados de ilustrar as páginas dos periódicos libertários com o propósito de que a propaganda através 

da imagem se encarregasse de invadir o leitor/observador.  

Alguns objetos são retratados tendo como referência a cultura clássica: as vestimentas e as sandálias e os 

escombros da coluna em estilo jônico. Atributos mitológicos atravessam as imagens: as asas, o trigo, a tocha. 

Referências históricas também estão presentes na composição das cenas seja na apropriação de Marianne, heroína 

inscrita na história e imortalizada no quadro de Delacroix, seja na evocação da Revolução Soviética e, a partir dela, a 

crença na difusão do socialismo pelo planeta.     

Desse ponto de vista, as imagens são exemplares não só pelos temas centrais tratados – Revolução, Liberdade, 

Anarquia – os quais, evidentemente, difundiam o ideário anarquista, mas também pela mensagem preciosa que 

transmitiam: a revolução social está em marcha, da sociedade velha só restam os escombros, chegou a Nova Era, como 

sugerem as legendas de algumas dessas gravuras.  

É interessante notar que há uma energia que vem das imagens, ainda que em nenhuma das cinco gravuras a 

figura feminina possua aspecto belicoso. No lugar da arma, elas seguram ou empunham ferramentas de trabalho, o feixe 
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de trigo ou a tocha. Não há a figura beligerante de mulher, como Marianne, por exemplo, a guiar o povo revolucionário 

entre mortos e feridos, segurando na mão esquerda um fuzil com baioneta calada. 

Mas, um olhar mais atento percebe a dualidade de Marianne: mulher-belicosa/mulher-maternal, representando a 

fertilidade nacional e a segurança para os cidadãos. As cinco figuras femininas publicadas nas páginas dos periódicos 

libertários, explicitam, também, essa dualidade: representam a mãe-revolucionária dos novos cidadãos do mundo, a 

progenitora dos dias melhores, aquela que conduzia, nutria e protegia seus filhos/povo, muito próximo da tradição que 

delimita o corpo social da mulher ligado à maternidade.  

Para além da mensagem enunciada claramente, que visa a seduzir e convencer, as imagens em questão revelam 

outros significados: ainda que combativa, permanecia o ideário da mulher/mãe, redentora da humanidade.15 

Mesmo valorizando a figura feminina, os gravuristas não se libertaram do condicionamento externo, o qual 

influenciou claramente as imagens onde a mulher aparecia sob o efeito do jogo de luzes e sombras.  
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