
Operação Erebo a terra se move.  

Agitações e reflexões anárquicas o vento sopra. 

    

 

No amanhecer do dia 25 de outubro de 2017 o tempo fechou para os/as anarquistas de Porto Alegre.    

A policia Civil com a Operação Erebo pôs em marcha invasões e assaltos televisionados pela mídia 

local e transmitidos pelos autofalantes do sistema em volume máximo. 

 

A partir desta reação policial, do show e escrache midiático, e da agitação na órbita anarquista mil e 

uma necessidades, urgências, ideias, impulsos e sentimentos nos atravessaram. Desta reflexão 

nasceu esta vontade de comunicação. Apontamos nossa determinação contra o inimigo e firmamos 

o passo com quem faz viver a anarquia em suas posições e práticas. 

 

Nossa natural tendência ao caos. 

 

Somos, existimos e agimos para além do Estado, as leis e a democracia. Procuramos e espalhamos 

autonomia, mas sabemos que ela não se consegue negociando com o poder1. 

 

Herdeiras/os das lutas pela liberdade e pela terra, dos guerreiros que ainda nos ensinam que se pode 

existir de várias maneiras para além da sociedade imposta.  Sentimos uma inconformidade que 

persiste e insiste.  

 

Olhando desde esta beira do rio, a democracia é só mais uma forma (atual) em que a civilização 

domina, mata e tenta apagar formas de existência que vazam da ordem militar e da obediência cega. 

Ainda mais, essa democracia que se apresenta como “o” valor de moda. E muitos caem cegos, ou 

ofuscam os olhos pelo seu brilho. Mas quem ama ser livre sabe que é só uma forma de governar e a 

vida é ingovernável, como os rios que mudam seu andar, como os animais que atacam seus 

domadores, como os povos que não se “vendem” ao trabalho escravo da sociedade ocidental. Assim 

a democracia é um ideal incompatível com quem não se deixa governar.  

 

Suas máximas, os direitos, são ferramentas de colonização e de um humanismo que ainda distingue 

humanos de primeira, segunda, terceira, e mais categorias. Pode alguém defender isso? 

 

Suas punições, as leis, são correntes que alguns adoram, mas que punem e marcam a quem tendo 

fome rouba e não mendiga.  

 

A negociação com esse mundo é impossível, nossa relação com ele só pode ser o antagonismo2.  

 

Tentam dominar e não podemos deixar de lutar contra isso, sem trégua. Nessa tendência instintiva à 

liberdade sem regras nem ordem, reconhecemo-nos no caos da anarquia.  

 

A busca por anarquia é por si só um desafio ao poder. Todas as perspectivas da anarquia se propõem 

a desmantelar as instituições do poder.  Podem ter desencontros de como fazê-lo, mas todo 

anarquista quer os Estados, corporações, suas instituições e valores em ruinas. Disto acreditamos 

não estarmos enganados. Desta forma o desejo pela anarquia na democracia é por si criminoso. 

 

Não estando no código penal, o anarquismo e a afinidade com ele não são efetivamente crimes. O 

que nos dá uma margem de ação e deixa mais liberdade para se identificar com ele. Mas a corda 

dessa liberdade não é muito cumprida. 

                                                 
1 Distanciamo-nos da ideia de que o poder é bom ou ruim dependendo de quem o exerce. Brindamos com Bakuni  

“Todo poder corrompe”. 
2 Usamos a palavra antagonismo para expressar a incompatibilidade da anarquia com o poder e a dominação.   



 

A chave que desfez o mistério. Plantas exóticas e agitação anárquica. 
 

A ideia de que seres alienígenas chegam trazendo o “mal” é um mecanismo de controle e repressão 

antigo. Desde a Europa, vários compas anarquistas, expulsos ou foragidos, chegaram neste 

continente. Aqui eles foram detectados e catalogados como plantas exóticas, inços de ideias e ações 

perigosas.  

 

Na última década do século XIX os senhores do poder já expulsavam anarquistas considerados 

nocivos para a “paz social”. Ou seja, seres indomáveis, feras que não se submetiam às leis e à 

ordem que garantem a exploração. Recordamos de Giuseppe Gallini que junto a outros 

companheiros agitadores na cidade de São Paulo foram presos e expulsos. Lembramos também de 

José Saul, expulso da cidade de Pelotas por ser um agitador anarquista. Mesmo destino tiveram 

vários outros compas anárquicos.  

 

Em 1907, em resposta a crescente agitação social (revoltas, greves, organizações autônomas dos 

trabalhadores) e a também crescente presença anarquista, o Estado brasileiro endurece as políticas 

de expulsão contra os indesejáveis. Costurando uma nova fantasia jurídica para seus bailes 

repressivos, a lei Adolpho Gordo.  

 

Quando os governantes, juízes e policiais afirmam, desde 1800 até agora, que os anarquistas somos 

plantas exóticas, propiciam sentimentos de xenofobia, e também constroem a imagem de uma 

suposta “passividade” nativa. 

 

As políticas de expulsão e escrache contra aqueles que trazem a “teoria do caos”3 era e continua 

sendo um mecanismo de dispersão de encontros combativos. Segundo estas, a agitação anárquica 

seria exótica e poderia ser arrancada jogando os inços fora do Jardim.  

 

Uma coisa é certa, os e as anarquistas chegaram de barco e continuam chegando por várias trilhas, 

no entanto, o impulso anárquico e o combate a dominação4 estão nestas terras desde tempos 

imemoráveis. O desejo de liberdade não tem época, pátria nem fronteiras e, anárquicos como 

somos, não reconhecemos a repartição do mundo em países, em Estados. A debilidade que teríamos 

ao pensar o mundo dividido em linhas artificiais nos deixaria doentes, sem a capacidade de 

reconhecer a terra com seus limites próprios e mutáveis, montanhas, rios, florestas, quebradas.  

 

Assim, também, não reconhecemos que nossos companheiros sejam pertencentes a um ou outro 

pais, nós somos anarquistas e companheiros pela afinidade que temos em oposição ao controle e 

dominação. Não temos pátrias nem bandeiras e estamos longe de nos deixar nortear por sentimentos 

nacionalistas que só paqueram com o fascismo. O mundo é nosso porque com ele somos, e pela 

terra que habitamos sentimos nojo do progresso.  

 

Além do mais, as ações recolhidas nas Cronologias da Confrontação Anárquica5 estão muito longe 

de serem alienígenas ou desorientadas dentro do contexto atual do território controlado pelo Estado 

brasileiro, como podemos constatar.  

  

                                                 
3 Palavras do delegado Jardim no jornal do almoço na manha do dia 25 de outubro de 2017, tentando definir os/as  

anarquistas investigados.   
4 Tomamos a referência da posição contra a dominação de alguns dos comunicados que reivindicam os ataques que 

detonaram a Operação Érebo. O combate á dominação, segundo estas ações, não se trata de um antagonismo que 

priorize uma linha (classe, raça, gênero, defesa da terra), mas de um antagonismo em conflito com  isso tudo e ainda 

mais, contra as sutis e complexas formas de controle e domínio. 
5 As Cronologias da Confrontação Anárquica, são dois dos três livros que estão no foco da Operação Érebo. 



Os partidos políticos PSDB, PSB, PSD, DEM receberam visitas anárquicas6. O agronegócio, 

devastador da terra e dos povos, foi atacado com incêndio ao Banco Bradesco, a destruição de 

mudas de eucalipto e também barricadas incendiarias e bloqueios de estradas em território em luta 

com a civilização.  

 

Também a militarização da vida foi nitidamente rechaçada com o ataque da Galera do Pixo do 

Triângulo CAV do Terror ao monumento da louvação da guerra nos arcos da Redenção, com a 

parcial destruição pelo Grupo de Hostilidades Contra Dominação do monumento do Batalhão de 

Suez/ONU avôs dos que hoje militarizam o Haiti, e com o ataque dos Vândalos Selvagens 

Antiautoritários que contribuiu para a retirada do tanque de guerra exposto como monumento na 

avenida Ipiranga.  

 

Várias dessas ações foram, intuímos, incompreensíveis para a lógica da competição pelo poder. 

Eram ações que nada pediam nem demandavam. Só agrediam à dominação. Até que apareceu a 

chave que desfez o mistério (segundo o telejornal Fantástico), as Cronologias da Confrontação 

Anárquica e a publicação Benvindos ao Inferno.  

 

Maldita literatura anarquista! 
 

Os livros que estão na mira da polícia, além de difundir uma idéia, falam de ações reais. Eles 

coletam e apresentam várias peripécias e ousadias de alguns indomáveis. Vários bandos que 

bateram contra o que sentiam que oprime. Livros que um amante do controle e da submissão jamais 

gostaria de ver difundidos. É por isso que estes livros são livros abomináveis para as autoridades, 

mas também por isso, são livros de alta consistência insubmissa.  

 

Na caminhada anárquica, vários exemplos deste tipo de perseguição literária dentro das 

democracias vem nos ensinando que escrever sobre a confrontação é tomado como uma afronta 

pelo poder. A publicação O Prazer Armado, escrito por Alfredo Maria Bonanno, provocou sua 

detenção na Itália e anos depois sua edição e impressão foi uma das “provas” de acusação contra o 

companheiro anarquista Spyros Mandylas e a Okupa Nadir na Grécia. No mesmo continente, na 

Espanha, o livro Contra a democracia foi usado como prova de uma suposta participação em uma 

organização catalogada como terrorista pelo Estado espanhol, que teve como resultado várias 

invasões, detenções e operações contra os compas, as quais nos permitiram solidarizar com elas, 

nos aproximar e nos fortalecer na procura de liberdade e na certeza de que estamos em planos 

antagónicos de vida, os que amamos a liberdade e aqueles que são capazes de encerrar, isolar, 

controlar horas de sol e formas de contato.  

 

Ontem como hoje a busca por anarquia impressa em palavras sobre o papel tem sua potência de 

difusão e inspiração. Pânico para as autoridades de plantão que reagem com agressões assaltos e 

seqüestros.  

 

Em 1969, no Rio de Janeiro, os militares destruíram e assaltaram o espaço de agitação dos 

anarquistas, o CEPJO (Centro de Estudos Professor José Oiticica), roubando ainda uma vasta 

biblioteca na residência do anarquista Ideal Perez. Além de roubarem os escritos originais do livro 

Nacionalismo e Cultura que estava por editar o anarquista Edgar Rodrigues, o qual para reavê-lo o 

comprou de volta dos repressores.  

 

Em 1973 em Porto Alegre o DOPS (Departamento de Ordem Político e Social) chefiado pelo 

                                                 
6 Segundo as Cronologias da Confrontação Anárquica ações de ataque reivindicadas quanto não reivindicadas 

(conhecidas só pelas notícias) apresentam o princípio anárquico se agem em antagonismo com as instituições do 

controle e da dominação.  Os partidos, neste caso, são os principais contendentes na procura de governar, controlar e 

mandar na população e no território. 



delegado Pedro Seelig invadiu a Gráfica Trevo, uma gráfica conduzida por anarquistas que, para 

além de impressões comerciais, imprimiam os jornais anarquistas que circulavam na época: O 

Protesto, vendido nas bancas de revistas de Porto Alegre e o jornal Dealbar, editado pelo anarquista 

Pedro Catalo, difundido em São Paulo. Também imprimiam livros editados por sua editora Proa. 

Nesta ocasião do assalto policial foram destruídos praticamente toda a impressão do livro O futuro 

pertence ao socialismo libertário e confiscado originais de futuras edições. Nesta tempestade casas 

particulares foram destroçadas e vidas foram sadicamente agredidas.  

 

Malditos são nossos livros, jornais, escritos. Malditos somos os que tem a coragem e ousadia de 

escrevê-los, editá-los, traduzi-los, imprimi-los, difundi-los.  

 

O Estado, a polícia, a democracia ... Não precisa de provas para perseguir anarquistas. 

 

É sabido que nas perseguições a anarquistas não se precisam provas. Os livros foram o único fio 

que puderam segurar para apontarem a alguns que desde a agitação e propaganda incomodaram. 

 

Sem provas mas não sem justificação, a reação do poder tem sua justificação sim. E essa 

justificação paradoxalmente é nosso maior sorriso. Saber que alguns bandos anárquicos bateram no 

poder só pode valorizar nossa posição já que manifesta antagonismo. Se nós nos chamamos 

anarquistas é porque não admitimos autoridade em nossas vidas nem na terra, assim o antagonismo 

à ordem imperante é um indicador básico de estar seguindo a trilha que dizemos seguir. 

 

A Operação Erebo “procura dar com os autores dos ataques”, ou seja persegue ações mas parece ir 

atrás de ideias. Farejando literatura ácrata e pegando amostras das tendências, diversas, da anarquia. 

Confundindo a propaganda escrita com a propaganda pelo fato.  

 

A propaganda escrita põe em evidencia algo que pareceria que queriam manter em segredo: que o 

poder pode apanhar dos anarquistas.  

 

Temos claro que se se persegue as posições antiautoritárias é porque não se queimaram bancos, 

viatura e igrejas por piromania mas pela rejeição ativa e combativa à mercantilização da vida à 

punição e ao controle. E quando falamos disso não é em tom de denuncia mas como grito de 

alegria. É ai onde as ideias e afinidades “pesam”. Somos vários, todos, alvos na mira repressiva. 

Então na tormenta, no olho do furacão, ou flertamos com a passividade sistêmica nos maquiando de 

leis e direitos ou saímos mais fortes gritando que viva a anarquia contra toda forma de poder.   

 

Luz câmera e ação.  O show midiático. 

 

A televisão tem uma força avassaladora no Brasil. É uma referência na vida das pessoas para 

entender seu entorno, criar prioridades, ter uma posição. Não é um exagero afirmar que a TV 

adestra as pessoas, manipula vidas, abertamente realiza experiências no comportamento das pessoas 

a partir dos estímulos que emitem suas ondas, em suas notícias propagandas e novelas.    

 

Quando falamos da TV alinhamos junto seus jornais impressos, faces de um mesmo corpo, como: 

Zero Hora-RBS.TV/Globo7. Estes junto ao Correio do Povo e SBT8 protagonizaram associados 

licitamente à polícia a vingança do poder contra os anarquistas.  

                                                 
7 A empresa Zero Hora-RBS.TV/Globo no processo instaurado contra o Bloco de Lutas nas agitações de 2013 dispôs até 

de repórter como testemunha de acusação. 
8 Na manhã do dia 25/10/2017 somando-se ao show televisivo o repórter Thiago Zahreddine, da empresa SBT, 

apresentou a mistura aberrante dos anarquistas investigados como neonazistas, em suas palavras: “Se definem como 

vândalos de ideologia neonazista afim de enfrentar todo tipo de autoridade”. Tendo em conta a receptividade das 

pessoas ao que lhes diz a TV, essa aberração vai para além da estupidez do repórter. 



 

Se a TV é o controle à distância para os cidadãos saberem quem são os “novos inimigos da paz 

social”. Para os inimigos, ou seja para nós anarquistas, o show pretende ser o ventilador que espalha 

o medo. Cenas criadas toscamente como o encapuzado lendo a Cronologia ou os molotovs de 

garrafa pet e a polícia quebrando portas ao grito de “policia!”, querem mandar o recado da 

perseguição, querem provocar o medo em nosso bando e ainda em uma investigação que diz ser de 

sigilo, escracham e deixam em evidencia os “suspeitos”. 

 

Trata-se de um linchamento midiático e certamente para quem não procura diálogo com a ordem 

social isso tem um peso. Abundam os comentários que se somando ao linchamento pedem fotos dos 

suspeitos ou reclamam por desvincular suas vidas de algo que uma vez retratado como o “mal” tem 

que ser banido e afastado para não poluir sua impecável vida cidadã.  

 

Analistas políticos e juristas deram o toque ilustrado para espalhar o medo com “fundamentos”. Os 

anarquistas podem ou não serem julgados pela lei antiterrorista? Foi o debate apresentado por eles 

no show. Para além das uteis aulas que deram sobre o tema no Fantástico, mostraram que junto das 

forças repressivas os sábios da sociedade também colaboram com a criação do novo medo social. 

Não se trata mais de uma nota policial, agora é um tema social, jurídico, político, filosófico. 

 

Os alcances desta confabulação podem ser maiores, o medo pode calar todo tipo de dissidência. 

Assim, o show serve para acalmar possíveis protestos e inconformismos com a genocida forma de 

governar da democracia.  

 

Sabemos que os anarquistas e os povos fora da civilização e marginais tem um antagonismo que 

ficara depois do show. Mas, as outras dissidências se apressaram em se branquear como obedientes 

cidadãos? O medo penetrara até os ossos dos que se chamam rebeldes? 

 

Entre nós não. Este texto assim como outras manifestações parecem afirmar o rechaço contra a 

dominação e não se deixar abater pelo medo.  

 

O show vende e compra. Comprou a premissa no leilão policial da Operação Érebo. E vende. 

Sabemos que as notícias não são a toa, são jogadas pensadas no tabuleiro da dominação, visando 

fins específicos. É claro, eles nos dirão serem imparciais, portadores da justa visão dos fatos, da 

verdade.  

  

Não existe mídia da livre expressão. A associação entre a mídia, polícia e justiça são profundas para 

punir todos que não dançam sua música.  

 

Anarquistas. 

Novembro de 2017. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Nosso salve pra aqueles que não deixarm passar o vento sem o sopro da solidariedade: 

 

A aqueles seres que fizeram uma manifestacao solidaria na grande ilha do Pacifico 

Aos compas que mandaram solidariedade desde o outro lado da cordilheira dos Andes. 

A compa que mando a poesia para os perseguidos desde a rebeliao das palavras 

A todos que não se manteram quietos. 

 

Todas essas ações se fizeram sentir.  


