
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 
a 09/09/2017

Discussão historiográfica, teórica e metodológica para estudo
comparativo da produção audiovisual sobre a Colônia Cecília1

Lucas de Godoy Chicarelli2

Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR

Resumo

Esse artigo combina uma discussão teórica e metodológica inicial com um levantamento

das discussões historiográficas sobre a Colônia Cecília. O objetivo é que a discussão,

inserida no contexto de mediação, sirva como aporte para um futuro estudo comparativo

entre  produções videográficas  sobre a experiência  anarquista  que leve em conta,  na

medida do possível, o objetivo, os contextos, as relações de poder, os discursos, mas

também o subjetivo, a poética, as imagens, imaginações e imaginários.
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Corpo do trabalho

Não consigo me lembrar quando o meu interesse pela Colônia Cecília surgiu. A

fagulha que salta a mente é a cena de alguma pessoa, por volta de 2003, me apontando

em tom de deboche como anarquista. A cena se repetiu inúmeras vezes ao longo da

minha atuação no movimento estudantil.  Com o tempo, passei a entender isso como

uma forma de tirar  a credibilidade do que eu dizia e de me ridicularizar perante os

demais.  Assim,  quanto  mais  me  acusavam  de  ser  o  que  eu  não  era,  mais  eu  me

interessava  em estudar  a  política  e  esses  anarquistas.  Paranaense  e  descendente  de

italianos, não precisou muito para despertar meu interesse3. Talvez o tema tenha surgido

nas pesquisas desencadeadas nesse embate de identidades. É também possível que eu

tenha  descoberto  essa  história  no  grupo de  estudos  anarquistas  que  mantivemos  na

UNIOESTE em Cascavel entre os anos de 2004 e 2006. A partir daí me aproximei desse

1Trabalho apresentado no GP Comunicação, Imagem e Imaginários, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
2Mestrando do Curso de Comunicação da UEL, email: lucasgch@gmail.com.
3“O ponto de partida da elaboração crítica é a consciência do que se é realmente, e é o “conhece-te a ti mesmo” [..] 
Portanto é imperativo no início compilar tal inventário”. (GRAMSCI apud SAID, 1990, p. 37).
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universo. Essa imagem distorcida que se tem do outro, do anarquista, nunca saiu da

minha cabeça. As discussões no mestrado de Comunicação da UEL me impulsionaram a

observar de forma mais atenta como a Colônia Cecília foi composta no audiovisual. Ao

me deparar com a variedade de narrativas compreendi o tamanho do novelo. O desafio

não  era  apenas  analisar  as  imagens  técnicas  com  base  em  um  conhecimento

historiográfico  ou  comunicacional  específico,  mas  sim tentar  compreender  como se

articulam de forma dinâmica as imagens, imaginações e imaginários.

Ou seja, como a imagem dos anarquistas que se tem à mente, essa que circula

nas bocas fazendo parte do imaginário, se mistura com a imagem de sua excêntrica

presença, em 1890 no Paraná, para despertar a imaginação, articular narrativas, novas

imagens, sejam elas técnicas ou não.

A partir disso organizei os desafios iniciais deste artigo: pensar quais conceitos

poderiam ser aplicados a  esse estudo? Qual  o método mais  adequado e como seria

possível sintetizar as narrativas sobre o tema?

Ao se questionar sobre como, dos feitos, surge a história, Jörn Rüzen contrapõe

os  paradigmas  subjetivista/partidarista,  objetivista/objetividade  e  pluralista  e  conclui

que nenhum dos três basta em si mesmo. O subjetivismo considera que a história é

constituída  pelas  operações  de  consciência  que  instituem sentido  sobre  o  tempo.  O

objetivismo aparece como receptor neutro, como processo de tomada de consciência de

estruturas  já  dadas.  E  o  pluralismo  tenderia  a  dizer  que  ambos  os  paradigmas  são

aceitáveis.  Ao  elaborar  o  maior  número  possível  de  versões  a  fim  de  que  todas

obtenham  orientação  histórica  própria,  tal  pluralismo  corre  o  risco  de  abdicar  da

verdade, uma vez que todas as versões seriam aceitáveis.

Para  contornar  essa  dificuldade,  Rüzen  sugere  a  objetividade  de

fundamentação,  de  consenso  e  a  objetividade  construtiva.  A  primeira,  seria  a

propriedade das histórias se valerem de conteúdos empíricos. A segunda, a capacidade

de estabelecer uma comunicação argumentativa voltada para o consenso como critério

de controle  das ideias  históricas  formadoras de sentido.  A terceira,  uma síntese que

garante a articulação entre elas. As três não podem ser isoladas e trabalhadas em etapas,

constituem um todo sistemático denominado “contexto de mediação”.  Esse contexto

traduziria as potencialidades racionais do pensamento histórico e responderia, na práxis,

a questão do que seria pensar, racionalmente, a história. (RÜZEN, 2001, p. 127-145).
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Dentro  desse  contexto  de  mediação,  Márcia  N.  Buzalaf4 me alertou  para  a

necessidade de um olhar atento para cada produção. Ao observar carências apontadas na

área,  entretanto,  optei  por fazer um estudo comparativo amplo,  buscando estratégias

metodológicas que ajudassem a analisar a dinâmica da vida social como um todo5.

Outro  apontamento  sobre  as  possibilidades  e  limitações  desse  estudo  diz

respeito ao embate de suas opções metodológicas e a disponibilidade de tempo para a

elaboração desta abordagem. Partindo de algumas generalizações e conceitos pensados

a partir do meu histórico de estudos6, elaborei alguns cuidados e questões.

Um desses cuidados é o que Said chamou de distorção ou falta de precisão que

podem ser  produzidas  por uma generalidade dogmática demais ou por um foco tão

detalhado  e  atomístico  que  acaba  por  perder  as  linhas  mais  gerais.  “Como,  então,

reconhecer  a  individualidade  e  reconciliá-la  com  seu  contexto  geral  e  hegemônico

inteligente, e de modo algum passivo ou meramente ditatorial?”. (SAID, 1990, p. 20).

Para Edward Said, o Orientalismo é mais que uma mera construção positivista

e intelectual, é uma complexa rede de elaboração de interesses expressa por inúmeras

formas  narrativas  criadas  mediante  o  intercâmbio  entre  diferentes  poderes  político,

intelectual,  cultural,  moral.  É  composta  pela  dimensão  da  dominação  política

intelectual, das autoridades históricas e pessoais que não são naturais, mas ao contrário,

são: “irradiadas e disseminadas de modo dinâmico e criam uma tradição e um discurso

que  tende  a  se  cristalizar  por  meio  de  novos  textos  e  formatos  que  mantém  as

concepções herdadas, torna-se impossível de ser ignorada”. (SAID, 1990, p. 13-39).

Com fundamentação em Gramsci, Said entende a cultura como um campo de

disputa  e  se  há  claramente  uma  força  cultural  hegemônica,  sua  denúncia  e  seu

detalhamento  não   buscam  revelar  a  verdade  nua,  mas  sim  expor  as  contradições

existentes.  Isto é,  agir  de modo contra hegemônico para ajudar a expor ou eliminar

categorias reducionistas e dicotômicas como “oriente” e “ocidente”. Assim: “teremos

4 Doutora em História pela Unesp (Assis), professora Adjunta da Universidade Estadual de Londrina (UEL): 
marciabuzalaf@gmail.com.
5 Entre eles estão a predominância de estudos regionais e locais, a ausência de pesquisas comparativas,  os recortes 
bem específicos e a carência de sínteses do conhecimento acumulado, a desconsideração do âmbito externo, ou seja, 
das condições materiais histórico-sociais de produção dos meios de comunicação e a necessidade de uma maior 
articulação teórica e clareza nas escolhas metodológicas. (RIBEIRO; HERSCHMANN, 2008, p. 17-23).
6 Participei durante três anos do projeto Imagens e mensagens do Primeiro de maio, orientado pela Prof. D.ra. Isabel 
Bilhão, tendo estudado mais atentamente o jornal anarquista “A plebe”. Em meu trabalho de conclusão de curso 
estudei o fanzine punk londrinense Cancrocítrico como mídia radical e ferramenta de construção de identidade. Por 
fim elaborei um trabalho de história oral e imediata sobre a semana do dia 29 de abril de 2015 com estudantes da 
UEL em minha monografia da pós em Comunicação Popular e Comunitária da UEL.
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avançado  um  pouco  no  processo  daquilo  que  Raymond  Williams  chamou  de

“desaprendizado” do “modo dominativo inerente” (SAID, 1990, p. 39).

Entre  o  rastro  do  passado  e  a  tradição  transmitida  e  recebida  há  profunda

afinidade. A narrativa audiovisual compõe não uma verdade, mas uma verossimilhança.

Ainda  que  ficcionais,  as  narrativas  não  estão  livres  da  história.  Por  seus  vínculos,

linguagem e forma despertam a imaginação, permitem identificar traços reforçados e

esquecidos: “O quase passado da ficção torna-se assim o detector dos possíveis ocultos

no passado efetivo”. (RICOEUR, 1997, p.331 apud BARBOSA, 2008, 93).

Trata-se  portanto  de  levar  em  conta  não  apenas  a  historiografia  e  a

racionalidade. Mas, aceitar a provocação de Gilbert Durand e “compreender o real a

partir do irreal”:

Percebe-se bem, então, como o discípulo de Bachelard soube ampliar uma
“realidade” raquítica (econômica, política), num “real” bem mais complexo,
em  que  todas  as  potencialidades  humanas,  lúdicas,  oníricas,  festivas
encontram  o  lugar  que  lhes  cabe,  contribuindo  para  a  integralidade  da
cultura. (MAFFESOLI, 2016)

O historiador que pretende realizar uma obra científica deve levar em conta o

movimento da história,  sua diversidade,  irracionalidade e flexibilidade: “introduzir  a

racionalidade  na  história  não  significa  excluir  o  irracional,  o  impreciso,  o  flutuante

muito pelo contrário”. (LE GOFF, 1991, p. 262-3 apud FELIX, 1998, p. 17).

Um dos riscos desse tipo de abordagem, talvez até pela demanda de precisão e

cuidado metodológico,  é  focar  na análise  técnica do audiovisual  e  desconsiderar  ou

subestimar a força dos demais aspectos da dominação política, das relações contextuais

e  sociais  estabelecidas  entre  os  grupos,  o  discurso  constituído  hegemônica  e

historicamente sobre o tema bem como os indícios do imaginário. O entendimento sobre

a Cecília ganharia corpo, portanto, por uma análise que questione as relações de poder,

sinta e discuta as diferentes narrativas e discursos. 

Crítica semelhante é feita por Peter Burke ao abordar o risco do paroquialismo

entre historiadores e cientistas sociais. Ele sugere que para superar isso é necessário

estabelecer diálogos interdisciplinares e observar processos de longo prazo. (BURKE,

2002, 12-14). Esse cuidado deve ser tomado também para que os pormenores não sejam

silenciados a fim de privilegiar grandes contextos. (RÜSEN, 2001, p. 18).
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A abordagem contextual não será abrangente nesse artigo, mas será citada para

apontar as concepções iniciais. O anarquismo no Brasil, assim como a questão social,

era tratado no contexto da Colônia Cecília por aparatos repressivos7. Na experiência da

Colônia, uma certa tolerância pode ser verificada em virtude da política de incentivo a

colonização. Nos anos que se seguiram, porém, muitos anarquistas foram perseguidos,

presos  em  campos  de  concentração8 e  expulsos.  Seus  jornais  foram  fechados,

empastelados e seus sindicatos suplantados por organizações atreladas ao Estado. 

Em sua história, o Paraná caracteriza-se pela presença de famílias tradicionais

históricas e pela formação de uma classe dominante que concentra o poder político,

econômico e os grandes meios de comunicação. Entre 1853 até 1930: “poucas regiões

do Brasil apresentam continuidades históricas tão expressivas na posse do poder político

por parte de grupos familiares tão antigos quanto o Paraná”. (OLIVEIRA, 2001, p. 23).

Para Edward Said não há nada de misterioso ou natural na autoridade:

Ela  é  formada,  irradiada,  disseminada;  é  instrumental,  é  persuasiva;  tem
posição, estabelece padrões de gosto e valor; é virtualmente indistinguível de
certas ideias que dignifica como verdadeiras, e das tradições, percepções e
juízos que forma, transmite, reproduz. (SAID, 1990, p. 31).

Oliveira desenvolve um pensamento similar ao dele com relação às estruturas

de poder: “A estrutura de poder não é uma abstração, ela se materializa em situações

objetivas de posse de riqueza, se reproduz e se consolida graças a redes políticas, sociais

e de parentesco”. (OLIVEIRA, 2007, p. 150).

Podemos  dizer,  portanto,  que  as  representações  da  Cecília  são  construídas

sobre um grupo que tem uma atuação minoritária, dominado política e ideologicamente

ao  longo  da  história,  não  sem resistência  e  ruídos,  é  claro.  Mesmo  assim,  quando

pensamos em Orientalismo, é preciso diferenciar e fazer um contraponto desse grupo,

europeu, que vinha para civilizar e embranquecer o Paraná, de outros.

Tendo isso em mente, a narrativa pode reforçar estereótipos. Isso seria possível

pela repetição de exemplos e pelo uso de personagens sintéticos compostos por “um

7 Para se ter ideia, a primeira lei brasileira que trata da questão social, a Lei Adolfo Gordo, foi aprovada apenas em 
1907 e foi “responsável pela expulsão de muitos trabalhadores que, por diversas vezes sem passarem por um processo
judicial, eram embarcados para seus países de origem”. (AZEVEDO, 2005, p.25).
8 Muitas vezes o fracasso do anarquismo é atribuído exclusivamente a fraqueza de suas ideias, é óbvio, entretanto, 
que outros fatores estavam em jogo. Um estudo sobre a repressão durante a primeira república, por exemplo, é o livro
de Alexandre Samis que relata principalmente sobre o campo de concentração de Clevelândia no Amapá que recebeu 
centenas de presos de diversos grupos sociais, entre eles, os anarquistas. (SAMIS, 2002, 217-223).
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conhecimento de outro tipo que não,  digamos,  o  conhecimento histórico ordinário”.

Essa  complementariedade  de  exemplos  e  essa  aparência  de  sucesso  mediante  a

comparação com referências verificáveis é o que Said chama de “dialética do reforço”.

Duas situações prevalecem na aceitação de uma atitude autoritária perante o outro: O

desconhecido, ameaçador, o distante e a aparência de sucesso mediante a comparação

com  outras  referências.  A dialética  do  reforço,  por  fim,  constitui  o  que  Foucault

caracteriza como discurso. (SAID, 1990, p.82-103).

Partindo desses  questionamentos  e  limitações,  apresento a  seguir  a  Colônia

Cecília e algumas de suas diferentes narrativas. A intenção é que esses apontamentos

iniciais gerem questões no contexto de mediação e contribuam com a pesquisa.

A experiência anarquista no Paraná

A Colônia Cecília foi realizada entre 1890 e 1894, na Colônia de Santa Bárbara

que hoje é um distrito do município de Palmeira, na região centro oriental paranaense. 

Num primeiro olhar, poderia se supor que esta tenha sido apenas mais uma

dentre as tantas colônias fundadas por imigrantes no Paraná no período. Mas seu caráter

anarquista  e  os  valores  de  amor  livre  propagandeados  principalmente  por  Giovanni

Rossi despertaram fantasia e curiosidade em diversos campos: literatura, cinema, teatro,

teledramaturgia e historiografia. As narrativas sobre a experiência se entrecruzam em

um imaginário difuso composto em relação com o outro e com o mundo9.

Dentre essas narrativas, notamos algumas divergências de forma e de gênero.

Um dos primeiros relatos sobre a Colônia foram os textos de Giovanni Rossi em que

descreve a experiência com pretensão científica. Outro seria produzido pelo militante

anarquista, jornalista e escritor Afonso Schmidt na década de 1940. Em 1965, Miguel

Sanches Neto lança sua versão romântica dos fatos em que dramatiza as relações de

amor livre propostas por Rossi, tornando-as mais intensas. De escrito poético, em 1970,

“O anarquismo da Colônia Cecília” repete com uma grande riqueza de detalhes alguns

argumentos que apareceram nessas literaturas. “Anarquistas graças a Deus”, publicado

em 1979,  foi  escrita  por  Zélia  Gattai  cujos  avós  participaram por  curto  período da

9 Pensado a partir de Alistar Thompson , “composição da memória”, descreve um processo vivo e dinâmico de 
significação que vai além do recompor ou reviver e relaciona ação, linguagem, passado, presente, singular, coletivo, 
tradição e cultura. (THOMPSON, 1997, p. 56).
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experiência10, tendo continuado a participar, de certa forma, dos círculos anarquistas em

São Paulo após saírem da Cecília. Três dessas narrativas parecem ter uma ligação direta

com a colônia, Rossi e Gattai possuem um vínculo com a colônia e Affonso Schimidt

era  um  ativista  reconhecido  nos  meios  anarquistas  brasileiros.  Em 1984,  época  de

comemoração do centenário do teatro Guaíra em Curitiba, foi montada uma peça sobre

a colônia por Ademar Guerra com texto de Renata Pallottini (CARVALHO, 2011, p.

227).  Em  1999,  a  historiadora  Helena  Isabel  Mueller  publica  o  livro  “Flores  aos

rebeldes que falharam”, baseado em sua tese de 1990.

Nesse período, outros estudos permitiram atualizar o acúmulo de discussões

historiográficas sobre a Cecília. Um exemplo disso é a polêmica da doação das terras da

colônia pelo Imperador D. Pedro II. Apesar de relatada no romance de Afonso Schmidt,

reproduzido nos livros de Stadler de Souza, de Zélia Gattai11 e no filme “La Cecília” de

1975. Hoje a versão mais aceita é que os 200 hectares de terras da Colônia não foram

doadas, mas adquiridas, como era corriqueiro na época para incentivar a colonização, ao

preço de 15 liras por hectare pagáveis em prestações. (NETO, 1998, p. 101-145). 

Mesmo  com  a  ajuda  de  alguns  subsídios  do  governo12,  muitas  eram  as

dificuldades. Dessa forma, a tese mais aceita para explicar o fim da colônia é a soma de

diversos fatores, como a fome, a necessidade de trabalhar fora para pagar as dívidas, a

pouca ou nenhuma experiência com a construção de infraestruturas e com o plantio, o

desconhecimento sobre o clima e sobre as espécies nativas, os embates com o modelo

hegemônico de sociedade, católico, patriarcal, burguês, os preconceitos, bem como o

roubo e a presença das tropas federalistas. (FELICI, 1998, p. 36).

Ao fim,  alguns colonos  permanecem nas  proximidades  de Palmeira,  outros

mudaram-se para Curitiba ou São Paulo e passaram a atuar no movimento operário.

Participaram em diferentes níveis13 na fundação de jornais e também da organização de

conflitos trabalhistas como a greve geral de 1917 que ocorreu em cidades como São

10 Em um interrogatório a polícia de Gênova, o Avô de Zélia declara que teria deixado a colônia apenas três meses 
após sua chegada pelo fato da colônia ir mal:“Francesco e Argia Gattai, os avós de Zélia Gattai, e suas crianças, 
fazem parte desse grupo que viajou no dia 10 de março de 1891” (FELICI, 1998, p.18).
11 Por influência de Schmidt como a própria autora menciona: “Foi no livro de Afonso Schmidt, “Colônia Cecília”, 
publicado em 1942 em São Paulo, que encontrei algumas respostas às minhas indagações, inteirei-me da extensão da 
aventura anarquista”. (GATTAI, 1979, p. 159).
12 “4.700 liras para o grupo pioneiro. Mais 2500, quando da partida de Rossi para a Itália. [..] 2884 francos, ajuda 
que todos os imigrantes recebiam no primeiro ano. Havia ainda um subsídio de 1.100 liras por família, que não foi 
aproveitado pelo grupo porque deixou de cumprir as condições exigidas pelo governo”. (BACH, 2011, p. 63).
13 Para Cicilia Peruzzo há níveis de participação que vão desde o da autogestão, onde as pessoas participam de todas 
as etapas da decisão e execução, até o da informação, onde há apenas o repasse das decisões. (PERUZZO, 1995, p. 
73-89).

7



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 
a 09/09/2017

Paulo,  Porto  Alegre  e  Curitiba.  Felici  alerta  para que a  presença dos  Cecilianos  no

movimento operário não seja exagerada. (FELICI, 1998, p. 58). 

Na greve geral de 1917, até linhas de trem foram sabotadas pelo incipiente

movimento operário curitibano para forçar uma negociação. Nesse período, foi intensa a

movimentação operária. Boris Fausto, por exemplo, detectou  cerca  de 200  greves

entre  1917  e  1920,  no  Rio  de  Janeiro  e  São  Paulo,  que envolveram  cerca  de  300

mil  trabalhadores. (HARDMAN, 1983, apud GALEB;  FONSECA  1996,  p.   22-23).

Outro  olhar  interessante  sobre  a  atuação  colonos  da  Cecília  em  Curitiba  pode  ser

encontrado no livro Presença Rebelde na Cidade Sorriso. (VALENTE, 1997).

Giovanni Rossi consegue um emprego em 1894 no Rio Grande do Sul, em

Taquary, como professor de agronomia e veterinária, tendo mudado em 1987 para Santa

Catarina e em 1907 retornado para a Itália (NETO, 1998, p. 245). Após a dissolução,

publicou textos que descrevem e tentam justificar o fim da colônia. Em seus relatos,

nota-se  certo  tom  de  ressentimento  e  crítica  aos  próprios  colonos  que  não  teriam

algumas vezes entendido ou colaborado de forma efetiva para a realização da utopia

anárquica14. Rossi ressalta a importância da experiência15.

Tendo  em  conta  as  inúmeras  famílias  que  passaram  pela  colônia  e  sua

dispersão pelo país, é difícil precisar onde estariam as famílias emigrantes da Cecília.

Mesmo  assim,  Neto  sugere  que  os  emigrantes  da  Cecília  já  não  eram  comuns,

carregavam em si, mínimo que fosse, o sonho anarquista. (NETO, 1998, p. 251).

A nosso ver, parece que a relação com o anarquismo, com o amor livre e com a

Colônia,  após  sua  dissolução,  se  deu  de  diferentes  formas.  Para  Egizio  Cini,  por

exemplo,  a  saída da Cecília não pareceu ter sido uma ruptura.  Ele não só ajudou a

fundar, ao lado de Gigi Daminani, o jornal Il Dirito, mas também redigiu matérias para

o periódico que foi um dos que surgiram com contribuição das pessoas que passaram

pela  Cecília.  (VALENTE,  1997,  p.  111-120).  Ainda  hoje  é  possível  verificar  uma

referência à Colônia Cecília no site da marca de refrigerantes gerenciada pela família

Cini16. 

14 Ao citar uma anedota em que o imigrante interpreta a anarquia como fazer o que se quer sem se preocupar com os 
demais: “..se diziam anarquistas, mas a anarquia era entendida de uma maneira realmente curiosa. [..] Pobre anarquia,
naquela época, sua concepção ficou rebaixada”. (ROSSI, 2000, p. 67-69).
15 “A experiência da Cecília dura já três anos e os que participaram dela há mais tempo chegaram à firme convicção 
de que o comunismo e a anarquia podem ser postos em prática [..] Não considero indispensável continuar a 
experiência no meio de tantas dificuldades.” (ROSSI, 2000, p. 86-87).
16“Quando chegou ao Brasil, em 1890, Ezígio se instalou na Colônia Cecília, nas proximidades do município de 
Palmeira/PR, e iniciou suas atividades. Já em meados de 1904, transferiu-se para São José dos Pinhais/PR”. (CINI, 

8



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 
a 09/09/2017

No cinema, um dos primeiros filmes que se tem registro é  “La Cecília” do

diretor  francês  Jean-Louis  Comolli  (1975).  Na televisão,  embora  a  experiência  seja

mencionada  em  passagens  do  livro  de  Zélia  Gattai,  não  foi  citada  no  seriado

“Anarquistas  graças  a  deus”, exibido  entre  1982  e  1983.  Outra  série  televisiva,

“Colônia Cecília” de 1989, foi baseada na peça de Renata Pallottini e transmitida pela

Rede Bandeirantes de Televisão. Produzido pelo cineasta curitibano Valêncio Xavier,

que trabalhou na TV Paranaense (atual RPC) e na afiliada da Rede Tupi TV Paraná

(hoje  CNT),  “Pão  negro” (1993)  é  filme  de  formato  interessante  que  mistura

participação de atores, cenas de teatro e entrevistas documentais. Antes indireto, em

2012 o encontro entre a RPC e a Colônia Cecília se dá de forma direta na exibição da

minissérie dividida em quatro capítulos  “Uma história de amor e utopia”. A colônia

também foi pauta de uma reportagem, com 4 minutos de duração, feita pelo canal Brasil

em uma série sobre o anarquismo no país, elaboradas para o programa Repórter Brasil17.

Amor livre no Brasil e imaginários do anarquismo

Mary  Del  Priore  pinta  uma  imagem  do  século  XIX  repleta  de  regras  e

preconceitos. Poucos eram os espaços de sedução. Nas classes populares a aproximação

era  mais  facilitada  e  nos  meios  rurais  as  regras  eram  mais  estritas.  No  período,

verificou-se um aumento na idade mínima para se casar, fixada em 1890 em 14 anos

para as mulheres e 16 para os homens. Predominam os casamentos arranjados e por

interesse, a ideia do casamento além do negócio começa a surgir só no fim do século

XIX. A fidelidade feminina era vista como virtude e as negras, mestiças e brancas com

comportamento fora do padrão, vistas como “mulheres fáceis”. A sexualidade feminina

não tinha relação com o amor e a liberdade estigmatizada como algo venal e perigoso.

Coisa de macho, o olhar feminino era entendido como obscenidade. O machismo era

tanto que poucos cogitavam a possibilidade de infidelidade feminina. Só na virada para

o século XX que a ideia introduzida pela literatura ganha força e o casamento romântico

torna-se o sistema dominante de consórcio. Mesmo assim, no início do século XX, toda

ameaça ao casamento era considerada imoral. (DEL PRIORI, p. 2012, p. 107-262).

2016).
17 Disponível em: http://tvbrasil.ebc.com.br/reporterbrasil/bloco/municipio-no-interior-parana-viveu-experiencia-
anarquista
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Num olhar inicial, uma das falas interessantes que encontramos, justamente por

partir da voz de uma mulher e por contradizer diretamente o estereótipo sobre amor

livre,  expressa no livro “Um amor anarquista” e na minissérie da RPC, por exemplo,

vem  de  Ivone  Mezadri,  descendente  dos  cecilianos.  Em  entrevista,  concedida  à

pesquisadora Silza M. P. Valente, ela explica que o amor livre tinha mais relação com a

liberdade de relacionamento do que com a obrigatoriedade de relacionar-se com vários

homens:

O amor livre para eles não era o fato da mulher viver com vários homens ao
mesmo tempo. Como amor livre eles entendiam a liberdade de romper uma
relação à hora que se quisesse. (MEZADRI, 1992, apud BACH, 2011, p.
629-630).

Esse  tipo  de  concepção  parece  ter  certo  grau  de  aceitação  nos  círculos

anarquistas, ao menos é também evidente nos depoimentos das  anarquistas espanholas,

Concha Liano e Suceso Portales, no documentário da TVE dirigido por Juan Gamero,

Vivir La Utopia, que fala sobre a revolução espanhola de 1936. (TVE, 1997).

Embora  não  cite  a  experiência  no  Paraná,  Mary  del  Priori  coloca  os

anarquistas, ao lado da pintora Tarsila do Amaral, como protagonistas do amor livre e

nos dá uma pista de como propostas presentes na Cecília aparecem nos anos seguintes:

Tarsila não estava só. As uniões livres e a crítica às relações monogâmicas
indissolúveis também faziam parte da bandeira dos anarquistas [..] Em lugar
do  casamento  efetuado  diante  da  Igreja  e  do  Estado,  a  “livre  união”
significaria  a  possibilidade  de  se  definir  livremente  o  tipo  de  relação
amorosa mais adequada para cada qual. (DEL PRIORI, 2012, p. 259-260).

Giovanni Rossi, ao escrever romances, se aproximou dos socialistas utópicos

como Fourier cujos seguidores  fizeram uma experiência  em Santa Catarina entre  os

anos  de  1842  a  184418.   A diferença  é  que  Rossi  parece  ter  minimizado  algumas

concepções positivistas e agregado novos conceitos suscitadas no movimento anarquista

de sua época. Em comparação com os Fourieristas, as regras na Colônia Cecília não

eram tantas e as responsabilidades dos colonos na comunidade pareciam ser maiores.

Após a dissolução da Colônia,  Rossi define o amor livre não como união ilegal ou

18 Em seu livro Raquel S. Thiago diferencia socialismo utópico de socialistas como Fourier, Owen e Saint Simon do 
científico influenciado pelo materialismo de Marx. Ela também descreve a experiência fourierista mal sucedida na 
península do Saí em Santa Catarina. (THIAGO, 1995).
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casamento  divorciável  sem  padre  e  juiz.  “Mas  como  a  normalidade  das  afeições

múltiplas e contemporâneas, como verdadeira inquestionável e factível possibilidade de

liberdade de amor, tanto para o homem quanto para a mulher”. (ROSSI, 2000, p. 97).

Para Rossi, embora os colonos temessem, logo após a experiência entendem

que o amor livre não era uma vulgaridade animalesca:

e sim a mais alta e agradável expressão de afetividade, dissiparam-se até as
últimas hesitações. E o nosso caso – que até o presente momento não foi
ainda seguido por outros – acabou sendo considerado um episódio normal da
vida na colônia. (ROSSI, 2000, p. 97).

No mesmo texto,  Rossi diz  que o acontecimento é demasiadamente íntimo,

sensível,  para que seja  facilmente entendido e apresenta o que seriam os relatos  de

Aníbal e Eleda sobre a experiência. (ROSSI, 2000, p. 98-100).

Após relatar sua própria experiência, argumenta com exemplos que o “amor

livre” é, para ele19, quase sempre amor múltiplo e paralelo, é natural, “uma necessidade

da índole humana”, um direito negado pelas religiões, pela moral, pela fábula da família

sagrada  e  pura,  pelas  promessas  de  fidelidade.  Para  introduzir  essa  “reforma  de

costumes”  não  bastam  as  ideias  e  as  palavras,  seria  preciso  amar  e  auxiliar  a

companheira a viver o amor em liberdade. (ROSSI, 2000, p. 100-118)

Ao afirmar o amor livre, faz o que Gabriel Peruzzo denomina como patologia

do organismo social: “a família nuclear era representada como uma forma de disfunção

fisiológica,  ou  mesmo  como  uma  patologia  capaz  de  vitimar  o  organismo  social.”

(PERUZZO, 2012, p.125). Se a família pudesse viver ao ar livre: “poder-se-ia então

minimizar um pouco sua ferocidade, sua vileza, sua corrupção”. Pois, “é no santuário da

família que o marido força a mulher às vilezas das meretrizes”. E, sendo: “sustentáculo

do regime capitalista,  a  família  é  incompatível  com a vida socialista”.  Contrapõe o

egoísmo da vida doméstica à solidariedade coletiva. Por fim, sugere que a expressão

amor livre é inadequada por ter relação com formas de relacionamento tradicionais e

recomenda abraço anarquista ou beijo amorfista. (ROSSI, 2000, p. 119-127).

Ao  tentar  buscar  pontos  em  comum  dentro  da  diversidade  de  teóricos  e

militantes anarquistas, George Woodcock lembra que essa tendência em considerar o

19 O fato de destacar a expressão “para mim” antes de definir o Amor Livre pode ser uma indicação de que o próprio 
Giovanni Rossi entendesse e aceitasse a existência de outras formas de conceber o amor livre, embora tivesse clara 
sua definição pessoal.
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anarquismo e a liberdade como uma forma de sociabilidade natural do gênero humano

pode ser encontrada com frequência. Logo, não era ideia exclusiva de Giovanni Rossi.

Nesse sentido,  Kropotkin seria um dos precursores na busca genealógica e ancestral

que legitimasse a capacidade humana de viver em liberdade. Junto a essa tendência há

certo afeto explícito  pelas  formas  de sociabilidade  mais  simples  e  comunitárias.  As

proposições utópicas dos primeiros socialistas como uma construção mental rígida de

como deveria funcionar a sociedade do futuro, um ideal de perfeição, parecem ter sido

substituídas no anarquismo por propostas educativas de progresso contínuo assentadas

no desenvolvimento das potencialidades humanas. (WOODCOCK, 2008, p.22-32).

Rossi também se queixa que, apesar do exemplo e da aceitação, houve apenas

esse caso de amor livre na colônia. A soma desse relato com o de Ivone Mezadri é um

forte indício de que o amor concebido por Rossi não era uma regra dentro da colônia.

As outras pessoas também criaram suas formas de pensar e agir sobre esse conceito.

Por  sua vez,  a  concepção do anarquismo como bagunça,  implícita  logo no

primeiro episódio da minissérie da RPC, não é nova e, como relatei, parece ainda ter

lugar no imaginário. Woodcock relata que esse estereótipo pejorativo é usado desde a

revolução francesa. Proudhon, em 1840, seria o primeiro a se autodenominar anarquista

e dizer que a anarquia se aproxima mais da ordem do que a autoridade:

..Até os reis são republicanos. Bem, então sois democrata – Não... – Então o
quê? – Um anarquista!”. E complementa: “Assim como o homem busca a
justiça na igualdade, a sociedade procura a ordem na anarquia. Anarquia – a
ausência de um senhor, de um soberano -, tal é a forma de governo da qual
nos  aproximamos  a  cada  dia  que  passa.”  (PROUDHON,  1840,  apud
WOODCOCK, 2008, p. 10).

A fluidez,  a  inconstância  e  a  diversidade  são  características  históricas  do

anarquismo,  dentro  do  anarquismo  sempre  existiram  disputas  e  tensionamentos.  A

abordagem  de  identidade  usada  por  Edward  P.  Thompson  parece  ser  uma  opção

interessante para se adequar a complexidade do tema, analisando-o historicamente e de

acordo com as definições feitas pelos próprios anarquistas em seu tempo20. A própria

experiência da Colônia Cecília foi criticada nos meios anarquistas:

20 Assim busquei discutir o Fanzine Punk como Mídia Radical e ferramenta de construção da identidade Punk em 
Londrina: http://vidaoperaria.blogspot.com/2012/12/tcc-coletivo-cancrocitrico-fanzinepunk.html.
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Quanto ao experimento de Rossi, eu o deploro. Ele oferece aos oprimidos
uma  vã  esperança  de  emancipação  sem  que  seja  preciso  fazer  uma
revolução. Contudo, se Rossi deseja fazer a sua experiência, que a faça, mas
que  deixe  em paz  os  socialistas,  que  deixe  em paz  os  revolucionários  e
recolha  todos  os  trabalhadores  pobres,  os  mais  degradados,  os  mais
rebaixados,  fazendo  a  nobre  tentativa  de  elevá-los  à  dignidade  humana.
(MALATESTA, 1892, apud BACH, 2011, p. 119-120).

Considerações finais

Tendo esse panorama, a criação de um estereótipo de anarquismo e amor livre

caracterizaria o que Said denominou de atitude autoritária perante o outro, mas também

permite  especular  sobre  os  imaginários.  Cabe  então  perguntar  quais  seriam  as

concepções  de  anarquismo  e  amor  livre  trazidas  para  a  Colônia?  Quais  foram

identificadas nas narrativas? Há uma única concepção, uma hegemônica ou diversas?

Os  estudos  com  essa  preocupação  publicados  até  o  momento,  embora  tenham

contribuído  para ampliar o entendimento sobre a experiência anarquista no Paraná e

sobre  as  ideias  de  seu  idealizador  Giovanni  Rossi,  parecem  insatisfatórios.  Esse

levantamento  prévio  visa  contribuir  com  essas  questões  que  poderão  ser  melhor

discutidas após analisar essas imagens técnicas como um todo e seus contextos. 

Cabe  a  nós  perguntarmos,  portanto,  não  somente  a  essas  produções

videográficas que serão analisadas, mas também a outras fontes. O desafio desse estudo

pode estar  justamente  na necessidade  de observar  as  narrativas  em sua diversidade.

Quando o assunto é Colônia Cecília, muitos textos buscam entender o anarquismo e o

“amor livre” unicamente a partir das concepções de Giovanni Rossi. É preciso especular

também  quais  eram  as  concepções  e  ações  criadas  e  transformadas  pelas  demais

pessoas,  muitas  vezes  anônimas,  que  emigraram da  Cecília.  A baixa  quantidade  de

escritos e fontes, além dos textos de Rossi, pode ser um indício de que na prática, a

questão do amor livre,  por exemplo,  foi  no cotidiano dessas pessoas uma discussão

menor do que hoje parece ser devido ao interesse pessoal de Rossi,  ao escândalo e

curiosidade gerados. O livro de Arnoldo M. Bach, traz uma série de histórias e relatos

paralelos à Colônia Cecília, que se desenrolaram entre os habitantes de Palmeira e, por

esse motivo, pode ser uma fonte interessante para entender o contexto da região. De

qualquer  forma,  parece  também  ser  necessário  esse  estudo  mais  aprofundado  para

entender as relações dinâmicas entre imagem, imaginário, imaginação do anarquismo e

13



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 
a 09/09/2017

do amor livre se quisermos nos aproximar de um entendimento mais amplo.
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