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Gracias a la vida, que me ha dado tanto 

Me ha dado el sonido del abecedario 
Con él las palabras que pienso y declaro 

Mercedes Sosa 
 

* 
 

Um dia eu ainda vou me redimir por inteiro  
do pecado do intelectualismo (...) 

Não vou ter mais necessidade de falar nada, 
de ficar pensando em termos descontrários de tudo... 

pra tentar explicar às pessoas que eu não sou perfeito, 
mas que o mundo também não é 

e que eu não to querendo ser dono da verdade, 
que eu não to querendo fazer sozinho  

uma obra que é de todos nós e de mais alguém 
que é o tempo, o verdadeiro grande alquimista (...) 

Gilberto Gil 
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“Amar é querer a liberdade, a completa independência do outro, o primeiro ato 
do verdadeiro amor é a emancipação completa do objeto que se ama; não se pode 
verdadeiramente amar senão um ser perfeitamente livre, independente não 
somente de todos os outros, mas mesmo e sobretudo daquele pelo qual é amado e 
que ele próprio ama. Eis minha profissão de fé política, social e religiosa, eis o 
sentido íntimo, não somente de minhas ações e de minhas tendências políticas, 
mas também, tanto quanto eu possa, o de minha existência particular e 
individual, pois o tempo em que estes dois tipos de ação podiam ser separados já 
está bem longe de nós; agora o homem quer a liberdade em todas as acepções e 
aplicações desta palavra, ou então ele não a quer absolutamente. Querer, 
amando, a dependência daquele a quem se ama, é amar uma coisa e não um ser 
humano, pois este só se distingue da coisa pela liberdade; e também se o amor 
implicasse a dependência, ele seria a coisa mais perigosa e mais infame do 
mundo porque criaria uma fonte inesgotável de escravidão e de degradação para 
a humanidade. Tudo emancipa os homens, tudo que, fazendo-os entrar neles 
mesmos, suscita o princípio de suas próprias vidas, de uma atividade original e 
realmente independente, tudo que lhes dá a força de serem eles próprios, - é 
verdadeiro; todo o resto é falso, liberticida, absurdo. Emancipar o homem, eis a 
única influência legítima e benfeitora. Abaixo todos os dogmas religiosos e 
filosóficos, eles nada mais são do que mentiras; a verdade não é uma teoria, mas 
um fato; a vida é a comunidade de homens livres e independentes - é a santa 
unidade do amor brotando das profundezas misteriosas e infinitas da liberdade 
individual.” 

Bakunin, carta ao seu irmão Pavel. 

 



RESUMO 

 

O presente trabalho tem por tema o lugar da formação familiar tradicional italiana no 
olhar de Giovanni Rossi segundo as relações práticas e ideológicas da comunidade ítalo-
anarquista Cecília (Palmeira – PR, 1890-1894). Pretende-se analisar, nos escritos do Rossi, a 
composição formal da família apresentada – a qual estaria posicionada como detentora de 
uma mentalidade conservadora e, por tal, contrária aos propósitos ácratas. Nesse ínterim, 
apresenta-se a concepção sobre a emancipação feminina e parental, levantando questões sobre 
a monogamia segundo a perspectiva de Rossi, de maneira que se desenvolva a análise da 
prática do amor livre e sua capacidade de emancipação individual e coletiva, uma vez que a 
hierarquia familiar teria como característica a qualidade de coerção interna, perante os 
familiares, e externa, perante a comunidade. Essas pontuações são cotejadas com o método de 
análise e avaliação de Rossi, compreendendo seu modo de intelectualidade. São apresentadas 
ainda concepções sobre o matrimônio, estruturação familiar e amor livre segundo Emma 
Goldman, Errico Malatesta, Piotr Kropotkin e Mikhail Bakunin, de forma a contextualizar tais 
questões dentro do movimento anarquista. 

 

Palavras-chave: Colônia Cecília; Giovanni Rossi; família; amor livre; emancipação feminina; 
anarquismo. 
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INTRODUÇÃO 

A extinta Colônia Cecília (1890-1893) no município de Palmeira – PR foi bastante 

descrita, promovida e absorvida como um caso determinante quanto à expressão anarquista no 

Brasil. Com um registro impreciso desde sua existência, trabalhos, jornais e livros 

apresentaram formulações dúbias e não poucas vezes contraditórias. A fácil idealização e 

romantização da Colônia também não facilitou uma interpretação mais justa aos eventos. 

Sobre a tal comunidade anarquista, tida como cheia de ideal, liberdade e praticante do amor 

livre, foram produzidas canções, uma peça de teatro, um longa metragem francês, romances 

fictícios e mesmo escritos de pretensões históricas; como o livro de Afonso Schmidt, que 

mistura datas e informações errôneas aos eventos, incluindo a famosa afirmativa sobre a 

doação das terras da Colônia por parte de D. Pedro II em uma viagem na Europa, onde esse 

teria conhecido e se afeiçoado ao idealizador italiano da Cecília, Giovanni Rossi, e ao seu 

ideal1.  

Sobre esse quadro, o presente trabalho priorizou fontes que estivessem em canal 

direto com o olhar de Rossi. Assim, analisam-se, referentes ao tema e problemática, duas 

obras principais do intelectual italiano: Colônia Cecília: e outras utopias, traduzida por 

Marzia Terenzi Vicentini e Um Episódio de Amor Livre na Colônia Cecília, traduzida por 

Jorge E. Silva. Além do livro de Cândido de Mello Neto, O Anarquismo Experimental de 

Giovanni Rossi: De Poggio al Mare à Colônia Cecília. 

As duas primeiras produções são escritos de Rossi sobre a Colônia, sua posição 

quanto ao amor livre e ideologia política. Produzidos entre os anos 1891 e 1895, 

                                                           
1 O Livro de Schmidt escrito em 1942, Colônia Cecília: romance de uma experiência anarquista, acabou 
servindo de base para vários outros estudos a partir dele, tais quais o trabalho de Franco Cenni, em Italianos no 
Brasil; Os Anarquistas: trabalhadores italianos no Brasil, do português Edgar Rodrigues e O Anarquismo da 
Colônia Cecília, de Newton Stadler de Souza. A produção de Schmidt contém incongruências cronológicas, 
como a citação da pretensa canção entoada pelos cecilianos durante sua rotina de trabalho, "Addio Lugano 
bella", a qual foi composta por Pietro Gori somente após o fim da Cecília. O erro mais difundido é caracterizado 
pela inclusão no Imperador D. Pedro II na empreitada, fato tão creditada que se integrou a imagem da Colônia, 
aparecendo no filme La Cecilia, de Jean-Louis Comolli, na peça de teatro Colônia Cecília, de Renata Pallotini; 
na minissérie televisiva Colônia Cecília; na canção de autoria anônima, chamada "La Colonia Cecilia", que foi 
gravada pelo Istituto De Martino, em Milão, no ano de 1962 e mesmo no romance de Zélia Gattai, Anarquistas, 
Graças a Deus, onde a escritora conta das memórias de seu avô, ex integrante da Colônia, o qual também 
difundia a afirmação de Schmidt quanto ao Imperador. O presente trabalho pontuará mais além os variados 
níveis de compreensão que os integrantes cecilianos tinham sobre a Colônia, em seu intuito, papel e mesmo 
realidade de atuação; assim, considerar, devido esses fatos, um desconhecimento de sua formação por seus 
próprios integrantes é uma ação pertinente. Para maior detalhamento sobre a alegação de Schmidt e demais 
questões relacionadas a ela, ver mais em: FELICI, Isabelle. A verdadeira história da Colônia Cecília de Giovanni 
Rossi. Cadernos Ael, Campinas, n. 8/9, p.9-61, jan. 1998. Disponível em: <http://bit.ly/2znMvnz>.  
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compreendendo o tempo ativo da Colônia (1890-1894), são valiosas quanto às informações 

que trazem sobre ela e seu modus operandi.  

A primeira, Colônia Cecília: e outras utopias, foi produzida com incentivo do 

Estado do Paraná e idealizada por Miguel Sanches Neto, escritor paranaense que ajudou na 

organização do livro já citado de Cândido de Mello Neto. Essa produção contém três escritos 

de Rossi sobre a Colônia, focalizando nas questões práticas e rotineiras da mesma, assim 

como os embates e pontuações ideológicas. 

A segunda, Um Episódio de Amor Livre na Colônia Cecília, é a tradução do texto 

Cecilia, Comunità Anarchica Sperimentale: un episodio d'amore nella colonia Cecilia, 

publicado na Itália em 1893. A parte crucial do livro – uma entrevista metódica e racional, em 

ressonância do olhar de Rossi sobre seu dito estilo científico/positivista, que trabalha sobre 

uma relação de amor livre na Cecília, com participação do próprio – foi divulgada em 

periódicos anarquistas brasileiros e estrangeiros no começo do século XX e, mesmo que esta 

esteja incluída também entre as três produções da primeira fonte, esse livro em particular traz 

passagens anteriores sobre a visão política de Rossi em assuntos que não a Colônia, 

ampliando dimensões sobre como esse enxerga o anarquismo e suas relações.  

Por último, o livro O Anarquismo Experimental de Giovanni Rossi do médico 

Cândido de Mello Neto, o qual contou com a ajuda do escritor Miguel Sanches Neto em sua 

organização, traz além de passagens dos escritos já citados, uma enorme gama de fragmentos, 

cartas e textos sobre a vida do autor ainda na Europa, suas ideologias e situações, deslocando-

se para a concepção da Colônia, sua vinda ao Brasil, o assentamento e alguns 

eventos/documentos pós-Cecília. São dados relevantes que ajudam na contextualização e 

interpretação dos momentos da Colônia, ambientando e situando-a.  

As fontes selecionadas, uma vez postas lado a lado, demonstram presença recorrente 

sobre os temas da família, poder e amor-livre, os quais tratados por Giovanni Rossi. Ainda 

que os estudos sobre a Colônia Cecília sejam expressivos quantitativamente em relação a 

esses temas, pouco se trabalhou qualitativamente sobre eles, ou seja, as questões de gênero e 

dominância parental presentes no âmbito interno familiar e as ações relacionadas ao âmbito 

externo familiar para/com a sociedade de modo a relacionar o tido olhar científico-positivista 

de Rossi com a realidade ceciliana e os demais anarquistas do período. 
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O recorte do trabalho apanha o período de 1890, com a chegada dos primeiros 

integrantes da Cecília e Rossi, estendendo-se até 1893, quando esse deixa a Colônia e publica 

suas considerações sobre a mesma e o tema do amor livre. Porém, também transcorre sobre a 

persona intelectual de Rossi, suas visões e percursos, o que forma sua imagem como pensador 

e como esse compreende a Cecília, que, ao contrário de ser um exemplo da sociedade que se 

pretendia formar, como muitos a interpretaram, foi proposta como um experimento – na maior 

medida do possível – científico. 

Para uma periodização adequada, contextualiza-se o momento no tocante aos 

assuntos da imigração, processo que no Brasil esteve relacionado com as políticas racistas e 

eugenistas que o Estado criou para a implantação da ideia de miscigenação que branqueariam 

os genes da população; além, o caráter político que visava à demarcação de terras e fronteiras 

por uma população desejada. Quanto aos povos europeus que emigram, pontuam-se as 

consequências da miséria na Europa, o desenraizamento do campesinato, a violência das 

guerras e repressão aos movimentos revolucionários.  

Nesse viés, a Itália surge como a região de maior emigração, não só para o Brasil 

como para todo o continente americano. São povos que estimulados pelas políticas de 

incentivo imigratório brasileiro, viram o país como possiblidade de progresso o qual lhes é 

inexistente na Europa. Essa contextualização, considerando o assentamento improvisado em 

Palmeira e os objetivos distintos dos integrantes da Colônia – uma ação experimental da vida 

ácrata –, permite melhor definição das variações e entrelaçamentos das aspirações que se 

tinham os membros da Cecília, considerando suas distintas experiências passadas.  

Assim sendo, o trabalho é divido em três capítulos, onde o primeiro localiza e 

contextualiza Rossi, a Colônia Cecília e seus integrantes: sua ordem temporal – desde o 

interesse do intelectual sobre colônias experimentais até seu fim da Cecília –, seu 

desenvolvimento, crises e população, vinculando esta última aos seus círculos socioculturais 

provenientes, abrangendo suas concepções comuns e majoritárias sobre a noção de família e 

relacionamento conjugal. Também é pontuado o nível e tipo da compreensão dos habitantes à 

noção de amor livre e suas relações ativas sobre tal a partir do panorama vigente da Colônia.  

Esse capítulo tem sua relevância em demonstrar como a família, as relações de amor 

livre e uma falta da emancipação feminina influem positivamente ou desfavoravelmente 
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segundo Rossi na ordem hegemônica pontuada como burguesa, exemplificadas pelo fracasso 

da Colônia. 

No segundo capítulo procura-se avaliar os pontos incongruentes do discurso de Rossi 

referente às noções de seu amor livre pelo contraste dessas com sua intenção científica-

positiva – ou seja, “isenta” – de análise da Colônia e, em espectro maior, da realidade social a 

qual fazia parte. Para isso, analisa-se mais detalhadamente o ideal de amor livre do intelectual 

e a aplicação desse na relação afetiva por ele participada e registrada.  

O terceiro capítulo contrasta todas essas formulações rossianas com as noções de 

Bakunin, Malatesta, Kropotkin e Emma Goldman sobre a formação familiar e amor. São 

diferentes pontos de vistas e situações propostas e que, em meio a essa miscelânea de 

possibilidades e constatações sobre o tema, permitem estender um pouco mais a avaliação das 

interpretações, noções e perspectivas de Rossi sob um crivo formulado com base em suas 

próprias afirmativas. 

Muitas das questões hegemônicas pontuadas por Rossi, e mesmo Bakunin, 

Kropotkin, Malatesta e Emma Goldman, hoje se estruturam de outra forma, não 

necessariamente superando o caráter autoritário, hierárquico e paralisador nas relações 

afetivas; estando os matrimônios – ou quaisquer outras formas de relação – e a posição social 

feminina mais iguais, livres, agregadores e producentes para uma melhor sociedade. Portanto, 

esse trabalho se propõe a analisar, avaliar e criticar a concretude das noções de amor livre e 

emancipação feminina do libertário Giovanni Rossi, quando esse alega tais temas serem 

básicos para uma revolução. Evocando o próprio italiano em sua afirmativa sobre a 

indispensabilidade e potência do olhar crítico:  

“Isso porque um pobre diabo pode se deixar entusiasmar pelas ideias mais nobres 
desse mundo, pode trabalhar em perfeita boa fé e, no entanto, prejudicar mais o ideal 
que ele ama do que poderia fazer um de seus ardorosos adversários.”2  

 

 

 
 

 

                                                           
2 ROSSI, Giovanni. Colônia Cecilia: e outras utopias. 20 ed. Curitiba: Imprensa Oficial do Paraná, 2000. 176 p. 
Tradução e Introdução de: Marzia Terenzi Vicentini e Miguel Sanches Neto. 
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1 GIOVANNI ROSSI, A COLÔNIA CECÍLIA E A FAMÍLIA 

Como visto, a peculiaridade das produções literárias, cinematográficas ou teatrais 

que concernem à existência da Colônia Cecília – e de seu caráter, sob vários aspectos, utópico 

– demonstram uma profusão variada de crenças, fantasias e romantizações. O primeiro 

capítulo tem como objetivo breve e resumido, a apresentação de parte documentada da 

realidade ceciliana, procurando se distanciar das formulações fictícias e midiáticas construídas 

sobre a mesma, incluso as de pretensão histórica.  

Entretanto, esse capítulo se torna essencial por contextualizar a Cecília anteriormente 

a sua própria presença, fato que permite compreender a situação e as aspirações de seus 

integrantes, possibilitando a avaliação futura dessas relações com o contexto ceciliano e o 

tema do amor livre. Sobre o aspecto de contextualização, o capítulo também transcorre sobre 

a conjuntura da realidade social, econômica e política do então Brasil, Europa/Itália e como 

essa se relaciona com a Cecília.  

Ademais, inicia-se uma aproximação com os olhares e perspectivas de Giovanni 

Rossi, idealizador e central produtor dos registros sobre a experiência ceciliana; primeiro 

sujeito que interpretou e divulgou sobre o evento.  

 

1.1 GIOVANNI ROSSI COMO PENSADOR 

O anarquista Giovanni Rossi esteve envolvido no movimento socialista italiano 

desde sua juventude. Foi aos dezessete anos (1873), enquanto estudante em Pisa, que iniciou 

oficialmente sua atuação política, integrando-se na Associação Internacional dos 

Trabalhadores. Ainda nesse primeiro ano e com base em seus estudos sobre as experiências 

relacionadas à vida comunitária, manifestou perante sua Seção um projeto que foi ignorado, o 

qual pretendia a fundação de uma colônia anarcocomunista na Polinésia3. Rossi, em toda sua 

atividade política e princípio ideológico, trabalhou ideias em relação a uma existência 

comunitária experimental; um estudo, entendido como parcial, de uma sociedade baseada a 

partir dos princípios sociais anarquistas – experiência que poderia se tornar a comprovação da 

viabilidade de tal realidade. Acreditava que tal ação era tão fundamental quanto à doutrinação 

e ação direta libertária, trazendo uma característica de realidade-possível já atuante, pois seria 

                                                           
3 MELO NETO, Candido de. O Anarquismo Experimental de Giovanni Rossi: De Poggio al Mare à Colônia 
Cecília. 2. ed. Ponta Grossa: UEPG, 1998. 296 p.  
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“conveniente para a propaganda procurar saber pela experiência como seria a convivência dos 

homens baseada unicamente em pactos livres.”4. 

Durante seu período universitário, quando cursou Medicina Veterinária pela Scuola 

Normale Superiore di Pisa e fez pós-graduação na cidade de Perúgia, desenvolveu o romance 

fictício Poggio al Mare, onde trabalhou a criação de um núcleo anarcocomunista. Formulando 

toda sua mecânica, se mesclaram na obra os seus conhecimentos universitários adquiridos, o 

olhar cientificista e suas motivações políticas, de maneira a interpretar e desenvolver 

constatações que permitiriam a criação de uma comunidade imaginária ideal de possibilidades 

existenciais práticas.  

Em 1878 foi editada pela primeira vez sua obra Un Comune Socialista, na qual 

delimitava as fundações de seu socialismo experimental que, mesmo com correções 

posteriores, manteve-se como texto-base de seus conceitos5. Nesse mesmo ano, foi o 

organizador da pequena recém-fundada Internacional de Montescudaio. Também se tornou 

colaborador no jornal Il Lavoro, sendo que sua atividade política e artigos começaram 

aparecer nos periódicos italianos, ainda que de maneira marginal.  

As colônias experimentais constituíam a pedra fundamental da noção de Rossi sobre 

a situação de vida anárquica. Crendo-se positivista, entendia que essas poderiam ser uma 

forma científica de propaganda para os céticos, além de renda monetária para o movimento. 

Sua visão era controversa dentro dos meios anarquistas coevos, encontrando tanto adeptos 

quando opositores às suas ideias – as quais lhes pareciam dissidentes de uma ação radical e 

global dentro da Revolução. Errico Malatesta e Andrea Costa eram dois dos maiores nomes 

italianos contrários à formação das colônias, acreditando que essas enfraqueceriam as ações 

da Revolução por meio da dispersão de objetivos e lideranças, sendo zonas de um socialismo 

isolado, distante.  

Rossi defendia as colônias experimentais das críticas buscando posicioná-las como 

agentes de propaganda, mas também como exemplos parciais de essência da sociedade 

humana, ou seja, como uma sociedade em nível micro onde seria possível a análise do 

comportamento humano intra e extrapessoal. Ao entender as colônias experimentais como 

uma ação racional e empírica de um estudo experimental, baseando-se o quanto possível em 

um rigor científico – qualidade em voga e respeitada na época – acreditava que essas 

                                                           
4 ROSSI, Giovanni, 2000. Op. Cit. p. 81 
5 NETO, 1988, Op. Cit. 
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comunidades concederiam crédito ao ideal ácrata. Em sua visão, as colônias não seriam um 

espaço de isolamento, já que aceitariam, fossem visitantes ou novos membros, quem quer que 

estivesse interessado em seus resultados6. 

Para o italiano, sua crença sobre socialismo ultrapassaria a qualidade utópica de 

sonhadores ou elementar das leis agrárias, não era “o parto de uma mente febril, ou o sonho 

do coração generoso. O socialismo hoje é uma ciência”7; e esse teria que ser um movimento 

rigorosamente ligado à experimentação e análise científica-positivista. Para Rossi tal 

movimentação nos modos empíricos e racionais permitiria o reconhecimento das leis e fatores 

naturais humanos, sendo o socialismo científico um agente para compreender as causas 

sociais, e “valorizar os meios destinados a diminuir os males e acrescentar os bens sociais”8, 

verificando na execução cotidiana seus êxitos e erros, de maneira a corrigi-los. Sempre 

apontando como crivo de suas proposições metodológicas a noção da ordem natural e 

empírica, Rossi entendia que a anarquia era a verdadeira ordem natural contrastada a ordem 

artificial criada pela sociedade tradicional, de maneira que uma análise científica seria tão 

possível como aquelas feitas nas sociedades dos animais não-humanos; nesse momento sua 

formação universitária apresentava-se.  

Além das colônias experimentais, outro assunto recorrente na produção de Rossi 

foram suas pontuações sobre relacionamentos, matrimônio, família e emancipação feminina. 

Defendendo a monogamia como uma atitude predominantemente de características 

econômicas e políticas do que de fato uma vontade real, ou natural, de uma união por amor, 

Rossi acreditava que esta não passaria de um tipo de prostituição burguesa entre os entes9. 

Observava que a moral burguesa tradicional, de modo dissimulado, conclamava o matrimônio 

monogâmico enquanto permitia de maneira secundária o adultério por parte masculina, 

invalidando seu próprio discurso. Para o Rossi, o homem burguês e/ou compartilhador dessa 

moral, de forma indigna e egoísta era “o que contaminou a mulher do amigo de lues sifilítica, 

que comprou a filha do pobre, que oprimiu a esposa e os filhos”10. Esse molde de relação, 

assim como sua complexidade familiar, se tornaria ainda mais prejudicial por nutrir e induzir 

                                                           
6 MUELLER, Helena Isabel. Flores aos rebeldes que falhara: Giovanni Rossi e a utopia anarquista: colônia 
Cecília. 1989. 333 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de História, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1989. 
7 ROSSI, Giovanni. Um Episódio de Amor Livre na Colônia Cecília. Rio de Janeiro: Achiamé. 2006. pp. 22-
23. 
8 Idem. 
9 A burguesia era também entendida por Rossi, para além de apenas uma classe exploradora, como aqueles 
detentores e propagadores de uma moral, podendo estar presentes e atuantes em diferentes segmentos, sejam nas 
universidades, nos bancos, na política, na igreja, nos jornais e nos meios artísticos. 
10 NETO, 1988, Op. Cit. p. 28 
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o costume das ações autoritárias na prole – homem sobre a mulher, pais sobre os filhos –, que 

as levaria adiante. Rossi defendia que uma sociedade anárquica só teria sentindo quando todo 

tipo de autoridade fosse questionada e derrubada, seja nas camadas externas ou internas dessa.  

Perto do ano de 1886, junto com Mori, um companheiro de ideal, iniciou uma 

experiência comunal na Itália, a Association Agricole Coopérative de Cittadella. De início, o 

programa circunscrevia a Cittadella como uma colônia agrícola autogestionada em moldes 

cooperativistas. Rossi acreditava que esta seria uma primeira fase antes de evolução para uma 

colônia de viés anarcocomunista por meio de um núcleo socializante11. No entanto, durante a 

discussão sobre o Estatuto Orgânico no ano de 1887, os colonos acabaram por esmorecer 

diante do viés ácrata do mesmo, criando resistência e inserindo modificações, mantendo 

apenas o estilo coletivista da colônia. Esse fato teria frustrado Rossi, percebendo esse que a 

colônia não serviria como exemplo de uma vida anárquica. Segundo ele, se mantinham os 

interesses egoístas e os preconceitos da sociedade média, acreditando que a socialização do 

trabalho seria o máximo que os integrantes poderiam gerir, tendo a coletivização dos 

interesses e da convivência total desconsideração. Ainda sim, Rossi prosseguiu na tentativa de 

criar uma maioria de cooperados de convicções socialistas. Duas famílias e dois jovens 

solteiros atenderam suas esperanças, resumindo, com o próprio, o grupo socialista da 

Cooperativa. Entretanto, tal conjunto não foi bem visto pelo restante dos cooperados; Rossi 

então abandona Cittadella e prossegue na procura de um assentamento para seu estudo de 

comunidade experimental. Mais tarde, uma dessas duas famílias socialistas o seguiria até a 

Colônia Cecília. 

Mesmo com a liberdade de criação sobre o desempenho da fictícia Poggio al Mare, 

Rossi descreveu essa comunidade como iniciante nas práticas comunitárias, onde há pouco 

seus integrantes haviam saído dos princípios e da moral a qual estavam acostumados; logo, 

uma sociedade que entendia o socialismo como algo positivo, porém sem convicções 

firmemente assentadas. Dentro dessa mesma perspectiva tirou sua conclusão sobre a 

experiência Cittadella. Ponderou sobre os valores que os integrantes traziam de uma realidade 

anterior oposta à qual experimentavam atualmente como a causa do insucesso; a mesma de 

uma das causas mais tarde apontada por ele para o fim da Colônia Cecília. Assim sendo, já no 

princípio, levaram-se em conta as subjetividades dos indivíduos na manutenção prática da 

experiência.  

                                                           
11 MUELLER, 1989. Op. Cit 
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Rossi admitia que uma realidade de solidariedade, seja comunista ou anarquista, só 

seria presente quando desaparecem as tradições autoritárias e principalmente a compreensão 

da família em um oposto à sociedade e, portanto, apartada. Findar com a formação familiar 

era tão imprescindível quanto por fim à propriedade, já que a família seria a primeira base da 

noção do ser proprietário.  

Observou que dentro dos movimentos socialistas, inclusive nas vertentes e nos 

indivíduos mais “despidos de preconceitos”12, se continuava presente, no que concernem as 

questões de um relacionamento amoroso, ações morais carregadas das formas mais egoístas, 

hierárquicas e conservadoras até então publicamente rejeitadas por esse próprio movimento. 

Por mais que a emancipação econômica, política e social/familiar feminina estivessem 

presentes nas discussões ou programas socialistas, as mulheres continuavam constantemente 

afastadas e renegadas dentro do movimento. Rossi admitia uma insinceridade masculina 

socialista que, enquanto lutava para a quebra de um padrão autoritário e uma classe superior 

opressora, mantinha outra classe subjugada e dependente deles próprios.  

O recurso que desenvolveu para sobrepor a estruturação familiar foi uma noção de 

amor livre, ou bacio amorfista, como será visto. Entendido como uma operação aglutinante de 

diversos pontos: a igualdade entre gêneros, o amor múltiplo, a emancipação social, política e 

econômica feminina, a liberdade nas escolhas, fim da ideia de paternidade/maternidade e 

prole admitida como indivíduos que se associavam à comunidade e não a um clã; era a ação 

na qual Rossi creditava como alternativa a “santa atmosfera”13 da família tradicional.  

 

1.2 CECILIANOS NO CONTEXTO DA EMIGRAÇÃO E IMIGRAÇÃO  

Somado ao preâmbulo das visões de Rossi, se indica para a compreensão das 

fundações da Cecília a assimilação do panorama de vida da maioria dos seus integrantes – 

predominantemente agricultores, ainda que o “tipo” ceciliano fosse bem variado14 –, 

permitindo avaliar as razões e impulsos que esses tiveram para emigrar e dessa forma, 

entender suas ações e relações com a Colônia.  

                                                           
12 ROSSI, 2006, Op. Cit. p.81 
13 Idem. p.26 
14 Rossi afirma que a maioria dos integrantes foram agricultores, porém não exclui uma grande taxa de operários 
urbanos e rurais, assim como a presença de pessoas da classe média e profissionais liberais. Dessa forma, mostra 
a diversidade nos níveis de instrução escolar, de personalidade, crenças, estados civil e aptidões. Segundo ele: 
“(...) a população da Cecília sempre foi bastante variada, de forma que representava fielmente a média da 
população italiana.” 
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A situação precária em que vivia a área rural italiana do século 19 é pontuada por 

Rossi já na fictícia Poggio al Mare, quando esse discutiu o comportamento do campesino 

italiano médio. Fundamentando seu olhar a partir de seus conhecimentos em agronomia e 

veterinária, Rossi registrou as débeis condições existenciais na população camponesa italiana 

ao final do século; pontuando a miséria, a terra infértil, a má administração dos animais e dos 

cuidados pessoais, os métodos tradicionais obsoletos, as ferramentas precárias, a resistência à 

ciência agronômica, a apatia, os insumos alimentícios sem diversidade e vitalidade, a falta de 

cultura e a alienação geral. Tais condições são ainda assinaladas como reais em todo o 

contexto europeu. 

Assim como grande parte dos imigrantes europeus que se assentaram na América 

durante o século 19, a maioria dos imigrantes italianos que chegou ao Brasil passava por um 

desenraizamento, buscando deixar a crise agrária, a dependência dos proprietários de 

latifúndios e um emergente capitalismo; o mesmo se passava entre os que possuíam 

minifúndios em relação a um sustento próprio15. De modo geral, a Europa no momento das 

emigrações vivia sobre um aumento da situação de fome, falta de terras, guerras e repressão 

política, fazendo com que as propagandas divulgadas sobre o Novo Mundo, incluso Brasil, 

mostrassem uma possível e melhor nova realidade.  

A preponderância dos integrantes da Colônia encaixava-se nessa circunstância 

descrita, resumindo-se majoritariamente em uma classe baixa de trabalhadores campesinos 

italianos explorados por proprietários rurais maiores, inseridos em uma situação econômica de 

intensa miséria e pouca oportunidade cultural/política. A vinda para a Colônia Cecília, além 

do componente idealístico – e dependendo, até mais do que ele –, significava uma melhora na 

qualidade de vida: o fim da dependência a patrões e chefes autoritários, com a oportunidade 

de usufruir efetivamente de sua produção e estar longe de guerras. Com as propagandas que 

circulavam na Europa; a América, ou o fare la Mérica, se apresentava como, de fato, uma 

oportunidade.  

Contudo, essa nova terra “fértil” tinha um contexto agrícola de produção muito 

similar ao contexto de emigração no tocante a má qualidade de vida dos agricultores. Por mais 

que houvesse a possibilidade de possuir terra própria, a maior viabilidade fazia com que 

maioria desses imigrantes preferisse se assentar como trabalhadores nos latifúndios já 

estabelecidos e de menor isolamento. O regime de trabalho nessas fazendas era exaustivo 

                                                           
15 NETO, 1988, Op. Cit.  
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além de gerar pouco rendimento monetário, pois cada vez mais os colonos ficavam presos aos 

seus empregadores por meio de dívidas relativas ao seu sustento e suas ferramentas. Essa 

realidade gerava descontentamentos que muitas vezes acarretaram em revoltas ou combates 

por parte dos imigrantes16. 

No que concerne ao lado brasileiro do deslocamento, as políticas imigratórias criadas 

pela elite nacional e influenciadas pelos princípios eugenistas que vigoraram no país durante o 

século 19 – provenientes de formulações pseudocientíficas europeias ainda mais antigas – 

buscavam favorecer a entrada de imigrantes trabalhadores “mais brancos” para a colonização, 

como alemães, portugueses, espanhóis e italianos. Segundo essas políticas, a ideia de 

branquidão era fundamental elemento para a construção da “raça brasileira” e, mesmo que a 

ideia de branco tenha se alterado no período entre 1850 e 195017, esse foi o elemento que 

marcou o ritmo da imigração.  

A concepção de branqueamento se resumia na confiança de uma transformação física 

e genética da população, que passaria de predominante negra para branca devido aos 

casamentos mistos de ex-escravos e imigrantes. A predominância dos genes tidos superiores 

dos indivíduos brancos sobre os demais seria o princípio que mudaria a situação racial do 

país, tão desejada pelas elites; era o elemento que elevaria o Brasil a qualidade de país do 

futuro, ligado ao capitalismo e ao progresso, oposto a natureza escravista. Ademais, os 

imigrantes também seriam a escolha acertada para povoar as áreas distantes e fronteiriças que 

garantiriam a soberania e estabilidade territorial brasileira, já que as populações indígenas e 

de ex-escravos habitantes daquelas áreas – tidas como “territórios despovoados” – não eram 

qualificadas e compreendidas como populações em si pela elite18.   

Mais de 2 milhões de imigrantes europeus chegaram ao Brasil no período maior da 

imigração (1820-1920). Esses não se distribuíram de forma homogênea pelo país, preferindo 

às regiões do centro-sul, seguindo uma lógica econômica, que girava entorno da expansão do 

café, da agricultura e mineração19. São reflexos da expansão da cafeicultura e da decadência 

do açúcar brasileiro que foi sendo superado por outros países produtores. Existe ainda algum 

deslocamento para o Norte, pelo ciclo da borracha, porém foi o café na região paulista e 

                                                           
16 LESSER, Jeffrey. A invenção da brasilidade: identidade nacional, etnicidade e políticas de imigração. São 
Paulo: Unesp, 2015. Tradução de: Patricia de Queiroz Carvalho Zimbres. 
17 Idem. 
18 Idem. 
19 NETO, 1988. Op. Cit.  
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mesmo as outras práticas e cultivos, como o mate na a região centro-sul, que formaram os 

pontos mais visados20.  

Sobre a Itália, veio um total aproximado de 1,4 milhões de pessoas, sendo que nos 

anos de 1879 a 1900 – período que compreendeu a Colônia – os imigrantes do Norte da Itália, 

que então passava por forte crise agrícola, tiveram especial expressão; mesma região de 

proveniência da maioria dos cecilianos. Desse fato, pesa ao perfil de boa parte dos integrantes 

cecilianos o anseio por atender, de alguma forma, o básico de suas necessidades, retirando-se 

de tal realidade italiana. 

O Brasil – o qual não era exatamente o destino mais sonhado e bem visto pela 

maioria dos imigrantes europeus, pontuado várias vezes como um país selvático, cheio de 

doenças, predominantemente negro e com menos oportunidades21 – também não era o 

objetivo final para os cecilianos, mas um meio de atingir o Uruguai, real propósito pré-

discutido de assentamento. Esses, mesmo após a decisão de se instalarem em terras 

brasileiras, decidem por fazê-lo não na umidade da serra ou do litoral paranaense, “propício a 

doenças” 22 como salienta Rossi, mas em um local mais seco e fresco.  

O navio em que os pioneiros da Cecília partiram de Gênova, Città di Roma, chegou 

ao porto de Rio de Janeiro no dia 18 de março de 1890. Rossi pontuou a qualidade do 

procedimento de imigração brasileiro; elogiando a receptividade em acolher estrangeiros 

europeus, a quantidade farta das refeições – tão oposta à realidade miserável da maioria dos 

imigrantes – o transporte gratuito para qualquer porto brasileiro, a qualidade dos navios e o 

respeito da tripulação, quando os italianos lhes concediam péssimo tratamento e qualidade.  

 O grupo chegou ao Paraná dia 28 de março de 1890; a resolução por se instalar na 

região paranaense e não prosseguir a viagem para Porto Alegre – a qual lhes facilitaria a 

entrada no Uruguai – se dá pelo resguardo de dois companheiros que ficaram doentes. No 

período em que chegaram ao então mais novo estado do Brasil, esse, como o resto do país, 

estava vivenciando variados embates políticos e sociais.  

A decadência do Governo Imperial em seus últimos anos e a Proclamação da 

República em 1889 não findou com as disputas entre as diversas frentes federalistas, 

                                                           
20 CARONE, Edgar. A República Velha: Instituições e Classes Sociais. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 
1970. 392 p. 
21 NETO, 1988. Op. Cit. 
22 ROSSI, 2000. Op. Cit. p. 30 
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conservadoras, liberais, republicanas e outras. Esse período de transição é marcado por vários 

agrupamentos com suas ideias e vontades que muitas vezes são antagônicas e dissociadas. É o 

caso das oligarquias agrárias e dos coronéis, com um pensamento antiliberal, conservador e 

autoritário, os quais se revezam com a incipiente elite industrial no poder político; 

monarquistas revanchistas; burgueses, dos quais partes possuíam um olhar voltado ao 

positivismo e eram anticlericais, porém insuficientemente organizados politicamente e de 

reivindicações pouco concretas; a classe média que buscava mais oportunidades econômicas e 

alguma expressão política; a classe trabalhadora baixa entendida como cidadãos inativos23 e 

por fim os imigrantes campesinos e operários, alguns já desenvolvendo ações ideológicas, 

predominantemente anarquistas, como as 15 greves feitas durante os anos de 1889 a 1893 em 

São Paulo24 o estado mais industrializado do país, período que compreende a existência 

ceciliana.  

Esses grupos mantiveram durante o começo da Republica um nível de instabilidade 

política similar ao que se passava desde o meio do século 19. Continuaram também outros 

aspectos, como o maior povoamento na zona do litoral e a forte presença da monocultura de 

exportação, a qual balanceava em picos e descidas. No entanto, foi um período onde se 

fortaleceu o desenvolvimento das cidades e da indústria, o que acaba refletindo nas maneiras e 

práticas sociais urbanas: além das políticas públicas influenciadas pelo higienismo que 

abrangeu modelações tanto arquitetônicas e paisagísticas à intervenções internas diretas como 

as sanitárias – culminando na Revolta da Vacina – e indiretas quanto às formações familiares, 

que deveria seguir diretrizes que conduzissem a geração de uma prole saudável e menor, isso 

numa perspectiva que visava famílias atestadas como socialmente, economicamente e 

politicamente adequadas.  

Estavam em voga na política e nos meios midiáticos, inclusive no Paraná, discutições 

acerca da laicidade, poder católico e modelos políticos, abordando questões como a 

diminuição do poder clerical, a instituição do casamento civil – estabelecido apenas dois 

meses antes da chegada dos primeiros integrantes da Cecília –, a secularização dos cemitérios, 

a nova qualificação eleitoral e outros, o que gerava ferrenha discussão entre intelectuais e 

clero, antimonarquistas, oligarcas bacharéis e conservadores.  

                                                           
23 Ver mais em CARVALHO, José Murilo de. Os Bestializados: O Rio de Janeiro e a República que não foi. 3. 
ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 196 p. 
24 CARONE, Edgar, 1970. Op. Cit.  
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Com essa miscelânea de discussões e rupturas nos setores sociais, econômicos e 

políticos, as ações dos integrantes da Colônia Cecília, e mesmo de seus dissidentes, acabaram 

por vezes discutidas positivamente ou não nos periódicos paranaenses, de acordo com a 

interpretação que beneficiaria o seu produtor em questão: os anticlericais apontavam o 

laicismo da iniciativa, os conservadores destacaram o caso de roubo acontecido em Curitiba 

por um grupo que se instalou brevemente na Cecília e não tinha ligação com o anarquismo25. 

Essas discussões foram eventuais e muitas vezes não faziam jus com o que de fato acontecia 

na Colônia e com sua ideologia, demonstrando o parco conhecimento dos paranaenses sobre a 

realidade da mesma, a qual se mantinha distante tanto quanto podia da realidade brasileira.   

Assim, após sua chegada ao Paraná, os pioneiros ao considerarem o problema de 

saúde que os atingiu, decidiram subir a Serra em busca de um clima menos tropical, atingindo 

Palmeira e fundando a colônia no dia 1 de abril de 1890. Como afirma Rossi: “As 

circunstâncias, mais do que suas próprias vontades, conduziram-nos ao município de 

Palmeira.”26. 

Palmeira possuía um grande contingente de imigrantes, os quais acabavam por se 

instalar visando uma atividade agrícola após a queda no comércio de tropas, consequência pós 

Guerra do Paraguai. De maneira geral o município encontrava-se voltado para a agricultura, 

menos favorecido se comparado com seu momento anterior de influência tropeira e mesmo de 

extração do mate27. A escolha específica de Palmeira como lugar para Cecília se deu após 

Rossi ter consultado regiões com o inspetor de terras que tivessem algum rio navegável; após 

uma análise do lugar com Dondelli, Rossi decide por ela. 

 

 

 

 

 

                                                           
25 NETO, 1988. Op. Cit.  
26 Idem. p. 64 
27 LIMA, Carlos Alberto Medeiros. Alforria, liberdades e propriedade nos últimos anos da escravidão brasileira. 
Um caso paranaense (1876-1881). Livro de atas do 1º Congresso da Associação internacional das Ciências 
Sociais e Humanas em Língua portuguesa. 
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1.3 A COLÔNIA CECÍLIA 

A Colônia Cecília começou a ser idealizada no ano de 1889 quando Rossi, frustrado 

com sua os rumos da Cittadella e decidido a ir para uma das duas colônias coletivistas 

fundadas recentemente na América do Norte – Kaweah, na California ou Sinaloa, no México 

–, recebeu a proposta de Achille Dondelli e outros anarquistas interessados para a formação 

de uma nova colônia socialista na América do Sul. Dessa forma, Rossi começa a organizar a 

empreitada.    

A comunidade, desde sua formulação ainda na Itália, começou carente em termos 

financeiros e populacionais, característica que predominou durante toda sua existência. Os 

pioneiros contaram com ajuda monetária de vários amigos e simpatizantes do projeto, o que 

foi essencial para conseguir os meios da viagem e sua instalação física. De antemão, ficou 

estabelecido no começo de 1890 que apenas alguns selecionados iriam para a América do Sul, 

buscando o melhor local para o assentamento; os demais seguiriam conforme as notícias 

positivas.  

Os primeiros integrantes da Cecília foram, com Rossi, cinco homens e uma mulher, 

esposa de um deles. Eram Achille Dondelli e Catharina ‘Cattina’ Benedetti Dondelli, seu 

irmão Evangelista Benedetti; Lorenzo Arrighini e Giacomo Zanetti. Todos não familiarizados 

com a atividade agrícola de fato. Rossi era médico-veterinário, agrônomo, jornalista, escritor 

e proprietário rural por herança familiar, distante de uma atividade prática na agricultura; 

Dondelli era comerciante de vinho, o qual associava nessa jornada ao Brasil sua viagem de 

núpcias com Cattina essa, como seu irmão Benedetti, não campesina; o mesmo se dava com 

Zanetti e Arrighini. Somando a mata virgem desconhecida e as ferramentas precárias que 

tinham com a inexperiência geral no trato da agricultura, os primeiros meses da Colônia se 

passaram com variadas dificuldades.  

Por mais que não houvesse acontecido algum debate oficial sobre o modo operante 

da Cecília para além do consenso libertário, foi criado algum nível de organização na 

edificação da colônia, segundo Rossi:  

Não dispúnhamos de nenhuma organização social, nem de regulamentos ou de 
chefes. No mais das vezes, resolvíamos fazer as coisas de comum acordo, como 
bons amigos, e não era raro cada um agir a seu bel-prazer. Não faltaram, 
obviamente, as controvérsias, mas nunca se chegou a coisas mais sérias28.  

                                                           
28 ROSSI, 2000. Op. Cit. p. 65 
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Durante esse primeiro ano, além dos integrantes pioneiros de procedência externa, a 

colônia contou com o nascimento de Giuseppe, filho de Cattina Dondelli e Achille Dondelli 

no final de setembro. Rossi assinala esse fato como o princípio do empório baseado na família 

monogâmica e parental, que, como registrou: “Lembro-me de como três parentes, que eram 

do grupo, muitas vezes se uniram, formando uma facção à parte. Lembro-me de como o 

ciúme de um marido, já naquele momento, chegou a provocar tristes incidentes.”29  

Devido à escassez populacional, Rossi regressou à Gênova no final de 1890 com 

intuito de conseguir mais participantes para Colônia; além de procurar por novos membros, 

buscava doações de ferramentas agrícolas, sementes e dinheiro. Rossi entendia a carência 

populacional como um dos fatores determinantes para a prosperidade da Cecília, não só em 

nível de ideal, mas em situações práticas. Enxergava a defasagem populacional como ponto 

crítico e chegou a pontuar sobre uma colônia francesa vizinha, que não partilhava de nenhum 

ideal socialista, mas ainda sim era estimada: “É uma pena que a colônia francesa seja tão 

pouco numerosa, e, por isso, sem futuro.”30. 

No começo de janeiro de 1891 a cerca mal fundamentada que protegia a área de 

plantio foi derrubada pelo gado, comprometendo a incipiente plantação. Essa queda na soma 

dos insumos foi substancial para manter a escassez alimentar que contribuiria com as tensões 

que se formavam dentro da Colônia.  

Rossi se mantém na Itália enquanto, com sua propaganda, começaram chegar novos 

integrantes à Cecília; no primeiro semestre de 1981 a população cresceu bem acima de sua 

capacidade rapidamente, porém o fluxo de chegadas e partidas era proporcional. As anotações 

de Rossi pontuam embarques de grupos familiares e solteiros homens em duas levas por mês, 

desde fevereiro a abril, tendo a última chegada ao fim de maio. Rossi retorna no começo de 

Junho. A população foi estimada em torno de 150 a 200 pessoas; essa quantidade somada com 

os problemas na colheita resultou no agravamento dos problemas estruturais da Cecília.  

Sem Rossi como articulador, muitos chegavam e se deparavam com um contexto 

mais pobre do que imaginavam ou aspiravam, partindo em seguida. Nem sempre aqueles que 

procuravam a Colônia compartilhavam concretamente valores anarquistas ou estavam 

totalmente a par da proposta, muitos apenas procuravam uma realidade próspera ou acabavam 

                                                           
29 ROSSI, 2000. Op. Cit.  
30 Idem. p. 39 
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desenganados com o ideal, já que mesmo entre os cecilianos emparelhados com a ideologia 

havia os que não possuíam um conhecimento real sobre o anarquismo.  

No conjunto dos que ficaram os desentendimentos multiplicaram-se, frutos de rixas a 

respeito de víveres e alojamento. Dessa forma, proliferaram-se núcleos aparentados que 

começaram a se impor e ditar regras, seguidos por uma parcela. Como Rossi afirma: “Vieram 

à tona, contudo, os egoísmos familiares – muitas vezes, os parentes comiam enquanto os 

outros permaneciam jejum.”31. 

Além disso, alguns se recusavam exercer tarefas simples ou seguir rotinas gerais 

essenciais, aumentando assim os atritos e brigas. O trabalho, ainda numa concepção de algo 

que valora o indivíduo – ou seja, atado a uma noção de produtividade capitalista – continuou 

como ponto de conflito mesmo em uma comunidade anarquista que prezaria a liberdade 

individual coletiva32. Ademais, Rossi apontou nessa fase uma grande falta de compreensão 

nítida sobre o que seria o Anarquismo e o modo que este tratava algumas de suas discussões, 

como a autoridade.  

Os Dondelli surgiram como a primeira família a criar um sentimento de 

superioridade na comunidade, fato que se reforçou com a chegada de novos integrantes e 

alimentou a noção de família como ponto de autoridade perante a Colônia. Sobre os modos de 

organização, Rossi pontuou:  

“neste período prevaleceu um sistema grotesco de referendum, obrigando as pessoas 
a perderem muito tempo em assembleias ociosas, das quais resultavam tão somente 
promessas não cumpridas, ambições mal dissimuladas e mexericos ridículos. 
Elegiam-se comissões, votavam-se regulamentos [...]”33.  

Rossi contrasta os lados dessa soberania: os Dondelli, como família, agiam fora da 

orientação ácrata, racionando alimentos e distribuição, sobressaindo-se como fiscais da 

produção comunitária; os demais consentiam em se manter subordinados entendendo esse 

controle como “indispensável” para a mecânica da comunidade, mesmo com as apropriações 

indevidas e os cálculos errados sobre os víveres, o que garantiu um pequeno período de fome 

geral. Essa situação, segundo Rossi, foi um exemplo das consequências que o hábito, a 

vontade de reproduzir a realidade a qual estavam acostumados, ou seja, a obediência e 

servilidade, gerou.  

                                                           
31 ROSSI, 2000. Op. Cit. p. 67 
32 MUELLER, 1989. Op. Cit 
33 ROSSI, 2000. Op. Cit. p. 67 
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Além do sentimento que começou a brotar dessa situação e das mulheres e homens 

que começam se recusar a trabalhar, o moinho quebrou, agravando ainda mais a produção de 

alimentos. No entanto, mesmo com essas adversidades externas, Rossi assinalou esse período 

de ruína como estritamente ligado aos cecilianos e suas ações, não à Colônia, ou o que ela 

representa em si, já que outros colonos europeus se encontravam em qualidade superior de 

vida em suas colônias de situação econômica igual. 

Analisando o comportamento social geral, Rossi expôs as disputas entre as mulheres 

sobre os melhores alimentos ou uma maior quantidade; as rivalidades pessoais que geravam 

comentários, fofocas e inveja. Entre os homens, as teimosias e o ressentimento que contagiava 

aqueles que trabalhavam contra os que não se mostravam tão ativos; as rivalidades nas 

oficinas sobre os materiais e a influencia do pessimismo feminino sobre eles. E de maneira 

mista, a família em um egoísmo doméstico e eventual monopólio, gerando e espalhando um 

sentimento de suspeita, desesperança, antipatias ou simpatias demasiadas, cismas e 

combatividade, que eclodiam ocasionalmente em disputas. Efeitos colaterais de hábitos 

internos “contraídos em uma sociedade completamente oposta à nossa”34. 

As mulheres, elemento tão essencial nas formações sociais de Rossi, foram 

entendidas por ele como a principal barreira na efetivação das resoluções teóricas. 

Mantinham-se “resolutas” em seus modos e hábitos tradicionais, principalmente as 

campesinas do norte da Itália. Rossi atribui tal característica a pouca acessibilidade ao meio 

intelectual que essas mulheres viviam, o que facilitava ações conservadoras e bloqueava o 

advento de inovações. Estavam muito atreladas à constituição familiar, aos modelos 

autoritários instituídos e por isso submissas, apontando erros e faltas nos indivíduos externos 

quando esses mesmos erros se passavam no âmbito interno da família, só que então tolerados. 

As parentas buscavam monopolizar os poucos recursos que tinham e não eram receptivas aos 

recém-chegados, entendidos como usurpadores dos escassos meios de sobrevivência, o que 

acabava por agravar disputas.  

A desproporção entre gêneros foi invariável durante toda a existência da Colônia; a 

falta de mulheres solteiras acabou sendo uma questão para a sua manutenção populacional 

segundo Rossi, já que a noção do amor livre não possuía adeptos. Os pioneiros na fundação 

da Colônia foram cinco homens e apenas uma mulher, sendo essa recém-casada com um dos 

integrantes e irmã de outro – os Dondelli. No segundo grupo, três famílias, duas aparentadas 

                                                           
34 NETO, 1988, Op. Cit. p. 220 
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entre si. Com as outras famílias que chegavam se mantinham as tradições e, mesmo com sua 

presença na Colônia durante o ano de 1892, as ideias de Rossi sobre amor livre não tiveram 

coro. Em sua campanha na Itália, mantinha-se focado no aumento da população, 

principalmente na do perfil feminino e naquelas adeptas da noção de amor livre, já que 

observava que se mantinham os preconceitos que bloqueiam a compreensão e adesão à prática 

pelos integrantes da Cecília. Essa busca era bem motivada, pois acreditava que a falta de 

partidárias ao amor livre era uma das questões para os “muitos aborrecimentos aos que estão 

sós”35. Dessa maneira, Rossi posiciona as mulheres, ou mais essencialmente, o 

relacionamento advindo de suas presenças, como um item pacificador de atritos sociais e 

apatias pessoais. 

No entanto, mesmo nos defeitos citados, Rossi reafirmava de maneira confiante 

resultados, acreditando já estarem experimentando situações e comportamentos superiores ao 

modo burguês e tradicional. Citava a ação do perdão mais frequente, uma solidariedade maior 

e a atividade operante da liberdade geral que contribuiu para uma diminuição nas cenas de 

prepotência e maior respeito mútuo.  

Ainda assim, a querela chegou a um nível onde, em junho de 1891, sete famílias 

partiram da Colônia ao mesmo tempo em que levaram o capital social de toda a comunidade, 

assim como o gado e as ferramentas, repartindo as coisas entre si. Rossi se manteve discreto 

quanto aos membros dessas sete famílias, porém, sem deixar de pontuar que nesse momento e 

sob essa realidade, para si, a Colônia deveria ter sido dissolvida, mesmo sem ter atingido seu 

plenilúnio, já que se desviou do seu ideal ácrata. Além das disputas entre famílias, o outro 

motivo apontado como impulso para a saída massiva das pessoas também estava ligado às 

questões de relacionamentos. Em uma leva de novos membros proveniente de Parma, fazia 

parte dela uma das duas jovens solteiras presentes na história da Colônia, essa não nomeada 

nos documentos e que acabou sendo pivô de intensas brigas. Ao se envolver sexualmente com 

os solteiros da Colônia, Rossi e alguns homens casados – de maneira entendida como 

“libertina” e assinalada como não condizente ao modelo fraterno do amor livre – foi vista 

como mais um motivo para o abandono da comunidade por parte das famílias.  

Rossi, durante esse período final, aponta como consequência desses conflitos um 

singular reavivamento do idealismo e da vontade de organização anárquica por parte dos 

solteiros, os quais eram em sua maioria jovens operários urbanos que, sem experiência com a 

                                                           
35 NETO, 1988, Op. Cit.. p. 176 
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agricultura, trabalharam no plantio, na roça e capinagem, no corte da madeira e construção. 

Em negação as ações do passado, evitou-se qualquer tipo de organização, delegação de poder 

ou norma fixa de trabalho, horário ou encargo social: “Uma voz qualquer acordava os outros; 

as necessidades técnicas do trabalho, visíveis a todos, nos chamavam à obra, à qual nos 

entregávamos ora divididos, ora reunidos; a fome nos chamava a mesa; o sono, ao 

descanso.”36. Enquanto isso, o restante da população que não se encaixava nessas atitudes ia 

se dispersando. Foi um período harmonioso e de intensificação dos princípios propostos, onde 

Rossi afirmou haver:  

“uma vitalidade transbordante e grande excitação. O celibato forçado, a gravidade da 
situação, a decidida vontade de ter sucesso num empreendimento que havia se 
tornado tão difícil e a irritação causada pelas próprias dificuldades punham-nos meio 
agitados. Éramos de uma alegria estardalhante e estávamos marcados por um 
sistemático espírito de contradição que, no trabalho, nos fazia perder muito tempo 
em discussões infindáveis e que, de noite, conferia às nossas reuniões o caráter de 
um clube revolucionário – o barulho de nossas conversas normais era ouvido a um 
quilômetro de distância da casinha mantida fechada [...] Em conclusão, foi um 
período bem simpático aquele.37 

Todavia, permaneceu o nível precário de sobrevivência que dificultava a 

prosperidade da Colônia e, mesmo com a chegada de novos integrantes, o modo de se 

relacionar continuou apoiado em preceitos e tradições conservadoras. Com a noção de família 

ainda estruturada em um viés de proteção e projeção perante a comunidade, a noção de amor 

livre manteve-se ignorada pelos pares de relacionamentos monogâmicos e fora de cogitação 

para os solteiros – já que, como pontua Rossi, não ousavam se relacionar com as mulheres 

casadas, não existindo mulheres solteiras. Mesmo com a volta de uma organização mais 

alinhada ao anarcocomunismo, no que se refere ao trabalho, socialmente perpetuavam-se os 

preconceitos tradicionais. Com as desavenças e partidas, em outubro do mesmo ano, a 

Colônia contou com 10 homens, 3 mulheres e 6 crianças38. No entanto, Rossi aguardava o 

advento de 20 famílias de Torricella de Sissa, província de Parma, que chegariam em 

novembro de 1891.  

Essas famílias, majoritariamente agricultoras, provinham de uma região arrasada pela 

pobreza, com alto índice de morte infantil e falta de trabalho39. Instalados e acostumados com 

o trabalho rural, foram responsáveis pela melhoria na dinâmica da Colônia, a qual, de maneira 

geral, mantinha-se viva mesmo com um nível de escassez em recursos, tais como: ferramentas 
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38 NETO, 1988. Op. Cit. p. 
39 Idem. 
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de trabalho, alimentos, vestuário, qualidade nas moradias, lazer, livros e demais meios 

culturais. A Colônia se mantinha recuada da propriedade particular e das autoridades do país, 

sejam essas civis, militares ou religiosas; trabalhando individualmente e coletivamente 

pensando em um bem comunitário, com a caixa social – mesmo com o roubo anterior – 

comunitária. Ainda assim ela não florescia devido às eventuais rixas internas baseadas nos 

núcleos familiares.   

Até o final de 1892, com 64 habitantes, não se passou outra estrutura de 

relacionamento; as mulheres mantiveram-se ligadas aos seus maridos e, por sua vez, esses não 

permitiam se desvincular de suas esposas e filhos. As crianças não eram indivíduos da 

comunidade sob o cuidado dessa, como pretendia Rossi, mas sim filhos de seus pais. Rossi 

afirmou que mesmo com uma concordância superficial dos cecilianos sobre o amor livre, a 

prática era ignorada e preterida, fosse pelos preconceitos comuns, fosse pelo egoísmo e 

dominação dos maridos, pelo medo das mulheres em ficarem abandonadas com as crianças 

caso a Colônia fosse diluída ou pela crença no amor livre como ato libertinoso40. 

Nos fundamentos de seus princípios em relação à família e ao amor livre, Rossi 

demonstra preocupação com um possível erro de compreensão que os teóricos do socialismo 

italiano, ou mesmo os integrantes da Colônia, pudessem retirar. O amor livre era entendido de 

diversas formas e possuía, mesmo no movimento anarquista geral, características muitas 

vezes dissonantes entre si. Ainda que a concordância com a liberdade de matrimônio e 

divórcio sem o consentimento civil ou religioso fosse geral, nem todos aceitavam com bons 

olhos uma crescente de poliandria e o fim da monogamia. Rossi procurou intensamente em 

seus escritos sobre o tema, e principalmente quando falava sobre o relacionamento de amor 

livre vivido por ele, desligar o amor livre como ação depravada ou promíscua como muito 

grifada. Acreditava, inclusive utilizando-se, que o processo científico positivista minucioso 

seria o método satisfatório para credenciar o amor livre como prática eminente à simplista 

saciedade sexual como era pontuado41. Foi dessa forma que trabalhou sobre a experiência 

pessoal de bacio amorfista com Adele ‘Eleda’ Serventi, Anniballe ‘Aníbal’ e Jean Jelèac 

‘Geleoc’ de Brest42. 

                                                           
40 ROSSI, 2000. Op. Cit. p. 44 
41 NETO, 1988. Op. Cit. 
42 Jean Jelèac “Geleoc” de Brest fora um jovem francês anarquista que se muda para a Cecília e foi um dos sete 
jovens a reavivá-la; sua solidão o teria aproximado de Adele, por incentivo de Rossi. Mais tarde, ela e Jean 
também começam a se relacionar. 
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Sobre Adele e Aníbal, esses chegaram à Colônia no final de novembro do ano de 

1892; Rossi começou a falar e registrar os primeiros dados sobre a relação poliândrica em 

janeiro de 1893. A experiência entre Adele, Rossi, Aníbal e Jean foi a primeira da Colônia até 

outra firmada pelo lado feminino do conjunto, mais próxima do fim da comunidade, quando 

Rossi já não mais era integrante. Contudo, quando esse soube dessa, mostrou-se satisfeito, 

pois em sua visão tal ação teria sido muito mais notória visto que:  

“a heroína faz apenas dois anos que saiu das incultas classes camponesas da Itália; 
estava ligada por oito ou dez anos de vida matrimonial e por uma coroa de cinco 
filhos. Contudo, ela também sentiu surgir um novo afeto ao lado do antigo; 
nobremente o manifestou ao pai de seus filhos [...]”43. 

Quanto ao seu relacionamento poliândrico, como será observado em seguida, Rossi 

buscou registrá-lo de maneira metódica e racional, formulando um questionário aos, naquele 

momento, outros dois indivíduos envolvidos – Adele e Aníbal – abordando múltiplos pontos 

da relação, desde perguntas sobre a situação interna e externa da realidade que se encontram 

até o nível de comprometimento com os propósitos ácratas do amor livre e ao próprio 

experimento. Pouco se têm do fim desse relacionamento, sem a pontuação de algum fato 

objetivo. Anos mais tarde Rossi comenta sobre o ciúme, abandono da Colônia e volta ao 

alcoolismo por parte de Aníbal, que pareceu ter sido desencadeada após o começo do 

relacionamento de Adéle com Jean. 

 

1.4 FIM DA COLÔNIA 

O término da Colônia também foi tido como sem momento específico; acontecendo 

em 1894, quase um ano após a saída de Rossi, que afirmou deixá-la por considerar supridas as 

questões que pretendia analisar com a experiência, visto que a Cecília já teria lhe demonstrado 

todas as suas facetas. Em nível prático, o fim se deu pela evasão gradual dos cecilianos que, 

devido ao nível de penúria atingido, se encaminharam em maioria para Curitiba ou São Paulo, 

associando-se e contribuindo, mais tarde, com parte do operariado anarquista já existente44 

dessas cidades.  

Mesmo com término ordinário, Rossi afirmou que a experimentação da Colônia foi 

bem sucedida, já que teria sido provada a possibilidade de vida comunitária, desde que a partir 
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44 HARDMAN, Francisco F. Nem Pátria Nem Patrão, vida operária e cultura anarquista no Brasil. 2.ed. 
São Paulo: Brasiliense, 1984 
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de uma dissolução das práticas anteriores, todos fundamentados a partir da autoridade 

primordial da paternidade. Pontuava que a procura da mudança de hábitos e costumes deveria 

estar a todo o momento emergindo para que se aproximassem os ideais ácratas, pois essas 

tradições estariam profundamente enraizadas em grandes ou pequenos pontos da dinâmica 

social. Os sintomas de uma vida burguesa: egocentrismo, violência, avareza, simulação, 

prodigalidade, por fim, as atitudes antissociais; foram adquiridas por transmissão parental, de 

geração em geração e agravadas pelas privações, miséria e espírito de facção que surgiram na 

Colônia. Apenas uma realidade de maior duração e influência constante de um ambiente 

social sadio poderia, lentamente, restaurar tais mazelas.  

Contudo, Rossi reforçou as conclusões positivas do convívio na Colônia, afirmando 

que essa foi, ainda que difícil, um pouco mais superior que a vida moral do mundo burguês. O 

fato de se perceberem mais livres e iguais teria fortalecido o caráter dos cecilianos, ensinando-

os a serem mais tolerantes e considerarem mais a existência dos outros, diminuindo as 

situações de prepotência e controle. Em conclusão, Rossi assume as atitudes negativas e 

positivas tomadas por todos, não atribuindo a responsabilidade a um indivíduo em especial ou 

família. 

Independente de seu rendimento, ou seja, prosperidade ou fracasso, a Colônia como 

experimento teria afirmado para Rossi alguns de seus intentos. Por mais que o intelectual a 

tenha reanalisado com o passar dos anos, questionando suas características comunitárias, ela 

foi um marco resolutivo para a estruturação central do seu pensamento, ou seja, a formação 

familiar.  

Mais tarde, enquanto funcionário do governo no Estado de Santa Catarina, casado 

oficialmente com Adele e depois de ser pai de três meninas, a mais velha registrada em seu 

nome, filha sanguínea de Jean Jelèac, Rossi evitava discutir sobre a experiência, fato pouco 

comentado inclusive em casa. Afirmando que o homem era capaz de viver de qualquer 

maneira, da mais racional a mais tosca, pontuou estar dado a um anarquismo muito mais 

individualista que coletivista, questionando algumas das posições que tomou em suas obras. 

No entanto, não demonstrou mudança radical em relação às suas colocações sobre o amor 

livre, família e matrimônio. 
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2 AS ANÁLISES DE GIOVANNI ROSSI 

O segundo capítulo tem por característica principal detalhar os pormenores rossianos 

discutidos em relação ao amor livre, família, matrimônio e posionamento feminino, 

contrapostos com suas implicações na Cecília – tratando essa como uma fração da sociedade 

– segundo o modo que Rossi entende essas inferências. Ou seja, analisar e avaliar as noções 

do italiano sobre o tema e como essas, com suas particularidades, definem o que teria 

acontecido na Colônia e no relacionamento livre por ele vivido.  

Começa ambientando o relacionamento livre registrado e vivido por Rossi na 

realidade da Colônia; o qual seguia a estruturação que o italiano formulava sobre amor livre. 

Dessa maneira, essa parte explicita quais as ideias que foram difundidas para os cecilianos 

sobre o assunto e como Rossi compreendia esse modo de se relacionar e os sujeitos que se 

associam a esse modelo como agentes proporcionadores de transformação social. Sobre esse 

viés, parte-se para o aprofundamento das tais concepções sobre a formação familiar, 

matrimônio e relações livres segundo Rossi, delimitando como esse as interioriza. 

 

2.1 UM CASO DE AMOR LIVRE NA COLÔNIA CECÍLIA 

Como visto, as relações de amor livre foram fortalecidas apenas teoricamente na 

Colônia; foram discutidos os motivos e as consequências positivas que essas teriam, mesmo 

assim não houve por parte dos cecilianos uma reiteração das propostas, a não ser pelo 

relacionamento entre Adele, Rossi, Aníbal – e, mais tarde, Geleoc –, assim como aquele 

segundo envolvendo uma mulher previamente casada, seu esposo e outro integrante da 

comunidade.  

Rossi, estimulado por e em reafirmação da sua proposta cientificista, utilizou-se 

desse seu relacionamento para suscitar uma análise sobre uma união de moldes livres em um 

ambiente ácrata. Seu estudo começou pelo registro da chegada de Adele – a qual nomeia 

“Eleda”, para a preservação de sua identidade – e de Aníbal em novembro de 1892, afirmando 

que o relacionamento se iniciou de fato no primeiro mês do ano seguinte.  

Adele e Rossi se conhecerem um ano antes na Itália, em uma das conferências 

propagandistas sobre a Colônia Cecília e o amor livre. Já naquele momento, ao conversar com 

ela, Rossi se inteirou sobre seu interesse e concordância à noção de amor livre e múltiplo. 
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Durante aquele período, Adele se relacionava com um companheiro de ideal hospitalizado, o 

qual por ela era atendido45.  

Ao longo de todo o seu registro sobre seu relacionamento poliândrico, Rossi sempre 

buscou colocar Adele e sua personalidade como sujeitos possíveis, ao contrário de um 

fenômeno raro e extraordinário. Enxergava nela “o tipo médio das operárias conscientes das 

grandes cidades, aperfeiçoadas pelo ideal socialista”46, procurando defendê-la de potenciais 

julgamentos moralizantes e apontando-a o que entendia como virtudes: íntegra, romântica, 

não vulgar, gentil e, principalmente, positiva. 

Quanto a Aníbal, Rossi o tratou oficialmente sempre como companheiro fraterno, 

elevando sua abnegação e firmeza de ideais: “daqueles que na agitação socialista se 

habituaram a perder muito e ganhar nada”47. Pontua que foi um dos primeiros e poucos a 

apoiar a iniciativa da Colônia Cecília, sendo um homem de exterior “rústico” que “esconde 

um sentimento fino e delicado”48. Rossi afirmava sempre procurar manter uma relação 

amistosa e carinhosa com Aníbal, sabendo das dores e tristezas que sua presença, em algum 

nível, o afligia.  

O companheiro hospitalizado falece na Itália e Adele, após esse evento, ingressou 

para Cecília; foi durante a viagem que conheceu Aníbal e os dois iniciaram um 

relacionamento. Já na Colônia, a aproximação de Adele e Rossi começou cordialmente, com 

discussões sobre a vida anárquica que estavam levando, suas benesses e detrimentos. Com o 

tempo, Rossi demonstrou sua afeição por Adele que lhe afirmou ser reciproca; começaram 

então a discutir um possível relacionamento livre. Tal união não foi iniciada imediatamente 

em consideração a hesitação de Aníbal, que explicava sua reticência afirmando que eram “o 

preconceito, o hábito, o egoísmo”49 que o bloqueavam. Porém após esse breve período, 

Aníbal, ao reafirmar a liberdade de Adele e a constância de seu amor por ela independente das 

escolhas que essa tomasse, assente em continuar no relacionamento. Assim se iniciou a união 

poliândrica, que foi anunciada perante a comunidade. 

A notícia foi inesperada para a Colônia, porém essa responde satisfatoriamente. 

Houve aqueles que se preocuparam com Aníbal, mas com o passar do tempo e a percepção de 

                                                           
45 ROSSI, 2000. Op. Cit. 
46 ROSSI, 2006. Op. Cit. p. 56 
47 Idem. pp. 40-44 
48 Idem. 
49 ROSSI, 2006. Op. Cit. p. 42 
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que ele e Rossi possuíam um ideal comum - o amor por Adele - e que essa mantinha seu afeto 

e carinho por Aníbal, sendo a relação não uma ação vulgar, mas uma manifestação válida do 

modo afetivo, os temores desapareceram. Segundo Rossi, as mulheres de modo geral não 

alteram suas relações com Adele maltratando-a, pelo menos não publicamente. Assim, o 

relacionamento foi sendo absorvido como situação normal para os cecílianos.  

Rossi desenvolveu dois formulários metódicos em formato de entrevista destinados à 

Adele e Aníbal para o exame da situação em que se encontravam. No depoimento de Aníbal, 

ficou registrada sua aceitação da poliandria em algum nível, já que não acreditava em uma 

concordância geral da prática, visto que não cria que toda mulher tivesse uma personalidade 

dotada de flexibilidade para múltiplas relações. No entanto, concordava que o amor livre era 

um ato substancial para o progresso socialista, já que era associado como atitude plena de 

liberdade e igualdade. Afirmou que o relacionamento poliândrico não afetava sua estima por 

Adele e que na realidade, talvez tenha feito com que a sentisse ainda mais; também afirmou 

que não considerava desagradável que mais alguém tivesse um sentimento amoroso por 

Adele. Pontuou que a angústia que sentia não provinha de um sentimento de egoísmo ou 

sensação de perda, como se Adele fosse sua propriedade – o que considerava ser uma afronta 

à mesma –, mas um receio da diminuição do afeto que essa pudesse sentir sobre ele; fato que 

temia acontecer dependendo do outro indivíduo com que ela se relacionasse. 

No entanto, Aníbal opunha-se a Rossi em determinados pontos, como sobre a 

conceituação do amor. Não excluindo os sofrimentos que esse tipo de relação poderia causar 

no companheiro que verdadeiramente amasse sua parceira e, considerando que era impossível 

qualquer tipo de indiferença a essa situação – ao menos que fosse um caso onde não houvesse 

de fato um sentimento afetivo –, Aníbal posiciona o amor em algum nível de padrão que 

poderia ser verificado ou falsiado como real, diferente da visão de Rossi sobre os variados 

espectros e níveis que acabam por atrair alguém a outro, o que impossibilitaria um contraste 

em preto e branco sobre o sentimento amoroso. Dessa forma, Aníbal afirmava que em um real 

sentimento de amor jamais seria possível uma aceitação prazerosa do modo de 

relacionamento livre, mesmo com o advento de uma satisfação por saber que se estaria a 

tomar uma atitude digna e agregadora ao ideal de liberdade. Devido essa perspectiva mais 

negativista, reafirmava que o amor livre seria realidade apenas e só por meio da iniciativa e 

revolta feminina, longe do consentimento masculino; salvo uns poucos homens que 

conseguiriam servir como apoiadores, porém, quando de fato ebulisse o momento da 
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emancipação, a ação masculina não teria presença seja apoiando ou se rebelando, porém 

depois esses agradeceriam pela mudança50.    

O relatório de Adele, ainda que estivesse formatado de modo similar, tem a 

apresentação e explicação do seu objetivo postos de maneira muito mais informal, onde Rossi 

se desculpa por algum constrangimento que possa surgir e relembra Adele da importância 

desse para o estudo de caso, confiando na sinceridade dela.  

Sobre a natureza dos amores que havia experimenciado, Adele – que assentia em ter 

sido educada até seus vinte anos segundo as concepções da moral ortodoxa – comentou que os 

seus dois primeiros amores juvenis foram de um envolvimento monogâmico, ainda que, 

durante o último desses – singularmente, o mais intenso e apaixonado de todos – houvesse 

ocorrido, em um determinado período, outra simpatia não sustentada devido a uma vontade 

pouco relevante. Dessa forma, Adele admitia a perspectiva de amores simultâneos, de uma 

relação sexual sem validação civil ou religiosa e dependente apenas dos envolvidos e da 

simpatia existente entre eles. 

Sobre a relação com Aníbal e Rossi, afirmava que o temor de causar alguma dor ao 

primeiro fora o único obstáculo responsável por sua hesitação em se envolver de pronto após 

Rossi ter lhe informado de seu afeto. Considerava tal sofrimento a consequência intrínseca 

dos preconceitos sociais e morais absorvidos involuntariamente, porém passíveis a 

desaparecer. Concordou que tal modelo de relacionamento aumentou sua felicidade, sendo 

que o afeto que sentia tinha por característica a apreciação nos três níveis que Rossi apontava 

como essenciais: sexual, intelectual e fraternal. Não lhe preocupava o desconhecimento da 

paternidade de um potencial filho que viesse gerar, assim como não notava uma deterioração 

de sua saúde e nem se sentia vulgarizada. Sustentou que sentia o afeto por Rossi crescer desde 

o primeiro momento, do mesmo modo isso se passava perante Aníbal, afirmando que a 

relação de amor livre o qual experienciavam lhe parecia a forma natural de relacionamento, 

fazendo com que ambas as relações a tornassem uma pessoa melhor, além de ser, como 

responde, “acima de tudo”51 socialmente útil.   

Os questionários entre si contrastam importantes diferenças. Enquanto as 

proposições dadas a Adele giraram em torno dos seus sentimentos e preocupações, quase nada 

foi trabalhado quanto ao caráter social da união, nem chegando a ser discutido com ela o tema 
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da emancipação feminia, diferente do que se passou com Aníbal, reiteradamente. Também 

surge uma discrepância quanto às respostas, já que Adele respondeu apenas “sim” ou “não” 

muito mais que seu companheiro entrevistado e, quando complementava alguma resposta, era 

sempre de maneira a adicionar e complementar informações sem contradizê-las, dando 

continuidade e reafirmando a pergunta; não agindo como Aníbal, apresentando outras 

propostas ou modos diferentes de encarar a situação que Rossi propôs por meio da questão. 

Dessa forma, Aníbal apresentou uma postura muito mais antagônica do que Adele, que 

aparentava estar mais próxima e concordante com pensamento de Rossi. 

Feito uma transcrição sobre as personalidades dos dois outros envolvidos, Rossi 

registrou então sua própria posição, se admitindo, assim como coloca Adele e Aníbal, como 

um indivíduo padrão, que não se diferenciaria na inteligência ou bondade, sendo um homem 

adulto, cético, pessimista e otimista como qualquer outro de sua realidade. Dessa forma, 

pretendia provar que o relacionamento não provinha de pessoas arbitrariamente diferentes da 

maioria, mas que decorria de indivíduos em uma situação igual, tão dinâmica quanto qualquer 

outra naqueles “tempos modernos”.  

 

2.2 VISÃO SOBRE AS RELAÇÕES AFETIVAS E FAMILIARES SEGUNDO 

GIOVANNI ROSSI 

Mensurar o pensamento de Rossi sobre as relações afetivas e familiares do passado, 

do seu presente e do seu futuro, propicia um melhor olhar sobre suas interpretações do que se 

passou na Colônia Cecília referente aos modos de relacionamento; relembrando suas críticas à 

formação familiar como também a postura feminina – segundo ele, a mais problemática. De 

tal forma, é necessário um aprofundamento quanto ao substituto que Rossi entendia como 

adequado para os modos de relacionamento da época, o tal bacio amorfista. 

Rossi interpretava a maioria dos matrimônios como atos de prostituição, distantes de 

trocas reais de afeição e amor. Também as relações que aconteciam sob assertivas e juras 

românticas não seriam reais expressões afetivas, sendo apenas modos de expressão 

“patológica ou quixotesca do afeto”52, ou seja, formas irreais, fantasiosas e idealizadas de 

envolvimento emocional que levariam os indivíduos a limites de loucura e comédia, 
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agoniados para conquistar um ser; situação semelhante ao modo simulado de afeto, no qual se 

esperava “um dote, uma posição social”53. 

As proposições de Rossi estavam constantemente orientadas por um crivo 

biologizante e, se a anarquia seria a forma natural da vida, logo as relações amorosas e 

sexuais na realidade anárquica deveriam seguir o ritmo natural de procriação. Sobre essa 

perspectiva, assimilou o êxito de outras espécies viventes com a multiplicidade de parceiros 

românticos e sexuais com as quais essas se relacionavam. Como exemplo, apontou sobre as 

plantas floridas: 

Entre as plantas fanerogâmicas – nas quais os sexos estão melhor caracterizados – a 
promiscuidade é a lei, a monogamia a exceção. O casto lírio encerra na sua nívea 
corola cinco estames ao redor de um só pistilo, e a mesma rainha das flores acolhe, 
ao redor do único genulário um regimento de machos que representam muitas vezes 
o múltiplo de cinco. Mas se quereis considerar os estames de uma flor, como os 
órgãos sexuais de um só macho, pensai em tantas espécies de plantas que tem 
exemplares com flores machos e outros com flores fêmeas. São nuvens de pólen 
provenientes de milhares de machos que o vento leva longe em seus turbilhões para 
beijar as flores fêmeas que esperam. Os grânulos de pólen de uma mesma antera, 
sobre quantos pistilos pousam? Quem pode dizer por quantas anteras foi fecundado 
um genulário? Se muitas espécies de plantas pertencentes a uma mesma espécie são 
semeadas muito próximas, sucedem-se inúmeras degenerações.54  

O reino animal foi também designado como exemplar de relações não monogâmicas. 

Com exceção aos pássaros, os quais a prole nascia dependente de cuidados, os demais animais 

não teriam necessidade de uma relação exclusiva ou de atrelarem-se às suas crias. Rossi 

aponta que o casamento monogâmico – derivado do patriarcado polígamo, que sobrepôs o 

matriarcado – com suas questões políticas e econômicas, ao absorver e estabelecer 

conjuntamente o novo cenário social, teria isolado o sujeito humano de sua inteligência 

comunal e fixado a monogamia como ordem hegemônica55. A existência possível de afeições 

amorosas por mais de um indivíduo acabava provando a sinteticidade dessa monogamia.  

Ainda na obra que comenta sua experiência amorosa poliândrica, Um Episódio de 

Amor Livre na Colônia Cecília, Rossi conceituou o que seria sua noção de amor livre: bacio 

amorfista, ou seja, beijo amorfo, relação sem proprietário definido. Desse modo buscava 

diferenciar sua visão das outras correntes, acrescentando sua oposição à “toda a forma 

doméstica nas relações sexuais”56. Acreditava que o interesse afetivo sob a realidade do bacio 

amorfista devesse abranger três setores da atração: sentimento, voluptuosidade e inteligência; 

todos em uma mescla de intensidade singular e relativa aos sujeitos interessados. Colocou em 
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55 ROSSI, 2006. Op. Cit. 
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uma escala, o ideal e natural do que seria um “querer bem”, afirmando que essa “forma física 

normal, comum do afeto [...] oscila entre os 20 e os 80 graus centígrados do amor; mais a 

baixo está o capricho, a simpatia de um dia; de uma hora, que – gentil e ligeira – chega, beija 

e passa; mais alto está a loucura sublime ou a ridícula estupidez”57. Esse espectro do “querer 

bem” seria a forma adequada para as relações afetivas humanas. 

Foi dessa maneira que Rossi resumiu sua atração por Adele, confluindo suas estimas 

subjetivas e objetivas, estando satisfeito com essa relação, por amar a si mesmo, mas também 

sua parceira, equilibrando esse “querer bem” de maneira harmoniosa. Não cercear a liberdade 

de Adele era manter-lhe o respeito, já que delimitá-la para si próprio, transformando-a em 

propriedade, seria o mesmo que apenas se amar, enxergando em Adele uma figura passível de 

amor que apenas lhe traria algum conforto: “como a afeição que sinto pelas flores recém-

cortadas e postas em água sobre a nossa mesa; como o afeto que sentimos pelos canários 

quando cantam bem na sua gaiola”58.   

Ademais, o bacio amorfista se apoiava na ideia de que experienciar várias relações 

afetivas coexistentes expandia a capacidade do bem querer pessoal, o qual se repercutiria na 

sociedade: as pessoas se tornariam melhores e mais aptas às formas superiores de relação 

social, já que sentimento amoroso livre completaria e integraria os indivíduos na sociedade. A 

profusão de atrativos – visuais, morais e intelectuais – expressos em diferentes graus em cada 

sujeito poderia preencher algum anseio específico de um indivíduo, fato que não exclui a 

possibilidade de satisfação e alegria desse mesmo com uma segunda ou outras pessoas; essas 

com outras próprias qualidades. Assim como as plantas fanerogâmicas, a variedade humana 

se enriqueceria biologicamente – o que aqui também quer dizer socialmente – pelas trocas 

baseadas na diversidade. Não seria apenas um indivíduo a causa única da felicidade e 

evolução de um ente, mas sua somatória com as relações anteriores e posteriores; as quais 

deveriam ser fomentadas, como pontua Rossi:  

E como não sou tão presunçoso, o que significaria dizer tão imbecil, de crer que sou, 
toda, ou uma grande parte da felicidade para Eleda, me consolo com seus afetos 
passados, com os presentes e com os futuros. Longe de me atormentar com ciúmes 
retrospectivos, falo com ela voluntariamente dos amores que ocuparam uma grande 
parte da sua vida; procuro conservá-los na sua memória, ressuscitar suas emoções.59 
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Rossi cogitava que na sociedade natural – de relações harmônicas entre indivíduo e 

coletivo, só possível quando todas as mulheres fossem consideradas como viáveis parceiras e 

as crianças como filhos – o afeto “das mulheres mais belas e gentis será o prêmio desejado 

por todos os homens”60 se tornando o estímulo alternativo à glória que a riqueza confere para 

aqueles que vencem as disputas sexuais, de talentos, valor e engenho. Com esse olhar, Rossi 

colocava o afeto feminino como prêmio para os homens que apresentam o melhor 

comportamento social; um substituto “anarquista” da competição burguesa.  

Ironicamente, nesse momento, ao criticar o autoritarismo, tradicionalismo e a 

possessividade masculina presente mesmo nas organizações socialistas, Rossi revelava algum 

nível de sua adaptação a tal conjuntura. Ao apenas exemplificar o homem como agente ativo 

no desenvolvimento natural humano, conservando uma noção da mulher – ou mais 

apropriadamente, das melhores mulheres – como figura láurea, não fugiu muito da crítica que 

fazia ao tipo de afeto “onde Dante vê passar a Beatriz benignamente d’umiltá vestuta”61. Essa 

focalização na capacidade masculina de alteração da realidade tradicional para uma anarquista 

por meio das mulheres emancipadas, se utilizando do bacio amorfista, reaparece em outros 

momentos nas pontuações de Rossi. A figura do homem foi por ele centralizada muitas vezes 

como o suporte para a emancipação feminina, sendo inclusive representada durante os 

questionamentos que dirigiu a Aníbal quanto a essa sua visão, ainda que esse lhe respondesse 

que poucos seriam os homens interessados em tal emancipação, a qual só ocorreria por 

empreendimento feminino.  

Para Rossi, o status de liberdade que o homem comportava, o qual lhe creditava 

facilidades na instrução intelectual e em suas ações políticas e sociais, ampararia as iniciativas 

femininas, pois a mulher, como ente que mais reteria a moral hegemônica, seria a mais 

reprimida e imobilizada agente nessa revolução. Exemplifica que por mais que em uma 

situação que aprovasse a liberdade de afetos, a parceira apaixonada continuaria dependente do 

que acreditaria que deveria ser feito, ou seja, agradar seu companheiro procurando não fazê-lo 

sentir implicitamente ameaçado por outras afeições, sendo uma agente passiva e ativa dessa 

moral hegemônica. Talvez não seja somente para ilustrar que questionou apenas Aníbal – 

duas vezes – quanto ao fenômeno da emancipação, enquanto, sobre o mesmo aspecto de 

preocupação social, perguntou para Adele, a qual considerava “positivista” e esclarecida, 

apenas se ela reconheceria a importância das relações livres na sociedade.  
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O homem despontou inclusive como um viável filtro dos afetos possíveis de sua 

parceira. Por amar e querer a felicidade da mulher – além de convencê-la “profundamente”, 

sustentando sua capacidade de incorporar a nova realidade – deveria com ela se atentar a 

novos afetos; alimentar os pequenos gérmens de interesse e conjuntamente “escolher e educar 

os mais gentis, até que a simpatia se converta em amor, o que significa dizer novos elementos 

de alegria, bondade, educação pessoal e progresso social”62. Rossi posiciona o homem em 

duas vertentes: apoiador e educador da mulher, transitando por elas. Contudo, essas duas 

posições, aparentemente semelhantes e positivas – no sentido de beneficiarem as mulheres – 

tem uma ação prática bem diferente, por credenciar ou não a mulher como sujeito autônomo e 

capaz.  

A conservação da ideia de uma atuação conjunta, porém mais destacada do gênero 

masculino, para atingir a liberdade social – contando com a emancipação feminina e o fim da 

monogamia – fica clara quando Rossi afirma:  

Ou as ideias dos homens sobre o amor tomam um caminho mais razoável e logram 
fazer entrar nela as mulheres, ou a revolução social não será mais que um triunfo do 
proletariado masculino; [...] ou os homens decidem ser conveniente renunciar ao 
mesmo tempo à minha propriedade e à minha mulher para participar de uma posse 
mais ampla, mais rica, mais variada de nossas propriedades, nossas mulheres; dito 
mais exatamente: ou os homens decidem ser conveniente renunciar à mulher como 
coisa apropriável, para obtê-la como amiga livre nas mutáveis eventualidades da 
vida livre, ou as mulheres – que não podem mais descer à condição de animais 
graciosos e afáveis – deverão se preparar para travar elas a última batalha, para 
integrar toda a humanidade numa única e livre associação”63.  

Esse prelúdio, ainda que no final posicione a mulher como um sujeito capaz de 

atividade e revolta, demonstra o tipo de interlocutor que Rossi via primeiro lendo suas obras e 

ideias, se dirigindo sempre a um público masculino antes de tudo. Levando em conta que 

comentários sobre a experiencia e a divulgação do Episódio de Amor Livre na Colônia 

Cecília e Cecília: Uma Comunidade Anarquista Experimental aconteceu, ainda que sem certa 

regulariedade, em periódicos anarquistas e socialistas nacionais e internacionais, tais como: 

“A Terra Livre”, “A Plebe”, “La Propaganda Libertaria”, “Le Journal”, “Paris”, “La Révolte”, 

“L'Eclair”, “Sempre Avanti!”, “Le Journal des Economistes”, “Temps Nouveaux” e “Crítica 

social”. É importante destacar que mulheres liam e publicavam também nesses periódicos, 

tratando sobre vários temas, principalmente sobre emancipação feminia, amor livre, 

matrimônio e natalidade controlada. 
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 Rossi percebia a vida hierárquica hegemônica como uma estruturação artificial que 

modelava os sentimentos, mentalidades, costumes e hábitos a partir de figuras de autoridade, 

sejam essas religiosas, sociais, políticas, econômicas, judiciais, militares, científicas ou 

artísticas. Tal formatação, respondendo a um interesse de poder, delimitava o 

desenvolvimento autônomo e total da individualidade, criando uma ordem artificial da 

realidade. Uma organização natural, vinculada aos fenômenos fisiológicos humanos, era a 

situação correta da sociedade, sendo a anarquia o único meio de expressão condizente com tal 

ordem natural. O homem era um ser inteligente e sua capacidade cognitiva só poderia ser 

manifestada em plenitude e integralidade quando sustentada na liberdade, sem construtos 

artificiais, ou seja, impostos por alguém. Assim, apenas na anarquia, com sua ausência de 

hierarquização e pura liberdade, tal realidade seria possível64.  

A família, como instituição abrangendo matrimônio e parentesco, seria o primeiro 

núcleo a delimitar e criar normas que danificam o caráter humano. Sua característica apartada, 

opaca, distante e protegida do ambiente social – posta muitas vezes como sacra, oposta ao 

mundo exterior profano – era, segundo Rossi, a cultura ideal para se desenvolver “a besta 

humana”: 

Se a família pudesse viver na rua, sob o olhar inquiridor da sociedade, ou como 
disse não sei quem, numa casa de vidro, poderia talvez atenuar um pouco sua 
ferocidade, sua vileza, sua corrupção. Mas o casal humano fechado dentro da família 
tende a se isolar na caverna, na cabana, no tugúrio, no palácio, onde possa. E o 
sacrário doméstico, o inviolável santuário da família, o secreto gineceu, converte-se 
no subterrâneo da Santa Inquisição, na cela secreta da Bastilha. As piores 
brutalidades humanas estão aí dentro, porque ficam escondidas e impunes65. 

A evolução dos danos que a família causaria: dominação e violência masculina 

perante a liberdade feminina; a subserviência que os filhos assimilavam, se conformando com 

a obediência enquanto intentam por sua vez mandar e os partidarismos autocentrados por 

algum parente que os protegesse, assim como as rivalidades perante a preferência desses por 

algum outro irmão; além dos clichês sociais internalizados, eram lesões que seriam 

transmitidas de geração em geração. Esses danos só existiriam pela estruturação autoritária, 

hierárquica e egoísta, configuração que começava já no momento da aliança matrimonial, pois 

dominantemente criada a partir de interesses outros que não o afeto, respondia a convenções 

sociais ou influência parental. Se uma união começava a partir de conveniências ambíguas, 

“sem amor”, a família que se expandirá desse encontro patentemente absorveria os modos e 

características egoístas.  
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A família foi apontada por Rossi como essencialmente o pilar central para o sustento 

do regime capitalista. Sua organização monogâmica, restritiva e isolada estimulava a 

competição pelo poder e riqueza, criando dualismos de forte e fraco que se complexificam em 

tirania, explicando partidariamente a realidade e as relações humanas sendo que, como 

aconteceu na Cecília, mesmo em um ambiente de prática anárquica e comunista, era capaz de 

funcionar de maneira a convergir para si a maior quantidade possível, mesmo que à custa dos 

outros, de bem-estar. Um ambiente de cooperação e apoio mútuo não era possível enquanto 

“o homem veja de um lado a mulher e os filhos, do outro a humanidade.”66 

Dessa forma, a organização de um homem provedor, uma mulher moralizante, filhos 

submetidos e uma residência que estabelece muros, separando e criando duplas realidades era, 

independente de uma direção econômica e política anarcocomunista, o mesmo que aceitar em 

essência uma micro organização rival da macro sociedade e essa por sua vez, já que era 

alimentada em determinado nível pelas ações individuais e microssociais, se manteria falida. 

Todavia, quaisquer outras formações, como orfanatos e colégios internos, semelhantes ou que 

ocupem o posto de família, seriam também inadequadas. 

O bacio amorfista, entendido por Rossi como desvinculado e distinto do matrimônio, 

comportando relações amorosas múltiplas, concomitantes, desimpedidas e de prole desligada 

de paters, seria, além da lei orgânica da natureza – sinônimo ao modo anarquista – a atitude 

adequada para o fim da família. Esse bacio amorfista, iluminaria a “mentira”67 da paternidade 

que, desconsiderada, permitiria o surgimento dessas relações naturais. Percebe-se então, que 

para Rossi o fim da ordem artificial e o advento da ordem natural teria como razão o emprego 

dessa mesma última. 

O instinto materno seria também passível ao desaparecimento; seu caráter provisório 

se ampliou devido à indispensabilidade da criação dos filhos. Com a emancipação geral 

feminina e a extinção da necessidade pessoal na instrução da prole, assim como nos animais 

que podem a abandonar logo após o nascimento e nas classes sociais que concedem seus 

filhos para uma formação longe de si, o tal instinto se desvaneceria, desmantelando 

cabalmente a estruturação familiar68.  

                                                           
66 Idem. p. 77 
67 ROSSI, 2006. Op. Cit. pp. 75-76 
68 Idem 
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A potência do bacio amorfista teria como característica a qualidade de mudança 

interna, não sendo um agente de investida externa, já que tal desmantelamento não teria 

respostas positivas se expresso de um modo agressivo. A estruturação da família se iniciou e 

se mantém com o conservadorismo, pelo temor; uma reação violenta e impositiva a essa 

instituição teria como consequência o seu fortalecimento. Segundo Rossi, a autodestruição só 

chegaria após a consciência popular69. 
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3 RELAÇÕES AFETIVAS E FAMILIARES PELO MOVIMENTO ANARQUISTA 

As relações afetivas e familiares, ainda que em pautas não primárias, estavam em 

discussão dentro dos movimentos sociais incluso, naturalmente, no movimento anarquista, 

internacional e múltiplo. Nesse, não havia um consenso entre as formulações e os diversos 

olhares encontravam-se e desencontravam-se, até mesmo em questão de nomenclatura. Para 

se entender melhor a visão de Rossi, é interessante contrastá-la com intelectuais do 

movimento ácrata que atingiram grandes áreas de influência. Essa contraposição permite 

perceber outras colocações sobre a família, prole, posição feminina e a mulher como agente.  

Dentre os pensadores selecionados econtra-se Bakunin, que teve grande presença nas 

organizações italianas e em toda a Europa; Emma Goldman, que além de sua notoriedade no 

movimento, agrega ainda mais por sua posição como mulher anarquista e integrante de 

relacionamentos livres; Kropotkin, o qual possui grande paralelo com Rossi no que 

concernem visão e entendimento dos objetivos e métodos para o assentamento e propagação 

da realidade libertária e por fim as asserções do italiano Errico Malatesta, que além do seu 

prestígio, caracterizou-se por ser publicamente contrário e ferrenho crítico das ideias de seu 

conterrâneo Giovanni Rossi.  

Bakunin fora o principal ideólogo anarquista atuante nas organizações e associações 

do movimento no século 19; tendo participado de todos os levantes socialistas europeus da 

época e influenciado profundamento todos os outros intelectuais ácratas. Sua noção de amor é 

essencialmente relacionada com a ideia de liberdade, de forma a ratificar essa afeição por 

meio de uma independência mútua entre os parceiros. Como Rossi, defendia que um amor 

verdadeiro seria real quando se amasse um indivíduo emancipado, livre tanto da moral e da 

realidade hegemônica, quanto dos indivíduos que ele próprio mantivesse relações. A liberdade 

que caracterizava o sujeito humano como tal deveria ser mantida nas relações amorosas, não 

posicionando os indivíduos como objetos subjulgados70. 

A liberdade no amor teria a característica para Bakunin de ser uma ferramenta 

emancipadora e por isso pujante; sendo benéfico por influenciar a realidade de maneira a 

habilitar, dar autonomia e originalidade aos indivíduos. Em sua visão anarquista, as coisas 

dotadas dessas propriedades que habilitam, emancipam, dão autonomia e originalidade são as 

quais deveriam ser cultivadas, já que são exclusivamente legítimas. Os dogmas absorvidos 

                                                           
70 BAKUNIN, Mikhail, “Carta a seu irmão Paulo”. París, 29 de março de 1845. Disponível em: 
<http://bit.ly/2wMqspT>. Acesso em: 15 ago. 2017. 
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pela sociedade tinham por característica a artificialidade teorizada e imposta, o que não 

condizia com a existência real da vida que eram as trocas comunais a partir da 

autossuficiência individual. 

Como Rossi, Bakunin partilha a visão de que a experiência de vida comunal também 

estava ligada a uma concepção de legitimidade, porém não a situa como necessariamente 

natural, já que suas crenças sobre a mudança social falavam mais sobre uma vontade humana 

transformadora e não um sentimento inato do ser humano. O Estado para o intelectual russo 

era um agente coercitivo que forçava autoritariamente os indivíduos e suas associações a 

viverem contra o ritmo próprio, e, com a sua finitude, despontaria um modo de existência das 

quais as relações seriam muito mais íntimas, vivas, reais e poderosas71. Dessa forma, a família 

legal estruturada pelos poderes estatais e religiosos deveria ser substituída pelo casamento 

livre, onde duas pessoas “maiores e de sexo diferente tem o direito de se unirem e de se 

separarem segundo a sua vontade [...] e as necessidades do seu coração, sem que a sociedade 

tenha o direito, quer de impedir a sua união, quer de se manter contra a vontade deles.”72. Tal 

modelo acabava reforçando a interpretação de que uma união baseada no respeito e liberdade 

mútua teria consequências muito mais harmoniosas para o casal, a partir de um reforço no 

sentimento de união e de lealdade para outro indivíduo.  

Bakunin também afirma a fundamentação da família legal baseada na noção de 

propriedade, visto que a ação da herança era o que realmente amarrava os indivíduos como 

parentes de uma família. Assim sendo, o fim do Estado e das normas jurídicas implicaria 

essencialmente no término da propriedade pessoal, repercutindo na noção de hereditariedade, 

o que era estar de acordo com a justiça humana. Desse modo, a abolição do matrimônio legal 

era a restauração da vida, da realidade e do matrimônio natural73. Então para Bakunin, o 

matrimônio e as relações tradicionais findariam junto com o Estado, diferente das proposições 

de Rossi quanto à família como eixo primordial de autoritarismo e célula central a ser 

desmantelada. 

O fim do direito à herança privada faria com que todas as produções fossem herdadas 

à sociedade, que sobre esse ponto, deveria se responsabilizar pela educação das crianças 

independente de quem fossem seus pais, se atentando a instrução e as necessidades práticas 

dessas. Não sendo propriedades de ninguém, nem dos pais ou da sociedade, as crianças 

                                                           
71 BAKUNIN, Mikhail. La Mujer, el Matrimonio y la Familia. 1845b. 
72 BAKUNIN, Mikhail. Conceito de Liberdade. Porto: RÉs Limitada, 1975. pp. 213-214. Grifo meu. 
73 Idem. 
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pertenceriam a si mesmas, sendo os vértices que confluiriam os sentimentos e ações que 

estariam vigentes em um futuro emancipado, porém, mesmo que estivessem configuradas 

nessa situação de liberdade, a consciência – ou seja, o que de fato se traduz como liberdade: 

consciência baseada em um sentimento de dignidade próprio e dos outros – das crianças só 

poderia se desenvolver após a maturação racional do seu espírito, caráter e vontade, sendo o 

papel da sociedade na formação infantil74.  

Ao contrário de Rossi, Bakunin mantém a existência de algum nível de paternidade e 

maternidade, já que afirmava que a educação infantil era de tutela dos progenitores, ainda que 

o controle maior fosse responsabilidade da sociedade, que teria como dever e direito retirar as 

crianças do domínio parental caso esses apresentassem um tratamento violento, 

desmoralizante, desumano ou até mesmo restringissem o desenvolvimento de seus filhos75. 

No que concerne às questões de gênero, Bakunin é sucinto em defender a igualização 

feminina nos pontos políticos e socioeconômicos. Pontuou a dominação masculina e 

institucional singular que as mulheres sofriam, reafirma que ambos os gêneros deveriam 

possuir direitos e deveres iguais, esse fato seria essencial para uma transformação na 

conjuntura, servindo de suporte para a até então atrasada emancipação feminina76. 

Piotr Kropotkin era um dos mais renomados intelectuais anarquistas do século 19. 

Com formação em Geografia, atuou na área com produções científicas e artigos que se 

destacaram nesse meio, sendo inclusive membro da Sociedade Geográfica Russa. Ainda que 

tenha procurado se distanciar do meio acadêmico em virtude de suas motivações políticas, 

trazia, assim como Rossi, um olhar cientificista que acreditava ser vital para a credibilidade 

do movimento libertário. Afirmava que a anarquia era um subtrato de uma nova tendência 

filosófica e científica, legitimada pelas expilicações de ordem naturalista, as quais regiam os 

seres vivos e os fenômenos naturais e sociais77. 

Kropotkin e sua noção de amor – chamada de “união comunal” por Rossi – são 

citados em Um Episódio de Amor Livre Na Colônia Cecília, quando o italiano comenta 

brevemente sobre algumas visões de amor livre existentes. O intelectual geógrafo admitia que 

as relações amorosas e sexuais hegemônicas estavam regulamentadas por ordenações 

artificiais que efetivamente eram sobrepujadas pela força natural de atração, ou repulsa, que 

                                                           
74 BAKUNIN, 1975. Op. Cit. 
75 Idem. 
76 BAKUNIN, 1845b. Op. Cit. 
77 KROPOTKIN, Piotr. A anarquia: sua filosofia, seu ideal. São Paulo: Nu-sol, 2000 
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surgia entre mulheres e homens. Afirmava que tais regimentos antinaturais, de motivações 

econômicas, haviam garantido novos vícios ao comportamento humano, obedecendo a uma 

moral pudica, castradora e dominadora, que impossibilitava o exercício normal da liberdade. 

Compartilhando o olhar evolucionista de Rossi, pontuava que em um ambiente livre 

e desimpedido das leis autoritárias – tendo em vista o bom funcionamento da evolução 

fisiológica –, os indivíduos, ao aceitarem suas tendências e aspirações naturais, se 

organizariam de maneira que os mais aptos ou bem-dotados teriam a chance de sobreviver e 

se reproduzir, sendo que essa competência seria ratificada pelo bom exercício das práticas 

socialistas inerentes a essa realidade.  

Kropotkin não chegou a discutir propriamente o matrimônio poliândrico e poliginico 

no contexto biológico como faz Rossi, na realidade o foco de seu exame sobre o assunto 

circunscrevia diretamente a falta de liberdade nos matrimônios monogâmicos, porém, como o 

intelectual italiano, igualava o homem e seus modos de relacionamento com os modos dos 

demais seres vivos. Usou de exemplo algumas dessas relações: 

Assim como entre essas espécies de pássaros, em que, na época do 
acasalamento o macho apresenta uma plumagem nova e brilhante para seduzir a 
fêmea da qual quer atrair os favores, os humanos cultivarão as qualidades morais 
que devem fazê-los amar e tornar sua companhia agradável78.  

Essa atuação sexual e afetiva sem proprietários e regimentos – que beneficiaria a 

sociedade devido ao seu caráter harmonioso e respeitoso – era considerada muito mais 

superior que o modelo coetâneo de casamento, que Kropotkin também igualava à prostituição. 

Se a união sexual entre os entes está naturalmente desvinculada de formalidades, ainda mais 

as do tipo castradoras, então era dessa forma que em um ambiente liberto, natural, deveria se 

passar79.   

Kropotkin buscou centralizar suas proposições sobre a formação familiar no tempo 

por meio das análises etnográficas e antropológicas. Argumentando que a família nunca se 

manteve estruturada em um único molde cimentado, destacava as inúmeras formas que esta 

havia se estabelecido no decorrer da progressão humana. Sobre a questão da herança, 

enfatizava que a família monogâmica estabelecida, provinha do impulso masculino de 

transmissão do que era entendido como sua propriedade. Dessa forma, após a segurança de ter 

tornado a instituição familiar indissolúvel, o homem acabou por se posicionar como senhorio 

                                                           
78 KROPOTKIN, Piotr. O Princípio Anarquista e outros Ensaios. São Paulo: Hedra, 2007. (Estudos 
Libertários). Tradução de: Plínio Augusto Coelho. p. 69 
79 Idem.  
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sobre a mulher e a prole que ela geraria, assegurando a continuidade dos seus bens para 

aqueles entendidos, agora seguramente, como seus descendentes. Essa forma de organização 

das relações entre indivíduos respondia em primazia aos interesses econômicos e políticos; 

sendo alheia a uma mecânica baseada na afeição, visto que independente da falta de uma 

atração ou de um carinho, se combatia veementemente e de diversas formas uma possível 

desunião acarretada dos “choques ocasionados”80. 

Desse modo, o casamento seria a primeira atitude produtora dessa instituição 

autoritária, na qual eram inibidas possíveis separações, sendo que quando a necessidade de 

rompimento se tornasse imperiosa, do mesmo modo que havia começado a união o fim 

também deveria ser sancionado por um outrem capaz, ou seja, uma autoridade. Kropotkin 

condenava esse poder autoritário externo que legalizava, ou não, uma união; assim como o 

poder autoritário interno que cerceava a liberdade dos indivíduos atrelados a esse casamento. 

Dessa maneira, sustentava a noção de um matrimônio livre insubmisso ao poder estatal ou 

religioso, na qual dois seres que se relacionassem não demandariam da autorização de um 

terceiro dotado de poder extraordinário para validar a união. Valorizando a liberdade, esses 

seriam capazes de decidir e agir segundo suas intenções.  

Kropotkin abre mais um elemento do tema, tratando da mulher. Contrasta os níveis 

particulares que as restrições morais atuariam entre os sexos, sendo essas, para as mulheres, 

muito mais ativas do que eram para os homens, os quais considerou estarem posicionados em 

um grau bem mais flexível em relação aos bons costumes; tendo a liberdade de transgredí-los 

com muito mais arrojo. O peso da moral sobre a mulher era muito mais consistente 

comparado ao que passava o homem, fazendo com que qualquer tipo de maior liberdade, ou 

até mesmo infidelidade, da parte feminina fosse podada devido aos temores das 

consequências sociais que esses atos pudessem geral; como o papel de pária que uma mãe 

solteira, sem parceiro homem a qual diga respeito, recebia81. 

As pontuações de Kropotkin se assemelham com as de Rossi, muito devido ao 

caráter cientificista que os dois possuíam como interesse em comum, porém diferente do 

italiano o intelectual russo não destacava a questão matrimonial ou sexual como ponto 

fundamental do contexto de revolução, pouco trabalhando sobre a questão da emancipação 

feminina e parental.  
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Malatesta foi o principal nome italiano no movimento anarquista, tendo influência 

em toda a Europa e América, sendo com Bakunin o principal nome presente nas formulações 

posteriores das organizações anarquistas no Brasil. Ele e Rossi viveram uma relação 

predominantemente conflituosa, discordando em vários aspectos sobre o modo de elaboração 

e execução para a ascensão da realidade ácrata. Havia uma expressiva interlocução entre os 

dois, que publicavam suas ideias em periódicos, artigos e conferências ou se comunicavam 

por correspondência. Sempre conservando um olhar que julgava mais realístico e concreto, 

Malatesta tem um entendimento sobre as questões afetivas, de matrimônio e família bastante 

oposta as de Rossi.  

O amor para Malatesta traria naturalmente sempre um grau de sofrimento, 

independente da conjuntura em que se encontrasse. Essa era a realidade amorosa e esse sofrer 

não poderia ser sanado por meio de reformas sociais ou mudanças de costume, já que estaria 

intrinsecamente atrelado aos psiquísmos fisiológicos humanos, os quais não são modificáveis 

se não por uma evolução muito mais lenta da espécie, por isso distante e imensurável; porém 

confirmava que não seria por isso que deveria-se ignora a necessidade de uma mudança no 

modo de se relacionar. Sublinhou a necessidade de um amor harmonioso, onde homens e 

mulheres pudessem começar ou deixar de se relacionar livremente, sem as coerções legais, 

econômicas, morais e físicas. No entanto, ao admitir a permanência das dores sobre o tema 

amoroso, questionava a tranquilidade dos amores livres, visto que para uma realidade pacífica 

e liberta entre os indivíduos desses relacionamentos, seria necessária uma compreensão mútua 

do que precisamente fosse essa liberdade, ou seja, uma visão que Malatesta entendia como 

vaga, relativa e fantasiosa do amar – o que dificultaria uma realidade de amor livre, tendo em 

vista uma frouxidão de conceitos. Dessa forma pontua:  

Es muy fácil decir: ‘Cuando un hombre y una mujer se aman, se unen, y cuando 
dejan de amarse, se separan’. Pero sería necesario, para que este principio se 
convirtiese en regla general y segura de felicidad, que se amaran y cesaran de 
amarse al mismo tiempo. Pero ¿y si uno ama y no es amado? ¿Y si mientras uno 
ama, el otro ya no lo hace y trata de satisfacer a una nueva pasión? ¿Y si uno ama al 
mismo tiempo a varias personas que no pueden adaptarse a esa promiscuidad?82  

Os questionamentos quanto esse tipo de relação continuavam presentes no que 

concerne a abolição da família. Malatesta afirmava que os argumentos a favor dessa realidade 

visavam à substituição da família para tipos de relacionamentos apenas sexuais, de 

sentimentos semelhantes aos da amizade, que como essa, aceitava vários parceiros 
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simultâneos. Contestou a ideia de que esse modo de relação traria uma melhor qualidade de 

vida coletiva, onde todos se sentiriam irmãos e se amariam entre si; tal realidade poderia 

existir, porém não se caracterizaria como uma atuação consequente do amor, já que: “Amar a 

todo el mundo se parece mucho a no amar a nadie”83; essa mesma visão sucede sobre a noção 

da prole desvinculada à família.  

Malatesta não ignora as formas opressoras e sintéticas que se expressam na formação 

familiar, porém defende que sua abolição desfazia a maior potência do desenvolvimento 

humano. Aponta que era na família que existiria o real altruísmo, onde o homem se 

sacrificava por outro: “sin desear otra compensación que el amor de la compañera y de los 

hijos”84. Um amor vago, moderado, próximo à teoria e sem um ponto, ou indivíduo, central 

para que se preocupem, como a família o é, não teria um potencial transformador da 

sociedade; seu único resultado seria enfraquecer o mais forte instinto humano, que é o amor, 

por meio da contenção.  

Os problemas de ordem amorosa não poderiam ser extintos como incitam as relações 

livres, já que era da natureza do amor forjar dramas. O que deveria ser mudado nas relações 

eram os atos violentos e brutais que aconteciam desdobrados do autoritarismo. Seria 

necessário que os indivíduos assimilassem o direito e a liberdade do outro, que fossem 

desmistificadas as ações abusadoras e os crimes passionais. As relações amorosas deveriam 

suprir a exploração dos homens perante as mulheres como se estas fossem propriedades, 

assim como os preconceitos religiosos, sociais e sexuais incutidos nas mentalidades. Para as 

crianças, assim como aos seus pais, deveriam ser assegurado instrução, bem-estar e liberdade. 

Desse modo, os males expressos pelo amor seriam de natureza menor, de qualidade pessoal85. 

Assim sendo, Malatesta desvia de qualquer colocação sobre a influência direta dos modos de 

relacionamento e da emancipação feminina/parental na realidade de dominação, já que as 

tristezas de ordem amorosas não possuem ligação com as questões hegêmonicas, sendo 

consequências normais do sentimento amoroso. Além disso, se afasta mais ainda de Rossi por 

perceber o autoritarismo e hierarquização dentro da família como algo a ser sanado por ser 

fruto da realidade de poder e dominação presente na sociedade.  

Emma Goldman nasceu na Lituânia, sobre o domínio Russo; mudou-se para os 

Estados Unidos para fugir do autoritarismo paterno após esse ter decido casá-la aos 15 anos. 
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Já no Estados Unidos, formou matrimônio pouco depois de sua chegada, mas ao não suportar 

a instituição do casamento burguês separou-se, dando início à suas críticas feministas. Emma 

aprofundou-se no movimento anarquista depois do contato com Voltairine de Cleyre; após 

formar sua visão sobre as relações livres se uniu com dois parceiros anarquistas, indo morar 

juntos. Mais tarde relacionou-se com mais dois outros companheiros de ideal. Sua vivência, 

posição, relevância e engajamento que tinha dentro do movimento anarquista estadunidense 

foram vitais para a potência das suas afirmações anarcofeministas. Desenvolveu 

profundamente os temas referentes ao casamento, família, amor livre e questão sexual, já que 

percebia esses como intrínsecos à realidade em que se encontravam as mulheres. 

Como outros, Emma tambem pontuava a falsidade da associação que foi feita entre a 

noção de matrimônio tradicional e do amor como se essas fossem ideias sinônimas e 

provenientes de uma idêntica raiz, que atuariam conjuntamente sobre as mesmas necessidades 

fisiológicas e sentimentais humanas. Segundo ela era uma farsa assentada por séculos de 

inércia moral; já que o casamento, diferente do amor, obedecia sempre um imperativo 

econômico86, enquanto o amor podia se afirmar em qualquer instância, independente da 

existência de uma união validada civilmente e religiosamente – inclusive, poderia existir 

mesmo dentro dessa, ainda que a maioria dos casamentos não passassem de mentiras –, tal 

fato corroborava que o amor ocorria independente de validações sociais87.  

O casamento e o amor idealizado, “so much hailed by the poets”, não passariam de 

uma farsa, contudo no primeiro se percebiam que suas questões e motivações obedeciam à 

ordem do dinheiro, do poder e da posição social. Com tais critérios expostos, Emma afirmava 

que era inevitável a não associação do matrimônio com a prostituição, mesmo que o primeiro 

fosse legitimado moralmente88.  

A influência das autoridades na validação de uma união era vista por ela como 

absurda, já que a atração sexual e amorosa estava profundamente ligada às expressões mais 

íntimas e sensíveis do ser, se relacionando com as aparências físicas e psíquicas individuais 

que são próprias a cada caso de amor, como Rossi também pontua. Dessa forma, cada 

relacionamento tem as matizes das qualidades e impressões criadas pelas duas pessoas 

                                                           
86 GOLDMAN, Emma. Anarchism and Other Essays. 2. ed. Nova Iorque: Mother Earth Publishing 
Association, 1911. Disponível em: <http://bit.ly/2wjSDeY>. Acesso em: 15 jul. 2017. p. 172 
87 Idem.  
88 GOLDMAN, Emma. Jealousy: Causes and a Possible Cure. In: GOLDMAN, Emma. Anarchy and the Sex 
Question: essays on women and emancipation, 1896-1926. Oakland: Pm Press, 2016. 
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envolvidas e um assunto tão particular não deveria responder a interferência estatal, religiosa, 

social ou moral89.  

O matrimônio, que já em sua motivação era corrompido, ainda reproduzia 

categoricamente características asfixiantes, como o ciúme, a mesquinhez, a maldade, a 

desconfiança e o rancor; essas próprias de relações hierárquicas e de domínio. Emma também 

considera e se utiliza de estudos antropológicos sobre as relações sexuais, contestando a 

ancestralidade da monogamia como modelo comum, que em realidade teria surgido após a 

domesticação e apropriação feminina, iniciando assim o monopólio sexual e as demais 

consequências do sentimento de posse: ciúmes, desavenças e autoritarismos. A ação desses 

sentimentos não era mais do que a consequência artificial de uma causa artificial90. 

O argumento de que a estruturação familiar salvaguardaria a prole da violência foi 

rejeitado por Emma, que salienta sobre a existência de inúmeras crianças destituídas e 

desabrigadas, abandonadas sejam nas ruas ou em orfanatos, os quais em nada eram mais 

bondosos e adequados91. 

Emma também refuta a noção da família tradicional como uma proteção para a 

existência feminina. O vínculo que surgia entre essa e a estrutura familiar condenava a mulher 

a uma eterna existência parasitária, dependente e de mercadoria sexual; além de fazê-la perder 

seus potenciais, tanto pessoais quanto sociais. O homem também vivia sob um tipo de 

cerceamento, porém em uma perspectiva muito mais desimpedida que a mulher, 

experimentando esse elo mais em sentido econômico, visto que em outros setores do 

matrimônio sua soberania social garantia uma posição diferente da mulher, que vivia mais 

intensamente sobre o julgo moral. A submissão feminina era também mais visada por essa 

mesma moral, tanto que havia uma aprovação da relação sexual dentro do casamento, mesmo 

que essa ocorresse sem uma motivação que não uma autopreservação social, porém se a 

mulher tomasse uma atitude ativa e buscasse uma relação sexual – seja para satisfação 

própria, seja por interesse econômico – desligada da instituição familiar, ela era renegada e 

repudiada92.  

Sobre a liberdade sexual, Emma destacou que se uma mulher fosse livre e 

suficientemente autônoma para se inteirar sobre o sexo sem o intermédio da Igreja ou do 

                                                           
89 GOLDMAN, 2016. Op. Cit 
90 Idem. 
91 GOLDMAN, 1911. Op. Cit. p. 177 
92 Idem. pp. 140, 172-173  
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Estado, ficava marcada como indigna de um bom homem e assim, de um bom casamento. E 

desse modo questionava: 

Can there be anything more outrageous than the idea that a healthy, grown woman, 
full of life and passion, must deny nature's demand, must subdue her most intense 
craving, undermine her health and break her spirit, must stunt her vision, abstain 
from the depth and glory of sex experience until a "good" man comes along to take 
her unto himself as a wife? That is precisely what marriage means.93 

Essa noção de domínio e monopólio sexual das mulheres teria sido transmitida de 

geração em geração justificada na noção da sacralidade da família e do lar. As elites políticas 

e religiosas, ao defenderem ao monopólio sexual com o único ponto capaz de manter a união 

entre indivíduos, subjetivamente justificam o ciúme como uma ferramenta possível para a 

defesa da propriedade94. 

Dessa forma, o matrimônio e a estruturação familiar tradicional eram rechaçados por 

Emma como formas sintéticas, deturpadas e deturpadoras. Era preciso atentar para a 

superação da moralidade castradora, das tradições e dos hábitos95. Um correto relacionamento 

afetivo deveria ser assentado sobre o real conceito de amor, o qual sempre esteve atrelado à 

liberdade, que era o elemento mais poderoso e profundo da existência humana, capaz de 

incitar a esperança, a alegria, o êxtase; moldar o destino humano e destituir todas as leis e 

convenções artificiais: 

Man has bought brains, but all the millions in the world have failed to buy love. Man 
has subdued bodies, but all the power on earth has been unable to subdue love. Man 
has conquered whole nations, but all his armies could not conquer love. Man has 
chained and fettered the spirit, but he has been utterly helpless before love. High on 
a throne, with all the splendor and pomp his gold can command, man is yet poor and 
desolate, if love passes him by.96 

O amor seria a única força capaz de superar a glória artificial advinda das proezas 

egóicas; ele era naturalmente livre, naturalmente sem valor para compra, troca ou conquista, 

capaz de ser abundante e inesgotável; nenhuma lei, estatuto ou entidade o poderia regimentar 

                                                           
93 “Pode existir alguma coisa mais ultrajante do que a ideia de uma mulher saudável, madura, cheia de vida e 
paixão declinar sua demanda natural, seu desejo mais intenso; prejudicar sua saúde e espírito, deturpar seu olhar 
e abster-se da profundidade e glória da experiência sexual até que um “bom” homem chegue e a tire para si 
como esposa? Isso é precisamente o que o matrimônio significa” Tradução livre, em: GOLDMAN, 1911. Op. 
Cit. p. 175 
94 GOLDMAN, 2016. Op. Cit. 
95 Idem. 
96 “O homem comprou cereais, mas todos os grãos no mundo não conseguiram comprar amor. O homem tem 
subjugado os corpos, mas todo o poder na Terra não conseguiu subjugar o amor. O homem conquistou nações 
inteiras, mas todos os seus exércitos não puderam conquistar o amor. O homem acorrentou e encadeou o espírito, 
mas ficou completamente indefeso perante o amor. No alto de um trono, com todo o esplendor e a pompa que 
seu ouro pode comandar, o homem ainda é pobre e desolado se o amor o deixa.” Tradução livre, em: 
GOLDMAN, 1911. Op. Cit. pp. 178-179. 
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após sua imposição97. Dessa maneira, era impossível que uma relação afetiva intermediada – e 

assim, controlada subjetivamente ou objetivamente – por uma instituição prosperasse 

adequadamente, ou seja, priorizando a liberdade e o respeito. 

Esse amor era visto como uma força criativa e inspiradora, sendo a única capaz de 

ascender o ser humano para um novo melhor mundo98. A união que o comportasse seria 

potente, pois cada indivíduo estimaria e respeitaria seu parceiro, trabalhando para um bem-

estar comum e coletivo, repercutindo sua saúde e felicidade emocional para a humanidade99.   

A prole proveniente desse tipo de união seria saudavelmente formada, tendo uma 

mente e um corpo forte, respeitando seus pais não porque é isso que se deveria fazer, mas 

porque esses assim seriam dignos. Emma também entendia que a instrução e cuidados das 

crianças seriam de atenção de toda a comunidade, se mantendo livres para seguir suas 

particulares inclinações. Não haveria a necessidade de que aprendessem a noção de servilismo 

ou da competição e conquista, já que seu objetivo maior não seria ganhar poder e força sobre 

seus irmãos, mas ser estimado pelos membros da comunidade100. 

Emma, assim como Rossi, trata da emancipação feminina, porém difere-se em 

instalar a mulher como a única agente responsável por sua emancipação, seu 

desenvolvimento, liberdade e independência. Essa deve começar por afirmar sua existência e 

personalidade, se recusando a ser uma mercadoria sexual, de maneira a findar com o direito 

de que qualquer um a possuísse. Assim como deve se recusar a ter filhos se não os desejasse, 

se recusar a ser serva de um deus, de um estado, de um patrão, de um marido, da família, da 

sociedade. Deve entender e administrar as complexibilidades da vida, se tornar capaz de 

superar o medo da rejeição e da opinião pública, se transmutando em uma força sem 

correspondentes, capaz de gerar paz, harmonia, amor real e, especialmente, mulheres e 

homens livres101. 

Segundo Emma, a religião, em especial a cristã, teria sentenciado à mulher a posição 

de serva, frustrando sua natureza e restringindo seu corpo e espírito. Havia concedido a ela 

uma ideia de anexo, acessório ao homem, quando afirmou que ela não tinha alma e proviria 

de uma costela. Essa naturalização da inferioridade e submissão que se criou, transformada 

                                                           
97 GOLDMAN, 1911. Op. Cit. pp. 178-179  
98 Idem. p. 180. 
99 GOLDMAN, Emma. Anarchy and the Sex Question. The Alarm. Chicago, p. 3-6. 27 set. 1896. Disponível 
em: <http://bit.ly/2vbFT6k>. Acesso em: 16 jul. 2017  
100 Idem.  
101 GOLDMAN, 1911. Op. Cit. pp. 160-161 
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em idealização da feminilidade, permitiu fazer com que quanto mais servil uma mulher fosse, 

mais de acordo e apta ela estaria para o matrimônio, já que a estabilidade de tal dependeria da 

hierarquização rigorosa do homem como ente superior. Conforme a mulher fosse ganhando 

espaço e aumentando sua autoconsciência, a instituição falsa que era o matrimônio legal iria 

se relativizando e sendo minada, até sua dissolução102. 

Emma coloca a mulher como seu próprio e único agente estimulador e libertador, 

porém se aproxima do olhar de Rossi quando afirma que a mulher é um agente muito mais 

absorvente e propagador da moral dominante que o homem, sustentando a religião e as noções 

divinais, as quais mais a colocaram como ser e frustraram sua natureza, de modo a destruir 

seu corpo e espírito. Essa mulher média, que pode acreditar que está agindo bem consigo e 

para todos acaba somando-se aos seus carrascos; como figura central na educação (sacra) 

familiar, é a primeira a ensinar as noções de poder e conquista na prole, glorificando suas 

destrezas pessoais desligadas de um bem social; chegando a defender tenazmente sua família, 

crias e casa, ainda que essas estejam estruturadas para escravizar e assim o façam. Segundo 

Emma, o homem se desvincula desse papel por ter uma atuação ativa nas práticas 

competitivas, o que requer eficiência, habilidade e competência direta, fazendo com que tenha 

que se afastar de visões religiosas e fanáticas que as mulheres apresentariam103. 

Essa característica masculina de estar em um ambiente profano e social a mais tempo 

que as mulheres dotou os homens de destrezas físicas e mentais das quais as mulheres não 

tiveram acesso, o que é similar as pontuações de Rossi. Contudo Emma destaca sobre aquelas 

mulheres que tiveram que sair de casa para completar o sustento; como essas não conseguem 

se organizar em movimentos sociais e trabalhadores, pois encaram o seu papel de 

trabalhadora como algo transitório que será abandonado assim que se casar, mesmo que tal 

fato em grande maioria não ocorra e ela acabe ganhando jornadas duplas. Essa realidade de 

trabalho incessante dificulta o acréscimo de destrezas na personalidade feminina, ao contrário 

do que se passa com os homens e dessa forma acaba eximindo seu potencial organizacional. É 

uma consequência do capitalismo, que ao imobilizá-la no trabalho e em casa, transforma a 

mulher em um ser incapaz de luta, de consciência social aniquilada e vontades paralisadas. 

Um acordo paternalista, autoritário e dominador, o qual deixa os seres em condições tão 
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precárias que cria uma inconsciência da possibilidade de crescimento, mantendo a ignorância 

e o parasitismo104.  

Por isso, Emma afirma que ainda que o monopólio sexual seja dissolvido, é preciso 

atentar para a superação da moralidade, das tradições e dos hábitos. As noções desse 

monopólio foram transmitidas de geração em geração atrelada na do direito sagrado e 

sacralidade da família e do lar. As elites políticas e religiosas, ao defenderem o monopólio 

sexual com o único ponto capaz de manter a união entre indivíduos, subjetivamente justificam 

por meio da moralidade ciúme e como uma ferramenta possível para a defesa da 

propriedade105.   

Porém, Emma é definitiva quando afirma que a emancipação feminina deve surgir da 

mulher, compreendendo que a conquista de sua liberdade está diretamente relacionada aos 

seus próprios esforços. É importante que a mulher comece por tomar consciência de seu 

interior e o regenere; abandone os preconceitos, as tradições e os costumes. Adquirir direitos 

iguais na vida profissional e política é uma ação fundamental, porém essencialmente deve 

obter a emancipação do amor, conquistando o direito de amar e ser amada sem objetificação, 

superando a restrição de apenas atuar como serva no papel de mãe e esposa. Deve findar com 

o conceito dual dos gêneros, onde cada um representaria um mundo antagônico, mais ou 

menos dignos106. 

Assim sendo, ficam evidentes muitas aproximações e similitudes dentro do 

movimento sobre as questões discutidas: a noção de uma artificialidade na ação do 

matrimônio, entendimento que pode se associar a perspectivas biologizantes ou 

antropológicas para alguns; a visão da mulher numa colocação abaixo do homem dentro desse 

tipo de relacionamento; a brutalidade e capacidade do autoritarismo em, se não expandir e se 

estabelecer, pelo menos fortificar-se e tiranizar nesse tipo de formação.  

As oposições, quando não diretas aos relacionamentos múltiplos, ocorrem 

principalmente quanto ao modo que a nova formação se daria, mudando conforme o 

entendimento de prosperidade de cada formato. Emma e Rossi aproximan-se quanto aos 

relacionamentos livres, tendo ambos integrado conjuntos desse tipo. Kropotkin, que 

componente de um longo relacionamento monogâmico, não discorre diretamente sobre a 
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106 GOLDMAN, Emma. La Mujer Libre. In: HOROWITZ, Irving Louis. Los Anarquistas. Alianza, 1990. p. 19 
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pluralidade, porém acaba por sustentá-la com seus comentários e exemplificações de ordem 

poligamica. Nenhum dos três limita esse molde em uma versão poliginia ou poliandria, mas 

Rossi constantemente apresentou o relacionamento de um indivíduo masculino com mais 

mulheres como prática recorrente burguesa, o que assegurava, nesse momento, ser pouco 

colaborativo com revolução.  

Emma, que, como Rossi, trabalhou mais as questões, difere-se bruscamente desse 

quanto a posição de agente da mulher, ainda que pontue as inúmeras correntes atreladas à 

elas. Todavia, não define essa situação como obstáculo transponível apenas com o amparo 

masculino, como propôs o italiano. As mulheres eram de fato os indivíduos capazes e, 

categoricamente, a mudança de suas atitudes atingiria fortemente as fundações das 

instituições de poder, já que foi cabida a elas a moralização direta; moralização da prole, do 

marido e de si mesma.  

Isso posto, os assuntos tratados nesse capítulo propiciaram uma maior compreensão 

sobre a posição feminina segundo Rossi e demais intelectuais anarquistas. Ligando-se aos 

acontecimentos na Cecília e o relacionamento vivido por ele, as formulações do italiano sobre 

o bacio amorfista e suas questões de matrimônio e emancipação contribuiram para perceber 

como esse digeria os acontecimentos cecilianos. Também como, ainda que se afirmasse 

positivista e empírico, o italiano acabou por querer modelar integralmente suas impressões 

segundo suas ideológias, ao manejar os questionários, que por si só são discutíveis, e pouco 

querer comentar sobre o experimento após o seu fim, quando no princípio o entendia como 

vital para o estudo e a propagação anarquista.   
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4 CONCLUSÃO 

A estruturação da ambientação produzida no trabalho viabilizou a percepção de uma 

Cecília sobre os enfoques rossianos de amor livre, formação familiar, matrimônio e 

emancipação feminina/parental. Também trabalhou sobre as questões fundamentadas a partir 

de Rossi, da Colônia, seus integrantes e influências na organização anarquista brasileira, essa 

contextualização permitiu observar olhares sobre as questões de poder ligadas às formações 

familiares, sejam essas internas e externas. 

Discutiu-se sobre a posição da mulher perante homem – e, no contexto ácrata, 

perante, também, ao movimento. Surgiram questões sobre a noção dos filhos como 

propriedade dos pais e, no futuro, proprietários das posses da família e de seus futuros filhos, 

o que os caracteriza com transpondo um círculo com diferentes fases de hierarquias. 

Discorreu-se sobre a família como um núcleo apartado da vida comunitária, e por tal 

distância, desvinculado das ações sociais e como tal formação expande suas ações de poder na 

sociedade, criando uma espécie de reflexo e efeito colateral.  

Analisar a problemática do trabalho, ou seja, a relevância dos temas do matrimônio, 

formação familiar e amor livre – bacio amorfista – no contexto da Cecília segundo Rossi, 

depende, em princípio, da compreensão do lugar e da perspectiva desse intelectual segundo 

seus métodos. Sobre esse ponto, o presente estudo promoveu a percepção de uma análise 

rossiana fundamentada em um viés empírico e científico-metódico, atrelado ao que Rossi 

concluiria como positivismo. Sua compreensão da anarquia como uma situação natural, na 

qual crivo biológico seria uma ferramenta patente para os exames dessa, anuncia que os 

estudos poderiam ser baseados numa lógica de técnicas científicas duras. Assim sendo, Rossi 

entendia que suas formulações seguiam a linha de raciocínio orgânica e se o mundo natural 

em adaptação pouco se molda em uma monogamia, qual poderia ser a naturalidade humana de 

resumir-se a essa?  

Foi sobre essa ótica “positivista” que surgiu a crítica de Rossi em relação à 

monogamia e estruturação hegemônica da família. Uma sociedade anárquica só seria possível 

com o fim de todo o comportamento autoritário, institucional ou moral, externo ou interno; 

por isso a vileza da família e dos relacionamentos monogâmicos, ambos hierárquicos. E uma 

sociedade anárquica fundamentada pelo olhar científico, como faz Rossi, também leva em 

conta as consequências deteriorantes da família e monogamia no progresso social, já que a 

melhora, pelo olhar biologizante, também se expressa socialmente.  
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A experiência da Colônia Cecília se mostrou profícua para Rossi por permitir a 

análise comportamental de indivíduos em um ambiente severo, com poucos recursos 

populacionais, de qualidade de vida e aptidões, o que influiu no aumento de tensões. 

Relembrando que, antes de tudo, a Colônia era uma experiência, onde se analisaria a 

convivência presente da realidade anárquica, sendo que seus acontecimentos poderiam muito 

bem ser projetados durante a análise no contexto social maior. Assim, as tensões entre grupos 

somadas ao ambiente em diversos aspectos hostil, um fluxo de pessoas chegando e saindo e 

uma expressiva inexatidão, desesperança ou mesmo ignorância quanto aos propósitos da 

comunidade complexificam ainda mais tal experiência. É dessa forma que Rossi pontua a 

família, surgindo, subjetivamente e objetivamente, como sinônimo de proteção e eminência 

social, um refúgio onde se concentra bens e poder mesmo quando era afirmado um ambiente 

de prática comunal. Essa situação converge com a asserção de Rossi, já apresentada em 

Poggio al Mare e na Cittadella, quanto à impossibilidade de existência de uma sociedade 

saudável se presente micro células de poder e autoridade.  

Foi dessa forma que Rossi enxergava sua formulação sobre amor livre como meio de 

resolução. Sempre discorrendo sobre o bacio amorfista como possível para qualquer 

indivíduo, principalmente aqueles que já se distanciam da moralidade hegemônica, o italiano 

reiterava o fim da monogamia e a mulher emancipada como componentes essenciais para uma 

realidade ácrata. Contudo percebia a mulher como a mais compacta barreira, já que devido à 

imobilização social que a envolvia, minava-se seu desenvolvimento intelectual e ativo, 

colocando-a no papel de principal reprodutor dos egoísmos hegemônicos. Tendo por essa 

razão a necessidade do suporte masculino para sua emancipação.  

Assim Rossi situou a mulher no contexto da Cecília, essencial para a realidade do 

bacio amorfista – o qual está atrelado com a emancipação feminina –, mas não uma agente 

integral de fato, já que despreparada. No entanto, as mulheres não apareceram apenas como 

inviabilizadas circunstancialmente, podendo agir favoravelmente se em outras variáveis, 

mesmo que ilustre Adele como um desses casos. Rossi, ao colocar a emancipação feminina 

como ferramenta para a realização do bacio amorfista – além de característica do mesmo –, 

acabou por posicionar a mulher como um meio e não agente para a conquista do tal abraço 

amorfo. Essa relação se reforçaria mais ainda quando somada com a noção do boicote social 

sofrido pela mulher, o qual repercutia em sua paralisia para a ação revolucionária.  
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Rossi dizia ser a falta de mulheres questão central para a não existência de 

relacionamentos livres, o que causava “muitos aborrecimentos aos que estão sós”107, também 

achava que os relacionamento com as melhores mulheres trariam os frutos prósperos para a 

realidade ácrata e, quando desencantado com os rumos da Colônia, é em carta que, pós-

Cecília, cogitou trocar algumas índias por aguardente e iniciá-las no amor livre108. Assim, o 

homem, por não poder transmutar a realidade sozinho, precisa da mulher e da relação afetiva 

com ela para poder exercitar o bacio amorfista; a mulher passa, com extrema facilidade, de 

uma agente para um meio; em uma questão de ativo-passivo. 

Essa percepção da mulher como não-agente é perceptível durante os questionários de 

Adele e Aníbal. No primeiro, para uma mulher que considera virtuosa, pois positivista e 

esclarecida, falta perguntá-la sobre a emancipação de seu próprio gênero, como se tal questão 

pouco pertinente fosse para ela. Suas questões referem-se em como Adele se sente nas 

situações – questionamentos apropriados e válidos para exemplificar a possível posição 

feminina anterior e futura – porém, quando se resumem em como as coisas afetam Adele e 

não como Adele afeta a realidade, então a italiana é situada e percebida mais facilmente como 

exemplo a ser alcançado e não como uma protagonista na mudança. A circunstância fica ainda 

mais contrastada com o questionário de Aníbal e as reiteradas perguntas quanto à questão da 

emancipação. Recordando que Rossi pretedia usar seus formulários metódicos como 

argumentos empíricos, porém qual nível de crédito esses possuem quando, além de propor 

questões objetivas fundamentadas na subjetividade, acabam por ter seus métodos – de 

pretensão objetiva e científica – formulados de acordo com as crenças do formulador? 

O homem apoiador e educador presente nas formulações de Rossi acaba por 

questiona o real poder feminino de ação. Como visto, Adele já antes da Cecília concordava 

com a importância do amor livre, de uma nova ordenação de relacionamentos romanticos e 

parentais, porém parece importar mais como essa pode ser um exemplo “a ser estudado pelas 

outras mulheres” devido sua virtuosidade, do que de fato a expressão da virtuosidade em si. 

Como isso demonstra o posicionamento da mulher nas concepções de Rossi se não como 

distante de uma noção potência, para além de capaz ou não, mas ativa? Conclue-se então que 

analisar pelo olhar de Rossi os acontecimentos da Cecília na ordem das dificuldades, rixas e 

problemáticas de raiz feminina e matrimonial é visualizá-los a partir de um certo nível de 

descrédito da mulher, para além de apenas sujeitas de poucas oportunidades no 
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desenvolvimento, mas como meios disformes que podem ser corrigídas pelo apoio masculino, 

para darem sequência à nova realidade livre e sem hierarquias que depende de um novo tipo 

de relacionamento entre homens e mulheres.  

Esse ponto não necessariamente desafirma todas as indicações e críticas de Rossi 

quanto à importância dos núcleos familiares da instabilidade social e mesmo o papel que a 

mulher ocuparia na moralidade do lar. As questões apontadas não são de base froxa e o 

experimento da Colônia – se relevante para algum olhar “empírico”, como o de Rossi – foi 

expressivo por demonstrar as problemáticas familiares do autoritarismo, domínio e hierarquia 

em um contexto que pretendia o anarquismo. Rossi como intelectual, ainda que possa ser 

questionado em seus métodos e autodescrições como anarquista-positivista – além de colocar-

se como contra as atitudes masculinas gerais do movimento, quando as mantém em outros 

níveis –, não pareceu de todo inexato, buscando reavaliar continuamente suas posições e não 

negando o peso do caráter subjetivo dos seus “objetos de estudo”. Também tinha consciência 

que a influência alheia sobre outrem era problemática quando relacionada com dominação e 

incapacitação.  

Rossi, mais tarde, formulou novos pontos e visões, afastando-se de afirmativas 

passadas e da própria Cecília. Esse desligamento, quando antes a divulgação da experiência 

seria uma das ações primordiais referentes a ela, é no minimo inesperado. No entanto, é justo 

que as pretensões mutem com o desenrolar do tempo e das vivências e o intelectual marca 

isso. O ponto é perceber e pensar a possibilidade de existência de questões e compreensões 

que possam ser passíveis de mudança ou remodelações, mesmo que a sedução do idealismo 

urja e transforme todos os eventos em uma massa fantasiosa – e se não nociva, pouco 

produtiva – das nossas interpretações e desejos.  
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