Resumo de José Oiticica
José Oiticica: itinerários de um militante anarquista busca analisar parte
da trajetória ácrata de José Rodrigues Leite e Oiticica tendo como foco a
construção da sua militância entre os anos de 1912 e 1919, período que
marca sua ''entrada'' no movimento anarquista e a volta ao Rio de Janeiro,
juntamente com sua família, de seu desterro à Alagoas.
Pautada nas discussões teórico-metodológicas sobre a renovação da
biografia no campo histórico, a obra visa perceber o processo de
constituição da ''vida anarquista'' de José Oiticica a partir das interações
entre espaço individual e coletivo.
Buscando não incorrer no risco de tomar como coerentes todas as
atitudes no que concerne à formação ideológica e militante, é nas
relações estabelecidas durante sua vivência que este trabalho procura
encontrar os possíveis caminhos que levaram um descendente de família
abastada com trajetória marcante na política nacional, a se tornar um
importante ator do movimento operário e anarquista da então Capital
Federal.
Desse modo, como afirma Isabel Bilhão no prefácio deste livro, esta obra,
tendo como base empírica os escritos de Oiticica, as fontes jornalísticas e
os estudos de outros autores sobre o personagem, procura refletir sobre o
indivíduo como alguém inserido em uma coletividade e em um tempo, o
que, numa via de mão dupla, nos faz pensar que a compreensão de sua
vida também ajuda a entender mais e melhor o mundo em que ele vive.
Portanto, observar os conflitos, as harmonias, os interesses, as
decepções, enfim, os enredos que delinearam a vida social deste
anarquista, ajuda também, na reflexão sobre os espaços de militância e
exercícios ideológicos, neste caso, o contexto operário e político do Rio de
Janeiro da segunda década do século XX.
Sendo assim, acredita-se que a leitura desta obra transcende os muros da
universidade, pois auxilia no processo de formação da cidadania dos
indivíduos, contribuindo para a dilatação da reflexão acerca dos lugares

compostos de interesses políticos.
Visto que, possibilita ao leitor, acadêmico ou não, ampliar seus olhares
sobre as relações políticas e sociais presentes naquela ou em qualquer
outra sociedade, independentemente de sua localização temporal.
Acesse aqui a versão completa deste livro

