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PRESENTE! PRESENTE! 

Renato Ramos e Bruno Lima Rocha 

Na semana em que o informativo Libera completou seu trigésimo aniversário, perdemos um 

companheiro de enorme valor que contribuiu não apenas com esse histórico veículo da imprensa 

libertária, mas que teve uma atuação decisiva na reconstrução do anarquismo após a ditadura 

militar. Faleceu, no dia 6 de junho de 2021, o economista Fábio López López, vítima de Esclerose 

Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença degenerativa que o acometia há quatro anos. Fábio nos 

deixou com 50 anos, tendo nascido dia 12 de outubro de 1970. Era um botafoguense convicto, 

assim como diversos outros companheiros/as anarquistas cariocas daqueles tempos, quando o clube 

ganhou o campeonato brasileiro de 1995, para sua imensa alegria. Era casado com Carla e 

funcionário concursado da Petrobras. 

 

Algumas passagens marcantes com o Fábio 

 Fábio teve uma trajetória militante de pouco mais de uma década, entre o início dos anos 

1990 (começou especificamente no segundo semestre de 1989) e o início dos anos 2000, mas 

deixou uma contribuição inestimável para o anarquismo carioca e brasileiro. O início daquela 

década foi um período bastante efervescente, com o ingresso de muitos jovens militantes que 

orbitavam o Círculo de Estudos Libertários (CEL), criado em 1986, logo após o fim da ditadura 

empresarial-militar. Como o afastamento de dois dos fundadores do CEL, Ideal Peres e Esther 

Redes, no início de 1991, os mais jovens seguraram o bastão e tocaram as atividades, sendo criado 

em junho de 1991 o informativo Libera...Amore Mio, cujo objetivo inicial foi a divulgação das 

atividades semanais do CEL. Além do incremento nas atividades do CEL e do novo informativo, 

naquele ano a cena libertária carioca havia sido impulsionada pela fundação do jornal O Mutirão e 

do Grupo Anarquista Ação Direta, do qual Fábio foi um dos idealizadores e fundadores. 

 Em fevereiro de 1991 avançava a primeira Guerra do Golfo, com a invasão dos EUA contra 

o Iraque, tentando submeter ao governo Saddam Hussein, seu velho aliado na estúpida agressão 

contra o Irã iniciada em 1980. No Rio de Janeiro foi marcado para a Cinelândia um ato contra a 

guerra imperialista. Talvez fosse até o consulado dos gringos, situado a alguns quarteirões de 

distância, mas a situação era sempre tensa, pois as possibilidades variavam segundo os cálculos 

egoístas de cada corrente política. Fábio deu a saída: “A gente espera as forças políticas chegarem, 

e avisamos pros capas: Tamo indo pro consulado!”. A manobra era simples, não esperar o possível 



retrocesso, era botar na reta e forçar a esquerda a ir mais à esquerda. Dito e feito, quando as demais 

correntes chegaram, Fábio foi o primeiro a pular o muro da representação diplomática do Império e, 

na sequência, junto a outros dois nossos, voou na bandeira da AmeriKKKa e a puxou. Nesta tarde, 

nosso companheiro saiu com a faixa do Rambo Libertário, uma tira vermelha na testa. Trocaram de 

camisa e sumiram pelo Centro. Como lateral direito de peladas e ala direito de futsal, nosso amigo 

era rápido. 

Fábio e sua geração passaram por incontáveis jornadas nas ruas do Centro do Rio, ainda em 

fábricas ocupadas e apoio da então incipiente luta por moradia na Zona Oeste. Amava a vida e era 

querido por todas e todos. Tinha como símbolo sua bandeira negra (sempre preferiu esta a vermelha 

e negra) e a usava constantemente. As lições da história são inesquecíveis, como a péssima escolha 

dos mastros de PVC, partidos ao meio algumas vezes quando a repressão avançava. Foi esta mesma 

bandeira que esteve presente no leilão da Usiminas, o primeiro grande gesto de privatização do 

governo Collor em outubro de 1991. Seus dotes de lateral direito eram muito úteis correndo pelo 

Centro da cidade quando se fazia necessário. Os meganhas do Batalhão de Choque gritavam: “Pega 

o Zorro”, mas o craque da bola driblava os brutamontes da PM. 

 Em 16 de dezembro de 1992, funcionários demitidos da Petrobras por motivos políticos 

ocuparam por 40 dias o hall do Edifício-sede da empresa na Avenida Chile, perto do Largo da 

Carioca, uma ação-direta de grande repercussão na imprensa. Na manhã do dia 24 de janeiro de 

1993, um domingo, cerca de 80 jagunços da PM e do corpo de segurança da Petrobras 

surpreenderam os acampados e os retiraram violentamente. Companheiros anarquistas se 

revezavam no apoio e, naquela manhã, o companheiro Fábio lá estava e, também, foi vítima da 

agressão. 

Em 1995, as reuniões do CEL já ocorriam no velho prédio colonial do Instituto de Filosofia 

e Ciências Sociais (IFCS/UFRJ), no Largo São Francisco de Paula (Centro do Rio). Em uma terça-

feira a noite, após a reunião, diversos integrantes de um grupo punk surgiram repentinamente na 

praça em direção à entrada do IFCS a fim de “tirar a forra” dos anarco-punks que frequentavam o 

espaço, devido a um conflito ocorrido alguns dias antes. Todos, menos um, correram para o interior 

do prédio. Fábio lá permaneceu sozinho, impediu com firmeza a entrada do grupo, argumentou com 

eles que ali não era o local para conflitos que poderiam prejudicar o CEL, os acalmou, e estes foram 

embora sem causar problemas. Além de hábil nas palavras, o companheiro era corajoso. 

 

 

 



Um brasileiro comum: o estilo de trabalho político do Fábio 

 Quem teve a alegria e a satisfação de conviver com ele, pode ressaltar aspectos que muito 

nos fazem recordar a forma especifista, o estilo de trabalho da militância uruguaia. Fábio não 

chegou a conhecer a Federação Anarquista Uruguaya (fAu) no auge de sua participação, mas era 

polivalente, um quadro multitarefas como se dizia nos anos ’60 e ’70 e nós reproduzíamos o 

conceito nas últimas décadas do século XX. Percorria o caminho desde a ação direta ao trabalho de 

base, da produção intelectual ao anonimato solidário, do debate franco às risadas entre 

companheiros/as. Por vezes, dizia que o “lugar não dá para nada” como por sua curta presença em 

espaços complicados, como em associação de moradores de classe média. “Não existe tarefa 

pequena ou sem importância em uma organização anarquista”, aprendemos no Uruguai. Fábio 

assim se comportava, portador de uma modéstia do tamanho de seu compromisso.  

 Outro aspecto muito interessante naquele período é o sentido comum. Roupa de trabalhador 

de escritório e marmita na mochila, não era “tribalizado”, não vinha de contracultura e nunca foi um 

personagem. “Em nosso tempo nos vestíamos bem e de forma discreta. Todo trabalhador quer ter 

um ou dois dias de folga e passear com os amigos ou em casal pelo Centro, aproveitar um pouco 

da labuta e da luta. Se vinha a cana, não éramos suspeitos, jamais nos metíamos em tumulto à 

toa”. O que a militância veterana veio a transmitir na medida em que ampliava o intercâmbio e 

transferência de perspectiva no Uruguai, Fábio reproduzia, pela capacidade de ser um adulto jovem 

comprometido com o mundo concreto, na acumulação de força possível, ousando quando era 

necessário, mas tentando entender os tempos e momentos de consciência do lugar. 

 Economista formado na UERJ, mas autodidata para os temas da política, combatia o 

dogmatismo com a mesma ênfase que era contra o “espontaneísmo”. Organizado por excelência, 

militante agregador, quando discordava era em alto nível e sempre, sempre escutava com atenção. 

Boa praça, trabalhador, brincalhão, gostava de sair à noite para dançar com amigos e era um 

companheiraço. Um “domingo perfeito” para ele na época era encontrar com o coletivo, fazer um 

texto ou debater algum documento importante, rachar o almoço e depois ir ao Maracanã ou até o 

estádio Caio Martins, em Niterói. 

 Fábio López, nas diversas palestras e intervenções feitas no espaço libertário do CEL, e 

depois de agosto de 1995, do CELIP, capturava a atenção dos/as presentes com uma oratória 

bastante própria, com longas interrupções antes de prosseguir em um determinado tema. 

Brincávamos com ele que esse estilo teria sido inspirado na oratória do transloucado ex-presidente 

Jânio Quadros, prefeito de São Paulo poucos anos antes, que também utilizava essas longas pausas. 

Ele só ria e balançava a cabeça. 



Fábio nunca se deixou contaminar pelo gueto das esquerdas, libertárias ou não. Mantinha 

amizades antigas e se relacionava com pessoas de todas as correntes de esquerda. Um grande 

estudioso das Ciências Econômicas, gostava de economia política mas não a confundia com 

determinismos. Nunca reproduziu “marxismos” para dentro do anarquismo e tinha um faro enorme 

para isso, assim como para comportamentos políticos liberais. Combatia a ambos com a mesma paz 

de espirito com que produziu sua obra fundamental. 

A todos os pressupostos fundamentais do especifismo Fábio chegou sozinho, como livre 

pensador e militante comprometido com a luta concreta das maiorias. Quando conheceu a matriz da  

fAu, fora um que outro ajuste nos termos conceitos, não havia estranhamento. Era daqueles que 

tanto na pelada como na luta política, jogava em todas as posições da linha e se preciso ia para o gol 

ou gritar do banco para ajudar o time. Literalmente, queria luta e organização, em todos os níveis, 

com o protagonismo do povo organizado, avançando com a mesma ousadia de um ônibus da linha 

415 subindo para a Usina para bater horário antes do fiscal ou com a regularidade do estudante 

trabalhador que vai da aula para o estágio e dorme seis horas por noite para dar conta de todas as 

tarefas. 

 

Fábio López e sua fundamental contribuição intelectual 

 Fábio López, por ser economista, escreveu diversos artigos para o Libera (vide ao final do 

texto uma coletânea de artigos escrito por Fábio López para esse informativo) e proferiu palestras 

no CEL. Era, entre nós, uma referência na análise da conjuntura econômica e política naqueles 

conturbados anos 1990, quando o projeto neoliberal começou a ser implementado de forma 

acelerada durante os governos Collor, Itamar e FHC. As primeiras teses nacionais e manuais de 

militância política contaram com sua anônima e sempre presente contribuição.  

A partir de 1995, o Libera caiu de cabeça no processo denominado Construção Anarquista 

Brasileira, cujo primeiro fruto foi a fundação da Federação Anarquista Gaúcha (FAG), a primeira 

organização especifista brasileira. Fábio se empolgou com a perspectiva da construção de um 

anarquismo organizado. Se afastou, no entanto, do dia-a-dia da militância por volta da virada do 

século, entretanto, dedicou-se a partir daí aquilo que foi uma de suas principais contribuições ao 

anarquismo: o livro Poder e Domínio – Uma Visão Anarquista, editado pela Editora Achiamé e 

lançado no dia 21 de julho de 2001, em evento concorrido na livraria Berinjela, no Centro do Rio. 

Esse livro foi, então, uma das principais fontes para as discussões teóricas que antecederam a 

fundação da Federação Anarquista do Rio de Janeiro (FARJ), em 30 de agosto de 2003. Em 2013, 

com a edição original esgotada há tempos, a editora Faísca lançou a segunda edição do livro, que 



pode ser obtida no link: https://editorafaisca.files.wordpress.com/2019/12/fabio-lopez-poder-e-

dominio.pdf. 

 Há companheiros que deixam uma marca devido a sua personalidade, carisma, coragem, 

atuação política e compromisso com a causa. Fábio preencheu todos esses requisitos. Descanse em 

paz companheiro, seguiremos na luta. 

 

Textos de Fábio López López no Libera: 

As sociedades da abundância e anti-economia 
(https://bibliotecasocialfabioluz.files.wordpress.com/2012/05/libera_33_fev_1994.pdf) 
O Plano Real e a realidade (além e aquém) do Plano 
(https://bibliotecasocialfabioluz.files.wordpress.com/2012/05/libera_39_ago_1994.pdf) 
Reestruturação industrial: desemprego, inflação e miséria para os trabalhadores e super-lucros 
para os capitalistas 
(https://bibliotecasocialfabioluz.files.wordpress.com/2012/05/libera_40_set_1994.pdf) 
Cinquenta anos bastam! 
(https://bibliotecasocialfabioluz.files.wordpress.com/2012/05/libera_43_dez_1994.pdf) 
O Real apaga sua primeira velinha 
(https://bibliotecasocialfabioluz.files.wordpress.com/2012/05/libera_51_ago_1995.pdf) 
Desemprego: consequências e propostas de luta 
(https://bibliotecasocialfabioluz.files.wordpress.com/2012/05/libera_55_dez_1995.pdf) 
Contra a barbárie do capital 
(https://bibliotecasocialfabioluz.files.wordpress.com/2012/05/libera_59_abr_1996.pdf) 
Os números enganam... 
(https://bibliotecasocialfabioluz.files.wordpress.com/2012/05/libera_67_dez_1996.pdf) 
Controle da qualidade, controle sobre todos nós 
(https://bibliotecasocialfabioluz.files.wordpress.com/2012/05/libera_79_dez_1997.pdf) 
Anarquismo, uma luta contra a Filosofia Ocidental 
(https://bibliotecasocialfabioluz.files.wordpress.com/2012/05/libera_83_abr_1998.pdf) 
Hegel - o espírito autoritário 
(https://bibliotecasocialfabioluz.files.wordpress.com/2012/05/libera_88_set_1998.pdf_ 
Aquilo que os economistas não dizem: um ensaio sobre o ajuste fiscal 
(https://bibliotecasocialfabioluz.files.wordpress.com/2012/05/libera_92_jan_fev_1999.pdf 
Proposta liberal, uma mera utopia de direita 
(https://bibliotecasocialfabioluz.files.wordpress.com/2012/05/libera_94_mai-jun_1999.pdf) 
Sociedade civil abandonada 
(https://bibliotecasocialfabioluz.files.wordpress.com/2012/06/libera_107_jul-ago_2001.pdf) 
A âncora do Real (https://bibliotecasocialfabioluz.files.wordpress.com/2012/06/libera_114_set-
out_2002.pdf) 
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