
 

Estamos em plena crise 

causada por um vírus 

(este ou outro) que mais 

cedo ou mais tarde teria 

de nos atormentar. 

Com efeito, a utilização 

irracional dos recursos 

do Planeta,  através da 

expansão da agricultu-

ra intensiva, da desflo-

restação, da crescente 

urbanização, etc., tem 

aproximado as pessoas dos 

animais selvagens, o que tem 

levado ao surgimento de do-

enças zoonóticas, isto é, que 

passam dos animais para as 

pessoas. 

 

Ao contrário do que é apre-

goado, tal como as catástro-

fes naturais, muitas vezes 

induzidas por erros huma-

nos, como  as cheias, as 

inundações, os movimentos 

de vertentes, a rutura de 

barragens,  esta não é uma pan-

demia democrática, pois não 

atinge as pessoas da mesma ma-

neira. Com  efeito, o coronaví-

rus não mata indiscriminada-

mente, pois são os idosos, as 

pessoas com outras doenças,  as 

principais vítimas e não têm 

iguais condições para se defen-

derem do vírus e suportar as 

quarentenas, os mais desfavore-

cidos ou explorados pelos seus 

semelhantes, como os desem-

pregados, os trabalhadores pre-

cários, os sem abrigo, 

os moradores nas pe-

riferias pobres das 

grandes cidades,  

uma grande maioria 

dos trabalhadores 

por conta de outrem 

etc., etc. 

 

Face à situação atual 

há duas formas de 

pensar antagónicas: 

esperar que tudo passe 

para retomar a vida tal 

como ela era ou repen-

sar o sistema em que 

vivemos, mudando o 

modo de produzir e de 

consumir e optando por 

uma relação diferente 

entre os seres humanos 

e por respeitar a nossa 

casa comum, a Terra. 
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Quais são as nossas linhas 

norteadoras? 

Historicamente, o anarquismo 

combateu as diversas opressões sofridas 

contra as/os de baixo; por isso, compreen-

deu que as/os oprimidas/os estavam para 

além de uma categoria restrita de classe. 

Ao pautar a classe de modo amplo, o anar-

quismo apontou para a ideia de que as 

opressões a que estamos submetidas/os se 

estruturam dos mais diversos modos. As-

sim, o feminismo que nós anarquistas 

reivindicamos não poderia ter como 

centralidade apenas a ideia de clas-

se, por exemplo. Tal recorte nos 

levaria a uma análise superficial, 

em que gênero e raça não teriam 

relevância, e, portanto, não estaría-

mos próximo da realidade social 

que vivenciamos. No fim, tal recor-

te também não estaria em concor-

dância com nossa conceção de anar-

quismo. 

 

É por causa de análises restritas 

apenas ao recorte de classe que 

existem, por exemplo, espaços do 

movimento negro onde a questão de 

gênero fica em segundo plano e as 

mulheres negras são silenciadas. 

Ou, por outro lado, não abordando a 

classe, corre-se o risco de elaborar 

uma análise descolada da realidade 

material da questão negra periféri-

ca, por exemplo.  Da mesma maneira, 

também existem espaços de mulheres onde 

não se debate a questão de classe nem a de 

raça, e as mulheres trabalhadoras e negras 

não conseguem se encontrar, muito menos 

se identificar 

com os discursos e discussões ali feitas. 

Ou, ainda, existem determinados espaços 

onde se aplica uma centralidade somente 

no recorte de classe, as questões de raça e 

gênero ficam em segundo plano, e as mu-

lheres brancas e não-brancas não se sen-

tem confortáveis e nem um pouco identifi-

cadas. 

 

Entendemos que a opressão de género está 

correlacionada à questão de raça e classe, 

e isso é algo que muda de acordo com os 

contextos sociais e materiais onde os sujei-

tos estão inseridos. Nesse sentido, a ideia 

de "interseccionalidade" nos serve como 

um instrumento de análise das domina-

ções, ajudando-nos a compreender deter-

minadas questões. Nessa medida, compre-

endemos que as opressões são transversais 

(atravessam e são atravessadas por outras 

opressões), estando presentes em todos os 

âmbitos de nossas vidas e na sociedade. 

Entretanto, não se pode partir disso e con-

fundir esse caráter transversal com uma 

leitura de que as opressões seriam como 

algo totalmente homogêneo ou que fossem 

simplesmente um somatório de vários 

tipos de opressões. 

Além disso, devemos olhar para a realida-

de social como construtora da opressão e 

não como consequência. Ao mes-

mo tempo, não podemos apenas 

pensar em questões de teoria ou 

ideologia sem olharmos e enten-

dermos como as coisas se dão na 

prática (e materialmente), para não 

perdermos de vista que nosso 

feminismo passa longe de liberta-

ção individual ou comportamento, 

mas é luta social e coletiva. 

 

Portanto, para nós da CAB, nosso 

feminismo só pode ser o 

"feminismo das de baixo", que 

considere as condições de gênero, 

raça, classe e diversidade sexual, 

entendendo que esses elementos e 

suas relações de poder andam 

juntos para estruturar as   relações 

de dominação que nos atravessam. 

 

Para resumir, acreditamos que o 

nosso feminismo como anarquistas especi-

fistas deva ser um feminismo classista, 

antirracista, anticapitalista, não excludente 

(e trans- inclusivo) e com perspetiva revo-

lucionária e de rutura com o Estado. 

O FEMINISMO NA PERSPECTIVA DO ANARQUISMO ORGANIZADO 
 
                                                                                                                                             Coordenação Anarquista Brasileira 

Página 2 VIDA NOVA 



 

Página 3 

Crítica ao feminismo liberal 

eurocêntrico 

Como mulheres que acreditam na luta ao 

lado das de baixo, nós anarquistas temos 

divergências e críticas ao feminismo 

liberal eurocêntrico. No decorrer de seu 

desenvolvimento, o feminismo liberal 

pautou as liberdades individuais, 

manifestando e defendendo uma visão de 

que "todos somos iguais". Nessa 

trajetória, buscou-se igualar a mulher ao 

homem branco e burguês, reivindicando 

para ela os mesmos direitos dele. À 

semelhança das conceções do 

liberalismo, este feminismo acaba 

realizando recortes que ficam limitados 

ao nível do individualismo. 

 

Desse modo, nossa crítica ao feminismo 

liberal refere-se a sua defesa da liberação 

individual apenas, sem a reflexão de 

classe. Assim, ele reproduz a lógica 

capitalista quando pensa na emancipação 

da mulher somente como 

reconhecimento e mobilidade social, por 

exemplo, dentro de uma sociedade que 

continua desigual. Nessa conceção, as 

mulheres teriam direito de estar nos 

mesmos postos de trabalho que os 

homens, mas, quando lá, a lógica de 

desigualdade continua a se reproduzir. 

Esse feminismo liberal tem se 

apropriado de conceitos e pautas que são 

históricos da luta popular e das 

mulheres. Apropria-se de forma 

distorcida de muitos conceitos para que 

se moldem aos preceitos liberais e 

neoliberais. Essa apropriação serve ao 

capitalismo de muitos modos. Um 

exemplo é o uso da própria ideia de 

igualdade pelo mercado, com sua 

propaganda em massa, que contribui 

para naturalizar uma suposta "igualdade" 

já existente, naturalizando também as 

as lógicas do capitalismo e do Estado que 

se mantêm intactas. Assim, o mercado ali-

menta a falsa ilusão da igualdade, pregando 

como "empoderamento" que mulheres po-

dem ser "bem-sucedidas em grandes empre-

sas", nos postos do Estado etc., conseguin-

do altos cargos ou de chefia, em uma lógica 

meritocrática. Porém, quando estão nesses 

postos, continuam a trabalhar para o siste-

ma e dentro do sistema, sem questionar por 

que outras mulheres não "conseguiram", 

sem atribuir essa desigualdade ao sistema 

capitalista. 

Esse processo de distorção também ocorreu 

com o conceito de "Empoderamento", cujas 

delineações se deram pelos trabalhos da 

pedagogia crítica, sobremaneira, a freirea-

na. É importante lembrarmos que esse con-

ceito nasceu enraizado aos movimentos 

populares, sendo apropriado de forma dis-

torcida pelo feminismo liberal. Por isso, 

quando falamos em Empoderamento, deve-

mos retomá-lo em sua raiz coletiva. Somen-

te o Empoderamento coletivo fará diferença 

na luta das mulheres. 

 

Para o feminismo liberal, basta uma 

"igualdade" simulada dentro do pró-

prio sistema capitalista. Para nós, é 

preciso derrubar o capitalismo e o 

Estado. E isso é condição para a cons-

trução de uma liberdade e igualdade 

reais para as mulheres. Nesse sentido, 

observamos também que precisamos 

avançar para além do caráter eurocên-

trico desse feminismo. Para isso, to-

mamos como referência a leitura do 

que as mulheres curdas estão cons-

truindo e de sua crítica ao caráter eu-

rocêntrico que influenciou a constru-

ção feminista no mundo. É necessário 

que façamos a construção de um femi-

nismo com os pés no chão de nossa 

própria realidade, latino-americana. E 

isso passa por uma compreensão de 

nossa própria história e nossa própria 

construção como mulheres latinas, 

lançando mão de nossas experiências e 

nossos acúmulos, desconstruindo e 

construindo conceitos que partam de 

nossa realidade concreta. 

Texto completo aqui: https://

anarquismo.noblogs.org/?p=1345 

https://anarquismo.noblogs.org/?p=1345
https://anarquismo.noblogs.org/?p=1345


 

Na ilha de São Miguel, as co-

memorações do Dia do traba-

lhador  começaram em 1897, 

por iniciativa do socialista mo-

derado, que pertencia ao conser-

vador Partido Regenerador,  

Alfredo da Câmara. 

 

Em 1906, a organização do 1º 

de maio passou para as mãos do 

pintor de construção civil, soci-

alista libertário, Francisco Soa-

res da Silva que foi diretor do 

jornal de tendência anarquista 

Vida Nova. 

 

Nos primeiros anos da Primeira 

República as comemorações do 

1º de maio foram da responsabi-

lidade da Federação Operária 

que teve como principal diri-

gente Manuel de Medeiros Ca-

bral que foi administrador do 

jornal operário O Estandarte. 

 

Em 1918 , há a notícia da reali-

zação de comemorações do 1º 

de maio em Angra do Heroís-

mo. 

 

Na altura, foi editado um pe-

queno livro, intitulado “O pri-

meiro de Maio”, da autoria do 

escritor e investigador histórico 

terceirense Gervásio Lima. 

 

18 de abril de 2020 

JS 

 

1º de maio 

Inicio nos Açores 

CARLOS TAIBO E OS PARADOXOS DO MOMENTO 

Em 2016, Carlos Taibo publicou um livro intitulado Colapso, que foi editado 

em Portugal pela Letra Livre e pelo jornal Mapa.  

 

No livro, o autor defendia que o horizonte de um colapso geral do sistema em 

que vivemos está ligado, sobretudo a duas questões principais: alteração climáti-

ca, por um lado, e o esgotamento de matérias-primas energéticas, por outro. O 

autor não descartava a influência de outros fatores que, aparentemente secundá-

rios, poderiam servir, no entanto, como multiplicadores de tensões, como epide-

mias e pandemias.  

 

De acordo com Taibo, um cenário está a surgir. Com efeito se primeiro foi a 

pandemia a ela foram associados os seguintes fatores: a fratura social de perfis 

insondáveis, a crise de assistência cada vez mais visível, uma ansiedade finan-

ceira que anuncia conflitos por toda a parte e uma outra pandemia, agora de na-

tureza repressiva-autoritária, que parece que veio para ficar. 

 

No que diz respeito às alterações climáticas e ao esgotamento de matérias-

primas energéticas  com a pandemia algo mudou levemente para melhor. Com 

efeito, sabe-se que os níveis de poluição diminuíram em quase todo o planeta, 

que o consumo de combustíveis fósseis também diminuiu e que a pressão turís-

tica dos últimos anos sofreu uma travagem brutal. Embora tudo, ou quase tudo, 

faça prever que estas alterações sejam fugazes, têm a virtude de fazer lembrar 

que é possível e urgente agir de outro modo. 

 

Nem as organizações internacionais, nem os governos, nem os empresários, 

nem o sindicalismo claudicante parecem ter percebido que é necessário agir de 

outro modo e apenas aguardam o regresso ao cenário anterior à vinda do coro-

navírus. 

 

Só uma pequena minoria entendeu que este é o momento de introduzir transfor-

mações radicais que permitam construir uma nova sociedade baseada na auto-

contenção, no respeito pelo ambiente natural, numa redistribuição radical da 

riqueza e, no final de uma era, a do antropoceno, marcada indelevelmente pela 

miséria do capitalismo. 

 

O autor termina dando um exemplo que faz-nos pensar sobre a urgência de ter-

mos uma outra sociedade. Aqui fica: Segundo um estudo da revista Forbes, a 

redução da poluição observada na China nos últimos meses poderá salvar 

77.000 vidas, número 25 vezes superior ao das vítimas do coronavírus oficial-

mente reconhecidas naquele país. 

Fonte: solidaridadobrera.org/confederal/2020/04/13/paradojas-del-momento-buscar-otra-salida-carlos-taibo 

(recebido por e-mail de a-infos-pt@ainfos.ca) 

http://solidaridadobrera.org/confederal/2020/04/13/paradojas-del-momento-buscar-otra-salida-carlos-taibo

