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AS ORIGENS DA OPRESSÃO: 

a mulher ser para a vida 

Talvez que só as mulheres tenham real capacidade criadora - de novos 
seres, a novas formas de vida, de sociedade - e talvez que por isso 
desde cedo os homens tenham sentido necessidade de dominó-las. Como 

nierre Clastres afirmou,  desde logo na sociedade primitiva  eclodiu 
a diferença entre homem e mulher: como guerreiro, o homem é ser-para-

-a-morte; como mie, a mulher é ser-para-a-vida. E a sua relaçco res-

pectiva a vida e a morte sociais e biológicas que determina as rela-

çõe -s entre homens e mulheres". Relações que fazem parte / sno o nos-
so quotidiano, que em maior ou menor grau reproduzem o funcionamento 

da sociedade e o permitem nos moldes que conhecemos: quando  uma crian-

ça  nasce  abrem se  duas  vias - ou _ rapaz o que 'implica' armas, razoo, 

produc',o económica, ou é rapariga o que "implica" tabus, reprodução, 

intuicrto. Os que fogem a este esquema não são considerados verdadei-

ros mas sim maricas ou mulheres de armas... 

Por pensarmos que a questno da origem da opressão e discriminação da 

mulher , importante, embora sem a aprofundar, vamos lançar algumas 

pistas, das hoje em dia estudadas E aliás sintomático que este estu-
do esteja ainda na sua infância...): assim,  para alguns , nas socieda- 
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des primitivas, sem classes, de antiga economia doméstica, não existi 

ria opressão das mulheres, que só surgirá com a família patriarcal 
ligada ao desenvolvimento das classes sociais e da propriedade priva-
da; é esta a tese mais ou menos clássica sobre o assunto. Ora hoje. 
com  fundamento em vários estudos, pode começar-se a afirmar que a ex-
ploração das mulheres é mais velha que a divisão em classes: nas so 

ciedczdes primitivas a mulher tem uma importância decisiva pelas suas 
funções econômicas (agricultura, cerâmica, troca de excedente, manu-
tenção do fogo) e funções reprodutivas telas sabem que decidem a mor-
te da tribo se não tiverem crianças), essenciais, vitais para a con-
tinuação e manutenção da comunidade. Esta sua ipprtància tornaria 
necessário o controle das mulheres pela sociedade, controle exercido 
sempre pelos homens. "A relação entre os dois sexos nas sociedades 
primitivas é pois fundamentalmente assimétrica e não recíproca. A re-
ciprocidade só existe entre os homens" Codelier). Ou seja, o poder 
dos homens sobre as mulheres não é um poder de classe mas um poder 
que existe em virtude da capacidade reprodutora das mulheres. 
O antropólogo évi-Strauss demonstrou inclusivé que a troca de pre-
sentes, como a troca de mulheres, (e os primitivos consideravam as 
mulheres como presentes) estavam integradas na vida económica dessa 
sociedade e eram indispensáveis a manutenção da sua coesão social. E 
se considerarmos estas sociedades regidas pelo "modo de produção do-
méstico" vemos como, diferentemente do capitalismo, o ooder repousa 
sobre o controle dos meios de reprodução humana (subsistências e es--
posas) e não sobre os meios de produção material Meillassoux, "Mulhe-
res, Celeiros e Capitais'L 
Pierre Clastres avança que a natural inferioridade dos homens no coa 
trole da reprodução da espécie teria levado a necessidade do seu rea-
grupamento contra as mulheres. Talvez que Agustina Dessa uis ver a-
diante) tenha razão quando diz que o sonho dos homens 4 a construço 
duma sociedade onde as mulheres não são necessárias porque existem os 
bébés-provetas, ou como Clastres e Morin afirmam, uma "idade de ouro 
perdida ou um paraíso a conquistar". como um mundo assexuado, como um 
mundo sem mulheres, tal como os mitos de todo o mundo atestam. 
Uma outra tese, curiosa, avança uma nova hipótese: com a a(Jricultu-
ra e a criação do gado (revolução neolítica, h ' a 10 mil anos :, o 

homem descobriu, através dos animais domesticados, que o nascimento 
não era um acto mágico e que ele tinha também um papel como dador de 
vida. E os homens assim, segundo esta hipótese, emergiram do seu sen 
timento de inferioridade face a mulher, até aí considerada u única 
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capaz de perpetuar a es13c1e. de criar fx vida; e, como em circunstân-
cias semelhantes, destruiram e inferiorizaram os antigos senhores - 
as mulheres; seria assim o fim do reino da Deusa-mãe, e o começo da 
inferiorização das mulheres, como reacção de defesa instintiva contra 
essa mulher-mãe invasora e omnipotente. 
Vemos pois como as sociedades primitivas estabeleceram uma dominaço 

sob grupos inteiros em função do seu sexo ou papel social. É importan-
te notar que este roder não se exerce de homem para mulher simplèsmen-
te, mas do grupo dos homens sobre o grupo das mulheres. 

se pense no entanto que era por medo que os homens controlavam 
as mulheres! Ou que o facto de serem indispensáveis, vitais para a 
tribo, se traduzia num lugar dominante apesar de serem exploradas! A 
realidade é que, por exemplo, elas se têm por vezes de esconder quancb 
aparecem os homens. E que, avançando um pouco mais no tempo, não é 
por acaso que a maior parte das sociedades pré-capitalistas são extre-
mamente violentas face ao adultério feminino, ou que o controle dos 
nascimentos é dado ao marido pode aceitar ou recusar a/o nascida/o. ..) 
Ou seja, não nos interessa que a mulher seja o centro das preocupações  
do homem, que o possa mesmo dominar mentalmente Edgar Morin sugere 
que hoje, nas sociedades capitalistas, apesar da mulher ser coisificc-
da ao máximo, ela domina o homem em todas as suas atitudes...), tal 
não interessa quando na realidade as mulheres são oprimidas e explo-
radas, quando se lhes nega a sua existência enquanto pessoa, enquanto 
indivíduo. 
Antes de darmos um salto para os nossos dias, pensamos ser importan-
te frisar que a desigualdade social que afecta a mulher não deve ser 
justificada pela biologia, pelo destino biológico feminino. A diferen-
ça real existente entre homens e mulheres, no campo biolégico, sé se 
tornou 'motivo' de opressão sobre as mulheres em virtude da organiza-
ção social existente. As sociedaes primitivas estavam extremamente 
dependentes dos meios naturais, devido ao seu "baixo" desenvolvimento. 
Cabe-nos a nós, hoje, superar esse handicap biológico, repensar as 
funções dá mulher e do homem que a sociedade nos imr 



TRABALHO: TEARES E PANELAS 

A posição mais ou menos igualitária que a mulher tinha nas comunida 
des primitivas (devido ao valor do seu trabalho produtivo, realizado 
colectivamente), foi proqresvamente desaparecendo a medida a socie -

dade patriarcal substituia as estruturas comunitárias. 	medida em que 
o trabalho da mulher se individualizou e se limitou a eIahoraco de 
valores de uso para consumo directo 	privado, enq'anto o homem pro 
duzia trabalho destinado a criar riquezas para a troca, ou seja mer 
cado rias. 
fl trabalho da mulher trabalho invisível, mas com uma funco fundamen 
tal: repor a maior parte da força de trabalho, transformar matérias-
-primas em valores de uso para consumo directo; e sem o qual, nun mun 
do onde n'o existem serviços que colectivizem o trabalho necessário a 
reposiçio, as horas de sobretrabalho teriam de ser muito menores... 
permaneceu invisível ate aos nossos dias por detrás da família mono 
gamica, considerado, no como categoria econámica, mas como caracterís 
tica sexual secundário. Por outro lado, a diviso sexual do trabalho, 
na família, possui uma flexibilidade tal que permite a sua ádaptaco 
a'qualquer forma de sociedade de classes feudal, capitalista e a so 
cialista existente). 
Por tudo isto, e porque esta relacno  no trabalho determina ou e e 
(foi) determinada pela opressao e discriminaço da mulher em níveis su-
cessivos afectando o seu desenvolvimento mental e físico, a ltta das 
mulheres é antes de mais uma luta contra o patriarcado. 

depois e também uma luta contra o capitalismo, que ao trocar tudo, 
conercializa também o sexo de tal forma que "o corpo feminino no é 
sen-o um factor vital na realizaço da mais valia" Marcuse:. Mas se 
nós lutamos contra a feroz represso sexual de que somos vítimas, lu 
tamos igualmente contra a exaltaçáo dos chamados valores da sociedade 
capitalista, como produtividade lucrativa, eficiéncia, competitivida 
de, princípio de representaço, que conduzem ao uso constante da vio 
léncia, eliminaço da emoço em favor do racionalismo, a ética do tra 
balho, a "virilidade". 
Aponta -se muitas vezes como uma das maneis - seno a principal - da 
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mulher se libertar, a sua insercão no mercado de trabalho ao lado do 
homem. Essa inserção dar lhe ianão só uma auto -suhsistncia_econm)--
ca de facto extremamente importante:', como lhe proporcionaria uma 
maior consciência por virtude da saída do isolamento da casa, pela 
aquisição de uma dimenso colectiva mais rica, participação nas lutas 
sindicais, etc. Se isto e, em geral, verddde, este passo 	no entanb 
contraditório e não significa de modo algum o abre- te sésamo da liber 
tacão da mulher, cc'mo alguns prendem. 

r :rL1eiro 1uar, o trabalho em que a mulher se vai luteurar no 
um trabalho qualquer: 	um -trabalho dentro da sociedade capitalista e 
portanto inado e  alienado. Se os operários lutam des-
de há cento e tal anos contra ele, estranho seria que ele fosse ampla-
mente libertador para as mulheres. 

segundo lugar, a incorporação maciça das mulheres na indústria e 
nos ser\'iCoS que já se verificou em vários países não alterou de for-
ma significativa a imagem e ução da mulher na família, na socie-
dade, enfim, nos valores sociais correntes. 

or outro lado ainda, as mulheres aparecem no mercado de trabalho nu-
ma situação de fraqueza, acabando por ficar confinadas aos mais baixos 
estratos salariais, a certas actividades ditas "femininas", e a quali-
ficações mais elementares. São assim vítimas de discriminações sexis-
tas, como os imigrantes o são de preconceitos racistas, os j.rens de 
reacçães conservadoras, etc. 

suma, o trabalho fora de casa pode ser uni instrumento para uma 
certa igualização em relação ao homem - sobretudo pela independncia 
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económica 	mas sempre parcelar e momentáneo. 

Pôr outro lado, a experincia do trabalho industrial leva já hoje 
muitas mulheres - como muitos jovens - a preferirem o regresso oca 
sa ou a formas de trabalho caseiro artesanal. 1-lá assim todo um movi-
mento de retorno social da fábrica para a casa, da indústria para o 
artesanato, da produção para a reprodução, do trabalho para o bair-
ro e o urbano - que é sem dúvida significativo e no qual se insere a 
luta das mulheres também. 
O regresso a casa não pode assim ser visto coma um simples recuo ou 

retrocesso, mas sim também como uma alternativa para dar a casa, ao 
bairro, a comunidade de vida, um peso social que tinha quase totalmen. 
te desaparecido - sob os golpes do consumismo e da publicidade neo 
-capitalistas. 
A reivindicação de um "salário domestico" como o expressa Selma ja-
mes no texto abaixo) é discutível, tanto como orientação estrategL-
ca como na-forma de objectivo imediato, mas ele pretende exprimir a 
recusa da alternativa actual: trabalho gratuito em casa, ou remunerado 
fora dela. Para além dos vários termos desta discussão, o qte nos pa-
rece sobretudo importante é impór o reconhecimento da utilidade social 
do trabalho caseiro • e recusar as falsas alternativas propostas por 
um sistema, que assenta ele próprio em princípios de iniquidade e vio 
lénci a. 

ANTOLOG, iA 

CASA E FAMÍLIA: CENTROS DE PRODUÇÃO 

Tudo isto é assumido também por nos, mas noutra base: no capitalis-
mo, a família é um centro de consumo e de reserva de força-de traba-
lho, mas é sobretudo um centro de produção. Quando os chamados "mar-
xistas" diziam que a família capitalística não produzia para o capi-
talismo, não era parte da produção social, estavam ao mesmo tempo re-
pudiando o potencial poder social das mulheres. fti melhor: jressu 
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pondo que as mulheres caseiras não podiam ter nenhum poder social, 
eram incapazes de conceber que elos de facto produzissem. Se a tua 
produção é vital para o capitalismo, recusar produzir, recusar tra-
balhar. é um indício fundamental de poder social. 
A mercadoria que as mulheres produzem, diferentemente das outras 
mercadorias produzidas sob o capitalismo, é o ser humano: o operário. 

(...) Na Itália, o movimento de libertação da mulher, ao mesmo tem-
po que forja o seu próprio modo autônomo de existência contra a es-
querda e o movimento estudantil, reencontra um terreno que aparente-
mente estes propõem: o de como organizar a luta a nível social. A 
proposta da esquerda para a luta social era simplesmente a extensão 
mecânica e a projecção da luta de fábrica: o operário masculino con-
tinuava a ser nela a figura central. O movimento de libertação femi-
nina considera como nível social antes de mais a casa, e considera 
por isso a mulher como a figura central da subversão social. Assim, 
a mulher aparece como contradição do quadro político deles e reabre 
toda a questão da prospectiva da luta política e da organização re-
volucionária. 
( ... ) Na sociedade pré-.capitalista patriarcal a casa e a família 

eram os centros de uma produção agrícola e artesanal. Com  o advento 
do capitalismo organizou-se a socialização da produção em torno da 
fábrica: os que trabalhassem no novo centro produtivo recebiam um 
salário, os outros não. As mulheres, crianças e velhos perderam o 
seu relativo poder com a dependência da família do trabalho daque-
les, que era por isso considerado como social e necessário. O capi-
tal, destruindo a família e a comunidade como centro produtt..vo, por 
um lado afastava e concentrava toda a produção social fundamental 
nas fabricas e nos escritórios; e por outro lado retirava o homem 
da família, fazendo dele um trabalhador assalariado e pondo as suas 
costas a responsabilidade financeira das mulheres, crianças, velhos 
e doentes, isto 4, de todos aqueles que não recebiam um salário. Tam-
bém nesse momento começou a expulsão da casa de todos aqueles que 
não procriavam nem prestavam serviços •aos que trabalhavam por um sa-
lário. Neste sentido, os primeiros atingidos foram as crianças, que 
foram mandadas para a escola. A comunidade precapitalista deixou de 
ser, não sé um centro produtivo, mas ainda um centro educativo. 

MAFIIAROSA DELA rnSTA 

in 'Potere Femminile e Sovversione Sociale' 
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LIBERTAÇÃO PELO TRABALHO? 

Há várias maneiras do movimento das mulheres poder ser recuperado e cortado 

tias suas possibilidades de adquirir uma dimensão política autónoma e revolu-

cionária. A primeira é que nós ajudemos o capital a fazer entrar e integrar 

as mulheres. sob novas formas, nas suas estruturas de exploração.(_)  

Um outro método, de facto ligado ao primeiro, de recuperar o movimento, já 

está em actuação, em certa medida: ele tem por agente as organizaç&es de es-

querda. Estas já convenceram um grande número dentre nós de que, se queremos 

dirigir-nos as mulheres da classe operária, o devemos fazer por seu intermédio 

ou. o que é mais grave, através da sua definição de classe operária, da sua 

linha e do seu estilo de acção. 

Isto é como se elas nos bloqueassem uma porta aberta. Elas contestam a legi-

timidade de um movimento autónomo de mulheres, seja directa, seja indirecta-

mente (tratando as mulheres, fracção de classe submetida a uma exploração es-

pecífica. como marginais). Para aquelas organizações, a classe operária, a 

"verdadeira" é branca, masculina e maior de 30 anos. Aqui o racismo, o chau-

vinismo em relação ao sexo e a idade provêm da mesma origem. As organizações 

de esquerda querem, no fundo, fazer de nós auxiliares da luta "geral" - como 

se elas representassem a generalização da luta; como se pudesse haver uma lo-

ta generalizada sem as mulheres, e sem que os homens se juntem as mulheres 

para arrancar com elas o que elas reivindicam. i... 

Nós queremos construir um movimento que seja ao mesmo tempo político e novo, 

um movimento que se dirija de maneira específica as necessidades das mulie - 

res. 1... 
E no momento em que os operários começam a furtar-se ao controle que os sin-

dicatos exercem sobre as suas próprias lutas, convidam-nos agora a fazer en-

trar as mulheres para os sindicatos para aí adquirirem uma "consciência sin-

,dical" Qual tem sido o papel dos sindicatos no caso específico das inulie-

res? - Eles têm contribuido para a manutenção das desigualdades salariais. 

apesar das tentativas corajosas de mulheres sindicalistas ie de alguns lo' 

mens para dar prioridade a esta questão. (...) 

Mas para aquelas de nós que não recebem salário pelo seu trabalho, as do-

mésticas por exemplo, e não trabalham fora de casa, os sindicatos nem se-

quer reconhecem a nossa existência. quando o capital paga o marido, estamos 

de facto perante o caso de um salário para dois trabalhadores, e não para 

um só. ( ... ) 
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Os Negros, como as mulheres, não podem limitar a sua luta ao local de pro- 

dução directa, e uns e outras vêeas relações dos sindicatos com a classe o- 

perária claramente desmascaradas, pela sua atitude vis-a-vis deles próprios. 

"O movimento das mulheres nasceu para rejeitar esta alternativa (. .. ) do 

mito da libertação pelo trabalho. Nós já trabalhámos bastante. Nós talhámos 

biliões de toneladas de algodão. soldámos biliões de fios de transistores. 

escrevemos a máquina biliões de cartas, lavámos biliões de pratos, esfregá-

mos biliões de sobrados, lavámos biliões de fraldas - a mão ou à máquina. 

Cada vez que "nos permitiram a entrada" num domínio tradicionalmente mascu-

lino, foi para nos encontrarmos perante um novo nível de exploração. ( ... 
) H  

NÓS RECLAMAMOS O DIREITO DE TRABALHAR MENOS. A semana de trabalho 

mais curta para todos. Porquê trabalhar mais do que 20 horas por semana?(...) 

NÓS RECLAMAMOS UM RENDIMENTO GARANTIDO, PARA AS MULHERES COMO PARA 
OS HOMENS. QUER TRABALHEM QUER NÃO, QUER SEJAM OU NÃO CASADOS. ... ) RE-

CLAMAMOS SALÁRIOS PARA O TRABALHO DOMÉSTICO. ç.. 

É neste contexto que NOS RECLAMAMOS O PODER DE DISPOR DO NOSSO PRÓ-

RIO CORPO. (... ) RECLAMAMOS O DIREITO DE TER CRIANÇAS  OU DE NAO AS 

TI-R.  

NÓS RECLAMAMOS UM SALÁRIO IGUAL PARA TODOS. (... ) O capital dividiu-

-nos em"categorias". com as taxas de salário correspondentes, de mol-

de a que os diversos grupos de trabalhadores considerem os seus inte-

resses como diferentes dos dos outros grupos. 

NÓS RECLAMAMOS O FIM DA SUBIDA DOS PREÇOS. que.r se trate dos impos-

tos, das rendas de casa. da alimentação ou do vestuário. (. 

NÓS RECLAMAMOS CRECHES GRATUITAS SOB O CONTROLE DA COMUNIDADE. BEM 

COMO EDUCADORAS. ... ) Da mesma forma que devemos retirar ao Rstado as 

nossas crianças, também os velhos e os diminuídos físicos ou mentais devem 

permanecer no seio da comunidade, que deles se ocupará. Mas nós temos neces-

sidade de tempo e de dinheiro para abater as prisões onde nos confinam as 

crianças, os velhos e os doentes. 

Em último ponto: debate-se entre nós o facto de sermos, em maior número, de 

origem pequeno-burguesa. E sõmo-lo. de facto. Como escrevemos em "Slrew" (Pu -

blicação do grupo de Notting Hill), para ter o sentimento de sermos irmãs, é 

preciso superar o mito de que só as mulheres operárias são oprimidas, e só 

as mulheres da pequena burguesia estão nessa situação. Algumas de nós, é cer-

to, só estão no movimento das mulheres porque o capitalismo é muito atrasado 

e deixa as mulheres a margem da lei e das profissões bem pagas.(... 

SELMA JAMES 

(intervenção no Congresso Nacional das 

Mulheres, em Manchester. 1972) 
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- 	 - 

TRABALHO DOMÉSTICO E TRABALHO REMUNERADO 

Trabalho doméstico - O trabalho doméstico é necessário a sociedade. 'le re-
presenta a reproduç5o e manutenç&o da força de trabalho. No entanto, este 
papel é dado as mulheres pelo simples facto de serem fêmeas; elas n so 
pagas para fazer este tipo de trabalho, urna vez que ele não está organizado 
de acordo com os princípios do trabalho remunerado. O trabalho doméstico 
mantém as mulheres amarradas e submetidas ao lar, colocando-as na dependên-
cia económica dos seus maridos. 

Trabalho remunerado - A mulher que trabalha fora de casa encontra con-
dições inferiores as dos homens da mesma classe ou nível de preparaço pro-
fissional e cultural. Isto é claramente manifestado pelos seguintes factos: 

1. M mulheres recebem geralmente mais baixos salários do que os homens, 
pela mesma quantidade de trabalho, ou porque ocupam os postos de trabalho 
mais mal pagos. 
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2. n geral, as mulheres têm acesso a um número mais limitado de funções; 

estas tendem a coincidir com os trabalhos mais mal pagos e insalubres. 

3.Às mulheres são oferecidas menos possibilidades do que aos homens, na 
formação e promoção profissionais. 

4. As mulheres são geralmente forçadas a uma dupla carga, por suportarem o 
trabalho caseiro após o seu trabalho no escritório ou na fábrica. 	...) 

A incorporação da mulher no campo do trabalho remunerado, si 3nificando a 
sua inserção nas diferentes formas da produção, pode trazer-lhe a independên-

cia económica e permitir-lhe deixar o confinamento das suas celas doiradas 
(em muitos casos não tão doiradas como isso) ao estar apta a participar em 
grande medida nos problemas colectivos. No entanto, isto não deve implicar 
em si a libertação da mulher, em primeiro lugar porque o trabalho remunerado 
á igualmente alienante e embrutecedor (tanto para as mulheres como para os 
homens); em seguida, porque as mulheres serão sempre discriminadas em rela-
ção aos homens nestes tipos de trabalho; e finalmente porque, por várias ra- 
zões, elas continuarão a assumir o seu papel de donas de casa durante o tempo 
livre e continuarão a ser usadas como "mito" numa sociedade de consumo como 
a nossa. Por outro lado, não podemos esquecer também que a progressiva in-
corporação de mulheres no processo produtivo corresponde a necessidades do 
próprio sistema. En conclusão de tudo isto, nós consideramos como necessária 
a luta pela libertação da mulher; a sua mac iça saída da casa e incorporação 
no campo do trabalho remunerado. 
Neste sentido, nós reclamamos: 
- 'stabilidade de emprego e iguais oportunidades de promoção para homens e 

mulheres. 
- Igual acesso a formação profissional. 
- Nenhuma discriminação de salários entre os dois sexos. 
- Nenhuma discriminação devida a situações de gravidez ou casamento, sendo 
os seus efeitos igualmente da responsabilidade do pai, marido, família e da 
própria sociedade. (... 

Extraído do Manifesto de "Mijeres L.ibres" 
publicado em "Fragua ocial", 17 

LJ C..4 	 CA ii 
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SEXUALIDADE REPRIMIDA: 

O MASSACRE DOS PRAZERES 

No é sé o desenvolvimento intelectual/cultural e físico da mulher 

que foi e continua a ser reprimido: é também o seu desenvolvimento 
erético, ao considerar-se a sexualidade um meio para chegar a um fim 
- a procriaçao, ou a prostituição (Marcuse. Por isso no sé toda a 
sexualidade é reprimida, como mais fortemente ainda a sexualidade fe-
minina e todas as formas que nao têm como fim a procriação (como a 
homossexualidade). As formas de a reprimir sao variadas e desvairadas: 
desde as leis e as práticas que proibem a contracepço e o aborto, que 

condicionam o número de filhos, que impedem os(as) homossexuais de 
viverem pelo menos como os(as) outros(as), que sé reconhecem o casal 
institucionalizado por um contrato (no registo ou na igreja, mesquita 
ou sinagoga...), até as práticas tradicionais e culturais" de mutila-
ções sexuais praticadas nas mulheres desde novas (pelo menos 30 milFs 
de mulheres sofrem ainda hoje essas mutilações, excisões e infibula - 
ções ... ), passando pela separação de sexos nas escolas, fábricas, lo-
cais de trabalho, casa, etc, sempre em nome da humanidade, dos valo -
res humanos, do prazer do homem, da vontade do poder. 
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Dado que, apesar duma opressão comum, a situação das mulheres no mun-
do inteiro é diferente, torna-se difícil falar sobre a questão do ca-
sal, da liberdade sexual, da contracepção, das violações constantes 
quando existem mulheres que, em virtude das mutilações a que são sub-
metidas, dizem: "o amor faz mal". Não é no mundo ocidental, mas é nu-
ma grande parte da Terra (África e Préximo-Orien te) . sem falar na A-
sia. 
I\Jés, mulheres, sarros internacionalistas porque sé passaremos a ser 
sujeitos quando todas nós, e não apenas uma parte, nos libertarmos da 
opressão milenária que sofremos; por isso, se nós, as mulheres ociden-
tais, devemos continuar a lutar pela contracepção e o aborto, livres, 
conscientes e gratuitos, pelo direito a homosexualidade, pelo direito 
dos 1'oven à vida sexual, devemos também lutar pelas mulheres que vi-
vem em condições bem piores do que as nossas, ajudá-las na sua luta e 
a exigirem mais do que, por exemplo, o casal monogâmico (caso dos mão-- 
metanosque podem ter 3 ou 4 mulheres). 

nosso corpo e a nossa mente foram e são ainda mais coisificadas do 
que as do homem: lutar pela nossa existência (pelo direito a ela!) é 
lutar pelo direito de viver para toda a gente. 
Se o homem é reprimido sexualmente e principalmente quando é jovem, 
a mulher é-o muito mais e com bastante violência. Nas sociedades oci- 
dentais desde menina que é educada em função do lar - ser mãe, ser es-
posa - e em função da preservação duns milímetros de pele a que se 
chama hímen e cuja existência determina a virgindade, que deve ser 
mantida até ao casamento. Assim a mulher-filha terá brincadeiras di-
ferentes do homem-filho que é seu irmão e que será seu marido; desde 
pequenos que se habituam a ver (e aos pais) em papéis/funções dife-
rentes e logo com futuros diferentes; assim a rapariga não poderá sair 
sozinha, sair a noite, ter grandes amizades com o sexo oposto; será 
encaminhada para obedecer a autoridade representada no homem-pai-irm&-
-marido-patrão; será mentalizada no sentido de que"a mulher foi feita 
para se sacrificar". No prazer, não se fala - prazer de escolher a 
profissão que se quer (apesar de tudo...), prazer de sair com quem se 
gosta. prazer de pensar por si, prazer no amor. E este o ponto que nos 
interessa aqui: a mulher tem direito ao prazer, dado que é consideracb 

secundário face ao prazer do homem. A mulher deve fazer tudo para a-
(Jradar ao homem, esquecendo-se de si mesma; o que interessa é ELT. 
"Ia é um apêndice dele (Eva saiu da costela de Adão). 
Na relação sexual a mulher deve ser passiva, mas não tanto que possa 
diminuir o prazer do homem. Deve regular-se pelos movimentos masculi- 
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nos e ter orgasmo quando o homem tem. Deve considerar as carícias, os 
beijos, como secundários, como preparatórios do grande acto em si. 
flra acontece que o único sexual válido não é o falo, como Freud 
pretendia, e que por isso pensa no masculino toda a psicanálise (com-
plexo de castração, complexo de Edipo, a mulher não mais que um homem 
castrado, a insuficiência genital...) e logo a mulher como o não-ho-
mem. A mulher possui orgãos próprios de prazer sexual. Como tal, fa-
zer amor, não deve ser dar prazer ao homem e por acréscimo a mulher, 
na medida em que até é melhor que a mulher tenha algum. Deveria ser 
dar prazer aos dois e a cada um. E como parece ser verdadeiro terem 
a mulher e o homem capacidades e ritmos diferentes a mulher pode ter 
orgasmos sucessivos) é necessário acabar com o mito da necessidade do 
orcjasmo simultâneo. 

pois necessário colocar o problema das alternativas a sexualidade 
tradicional resultado da sociedade falocrática, patriarcal e capita-
lista), sexualidade fundamentalmente ao serviço do homem e que ignora 
a psique e também o corpo da mulher. Pensamos que estas alternativas 
passam pela desgjiçãoda família de hoje, cono célula que perpetua 
o poder e a ideologia dominante. 
Claro que hoje e aqui em Portugal é necessário e urgente continuar a 
luta contra o mito da virgindade, mito que tantas situações trágicas 
e terríveis provoca por esse mundo rural e também urbano); combater 
os argumentos de que a mulher deve ir "pura" para o casamento e o ho-
mem com experiência (argumentos com raízes profundas no mito da virgem-
-mie). as ideias bem difundidas de que, tirando as prostitutas (e es- 
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sas porque são imoruis, depravadas, vendem-se!, a mulher não tem gran-
de necessidades de prazer, de ter relações sexuais com quem quiser. en 
suma, de ter o direito de dispor do seu corpo. Direito que, logicamen-
te claro está, lhe é negado ao nível do número de filhos que pretende 
ter: a contracepcão ou é impedida ou sé é permitida nos métodos mais 
falíveis, o aborto proibido e punido por lei. Assim, é também neces-
sário lutar tnão há dúvida que a mulher tem de lutar em todos os la-
dos) pela contracepção e aborto livres e gratuitos, integrados num 
serviço de saúde também gratuito. mas que não imponha, subtilmente ou 
n xo . nenhum medicamento ou método - ou seja, que a informaço esteja 
sempre presente para que o método escolhido o seja conscientemente. 
oje em dia fala-se e usa se bastante a pílula e o esteritete, meios 

anticoncepcionais extremamente seguros, mas que fazem da contracepção 
uma actividade feminina solitária, reservada a um sexo assimilado a 

uma máquina de prazer. É sempre a mulher que toma a responsabilidade 
da gravidez e logo também da contracepç&o. Assim a contracepção pode 
tornar-se uma forma de medicar as mulheres em proveito dos homens: as 
mulheres correm todos os riscos e o companheiro nenhum.., quando o 
prazer é dos dois! 
Outro problema com que as mulheres se deparam é o das violações - 
no só as feitas na rua, por desconhecidos, mas também as "familiares' 
feitas pelo marido, no cumprimento das obrigações conjugais... ou por 
familiares como o pai, o padrasto, o irmão, etc, quando se é jovem. 
' difícil lutar contra qualquer delas, mas é necessário que essa luta 
se faça: tal situação é bem o reflexo da forma como a mulher é encara-
da inferior, menor, infantil, sem direito a dispor de si, "feita" pa-
ra servir os outros, e da maneira como os homens vêem a sexualidade, 
também eles castrados e alienados pelas normas, ideias e fantasmas Ti -
criaram e ajudaram a criar. 
Dentro da mesma linha é preciso que as mulheres reivindiquem a rua, o 
direito a andar na rua a qualquer hora do dia. Na realidade aquela 
continua a 'ser" dos homens e principalmente a noite; se uma mulher 
(ou duas, ou três) sai a noite e é violada, a resposta imediata é: quem 
a mandou andar sozinha a noite? Já sabia que estava sujeita a que isso 
lhe acontecesse. .Andam mesmo a espera disso Ou então afirma-se logo 
que foi a mulher que provocou o homem e este, claro, respondeu em for-
ma. 
zn conclusão: muitas são as formas da opressão da mulher, e a sexua-

lidade é uma delas, e das mais fortes, sendo por um lado o reflexo da 
discriminação e opressão que o metade feminina da humanidade sofre nos  
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outros campos, e por outro lado o modelo de todos os nossos comporta-
mentos. Outras questões mereceriam referência, como a família, a pros-
tituição, a educação, os filhos, pois são extremamente importantes. 
Optamos no entanto por desenvolver (pouco embora) umas em detrimento 
de outras,cuja problemática é mais conhecida. 

urgente que mudem as relações mulher-homem, assim como as mulher-
-mulher e homem-homem. Por isso comecemos a mudar o que é possível: 
lutemos já por uma sexualidade livre para todas e todos, por um me-
lhor estudo da contracepção, peloas violações e das leis restriti-
vas (aborto, homossexuais, etc). Se esta luta diz principalmente res-
peito às mulheres, deve englobar no entanto os homens, porque a sés 
- sé mulheres ou só homens - a transformação total não será possível. 

A NTOLOGri A 

O V1OR F A Z Mil.. 

FJas são hoje em número de trinta milhões, segundo as estimativas, 
inferiores sem dúvida a realidade. Trinta milhões de mulheres e ra-
parigas excisadas, cozidas, infibuladas com a ajuda de lâminas de, 
barba, de facas, de cacos de vidro, de sílex, de espinhos de cacto. 
Trinta milhões -  de "inválidas eróticas", para utilizar a expressão 
de ienoite Groult ('Ainsi soit-elle"). (...) 	 - 

A forma mais"doce" consiste ia ablação da cabeça do clitoris com 
um instrumento agudizado, geralmente uma lâmina de barba. (... 

A forma mais espalhada no conjunto da África, incluindo as popula-
ções coptas e animistas, consiste na excisão total do clitéris, bem 
como dos pequenos lábios. ( ... ) 
As descrições mais alucinantes feitas em Khartum dizem respeito a 
última e mais radical forma: a infibulaço (...) onde se trata da 
ablação do clitóris e dos pequenos lábios, e em seguida da costura 
dos grandes lábios, cujas paredes, interiores foram postas ao vivo 
para que se possam soldar. Esta prática é de regra em todo o corno 

África: 
	- . 	. 	, 	.. 

	Etiópia - - 	COc 
de Africa: Somalia, Djibuti. a maior parte da r..tiopla (bem o Ogaden 
e a ritreia), Sudão. Alto-Egipto, norte do Kénia e da Nigéria, 
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em numerosos pontos do Man. ( ... ) 
"A noiva dirige-se a casa do marido o qual, tendo-a despojado dos 

vestidos, a fustiga até ao sangue com um chicote de pontos de coiro 

chamado burbache'. (...) Como o marido não pode desflorar a esposa 
com a verga, ele utiliza nessa função um punhal de duplo gume. Com  
um golpe seco, ele mergulha o punhal na vagina que, rasgada, sangra 
abundantemente. (...) Em seguida, ele penetra a mulher. (...) 

No dia seguinte a noite de núpcias, o marido coloca ao ombro o punhal 
ensanguentado e vai, fazer visitas com o fim de recolher a admiração 
geral". 
A frigidez é, para estas mulheres, uma quase-fatalidade: 80% das 
mulheres infibuladas examinadas pelo professor Shandall nunca tinham 
experimentado prazer sexual, e oitenta delas ignoravam mesmo.. • a sua 
existência. ...) 

Extractos dum artigo de Claire )risset 
publicado no jornal "LeMonde" , de 28 
de Fevereiro de 1979. 
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UNIA NOVA SEM ALIDADE 

Foram apresentadas propostas sobre uma nova sexualidade, que nada teria de 
genital, nem de procriadora. Propostas que preconizam a homossexualidade fe-
minina, face as velhas, decrépitas e estereotipadas relações sexuais "de sem-

pre"... Como um grito unânime, pedia-se um mundo de mulheres onde não tives-

sem cabimento as relações de dominação e de poder, tanto económico como se-
xual, a que nos submetem os homens. Todos os homens, acrescento eu. Tanto de 

direitas como de esquerdas. O poder fálico iguá-la-os e destrói-os ao mesmo 

tempo. 
Também se discutiu sobre o conhecimento do próprio corpo, como alternativa 

a medicina tradicional, quase toda nas mãos dos homens, sejam eles genicólo-

gos, homens de ciência ou investigadores. Contra a medicina masculina, pode 
perfeitamente desenvolver-se a feminista, que têm procurado afogar, e que 

durante séculos as mulheres detiveram, sempre de maneira clandestina e dis-

farçada. Aquilo a que os homens deram em chamar "bruxaria", e por isso as 

queimavam, porque acima delas estavam os interesses religiosos, sociais e 

políticos da ideologia dominante. 

Disse-se "basta!" aos anticonceptivos, ao divórcio e ao aborto, que em de-

finitivo não são senão meios que favorecem os homens, o sistema e perpetuam 

a escravidão da mulher e a existência da família. Contra tudo isso: nova se-

xualidade! Abaixo as formas caducas e apodrecidas de toda uma sociedade que 
durante séculos manteve as mulheres como simples objectos perpetuadores da 

espécie. ( ... ) 

Karmele M. Barrobes, sobre um Congresso de 
Feministas Radicais realizado em Inglater -

ra em 1977. Extraído de "Ajoblanco". n° 2. 
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A COMUNA ER6TICO - AMOROSA 

fl casal, codificado ou não por um contrato de casamento, que se pro-
cura salvar por meio de relações extra-casal, adúlteras ou não, não é 
seno uma forma liberal avançada e nunca a superação das suas limita-
ções. r'iús queremos investigar aquilo que na infância dos nossos dese-
jos condicionou as raparigas para uma feminilidade dominante, aquilo 
que as obriga a responder passivamente as exigências da masculinidade 
e que faz que hoje, ao pretender transgredir a relação codificada da 
aproximação amorosa, se choquem com o que nelas foi reprimido quando 
crianças. rslás somos simultáneamente mulher, homem e criança. Porque 
é que a subjectividade e a ternura haveriam de ser apanágio das mu-
lheres, o lúdico das crianças e a temeridade dos homens? 
1ecusar uma vida onde ontem será ámanhã, recusar esta miséria moder-

na que encerra os seres na vida de família, no casal, ou na solidão 
nZodesejada,e ser obrigado a perder a sua vida ao julgar ganhá-la. 
'edes de indivíduos autónomos, tal seria a nossa alternativa contra 

os limites das instituições afectivas e contra a solidão ansiosa. ( ... 
Nós combatemos também a concepção do amor-mercadoria, tal como esses 
lamentáveis filmes pornográficos, esse inverso da moral puritana ou 
esse erotismo espcctacular; nós temos seis sentidos e não desejamos o 
amor por procuração. 
fim, talvez como vós, como tu, nós estamos insatisfeitos da vida, da 

sociedade. Nós temos se calhar aproximações e exigências similares, 
mas caminhamos lado a lado sem nos vermos, sem comunicarmos. Amanha 
será tarde, arriscamo-nos a ter passado do estado de letargia a morte 
definitiva, a não termos mais projectos. Contra o desgaste do quoti-
diano, um sorriso levado as suas últimas consequências pode mudar o 
curso duma vida. 
Todos os casais têm os seus problemas: alguns encontrarão no encor-
nanço um lamentável paliativo pois ele ão é senão o produto da hipo-
crisia burguesa: outros, tendo escapado a armadilha da instituição, 
entregar-se-ao com mais transparência a relações extra-casal, e será 
ento o casal rotativo. Mas tudo isto será sempre uma vúlvuLa de se-
gurança da relação privilegiada. E então, ao longo dos , instalar-
-se-á uma relação de tipo sadiano: um desejo de agredir c u'r (e vi-

ce-versa), de lhe fazer mal, aparecerá, pois a relação intLLiida frus- 
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tra outros desejos. Virá então o te;:o das pequenas chantagens afecti 

vos que conduzirá a unia espécie de prostituição legalizada de um dos 
esposos, e quantas vezes o casamento não é mais que isso, POFIZ 1uem 
;)ode afirmar que terão sempre cada vez mais vontade de prazer?A qua-
lidade do orgasmo baixará no tempo e no espaço. Ao longo do tempo, 
que 4 que resta dos amorosos quando não há uma superação histórica 
completa evoluindo para uma relação de autonomia equalitária ? A aman 

te torna-se mãe, mesmo sem filhos, uma espécie de refúgio afectivo; 
a companheira e o companheiro também divergem e perde-se a historici-
dade da sua relação. Os desejos tornam-se assim regressivos, nós pro-
curamos reencontrar a mãe, identificando paradoxalmente a mulher i 
nossa própria mãe, e inversamente, ela procura a segurança, a esta-
bilidade e a autoridade dos pais de família. O que dá como resultado 
esses casais sólidos que bem conhecemos, onde o imprevisto já quase 
não existe, onde os parceiros têm profunda necessidade um do outro 
mas não o amam apaixonadamente, têm mesmo, as vezes, tendência para 
detestá-lo. ( ... ) 
O amor plural não é o que a canalha burguesa e stalinista chamam o 
"party", é uma pesquisa apaixonada e harmónica com várias outras in-
dividualidades autónomas. E não ser mais proprietário nem propriedade, 
4 tomar a livre disposição do seu corpo e do seu espírito. ( ... ) 
A comuna erótico-amorosa tem a sua origem histórica em certas tribos 
indianas onde as relações amorosas se não inscreviam nas estruturas 
familiares. A comuna erótico-amorosa seria uma forma moderna de tribo, 
inscrevendo-se numa problemática de sociedade sem Estado çe mesmo con-
tra ele) e pela completa soberania dos indivíduos sobre a sua própria 
vida. 
A comuna erótica é uma federação de desejos afinitários, sobre uma 
base de projectos individuais e colectivos para a realização das po-
tencialidades amorosas de cada um. (..J 
Nós queremos o fim de todos os massacres, e em particular do dos de- 

sejos. (... 

Os Guerrilheiros do Prazer 

(Extractos de "Vers les riva(les d'une autre 
galaxie de l'amour" - r'lontpellier, 176) 
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FEMINISMO E ANARQUISMO 

A unio faz a força, reforça a solidariedade. As mulheres, para se 
libertarem da situação opressivo e discriminatória em que se encon-
tram necessitam de se unir, de juntar a luta individual a luta colec-
tiva. Assim nasceram os grupos de mulheres, assim nasceu o feminismo. 
As declarações sobre os direitos das mulheres e a necessidade de luta 
e uniao devem ser to antigas quanto a opressão da mulher. No entanto 
no século XIX que se assiste a movimentações importantes de mulhe-

res em luta pelos seus direitos e afirmação como pessoas, principal-
mente nos E.U.A. e na Inglaterra. 
'Tm 148, a declaraç&o de Seneca Falis marca de certa maneira o nas-
cimento do primeiro movimento feminista: '...A história da humanida-
de é a história das repetidas vexações e usurpações por parte do ho- 
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rsem com respeito i mulher, e cujo objectivo directo é o estabeleci-
mento de uma tirania absoluta sobre ela....) Ao empreender a grande 

tarefa que temos diante de nas, antecipamos que não faltarão os con-
ceitos errados, as mós interpretações e as ridicularizaçães; porém, 
apesar disto, estamos dispostas a conseguir o nosso objectivo, valen-
do-nos de todos os meios ao nosso alcance. Vamos utilizar agentes, 
vamos fazer circular folhetos, aresentar petições as câmaras legis-
lativas do Estado e nacionais, e assim mesmo tentaremos chegar che-
gar aos púlpitos e a imprensa para a pôr do nosso lado. Esperamos 
que esta convenção seja seguida de outras convenções em todo o país 
Este manifesto é de certa forma a mãe de todos os manifestos femi-

nistas, ao consagrar dois pontos essenciais: a constatação da opres-
são e exploração da mulher e a necessidade de, por todos os meios, 
lutar contra essa realidade. Por isso não nos alongamos mais aqui 
sobre o feminismo; alguns textos mais recentes vêm na Antologia. 
Apenas focamos que, na verdade, os grupos de mulheres foram insulta-
dos, humilhados, rflicularizados, mas que conseguiram atravessar a 
longa prova do séc. XIX / princípios do séc. XX. 
Os grupos feministas, ou de mulheres, são por isso, hoje, grupos que 
tentam lutar, por meios variados, pelo reconhecimento e afirmação da 
mulher enquanto pessoa. O seu trabalho - difícil, com paragens, con-
cessões - abarca todos os sectores do quotidiano ttrabalho, sexuali-
dade, família, escola, etc), ai:-da que seja muitas vezes parcelar, nu 

prática. 
Uma das particularidades destes grupos, como de outros cuja activi-
dade Se centra a volta de questões 'marginais' - ecologia, anti-mili-
tarismo, etc - é a sua dinâmica e o seu funcionamento: são, regra ge-
ral, de pequena e média dimensão, não burocratizados, com grande li-
berdade-de actuação para cada um dos seus membros e funcionando o me-
nos hierarquicamente possível - ou seja, no fundo, estando de acordo 

com o fim que pretendem: a abolição de todas as hierarquias e opres-
sões. Por estes motivos, os grupos feministas têm uma prática anar-
quista. Aquilo que o anarquismo lhe poderá trazer será uma visão mais 
global da sociedade e um passado de luta colectiva. Mas foi o femi -

nismo que chamou a atenção para as mulheres, inclusivé a dos anarquis-

tas. 
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ANTOLOGiA 

MUJERES LIBRES" 

MUJERES LIBRES (Mulheres Livres) é uma organização anarquista-femi-
nista originariamente fundada pouco antes do início da Guerra Civil de F.s - 
punha, em Julho de 1936. Grande parte das suas militantes eram camponesas 
das aldeias, mas muitas residiam também nas grandes cidades. Elas dedicaram 
a sua actividade a educação e consciencialização das mulheres e, com o re-
bentar da guerra, ajudaram a causa anti-fascista enviando roupas e alimentos 
pura as trincheiras, organizando e guardando centros para orfãos, preparando 
operárias e gerindo crechas, e muitas outras formas. Elas criaram também um 
centro de educação e recuperação pura prostitutas. e publicaram um boletim 
onde expunham as suas ideias e actividades e no qual denunciavam a atitude 
de muitos homens que se intitulavam de anarquistas mas tratavam as "suas" 
mulheres como criadas. 
No entanto,"Nolheres Livres"n&o limitou os seus esforços a guerra anti-

-fascista; as suas militantes tomaram parte activa na revolução que, para-
lelamente a guerra, se instalou nas cidades e nos campos. 
Em 1976-77, pequenos grupos de jovens (essencialmente estudantes universi-

tárias), inspiradas pelos princípios e acções de "Muj eres Libres" em 1936-39 
voltaram a estruturar esta organização, mais ou menos na mesma linha dos 
anos trinta. ...) 

MULHERES LIVRES 

'MANIFESTO 

1. A SITUAÇÁb DA MULHER 
A opressão e discriminação contra a mulher nesta sociedade está presente tan-

to a nível econômico como ideológico. Anhos estes níveis estão estreitamente 
relacionados entre si, e reforçam-se mutuamente. 

A - Nível Económico 
I\Tés consideramos a opressão a nível económico no seu duplo aspecto: como tra-

balho doméstico não remunerado, e como trabalho remunerado fora de casa. (...) 

13 - Nível Ideológico na Vida Q.iotidiana 
Jurídico - A lei sempre considerou a mulher como inferior (O homem, como e-

terna "menor" ou como ente atrasado. 
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F1uccção - Nem para os homens nem para as mulheres a educação é uma ajuda no 
desenvolvimento do seu potencial humano. A educação é sobretudo a aprendiza-
gem dos papeis sexuais que esta sociedade masculina nos designou. No entanto 
os homens são educados com mais cuidado e atenção como seres socialmente mais 
"valiosos" e importantes (agressividade, competitividade, iniciativa, espíri-
to de decisão, capacidade de fazer carreira, etc). As mulheres, pelo contrá-
rio, são preparadas e educadas só para desempenharem um papel passivo no mun-
do, um mundo onde elas só podem ser subservientes para com outros criadas, 
educadoras de infância, domésticas, etc). 

Política - A exclusão das mulheres dos centros de decisão política (tanto 
de direita como de esquerda) passa despercebida a muita gente. 
Mo entanto, nenhuma destas duas tendências políticas hesitaram em utilizar 
as mulheres para chegar aos seus fins: a primeira - o poder estabelecido - 
tem usado as mulheres como travão conservador (a submissa mulher fura-greves 
ou a veiculadora da dominação ideológica na família); a segunda a chamada 
oposição - só tem dado alguma importância as mulheres, enquanto parte da mas-
sa eleitoral, pois que os seus próprios militantes femininos sempre ocuparam 
posições de segunda e terceira ordem nas suas organizações. 

Cultura - Entendida no seu sentido mais comum: filmes, literatura, lingua-
gem, etc, a cultura é quase sempre a expressão e o reforço do sistema de va-
lores masculino, o qual considera como "naturais e inatos" certos atributos 
exclusivamente masculinos, que são puras aquisições culturais. 

II. FACTORES QUE MANTf1 ESTA SITUAÇKO 

Quem está interessado na manutenção desta situação de discriminação contra 
as mulheres, ou só aceita modificações de detalhe? 

A - Os homens: 
fls maridos, pais, etc, utilizam esta situação opressiva para aliviar as suas 

frustrações criadas por esta sociedade alienante. Por último, a discrimina-
ço das mulheres interessa a todos os que querem manter esta sociedade opres-
sora. 

B - A classe dominante: 
1.r.bitendo as mulheres no trabalho doméstico, os capitalistas poupam par-

te do custo de reprodução e manutenção da força de trabalho, ou seja, a pro-
dução de bens necessários a sociedade através da realização de trabalho não-
-remunerado. 

2.Considerando as mulheres como responsáveis pela reprodução e trabalho do-
méstico, ou seja fundamentalmente como "donas de casa", os capitalistas têm 

sua disposição uma abundante e barata força de trabalho para quando for ne- 
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cessário; isto perpetua a noção da mulher (especialmente o mulher casada) co-
mo uru permanente exército industrial de reserva. 
,. O confinaneento da mulher entre as quatro paredes da casa perputua a fa-

mília como unidade de uni conceito da mulher como veículo de urna escala de 

valores de dominação. 

III. CDMO Nós ffiIINDENOS LUTAR CONTRA A DISCRIMINAÇÃO 

Nós acreditamos que a libertação das mulheres só pode ser conseguida, para 
além do base económica, pela simultôneci destruição  das soneiras e hábitos 
de vida e de pensamento que lhe correspondem. Assim, a luta pela libertação 
da mulher deve ser conduzida para uma frente revolucionária juntamente com 
os trabalhadores, mas como frente especificamente feniinista, tal no caso de 
outros sectores oprimidos nu sociedade (jovens, homossexuais, minorias raci- 
ais, etc). (. ..) 

Também as lutas contra a crimincilização do adultério, pelo controle dos nas-
cimentos e o aborto livre, pela legalização do divórcio e a eliminação das 
distinções jurídicas entre filhos legítimos, ilegítimos e naturais, são pon-
tos que podem ser muito bem assimilados pelo sistema, mas representam também 
pura as mulheres o quebrar de cadeias particulares que constituem obstáculos 
consideráveis para urna livre tomada de decisões e o assumir do seu destino 
pelos próprias mulheres (cadeias como são a ideia de sexo como prOCriaÇão, 
do casamento para toda a vida e como ánica maneira de ter filhos e relações 
sexuais, etc). 
! facto, a libertação das mulheres só pode ser conseguida através de urna 

transformação radical da sociedade, e as reivindicações que apresentamos 
n poderiam por si sós atacar o sistema capitalista, mas nós acreditamos 
que elas podem numa certa medida enfraquecer a base em que ele repousa. ....) 

Extraído do Manifesto de "Mujeres Libres" 

1078) 
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ANARCO - FEMINISMO 

Nós não queremos s6 a Libertação do capital mas uma completa revolução 

sexual-social, a libertação simultânea do capital, do patriarcado e do es-

tado. Não mais revoluções por procuração 

FEMINISMO 

Pc todas as opressões. a mais fundamental é a do patriarcado, a da domina-

ção dos homens sobre as mulheres. Eela está patente em toda a parte. Como mu-

lleres, nós estamos marcadas desde o berço para uni papel sexual socialmente 

subordinado. Fomos ensinadas para a passividade e para domesticidade - sempre 

esmagando a nossa personalidade pararornarem mães e esposas. Nós somos pre-

paradas para encontrar e desposar o Sr. Cortês, fazer a sua família e viver 

felizesdai en diante. Esta família nuclear é a base económica (lo capitalismo. 

Cada família Isolada possuindo a sua casa inópria, carro, aspirador, máquina 

de batidos e televisão. ajuda a criar o falso consumo de supérfluas comodida-

des. A família nuclear duplica os principais meios de socialização do capi-

talismo. Nós começamos a interiorizar o conceito de propriedade, não só com 

os móveis da casá. mas também com as crianças. Nós aprendemos a aceitar a dl-

vis.o sexual do trabalho, quando a mulher cozinha e limpa a casa e o homem 

"vai para o trabalho". 

,,entro desta famj li a, a mulher é propi' icilade sexual do lomem. e ouuitas vezes  

sueita ao exercido de um poder absoluto. ao  nível da violência física eda 

violação. Dado que a sociedade recusa a mulher a sua independência económica. 

as mulheres não podem facilmente escapar a esta situação. 

t'iand a mulher trabalha fora de casa, os nossos ganos são em geral menores 

do que os dos homens, o que torna Impossível para muitas mulheres ter uma fa-

mília ao seu encargo. Ao mesmo tempo, como a família serve de refúgio onde 

toda a emoção e afecto são Isolados. os Seus papeis insi 1 Iticionaís fazem de 

espelho da estrutura básica de poder existente na sociedade: o homem como se-

nhor, a esposa como criada, as crianças como propriedade. 

or toda a parte. também, a ideia da mulher como objecto sexual: vestindo 

automóveis nas exposições (lOs mesmos, despindo-se nos filmes, vendendo li.ções 

para a barba na televisão, etc. Por toda a parte as mulheres são mais objec-
tOs (IC propriedade. viementos dum espectáculo, s imho los (lum estatuto social, 

do que pessoas que 1 'm certos (li rei tos, Njesmo (k'ii (lo dos grupos de esquerda, 

nós somos mais vistas como sexo, do que como activistas ou amigas. 
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Estas são as razões pelas quais nós lutamos como feministas. Feminismo é a 
união das mulheres tomando consciência da sua opressão e da necessidade de 

combater a sociedade capitalista machista que conduz a nossa exploração. Ser 

feminista é ser revolucionária. pois a revolução é necessária para se viver 

livremente. O feminismo, ao combater o patriarcado, está combatendo todas as 

hierarquias. todo o dirigismo, todos os governos e a própria ideia de autori-

dade. Ele considera a política não como algo deexterior. mas existindo de 
facto nas relações e nas nossas cabeças. "Não haverá revolução sem a liberta-

ção das mulheres! Não haverá libertação das mulheres sem revolução! 

ANARQUISMO 

Nós perdemos as nossas vidas submetidas ao triplo reino do patriarcado, do 

capital e do estado. Esta subjugação sexual, económica e política que nós ex-

perimentamos a todo o momento, tem como coração um princípio comum: a autori-

dade. Isto é: o exercício ilegítimo do poder, e a nossa obediência a ele. 

Todas as formas de relação nas sociedades do século vinte são caracterizadas 
antes de mais por este modelo de dominação e de submissão. A vida foi redu-
zida à alienação, a actividade ao consumo, o pensamento à contemplação. Em 

tudo, uma coisa nos é pedida mais que tudo o resto; a nossa submissão. Es tu-
do nós somos condicionados para refrear a nossa livre expressão, e obedecer. 
Anarquismo é, perante este quadro, a construção de uma sociedade livre. Anar-

quismo é a criação de uma sociedade onde as pessoas vão tomando conta da or-

ganizaão e da determinação das suas próprias vidas. Anarquismo é a rejeição 
de todas as formas hierárquicas e dominadoras e a sua substituição por formas 

cooperativas de organização colectiva. 

Contrariamente t errada ideia-feita, o anarquismo não rejeita a organização. 
O anarquismo é simultáneamente uma crítica das formas autoritárias de organi-
zação, que provocam a manipulação e a passividade, e também uma teoria da li-

vre organização. Formas de organização que partem da base para cima e de den-
tro para fora. A base de qualquer organização é sempre o grupo autónomo, quer 

seja na base da comunidade de habitação (colectivos), da actividade grupos 

de afinidade) ou da produção (sindicatos). Estes grupos federam-se mutuamen-

te para construir coordenações funcionais, sem perderem a sua autonomia. Ca-

da organização é descentralizada e não-hierárquica. sendo baseada na igualda-

de da rede de conexões de coordenação, e nunca na desigualdade da pirâmide. 
A consequência do reconhecimento de que atrás do que liga o patriarcado, o 
capital e o estado, está o mesmo princípio da autoridade, as relações de 
poder/submissão, impõe a conclusão de que não existirá nenhuma revolução 
sexual-social. enquanto persistir a autoridade, sob qualquer das suas for-

mas. Segue-se também que a autoridade não pode ser destruída por um movimen- 
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to que se baseasse ele-próprio na autoridade. Isto é; o poder do patriarcado. 

do capital e do estado nunca pode ser destruído por organizações que sejam. 

elas próprias. hierárquicas e autoritárias. Em vez disso, a organização revo-

lucionária deve ser o espelho da organização do futuro. 

AN ARCO - FEMINISMO 

A perspectiva feminista revolucionária é essencialmente anarquista. Não só 

porque o socialismo revolucionário está implícito no feminismo revolucioná-

rio. mas também porque o feminismo é anarquista. tanto na teoria como na prá-

tica. Na sua rejeição da autoridade, hierarquia e dirigismo, o feminismo se-

gue a teoria anarquista. No entanto. é neste ponto que o feminismo transcende 

o anarquismo. pois que ele mostra o que de facto são a autoridade, a lucrar-

quia e a liderança: estruturas do poder masculino. 

mas é nos aspectos da organização e da acção que as mulheres se encontraram 

espontaneamente muito próximo do anarquismo. (... ) A ênfase posta no pequeno 

pequeno grupo como a unidade organizativa de base, unindo-se de maneira fede-

rativa para campanhas ou congressos; o acreditar em que as decisões devem 

ser colectivas; a inclinação para a acção directa; a atenção ao nosso quoti-

diano; a necessidade dos grupos serem auto-'suficientes para desenvolverem a 

sua própria dinâmica - tudo isto são exemplos da maneira como as mulheres 

chegaram por elas próprias a uma posição anarquista. ... ) O anarco-feminis-

mo está-se configurando conscientemente. ao  exprimir e realizar o anarquismo 

no interior do movimento das mulheres. O anarco-feminismo consiste no reco-

nhecimento do que existe de anarquismo no feminismo, e no seu consciente de-

senvolvimento. (... 

Nós queremos nada menos que a liberdade completa - a revolução sexual-social. 

a destruição criadora da tripla dominação do patriarcado. do estado e do ca-

pital. Nestes termos. o anarquismo não tem outra outra escolha senão tornar-

-se consciente e activamente feminista - tal como o anarco-feminismo consiste 

em tornar consciente o anarquismo no feminismo.., ou deixar de existir. 

vo editor do jornal anarco-

). n° 1. Londres. 19'i7. 
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PATROAS E CRIADAS 

As mulheres não sao portanto solidárias enquanto sexo, apesar dos mi 
lhares de páginas que sobre isto têm escrito os movimentos feministas. 
Mas estao ligadas, em primeiro lugar. aos seus interesses de classe: 
os interesses das burguesas e os das operárias nao coincidem. Apesar 
da evidente negaçao da personalidade da mulher, que tem de viver em 
funço do papel que o homem lhe atribui, quer ela seja doméstica ou 
boneca de luxo. nós não vemos como é que as suas lutas poderiam con 
fluir. A nienos que a mulher burguesa rejeite, ao mesmo tempo. não as 
vantagens que a sua classe social lhe proporciona. mas a sua 	pró- 
pria classe social. tcmando consciência de que ela não pode rejeitar 
o domínio do homem sobre a mulher sem rejeitar igualmente a explora 
ço do homem pelo homem. 
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O erro dos movimentos feministas foi sempre o de querer conciliar 
dois elementos indissociáveis, e pretender que uma criada se sinta so-

lidaria, enquanto mulher, cio patroa que a explora o que s6 mostra 
que nunca se sofreu a exploração e se tiram conclusões na penumbra 
de um gabinete de trabalho, sem qualquer contacto com a realidade. 
E preciso ver que entre -as reivÍndicacões dos movimentos feministas 
há umas que, se bem que justificadas. não deixam de ser perigosamente 
reformistas: seja o salário igual a trabalho igual com os companhei-
ros masculinos, seja o salário para a dona-de-casa, etc. Com  efeito, 
seria estúpido pensar que o sistema capitalista não poderia absorver 
estas reivindicações. Ele pode perfeitamente subsistir aceitando a 
igualdade de salários com os homens perante ,o mesmo trabalho; do mes-
mo modo que o aborto e a contracepção livres em certos países nunca 
perturbaram as estruturas capitalistas: como o facto de dar um salá-
rio as trabalhadoras caseiras sé consolidará o sistema, com uma ima-
gem de falsa libertação. Há outras reivindicações que podem parecer 
mais revolucionários e que são propostas pelos movimentos feministas 
mais extremistas: é a luta contra a falocracia sob todas as formas e 
daí deriva que o simples facto de ser homem comporta inevitavelmente 
uma parte de falocracia. Em.consequéncia, estes movimentos dizem as 
mulheres para constituir um partido -- político ou apolítico onde 
nenhuma mistura- de sexo seja permitida. 
f' do interesse da classe capitalista ver desenvolver-se tais movi--

mentos, onde as mulheres ataquem o domínio masculino dizendo: 'a luta 
revolucionária deve atacar a classe patriarcal mais ainda que a das-
se capitalista, pois que esta não é senão a representação histérica 
da primeira". Assim, dividindo a classe operária entre fêmeas e machos, 
para além das divisões alimentadas pelos capitalistas entre operários 
de diferentes nações, línguas e cores de pele, ajuda-se a que mais es-
ta diferença seja interiorizada pela própria classe operária. 
- O facto da mulherser oprimida no sistema capitalista não depende dos 
homens, mas antes do ,próprio sistema capitalista, atravs de uma edu-

cação e da invasão dos espíritos dos trabalhadores machos e fêmeas 
por valores propriamente capitalistas, nas escolas, na r'dio, na te-
levisão, -nos jornais, etc. Mesmo se o seu movimento de libertação 
atingisse os objectivos acima enumerados, a mulher não seria mais 

livre por isso.  

FEDERAÇRO ANARQUISTA FRANCESA 
(contribuição ao debate prepara-
tório do Congresso de carrara. 78) 
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ESSE INCÓMODO FEMiNISMO... QUE NAO SE CALA 

Porquê o constante denegrir do feminismo? Porque nãotem ele direi 

to de cidadania na nossa democracia avançada? )lesmo os seus simpati-

zantes toleram-no mais do que o apoiam. Eram mais entusiastas do tem-

po de Carlos X. Luis Filipe o mesmo Mac Mahon. E Jean Rostand morreu 

há pouco. 

Hoje, as grandes formações eleitorais são unãnimes em rejeitá-lo: 

aurem-se os braços as mulheres, fecha-se a porta ao feminismo. 
Combatido pelo paternalismo liberal em nome da feminilidade, pelo 

paternalismo marxista em nome da solidariedade (de classe), o femi-

nismo é o bode expiatório de todos. Com  o terrorismo, ele é o único 

ismo que goza de unanimidade de todos os partidos. 

Este facto que, aparentemente, não surpreende os observadores polí-

ticos. é. na  realidade, surpreendente. 

Quando a direita reaccionária, aquela a que Edgar Faure chama a 

"direita da grande recusa", se opõe ao feminismo, ela é perfeitamen-

te lógica. Ela contesta o radicalismo dos direitos do homem e o femi-

nismo exige. justamente, a extensão de tais direitos. . 

Que tem pois de maldito esse feminismo que ganha batalhas a que lo-

go é arrancado o benefício moral e político? E como explicar que quem 

bate a porta com mais força sejam precisamente os aliados de longa 

data 7  Claro que nem os socialistas nem os comunistas contestam os 
princípios, mas, no Interior do partido. rccusa-se,s mulheres um com-

bate específico a que se chama divisionista. 

A massa dos homens recusa visceralmente a igualdade com as mulheres. 
Embora verosjmil. não creio, no entanto, que seja a verdadeira ex-

plicação. Penso que hoje o feminismo incomoda muito mais os políticos 
do que os eleitores. 

Porque o feminismo não é somente um movimento reivindicativo contra 

unia discriminação, ele é antes de mais um humanismo, isto é. uma cons-

ciência e um desejo de universalidade baseados numa cultura. As Iluma-

nidades. O feminismo é um estudo, uma investigação. uma erudição, um 

ensinamento. Uma visão nova ou complementar, se preferem, do lomem e 

da sua política. O feminismo, como todo o humanismo, tem de cartesia-

no o facto de repor tudo em questão a fim de julgar por si próprio. 

As mulheres dizem: "Após anos de experiência, de reflexão, podemos 

hoje demonstrar que o mundo não 6 exactamente aquele que é desa -ri to 

pelos homens. Assim, vamos contar outra história tia Igreja, outra bis-

tória da Revolução Francesa, outra história dos soviéticos". 
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O novo feminismo é, antes de mais, urna cultura. Uma contracultrira que 
acusa muitas vezes o homem. 

Ora se Irá coisa que os homens não suportam, tanto em casa como na 

tribuna, é que uma mulher lhes diga que não têm razão. Como pôr em dó-

Vida a sua boa-fé, a sua generosidade? t dúvida chamam eles sempre a-

gressividade. Ora é certo que o feminismo é uma grande dúvida. 

Pensam que será agradável a Georges .11arcltais ouvir dizer que as mu-
lheres Já não acreditam que o capitalismo seja o único opressor das 

trabalhadoras, visto 	as mulheres continuarem a ser exploradas em' 
todos os países do Leste? 

Pensam que ijiterrand tenha vontade de responder a perguntas como as 

seguintes: porque têm os socialistas os mesmos reflexos dos conserva-

dores quando se trata dos interesses das mulheres, e as esquecem? por-

que razão é que nos últimos trinta anos os sindicatos nunca organiza-

ram uma greve geral para aplicação (lo princípio: a trabalho igual sa-

lário igual? Já se fez algum desfile da Bastilha à Nação em defesa do 

aborto? Os homens de esquerda batem-se pelos argelinos, pelos chile-

nos. etc. Pelas mulheres, nunca. (. 
certo que as feministas fazem continuamente perguntas incomodativas. 

Acusá-las pois de aressividade. acentuar todos os excessos inerentes 

aos movimentos marginais, só descreve o feminismo externo, quase fol-

clórico, esses grupos autonomistas que falam de Lacan, troçar de to-

da uma lengalenga político-sexual, escórias de um movimento novo, vivo 

corajoso, é o método habitual que consiste em desconsiderar o adver-

sário a fita de evitar a verdadeira discussão. Compreende-se também que 

certos homens prefiram fugir da infatigável dialéctica dessas mulIere 

tanto mais desagradáveis quanto são muitas vezes mais cultas do que 

eles. 
O que vejo de mais claro na recusa do feminismo por todos os parti-

dos, é que na nossa República os homens decidiram colocar-se entre o 

Estado e as mulheres, como dantes, na Igreja, os maridos se situavam 

entre Deus e as suas companheiras. Mitterrand faia as suas militantes 

como São Paulo as cristãs: "que as mulheres se calem na Igreja.. . Se 

quereminstuir-se, que interroguem os maridos... Que tudo se faça do-

cernente e com ordem" (Aos Cormntios 1, 14). 
Outrora as Antionas eram enterradas, as bruxas queimadas e as incen-

diárias presas. Hoje tapam-se os ouvidos e escreve-se na porta: "Do rot 

disturb". 
FRANÇOISE PARTURIER 

(citado do "Diário de Lisboa", Jan. 78. que por sua vez ha- 

via traduzido do "L.e sonde" 
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TESTEMUNHOS 

ivdith Mcdia. 

MITOS MASCULINOS: A RELAÇÃO ENTRE FEMINISMO E ANARQUISMO 

Vivendo numa cultura dominada por uma imperante mitologia masculina, é di-
fícil para as feministas tomar providências importantes e decisivas que ul-
trapassem a nossa lutá primária contra os mais óbvios abusos das leis e dos 
legisladores masculinos. Mesmo a luta valorosa pela posse do nosso corpo e 
a luta por direitos iguais nos sectores do trabalho e da educação, da nossa 
vida sexual, doméstica e pública é - em substância - apenas um apelo dirigido 
a categoria dos machos, no sentido de que revoguem uma legislação injuriosa 
feita por eles próprios. Mas mesmo se fossem umas tantas mulheres que deci - 
dissem das leis, a estrutura patriarcal em que elas se encontrariam continua-
ria a ser ofensiva por causa da forma de governo intrinsecamente hierárquica. 
Fá um claro desiquilíbrio de estrutura, não só da nossa cultura, mas da nos-
sa inteira civilização. Temos evidentemente razão em combater primeiro que 
tudo por resultados específicos e contra abusos específicos, pois os sofri-
mentos directos e imediatos que nos são impostos, e o seu alívio, são uma 
prioridade que as mulheres sempre compreenderam, com uma capacidade existen-
cial que as leis masculinas não poderão jamais tomar em consideração. 
Mas a via da revolução é dúplice (mas não dividida), se pensarmos que os 
remédios imediatos para a abolição dos abusos e satisfação das necessidades, 
ao mesmo tempo que vão enriquecendo o nosso programa com alguns novos dados 
de estratégia. entram profundamente na nossa vida e impedem a nossa inter -
venção prática de se tornar condicionada e sectária. Temos necessidade de 
reexaminar a estrutura pratriarcal de condutas completamente masculirtizadas, 
nascidas dentro do domínio da linguagem, da cultura, etc. Mas sobretudo nas 
formas quotidianas das relações sociais, nas quais está sepultada a raiz da 
nossa submissão a patriarquía. Até que cheguemos a perceber como o nosso 
comportamento sexual cria um modelo para todos os nossos comportamentos. per-
maneceremos submetidas aos mestres que nos guiam com imagens viris, com con-
ceitos de falso orgulho. com  rigidez, valorizando só os aspectos físicos, ou 
como pais carismáticos, com a retórica forçada, com o ceptro e com a chibata. 
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As mulheres sabem que os "direitos da mulher" não lhes serão garantidos pa-

ternalísticamente dentro da prisão de uma cultura masculina. Sabemos que a 
estrutura em que se baseia a nossa vida é uma ficção. uma mitologia a que não  
podemos dar crédito nem ter confiança a longo prazo. No momento em que come-

çamos a observar as mais profundas implicações do feminismo à luz dos desi-

quilíbrios sociais, são semelhantes os mitos da mitologia masculina que es-
tamos prontas a individualizar e desmistificar. 

l principal mito, é o mito da própria autoridade. Como anarquista. isto 

percebi-o eu sempre. mas como feminista activamente presente no despertar 

feminista, eu entendo a sua função de modo inteiramente novo. O mito da au-
toridade é sustentado por todos os outros mitos da nossa sociedade autoritá-

ria, mas isso faz emergir o facto amargo de que muita gente crê que seja ne-

cessária à nossa condição humana o papel de uma figura superior patriarcal, 

qualquer que seja o seu género. Os mitos do benefício social da competitivi-

dade, da combatividade e da coerção física foram utilizados pela corrente 
principal da nossa cultura a fim de sustentar aquela noção. Um destes mitos 

- o conceito da validade da força física como método útil para resolver os 

conflitos - levou à falsa imagem da virilidade que domina a nossa literaturw 

a canção, o teatro, a arte e a história. Desde a Bíblia até ao cinema de John 

iayne. o mito está bem consolidado: quem tem a maior força física. ou é mais 

poderoso. ou mais seguro a disparar, é consequentemente o melhor, e tem con-

sequentemente autorização para comandar. O aspecto quase religioso deste mi-

to culmina. não na ideia de que "o poder faz o direito", como diz o provér-

bio, mas na crença quase mística de que "o direito é que faz o poder" e que 
assim se vencerá a luta sangrenta que é justa. o que tem mesmo pressupostos 
revolucionários. 
Ao longo da minha vida de trabalho, tenho encontrado centenas de pessoas, 

e entre elas uma grande parte de anarquistas. que sustentam que a luta ar-

mada é uma necessidade indiscutível. E nas minhas discussões com eles - 
quando objectava a esta ideia - as respostas que davam demonstravam o seu 

medo de que uma qualquer estratégia não-violenta pudesse ser "sentimental 

e efeminada". Eles mostravam receio de que o altruísmo ou, pior ainda, a 

firmeza, representassem uma ameaça à sua virilidade e que fossem tomados por 
imberbes incapazes de lutar. E naturalmente este medo reflecte-se em muitas 

mulheres que são perseguidas pelo receio de que o seu macho seja considerado 

mais débil ou menos aguerrido que os outros homens, lias isto, encontro-o ca-

da vez menos, à medida que progride o despertar feminista. A competitividade 

é um outro mito da cultura supermasculinizada. A aceitação de estruturas 

hierárquicas e a noção de competitividade como benefício social estão estrei-

tamente correlacionadas. O exemplo do desporto é mesmo demasiado primário 

para a nossa definição. Mas o exemplo da negatividade da nossa escola com- 
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petitiva. com  promoções, exames. "primeiros da classe", e o medo e a tragé-

dia dos erros e das más respostas, demonstram claramente como nós somos le-

vados a funcionar socialmente. 

As estruturas piramidais do estado - que o movimento libertário procura 

mostrar, através da luta, que são um mal não-necessário - não são mais que 

uma extenGão desta forma competitiva de conduta e de pensamento. Os sentimen-

tos da mulher e as qualidades da educação feminina tendem, pelo contrário, ao 

altruísmo e ao apoio-mútuo. 	cooperação mais do que às soluções competitivasl 

/explosivas perante os problemas humanos e sociais. Aquilo que buscamos é de 

facto uma feminização da nossa cultura. E para aqueles machos que se ofendem 

com este conceito, acrescentamos que, considerar isto como um género de guer-

ra entre homens e mulheres é exactamente essa espécie de pensamento competi-

tivo que estou sugerindo se deva evitar. Isto passa-se porque todos nós pen-

samos defender a cultura do macho e sentimos que feminizar a cultura seria 

pôr em perigo o natural e espontâneo equilíbrio da nossa sociedade. 

O facto é que a cultura não está equilibrada. O facto é que as caracterís-

ticas masculinas são as dominantes e mesmo as únicas características que mo-

tivam a acção e o pensamento nas nossas estruturas sociais. Estamos a falar 

de equilíbrio numa sociedade dominada por machos, na qual as influências fe-

mininas foram distorcidas. destruídas e reprimidas. ÇMando o princípio da 

liderança é correctamente analisado como a repetição da velha e quase mística 

forma de dominação da imagem paterna. e com ela a inteira mitologia psico-

-sexual que lhe está ligada, então os princípios das anarquistas visionárias 

como Luisa Michel. Flora Tristan, Maria Luisa Berneri. lnma Goldmann ou Doroty 

)av podem ser traduzidos em acção directa. Os princípios feministas são uma 

expressão de liberdade incompatível com o princípio da liderança. A base do 

feminismo é anti-autoritária, definindo o autoritarismo como forma patriar-

cal. A história, movendo-se através de todos nós. leva o movimento anarquis-

ta a reconhecer este laço. 

Não podemos prever ou programar o género de acção directa que pode assumir 

uma cultura feminista, ou mesmo o género de acção directa que pode tomar um 

movimento anarquista que aceite a tomada de consciência feminista na sua cor-

rente de pensamento. Mas podemos prever que as suas dimensões se basearão so-

)re a energia criadora das pessoas, cujas preciosas capacidades construtivas 

estiveram sepultadas sob a dominação dos mitos masculinos durante milhares 

de anos, e quando esta energia irromper... 

JUDITH MALINA 

do "The Living Theater" 

(traduzido de "Umanita Nova", Jan. 1977) 
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A'stito.. Bes5o L'5 

Só A MULHER PODE CRIAR 

Há uma frase de Strindberg que me ocorre: "Só as mulheres insignificantes 
têm algum valor, porque elas fazem o que o homem não pode fazer". Talvez um 
dia a guerra seja tarefa para mulheres insignificantes, quando o homem não 
a puder fazer. Aqui está uma resposta cruel, na qual não in5ito. A mulher 
está sempre a margem das suas próprias convicções. Mesmo quando o génio pa-
triótico a empolga, como aconteceu em Israel. em que a mulher faz o serviço 
militar, com grande taxa de absentismo. é certo, ela não procede como o ho-
mem. Não cumpre um dever, executa ligeiramente uma forma de cumplicidade. 
Digo ligeiramente e não levianamente. A condição materna da mulher impede 
que outro objectivo se torne para ela digno de atenção. Tudo é superficial 
perante a soberania de dar a vida. O espírito bélico do homem, a paixão de 
produzir grandes obras, o espírito de as imaginar. provém da frustração como 
criador. Não há pais biológicos, há SÓ senhores, mestres, guias. fazedores 
de destinos. A grandeza do homem está em imitar a criação. A mulher não pre  

-

cisade ser grande. A sua insignificância basta-lhe, porque faz o que o ho-
mem não pode fazer. Acontece que essa espécie de neurose de angústia que o 
homem sofre desde o princípio do mundo, o leva a procurar sempre novas desor -
dens da natureza. Entre elas a de produzir uma mulher estéril e filhos-pro-
veta. É inevitável, e não há nisto senão a vontade do homem e a sua inveja 

angélica ou luciferina. miando não houver distinção de sexos, é possível que 
o homem fique curado das suas angústias; ou que as partilhem ambos, homens e 
mulheres. Mas que homens e que mulheres, se uma célula já se pode reproduzir? 
Um dia se copia um modelo humano até ao infinito, semparticipação sexual? 
Todo o debate em volta da famosa emancipação feminina é um puro disparate. 

O homem inventou isso, como tudo o mais. Presentemente sente-se muitíssimo 
perturbado, não porque a mulher se emancipe seja do que for, mas porque 
insignificância delas (pulsãO materna e todo o seu doméstico calor) corres-
pondia a sua própria insignificância (patronato. persuassão e importância 
hierárquica). De facto, cada vez há menos lugar para a insignificância, ain-
da que ela tenha muita beleza e fantasia poética. Com  o planeamento familiar 
o mundo começa a coleccionar as espécies e não haverá o acaso sinistro do 
idiota da família. Decerto, o génio também não acontece, e a terra será um 
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lugar saudável e muitíssimo aborrecido, Mas não sei porque atribuem à mulher 

culpas nesta história toda, A mulher, é verdade que não tem complexo de cul-

pa, como o homem. Como o parto se faz com sofrimento, a natureza dotou a mu-

lher para a dor; pratica a antecipação da dor, através da abnegação e do sa-

crifício. Exercita-se com a renúuncia. Isto é a guerra, sem armistício, e 
Portanto sem oportunidade para o complexo de culpa. Se o homem decretar para 

a mulher o serviço militar, a mulher aceita e tira disso proveito completa-

mente estranho â lei da tropa que é. ao que dizem, o "desenrasca-te". A mu-

lher haveria de enrascar-se o mais possível, por simples curiosidade e des-

crédito das situações. Prevenia o inimigo e passava à luz das explosões para 

procurar uma pulseira perdida. Eu vou escrever aqui as palavras da "Medeia", 

de Eurípedes. a sua obra-prima produzida no ano 431. anterior à guerra do Pe-

leponeso. Medeia foi, pois, escrita em tempo de paz e representa o primeiro 

tipo literário da mulher reivindicativa. Era preciso que Euripedes fosse um 

grande psicólogo para conhecer tão profundamente o lamento feminino e a sua 

razão: "Eles dizem que vivemos uma vida sem perigo no lar, enquanto eles com-

batem com a lança. Mísero arrazoado! Eu preferia lutar três vezes sob um es-

cudo, a ter que parir uma só' E mais adiante: "Uma mulher vulgar é cheia 

de temor, cobarde no combate e i vista das armas; mas quando estão em causa 

os direitos do seu leito não existe alma mais sanguinária". 

Há mais de dois mil anos as coisas estavam neste pé. E ainda não mudaram. 

(do "Primeiro de janeiro". 24/12/78) 
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knone de Beswvoir 

N6S, AS MULHERES 

Nós as mulheres, demos conta de que precisávamos de fazer a nossa própria 

luta, pois que as revoluções feitas pelos homens, não são revoluções que in-

teressem directamente as mulheres. Quer isto dizer que os homens de esquerda. 

que lutam pela igualdade, que pretendem a abolição das classes, de castas. de 

colónias. do problema racial, etc, esses mesmos homens conservam aquilo aque 

se chama "sexismo". ou seja, conservam a ideia de que o homem é o dono, en-

quanto a mulher obedece e não tem mais do que fazer o café. do que lhe pas -

sar os discursos políticos, os panfletos à máquina, do que dizer: sim, per-

dão, obrigada, a tudo o que ele invente, decrete... 

Aliás, muitas das feministas francesas chegaram ao feminismo depois de 68. 

Quer isto dizer que elas haviam acreditado até essa altura poder haver uma 

libertação simultanea dos homens e das mulheres. Mesmo em 68. elas milita-

ram em grupos, militaram enquanto "pessoas de esquerda. indivíduos de es-

querda"... Depois, deram-se conta de que continuavam, com efeito, em situa-

ção de inferioridade em relação aos homens, pois mesmo nesse momento elas 

serviam o café enquanto os homens discutiam, passavam a máquina aquilo que 

eles escreviam. Eram eles que falavam, eram eles quem na verdade decidiam. 

decretavam. - Então, compreenderam que não eram as revoluções feitas pelos 

homens que as iriam libertar enquanto mulheres! 

(",,amam a nossa luta de mulheres, luta secundária... Porém, nós somos mais 

de metade da humanidade! E o que diz respeito a mais de metade da humanidade 

não pode ser considerado secundário. Pelo menos é o que eu e muitas outras 

pessoas pensam. Direi até que pelo contrário, terá de ser encarado como um 

problema maior. fundamental. Portanto, a luta contra o patriarcado quer 

dizer, a dominação da mulher pelo homem. o poder deste sobre ela) é tão im-

portante quanto a luta contra o capitalismo. 	... 

Não negamos que estejam mulheres da burguesia intelectual à cabeça de al 

guam desses movimentos feministas, mas isso sempre aconteceu com todos os 

movimentos revolucionários... Lénine não era o que se poderá chamar um ope-

rário. nem o Marx. Porém a existência dessas mulheres burguesas nos movimen 

tos. não implica que não sejam movimentos que interessem às mulheres operá-

rias e às mulheres rurais. pois o feminismo interessa às mulheres de todas 

as classes sociais. 

Não dirá respeito a todas as mulheres: o aborto, a contracepção, a violn 

cia física exercida em tantas e tantas de nós ? . . 

i.de uma entrevista ao 'Expresso. 1975 
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Fedeico. Montsehy 

A MULHER NO MUNDO LIBERTÁRIO 

O mundo libertário é múltiplo e variado e responde, em linhas gerais, a um 

conceito novo das relações entre os homens e entre homens e mulheres. 

Mas também está sujeito. ainda que em menor grau, aos costumes do país em 

que se vive, aos cânones regidos por certos hálitos criados e mantidos atra-

vés dos séculos. 

Se devo falar da minha experiência pessoal, o meu caso difere consideravel-

mente do de outras mulheres espanholas. Nasci em uma família de libertários 

que haviam rompido, desde a sua juventude, com as regras da moral em vigor. 

No entanto, apesar disso, em mais de uma ocasião tive de rebelar-me contra 

o instinto protector de meu pai que. para evitar n sua filha perigos e per-

calços desagradáveis, me houvera retido e aprisionado. 

Minha mãe, numa época em que a mulher espanhola carecia de qualquer liberda-

de de movimentos, havia viajado por toda a Catalunha em excursões de propa-

ganda com Anselmo Lorenzo. Fernando Tarrida dei Mármol e Pedro Esteve... Mas 

deve dizer-se que Soledad Gustavo encontrou neles uns verdadeiros mosquetei-

ros que a respeitavam e guardavam zelosamente. 

Meu pai Federico Urales. pseudónimo de Juan Moitseny). que pertencia à mes-

ma época. via inimigos e sátiros em todos os homens que, não pertencendo ao 

nosso mundo, se acercavam de mim. Este proteccionismo teria limitado conside-

ravelmente as minhas actividades, as minhas viagens, o meu contacto pessoal 

com o mundo que me rodeava, se eu o não tivesse sacudido, por vezes a custa 

de rebeliões tumultuosas cuja recordação agora me faz sorrir e me enterne-

ce 

Outras mulheres houve no mundo libertário dos finais do século, contemporâ-

neas de minha mãe. que tiveram de lutar com braço de ferro contra a moral em 

uso e contra os preconceitos masculinos. Recordo, entre elas, a doce Francis-

ca Saperas. primeiro viúva de Borrás. e em seguida de Asclery, ambos fuzila-

dos em Montjuich no decurso de repressões sangrentas contra o anarquismo, e 

também Teresa Clarainunt. a Luisa Michel espanhola, mulher de extraordinária 

personalidade. 

Se Soledad Gustavo. professora e escritora, pode ser considerada a nossa 

Severine. Teresa foi a nossa Luisa Michel. com  menos preparação cultural mas 

com o mesmo espírito de abnegação e de sacrifício, oradora excepcional e com-

batente magnífica. 
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No lar em que nasci existiu sempre respeito e igualdadeabsoluta entre o meti 

pai e a minha mãe. Os dois completavam-se. E graças a este facto a sua união 

foi duradoira, ultrapassando dificuldades e borrascas passageiras. 

Quanto a mim, entrei muito jovem na vida activa do movimento, para não dizer 

que já nasci nele. Sofri a primeira busca domiciliária quando tinha uns l'i a-

nos. Quando a polícia veio a minha casa, não sabia que eu era filha de meus 

pais e vinha em busca da companheira Amor Areis. irmã de Ramón Arcis. morto 

sob a tortura nos calabouços da Chefia Superior da Polícia de Barcelona. Era 

a época da terrível repressão dos generais Martínez Amido e Arlegui. na  Cata-

lunha. Amor estava em Sardai-iola - onde nós vivíamos - mas não em minha casa. 

Não a encontraram pois, e ao toparem com uma moça filha de um redactor de 

"El Liberal". diário de Barcelona. sentiram-se desorientados. Deviam ter pen-

sado tratar-se de uma falsa informação. 

Pessoalmente. não tive nunca que lutar contra os homens para seguir a minha 

vida. Encontrei facilidades e respeito nos meus começos... Depois, não me fal-

taram ódios e invejas, lote reservado a todos, sem distinção de sexos, quando 

se emerge em qualquer coisa. 

Mas o meu caso é porventura um caso isolado. Sei de outras mulheres que ti-

veram de conquistar a punhos a sua liberdade, rompendo inclusivamente com 

laços familiares, separando-se de maridos e sendo vítimas das críticas do 

meio ambiente. Aqueles que vivemos em Espanha há quarenta anos sabemos quais 

eram então os costumes em regiões fortemente marcadas pela influencia árabe 

como, por exemplo, a Andaluzia. Se algum dia puder escrever as minhas memó-

rias, narrarei nelas anedotas jocosas vividas no decurso de uma excursão de 

propaganda, nos anos 30. pelas províncias de Sevilha. Huelva. Málaga, etc. 

Quando entrávamos nas povoações, os rapazitos saíam a receber-nos, e logo 

retrocediam gritando: 

-Aí vem ela! aí vem ela! a mulher que fala, e o homem que a acompanha! 

O homem que me acompanhava era um companheiro da Regional andaluza, que me 

haviam designado como colaborador das sessões e como acompanhante. 

oje. as coisas mudaram fundamentalmente. Aparecem mulheres destacadas em 
mo 

todos os movimentos, eiosso elas abundam e têm influência em Assembleias. 

Comités e Imprensa. Nos meus tempos, encontrava-me geralmente só, em Plenos 

e Congressos. Havia, no entanto. operárias ilustradas, como Rosário Dulcet. 

Lota Ferrer, Libertad Ródenas. Balbina Pi. Lola Iturbe, que tiveram papel 

importante em greves como a de 1917 pelo embaratecimento das subsistências 

e em muitas outras. Mas, casadas ou retiradas por diversos motivos, intervie-

ram raramente nos anos 30 em actos públicos ou na vida da organização. 

Creio sinceramente que esse ostracismo da mulher em Espanha. foi determina-

do por elas mesmas. Não ousaram intervir nos Comités nem estar presentes nas 

Assembleias. O lar, os filhos, escravizaram-nas. E assim se perderam imensas 
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vontades e inteligências, que foram companheiras excepcionais. mães abnega-
das e que mostraram o que vai íam nos dias trágicos em que, preso, desterrado 
ou morto o companheiro, souberam fazer frente à vida. 
E de facto já há muito se diz que não se modificará a sociedade, não será 

possível mudar fundamentalmente as suas estruturas, enquanto se não mudarem 
as mentalidades. E quem contribui mais profundamente para forjar os homens 
de amanhã senão a mãe. que deve completar a obra do pedagogo, do pensador 
e do militante revolucionário? 
Os factos vão dando razão aos que assim temos argumentado. E hoje, a tomada 
de consciência da mulher, a libertação dos costumes, a fraternidade no combate, 
mostra-nos que estamos no bom caminho. 

É evidente que se manifestam excessos, exageros. desmesuras. Chocou-me mui-
to ler, pela pluma de Simone de Beauvoir. que uma das formas de contribuir 
para a libertação da mulher era esta negar-se a preparar a comida ao seu ma-
rido. 
No lar que o meu companheiro e eu constituimos o problema não se põe. Quando 
eu estou, sou eu que cozinho.,, porque creio fazê-lo melhor do que ele. Quan-
do não estou, é ele que o faz, a sua maneira, sem complexos de nenhuma espé-
cie. 
É amesquinhar o problema da emancipação femenina. reduzi-lo a essas ninha-

rias. 
A mulher já demonstrou, a nível internacional e em todos os aspectos, que, 
a cultura igual e com iguais direitos e tão capaz como o homem em  todas as 
disciplinas intelectuais. Haverá sempre diferenças, determinadas pelo sexo. 
Num combate de boxe, o macho ganhará geralmente a mulher, mas já não é certo 
que obtenha o mesmo resultado no jiu-jiuts ou no karaté, 
Mas como não é combatendo o homem que devem libertar-se as mulheres, mas an-
tes compartilhando com ele o mesmo combate pela transformação da sociedade, 
das mentalidades, pela abolição dos tabús religiosos e políticos e de todas 
as formas autoritárias, o posto da mulher no mundo libertário em nada se di-
ferencia daquele que ocupam os homens. E se alguém a isso se opuser, cabe fa-
zer-lhe compreender que está saindo fora do que deve ser um pensamento e uma 
moral anarquistas. 
Que haja muitas mulheres conscientes no mundo libertário. -  e a realização 

do ideal anarquista se tornará muito mais próxima e possível. 

FEDERICA MONTSENY 

1979 

II 
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O LQi4O 

MARIA MULHER 

A mãe ensinou-a a bordar, a fazer malha e a cozinhar. Então Maria casou. 
Maria casou, bordou. fez malha. cozinhou e teve um flUo, depois outro, ou-

tro e ainda outro. 

O dinheiro não chegava. Maria arranjou o Lugar na fábrica ; o despertador 

tocava e Maria levantava-se a correr e a correr arranjava as crianças e a 

casa, porque o transporte não espera e o patrão não tolera! A ora do ai - 

moço era a bicha para a cantina e a saída a bicha para a camioneta; então 

aí Maria tinha tempo para pensar, pensava nos seus tempos de menina quando 

lia histórias de estrelas e de príncipes. de castelos e de fadas. Maria so-

nhava ter um príncipe encantado e viver num castelo de estrelas, mas também 

tinha aprendido que a vida não era como a gente queria, e num gesto maqui-

nal pagava o bilhete ao cobrador, gesto que prosseguia enquanto entrava em 

casa, tratava das crianças, da casa, e esperava até tarde o marido que saí-

ra. 	manhã. o despertador toca. Maria levanta-se a correr, também a correr 

se levantam a essa hora muitas Marias, multas mulheres que vão começar o 

dia já gasto. que vão crespar o rosto ao sol, que vão calejar os dedos nos 

botes frios das máquinas, que vão cortar as esperanças com as lâminas 

(doiradas de trigo) das foices. que vão afogar a revolta nas redes que os 

seus homens deitam ao mar. no suor que vendem ao patrão! Vivem então o dia 

já vivido ontem. a obrigação de obedecer ao patrão e ao marido que chega 

cansado do dia que foi explorado, mas nunca repara no seu rosto crespado, 

nos seus dedos calejados... 

Mas um dia todas as Marias, todas as MULHERES da terra farão dos príncipes 

encantados seus companheiros de luta e juntos então, nunca. nunca mais ven-

derão o seu suor. cortarão suas esperanças e a sua exploração já não será 

o suporte do grande pedestal dos "donos do mundo de hoje"; farão das estre-

las símbolos de vitória dum mundo livre e nos castelos não haverá mais nem 

reis, nem bobos. nem princesas! 

ANA LUISA FIGUEIREDO 
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GUSA DE co4CLU5O 

A "questo feminina" €' to vasta e complexa que se torna impossível 
tratar e focar todos os problemas. Optámos pela sexualidade, o traba 
lho e os grupos feministas por nos parecer serem os mais passíveis 
de discussao. 
N.o pretendemos ter a soluçao para o problema feminino, e pensamos 
que ela no existe: existem, sim,jçaes, que passam pelo combate 
"por resultados específicos e contra abusos específicos' Judith Ma 
una). Se o objectivo é o fim da discriminaço e opresséo, e o começo 
duma sociedade diferente, já os meios para lá chegar so variados. 
Pensamos no entanto que a acço das mulheres terá pontos constantes 
e comuns em todo o mundo, como por exemplo: 

a recusa da integração das mulheres na sociedade existente e a lu 
tu pela criaço duma nova sociedade: 

- a luta por um mundo onde as mulheres não sejam nem valorizadas nem 
desvalorizadas, nem deusas nem prostitutas, mas apenas mulheres, di 
ferentes dos homens como estes o são de nós, mas não inferiores ou 
superiores: 

46 



- a luta, por isso, pelo direito à igualdade na diferença, e pelo di-

reito a diferença na igualdade; 
- o desafio a toda e qualquer forma de opresso, dado que todas elas 
estio relacionadas; 

- a prática nohierórquica e as unidades de dimensões humanas, onde 
seja possível a emoço ao lado da razo, a beleza, a alegria.., que 
cada vez mais nos é abafada te ainda mais aos homens, a quem a emo-
tividade é proibida), onde asos inexperientes tenham lugar pelo 

abandono da "religio da eficiência", pelo abandono das hierar-
quias... 

Só quando a mulher e o homem forem realmente livres e se assumirem 
é que estaremos de facto a construir uma sociedade diferente. 
Mudemos o que no anarquismo é anti-feminista, e lutemos PELA'31U-

!J-IEflE3 E PELA ANARQUIA 
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biog raf!as 

Micjueiiro 5orii-a. 

Devido is fracas condições do meio português, tanto cultural como 

socialmente, as manifestações da Mulher, no campo libertrio, nunca 

atingiram foros de movimento de sucesso. Nas cidades de isboa e Por 

to, conhecemos algumas camaradas que, geralmente, acompanharam o mo-

vimento sindical como companheiras de militantes operários, e eflte ou 
aquele intelectual, dando-se o mesmo noutras cidades como fletúbal ou 

Coimbra. Seria difícil, porém, considerar que tal pudesse acontecer 

em regiões desviadas dos grandes centros, como o Alentejo e outros 

locais então faltos de comunicações. 

n 11 de Novembro de 1 9 0 2, nasceu em Aviz. Niquelina Maria Possante 

Sardinha, que teve por pai Manuel dos Santos Sardinha, carpinteiro de 
carros, profissão que se achava intimamente ligada a agricultura, so-

frendo intensamente a exploração dos proprietários e rebelando se ao 

lado do povo oprimido. Sardinha era inculto mas dotado de espírito 

ágil, viso, e nunca aceitou nem nunca serviu, a não ser como proletá-
rio explorado, a sociedade opressora. Sua filha teve pois o berço a-

propriado onde principiou a enfrentar a vida e a formar se o seu des 

tino contestativo. 
Ao tempo, estávamos em plena regência frarvuista, presidida por um 

rei caçador saudoso do absolutismo dos seus maiores. O protesto, re-

publicano e anarquista, adensava-se nas capitais e chegava mais longe 

como um eco redentor. Na província pontificavam os padres enfurecidos 

quando, aqui e ali, passavam os propagandistas fazendo comícios. fl 

flegisto Civil lutava então contra a supremacia clerical e todos se sub- 
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metiam a Igreja, para não perder o pã. as Sardinha não se submetia. 
Casou-se pelo registo civil. Impondo-lhe um cacique que fosse votar 
a seu favor, entrou na Igreja ostentando de braço alto o voto republi-
cano. Cito estes pormenores para mostrar o quanto pode na formação do 
carácter o berço inicial. 

Com o andar dos anos, o espírito do carpinteiro foi evoluindo, e 
quando um dia veio estabelecer-se na vila de Ponte de Sor, o movimen-
to anarquista estaa lançado e alargado a todo o país. Já então se a-
chava em actividade a Federação dos Rurais. Sardinha, já como anarquis-
ta conhecido no seu meio, tinha a seu lado agora sua filha, e assim, 
juntos, e com a simpatia da companheira, é numa sala da sua própria 
casa que é instalado o Sindicato da Construção Civil, aderente a Fe-
deração, onde são recebidos delegados e conferentes, onde é vendida 
"A ')atalha", "A Comuna" e vão ter os manifestos e proclamações a dis-
tribuir. 1iquelina Sardinha é a secretária, a escrevente, a oradora. 
ducada ao contacto de uma professora ilustre. Vitória 0ais de Andra-

de, conhecida combatente liberal, ou talvez melhor, libertária, e que 
tanto combateu os espectáculos repugnantes das touradas, fez-se pro-
fessora de ensino livre, e nesta arte, amorosamente aceite, ensinou 
crianças e adultos, dando mais do que recebia. 
Inevitavelmente, fi acusada pelos reaccionários monárquicos, e pelos 

não menos temíveis republicanos, proprietários locais, de desviar a 
educação infantil, tudo comprovado pelo facto iniludível de ser amiga 
do sistema educativo de Ferrer e, ainda pior, de ter fundado, nada 
mais nada menos, que um grupo anarquista, e escrever na 'Tatdlha 
crónicas denunciadoras contra os atropelos da G.N.R., conhecida então 
por "guarda pretoriana . Um dia os reaccionários encerraram-lhe a es-
cola. ra então ministro o poeta João de Barros. Atendeu uma delega-
ção que veio a Lisboa protestar. O poeta, metido na embrulhada esta-
tal, compreendeu, no entanto, a situação e mandou reabrir a escola. 
Mais tarde foi professora na Escola do Sindicato da Construção Civil, 
na Calçada do Combro, em Lisboa. 
Ligada a um jovem camarada anarquista. Miquelina acompanhou-o, fiel 
na propaganda, na luta, nas perseguições. Constituiu família. Nunca 
se submeteu aos preconceitos religiosos. Foi indeclinavelmente ateia. 
o padre, esse embrião da estúpida erudição religiosa, nunca conseguiu 
dominá-la. Morreu como viveu: espiritualmente pura, em 27 de Outubro 
de 1966. 

MERIDIONAL 
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Ernrn o, Go 1 d tnap-i 

Emma Goldman é um dos nomes do anar-

quismo que conquistou uma projecção in-

ternacional muito para além dos contor-

nos ideológicos e organicos dos meios 

libertários. Esse lugar, conseguiu-o 

Emma como mulher, como militante de uma causa social. como revolucionária e 

como feminista - que tudo ela foi simultâneainente. 

Nascida na Rússia. em 1869, de pais judeus, emigrou para os Estados Unidos 

aos dezasseis anos. tornando-se rapidamente uma activista sob a influência 

dos acontecimentos do 10  de Maio e o assassínio legal dos 'mártires de Chi - 

cago", e o fraternal conselho de um Johann Most. Ligada intimamente a essa 

outra grande figura que foi Alexandre Berkman. Enima foi uma agitadora e pro-

pagandista admirável durante os 14 anos que o companheiro passou na prisão. 

n 1906 fundam uma revista. Mother Earth )Terra Mãe). que se tornou famosa 

pela largueza dos temas abordados, de um ponto de vista libertário, sendo con-

siderada por alguns como a iniciativa pioneira de correntes de pensamento tão 

ricas e actuais como o feminismo, a ecologia, ou a pedagogia anti-autoritária. 

Tendo participado no Congresso Anarquista de Amsterdão (1907), foi durante 

todos estes anos uma incansável militante, uma anarquista e uma feminista fim-

didas numa única pessoa. 

Expulsa para a Rússia em 1919. já só poude aí constatar a involução ditato-

rial que estava tomando o poder dos sovietes, pelo que procurou sobretudo a-

judar os anarquistas presos, acabando ela própria por ser banida da "pátria 

do socialismo". Nos anos 20 e 30 continuouo combate de sempre, dispersando 

os seus escritos de análise e de combate por inúmeros jornais e revistas. 

Visitou a Espanha revolucionária, onde sustentou a linha de intransigência 

que criticava duramente a participação dos anarquistas no governo. 

Morreu em 1940. durante uma digressão de propaganda. em que utilizava a fun-

do os seus talentos de oradora. 

Deixou uma admirável auto-biografia: "Living my life". que bem mereceria uma 

rápida edição em portugês. 
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ACTUALIDADE 

irão 

evado por uma multidão em delírio, o poder islâmico instala-se em 
Teerão. E. perante os clamores dos crentes alucinados, o mundo esque-
ce que, para muitos ircxnianos, o regresso do ayatollah 'homeini é 
um terrível dia de luto e de medo. 
Quase sem transição, o oeso do fanatismo religioso vai substituir o 
da Eavak polícia secreta do xá)? Um totalitarismo vai substituir ou-
tro, para desgraça do Irão? Sim, porque a opressão do xá era externa, 
oprimia-nos do alto, através de uma violência que se podia contestar. 
A opressão religiosa, pelo contrário, provém dó povo. E a cegueira 
querida pela maioria dos iranianos, que não souberam encontrar outra 
forma de revolta contra a feroz tirania que os desesperava desde há 
muito. 

ia de luto, mesmo para os numerosos muçulmanos aos quais o fcinatis-
no mete medo, e que sonhavam ver o seu país tornar-se uma democracia 
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aberta, tolerante e humana. Dia de luto para quatro o'u cinco milhões 
de "minoritário' curdos. arménios, judeus, zoroastrianos e livres 

-pensadores. Dia de luto, finalmente e sobretudo, quer estejam ou não 
conscientes disso, païo cerca de 17milhães_de mulheres iranianas cer 
ceadas na sua dignidade e nos seus direitos. 
Porque eu própria sou urna mulher iraniana é isso que mais me custa, 
suportar, é isso que me desespera e me aterroriza. 
A lei islâmica, que proclama a inferioridade essencial da mulher e a 
sua submissão ao homem, sé tolera os não--muçulmanos se estes forem sub-
missos e humildes. No Irão. a multidão já queimou casas de elementos 
pertencentes a uma das minorias, lançando os a rua. Os comerciantes 
arménios temem pelas suas vidas. Os judeus são ameaçados, insultados. 
Perto da minha casa, em Teerão, há uma charcutaria: disseram--me, pelo 
t1mfone, que essa loja estava condenada. Trata-se de um incidente me-
nor? Não. Esta proibição demonstra a cada um que não deve comer, agir, 
pensar, viver de forma diversa a exigida pelo poder dos crentes. As 
mulheres, por seu turno, não terão sequer a desculpa relativa de se 
encontrarem fora da verdadeira fé. Os homens do islão serão, são já. 
ainaa mais impiedosos em relação a elas. 1... 

Não vos ' castigarei' com as numerosas passagens do Corão que designam 
a mulher como o campo que o homem lavra a seu bel-prazer. saibamos a--
penas que, de agora em diante, os terríveis e anacrônicos versículos 
são a única referência para julgar os direitos das mulheres. A mulher 
adúltera, d1z o Corão. será delapidada se forem encontradas quatro 
testemunhas da sua má conduta. Também nesse ponto, o ayatollah !ho 
meini quis tranquilizar: As quatro testemunhas serão difíceis de en-
contrar... . Sim, mas se as testemunhas aparecerem, e se, como é seu 
direito e seu dever, o marido não perdoar, o rosto e o corpo da espo-
sa culpada serão esmagados pelas pedras. Tal é a lei. 
Em Teerão, ar, mulheres que tinham recusado ou neglicenciado velar o 
rosto foram injuriadas e maltratadas. Como todos os pecadores. como 
todos aqueles que querem permanecer eles próprios perante a fé. E o 
começo do terror, do arbítrio. 
Instala-se uma outra Savak, mais poderosa e mais decidida do que a 

outra, convencida de estar desta vez -- ao serviço de Deus e do fer-
vor popular. . .. 

ANa-IA HODES 

Testemunho publicado em O Jornal 
em l. Fev. 1979'- 
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ESTES EXEMPLOS QUE NOS %'M DA AMR1CA 

A IDEIA mantém correspondência regular com vários grupos anarquistas ame-

ricanos. Soubemos assim. há cerca de um ano, que um certo número de grupos 

e militantes da S.R.A.F. (Social Revolutionary Anarchist Federation) baviám 

fundado uma nova estrutura orgânica: a A.C.F. (Anarcbist-Communist -Federa -

tion). e logo procurámos saber as causas dessa cisão e a maneira como as 

coisas se tinham processado. 

Afinal - e com grande alegria nossa - nem se pode dizer que houve cisão. 

Apenas aconteceu que certos grupos julgaram a SEAF demasiado "aberta", ex-

cessivamente eclética (pois todas as formas de expressão anárquica são a-

ceites na federação) e também demasiadamente "movimento de opinião", objec-

tando a necessidade de uma outra estrutura ideologicamente mais rigorosa e 

militantemente mais empenhada. 

Assim, usando da sua inalienável autonomia criaram a ACF, sem que qualquer 

rivalidade ou agressividade se estabelecesse contra a SRAF. A prova está no 

facto dos promotores da nova estrutura se manterem na "grande federação" e 

todos aceitarem esta situação. 

flferentemente do que se passa noutros sítios, vêm-nos frequentemente das 

Américas exemplos destes. onde a essência e os conteúdos das relações primam 

sobre os esterilizantes formalismos de que nós. europeus cartezianos - mesmo 

anarquistas - não estamos isentos. 

LUTAS RECENTES E SlTUAÇÉO  POLÍTICA 

Neste espaço, não nos é possível fazer uma análise da situação actual em Por-

tugal. Não queremos no entanto deixar passar sem referência três aspectos que. 

nos surgem com a maior importância. 

Em primeiro lugar, o governo Mota Pinto tem procurado dar expressão conse - 

quente ao único programa que o capitalismo privado tem hoje para apresentar: 

um ataque brutal ao nível económico dos trabalhadores, como meio de restabe-

lecer a "confiança do investidor". Liberto da pressão das bases partidárias 

que não tem, e também do 'veredicto das urnas" que não teme, a equipa Mota 

Finto tem feito, ou procura fazer, aquilo que os partidos - do CDS ao FS. do 

?SI aos reformadores - não conseguem. mas gostariam de poder fazer!! 0 pro-

grama de "salvar a economia" e "ascender ao nível europeu" é o programa co-

múm de todos eles! 

)ai que as resistências se levantem e as lutas reivindicativas (defensivas. 

note-se bem) endureçam. A greve dos TLP e a acção dos trabalhadores alenteja-

nos foram talvez as mais importantes, pondo igualmente a nu a falta de pers 
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pectivas e a missão apaziguadora dum 1 imperceptivelmente secundado pelos 

grupos de extrema-esquerda. 

O segundo aspecto relevante - parece-nos - diz respeito a oFensiva passadis-

ta nos meios de info rmação. Os casos de contraponto. da Hora Viva. d O Homem 

no Tempo, do Jacinto Raptista, dOs Anos do Século, e outros mais, revelam 

um regresso a concepções anacronicas de repressão ideológica a que não so-

mos indiferentes. Isto, claro está, sem que para tal tenhamos de calar a 

nossacrjtica face a "gestão democrática ou progressista" dos ;ass Media - 

pois que o problema não está apenas na gestão... 

Finalmente, a actualidade está-nos mostrando eloquentemente a aberração a 

que é possível chegar a forma partidária e parlamentar, incapaz de assegu-

rar uma eficaz dominação burguesa... quanto mais uma emancipação do povo 

trabaflador!1 'ais tarde ou mais cedo. vamos ter o espectáculo eleitoral 

montado durante vários meses. Os resultados não deixarão de revelar uma cri-

tica prática de um tal sistema. Possam no entanto os descrentes identificar 

as verdadeiras opções e os correspondentes caminhos. \o estamos interessa-

dos em voltar a 1926. nem a ter 1984 como meta. Temos uma crítica global 

para uma transformação radical. É ela que nos interessa - 'oje. 
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NUCLEAR 	ALERTA. MORTE CERTA! 

l grave acidente na central nuclear de Harrisburgo. Pensilvâmia. U.S.A.. 

veio alertara opinião publica mundial, mais do que o poderiam ter feito 

todas as campanhas dos movimentos ecológicos. Veio também lançar alguma 

perturbação. ou mesmo pânico, entre essa classe de tecnocratas que. cada 

vez mais. nos govern.t e traça o caminho do nosso destino colectivo.. . ru-

mo ao abismo! 

A IPEJA. juntamente com outros próximos, procurou intervir directamente 

junto das pessoas. distribuindo vários milhares de comunicados em Lisboa. 

Infelizmente. parece-nos que. uma vez mais, faltou a iniciativa, o acti-

vismo dos militantes ecológicos portugueses, numa ocasião de grande sensi-

:}ilização da opinião pública. 

,)aqui apelamos a todos os simpatizantes para uma mobilização e uma inter-

venço pública, de rua, no próximo dia 3 de Junho, primeira jornada mundial 

de luta anti-nuclear. 

N,o ao nuclear! Nem civil, nem militar! 
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Com o presente número, A IDEIA co:pleta cinco anos de pubi rcocio. 

Nos tempos instáveis que vão correndo, significo esta longevidade que 
o nosso esforço foi pelo menos, mais forte que as adversidades inici 
ais que tantas vezes fazem sossobror os melhores intenções. 
Sem sombra de triunfalismos, mas também sem falsas modéstias, apenas 
declaramos a nossa vontade livre de prosseguirmos - agora j em poca 
de maturidade tranquila - a sementeiro de ideais que nos animam. Em 
sintonia, já se vê, com todos aqueles ro: quem descobrrno; naturais 
afinidades, 

ANARQUIA MADE IN USA 

r'ditámos um pequeno folheto com este título 4 páginas. corno su 
plemento ao Nc  10 dA Ideia. Satisfazem-se pedidos pelo correio, 
ao preço de 3,50 escudos que podem ser enviadas em gelos). 

Publicámos igualmente um panfleto intitulado ESCOLA - uma pers-
pectiva libertário . para difuso gratéita. Estamos aptos a ceder 
quantidades importantes, agradecendo o envio de selos para minorar 

o custo dos portes. 

PÁGINAS DO MEU CADERNO 

Um caderno de poesias de Artur Modesto nosso estimado companheiro 
e velho militante anarco-sindicalisto - foi recentemente publicado. 

sob o título em epígrafe, pela Editora Sementeiro, S.C.A.PL.L. 
í' preço e de 15 escudos e os pedidos devem ser feitos para o: 

Apartado 3122 	1303 Lisboa Codex 

SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL 

itima hora: vários membros da Federaçõo Anarquista francesa esto 

sendo alvo de medidas repressivas por parte das autoridades, por vir 
tude do seu empenhamento nas lutas sociais siderurqistas, anti mili 
tarismo, rádios livres, etc . Apoio e solidariedade so necessários. 
Contactos: F.A. 3, flue Ternaux - 75011 Paris - Franc. 
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SUMÁRiO 

RESI M E 

ce numéro est entierement dédié a Ia question de Ia FEMME et du FÉ1INISME. 
Apres une incursion aux origines de Poppression. on se pende sur les as-

pects iiés au travail; sur Ia répression de sa sexualité; et enfin sur les 

relations entre les groupes de femmes en iutte aujourdlui et l'anarchis-

me. Ii contient aussi des témoignages. notament celui, originei, de Fédé-
rica Montseny, Comme d'habitude, on clôture avec des biographies et de 

l'actualité. 

St MMARY 

T1is number is dedicated to the question of IIOMAN and FEMINISM. After an 
incursion on the origins of the opression. we discuss about work problems, 

sexual repression, and the relations between somen groups fighting today 

and anarchism. Inciude testimonies as thus from Federica Montseny. Habi-
tual sections of biographies and notices. 

RESUMO 

Gi numero estas dediêata ai asero de VIRINO kaj de FEMINISMO. Gi pritraktas 

Ia originojn de Ia subpremado kaj Ia 5pektoin ligitajn ai laboro, Ia forigon 
de sekseco kaj cine ia interrilatojn inter Ia virinaj grupoj, kiuj luktas 

Lodiau kaj anarflismon. 

Gi enhavas ankavu atestojn. inter kiuj unu originala de Federica Montsen,y. 
Gi finias per Ia kutimaj rubrikoj pri biografio kaj novajoj. 

L  \flJ)J1f)J)fJ)f)SJ')J 
Todos os artigos não assinados são da autoria colectiva do grupo editor. 
bem como a responsabilidade dos títulos, extractos e sublinhados. 
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O QUE NOS distingue 

- A reivindicação, genérica, da herança 1 i sI ór i'ca (10 1110V linenI O 	(F(iti i( a ou 

1 U)er (,áT' lo. nas suas múltiplas facetas e mais altas aspi tacões' liberdade.  
solidariedade. autonomia e federalismo. Dentro (listo, é' 005 simpática 111151 

linha.  de conduta qfle poderemos ties 1 gn ar por anarquismo social, 1 ei) r 1 iad a por 

homenS como Ráhun i o. Malatesta ou Reine ri . e ('Onere ti iatla no 1 ('i' 1'('fl() tias t'e-

ai liações sociais nos momentos de maior ,  % i gor' ('01 ('('ti \ o das t'evo 1 1I('ões mexi -

cana, russa e espanhola do nosso século. 

- A convicção (10' que o nitintio actual. caminha  1 nexo rave 1 nient e para turmas cada 

%'C7, mais impiedosas de suje i ÇàO (lOS indis Í(iU05. paf'a a degr - adação acelerada 

da conv i V('I1C ia social t' (10 fie i O mal ui'ai A 01)051  ('ão ('001 empo raie a ('ar) II ali s 

ruo nr 1 vado / soc i ai i sino estatal é. mais do que nunca. unia falsa ai 1 e mal 1 va. 

pois não paam ole dois modelos de gestão de unia mesma lógica  et'omóm i ca e 

social, ltravS de  métodos de dom inação () 1 í 1 ica semelhantes.     Só uma pr'oi'im-

da revolução social poder á ci' i r urna 'e rdaole i ra a itt' I'n a ti a olo' vida. 

- A vontade de compreender a realidade social o' (10' agir sobre ela 01) seu ti (10 

de sol uçõe s libertárias. sem pi' econce i 1 os e apenas na ote r ail(' i a (lOS g 1' au 

(les princípios (10 p('flS1ITR'fl (0 anarquista. Procu!'aiiios assim pari 1 (' 1 i)1i' nas lu 

as sociais que Se possam inso'i' ir nos nossos ohle('t 1 Os iiiai's, 1 IIIg í ilquos. flh 

medida das nossas possibilidades. e desde (lu(' O fiéto(io) de acção fundamental 

seja a acção directa (los própriOS interessados, 

- ,% esc'oi ha de 1)1' lvii egi ar o campo das ideias.  da formação 1 ('1)1' i ca e ética, e 

da cri ação cultural. cofio ad iv idade espec lI' icainente anarqui SI a. Somos. não 

obstante. favoráveis a organização. seguindo no essencial os conceitos mal a 

(es ti anos sobre esta questão. Sendo de expressão portuguesa, procuramos ac-

tuar em consonância com esse espaço eu U Ii!' L 1 (' 1 1 51 ii' 1 ('0. 5('fli fl() entanto HOS 

teci armos nele. 

- A opção fundamental de querer a anarqu ia aI rav és da ao a rqtn ia - isto  é. uma 

sociedade oi' gani zada livremente, sem autor idade nem v iol ene 1 a - ('ai (!Il('  é ii 

10(11% Í(itl() concreto o ponto (lo' part ida e o ponto de chegada desi a ii 01) ia. 
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tedacç ão e atliii lo is tração 
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