
 

Anarquismo e Feminismo  

 Nós costumamos dizer que o anarquismo sem o comprometimento com a luta feminista não 
existe. Da mesma forma, mesmo sendo sinceras as reivindicações feministas do último século, elas 
acabaram sendo absorvidas pelo mercado justamente por carecerem de uma critica radical e que 
interconecte as dinâmicas de poder e dominação. A feminista radical enxergará a dominação que 
sofre como parte de um todo ao perceber que a autoridade representada mais intimamente na 
família nuclear é na verdade uma reprodução idêntica de autoridades maiores: o patrão, o estado, o 
rei e o deus.  A feminista radical é inconscientemente uma anarquista.  

Já o anarquismo, mesmo sendo uma das primeiras ideologias a reivindicar direitos iguais às 
mulheres, falha quando não relativiza as opressões, cometendo o mesmo erro que o socialismo, 
nomeando uma ‘causa genérica’ hierarquicamente mais importante que todas as outras e 
negando as particularidades dos individuxs e minorias, uma tendência das correntes anarquistas 
tradicionais. Mesmo autorxs contemporâneos que resgatam esta individualidade, 
surpreendentemente nos convidam a apagar as diferenças de gênero, de classe e raciais, criando 
um individuo único e alienante.  Ou seja, eliminando a individualidade ou resgatando-a, em ambos 
os casos falha-se em confrontar o Patriarcado. 

O patriarcado antecede o capitalismo, a escravidão doméstica e o estupro são exemplos de 
sintomas antigos das sociedades patriarcais. O que acontece é que o patriarcado é conveniente ao 
capitalismo - e vice-versa - pois tem estrutura hierárquica, objetifica e comercializa a mulher, assim 
como explora seu trabalho (remunerado ou não). A abolição do capitalismo e das classes não 
garante a eliminação da opressão sobre as mulheres, da mesma forma que o racismo e a lesbo-
trans-homofobia também não desaparecerão. É preciso confrontar todas as estruturas autoritárias 
que são os meios de opressão de unxs sobre outrxs. 
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