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E a necessidade de saber ser violenta, pelo coletivo
Wen-Do Recife.

AVANTE AS QUE LUTAM!!

Homem é homem, e mulher é
mulher? É a pergunta do
Recife Resiste!

AVANTE AS QUE LUTAM!!

Um olhar autônomo sobre
as manifestações contra o
aumento das passagens de ônibus.



Por muito tempo, a mulher esteve voltada para o interior
do lar, para o trato mais afetivo com xs familiares, enquanto
o homem era a entidade pública da família, voltado para
uma espécie de trato mais ríspido com os outros homens da
comunidade. No entanto, com a Segunda Guerra Mundial e
o desenvolvimento da sociedade capitalista, uma classe
empresarial cada vez mais sedenta de mão de obra barata e
abundante deu brecha para que, impulsionada pelo ideal de
igualdade dos movimentos feministas do século XX, a
fêmea fosse, pouco a pouco, dividindo com o macho o
mundo dos trabalhos masculinos. Assim, embora boa parte
das mulheres ainda se limite a atuar na esfera doméstica,
essa realidade vem se modificando com o tempo. É
importante destacar que tal processo está inserido num
contexto político e social bastante complexo, de forma que
deve ser analisado de maneira cuidadosa. A fim de refletir
melhor a problemática de gênero na sociedade atual,
entrevistamos seis pessoas, três homens e três mulheres,
abordadas aleatoriamente no centro da cidade do Recife.
Aqui, no intuito de preservar os entrevistadxs, lhes demos
nomes fictícios.

Todxs xs nossxs entrevistadxs, como já esperado,
falam em algum momento da ascensão profissional da
mulher, de modo a confirmar que tal realidade é bem
estabelecida e conhecida por quase todxs. João Silva, 24
anos, é “totalmente a favor do avanço da mulher”, faz de
tudo para a sua noiva “estudar, trabalhar, e ter um bom
companheiro”. E não é por acaso que a participação da
mulher no mercado ( ) é considerada por
muitxs como um existe uma clara influência da
ideologia capitalista, que tende a valorizar o espaço
empresarial em detrimento da vida doméstica.Assim, como
disse José Afrânio, 29 anos, “nem o homem nem a mulher
querem ficar em casa. Todo mundo quer trabalhar, é do ser
humano”. As pessoas vêm cada vez mais naturalizando a
idéia de que trabalhar implica em não ficar restritx ao
âmbito doméstico, de modo que as atividades de casa,
tipicamente femininas, são encaradas como inferiores.

Assim, nesse contexto de rearranjo social para suprir
as necessidades do capital, a ascensão da mulher no
mercado de trabalho é diretamente associada à idéia de
emancipação feminina. Em nome da igualdade de gênero,
as mulheres lutam para cada vez mais tomar posturas
tipicamente masculinas tanto no quesito profissional como
no comportamental. O capital, desta forma, faz das pessoas
meros instrumentos de negócio, exigindo-lhes objetividade
e frieza, de forma que a delicadeza, o diálogo e outros
atributos encarados como femininos vêm sendo suprimidos
como se fossem sinônimo de fragilidade. Como assumiu
Maria Souza, 21, “querendo ou não, por mais que sejam
mulheres, a sociedade faz com que elas tomem posturas

machistas para serem aceitas”. Há uma maior
valorização do que é visto como masculino, de modo que
as mulheres, na busca por espaço na sociedade, atribuem
uma superioridade ao comportamento dos homens, idéia
essa que acaba por confundir a igualdade de gênero com a
apropriação feminina das características ditas masculinas.

É inegável que a conquista feminina de
determinados cargos políticos e profissionais se deu com a
luta do movimento feminista, e isso tem sua dimensão
libertadora, afinal a habilidade da mulher não deve estar
limitada à vida doméstica. Porém, tomar esse processo de
“migração feminina” como sinônimo de emancipação é
fechar os olhos para uma condição aprisionadora
específica que o mundo capitalista relega às mulheres. Em
contraponto à crescente mudança da postura delas, os
homens parecem não assumir os papéis encarados como
femininos numa mesma proporção, prova disso é que a
cada mulher que sai para trabalhar, outra ocupa o seu lugar
como empregada doméstica. Portanto, com base nesta
resistência do homem em incorporar à sua vida
determinados aspectos da dita esfera feminina, podemos
inferir que a mudança de postura por parte da mulher não
diz respeito apenas a uma questão de gênero, mas também,
e principalmente, a um determinado contexto de mercado.

Aquestão de gênero é tão distorcida atualmente que
o discurso feminino teoricamente emancipatório e de
autoafirmação acaba por ser superficial e muitas vezes
contraditório. Quando questionadas acerca da
maternidade, Alda e Bárbara, 19 e 30, mostram que ainda
há, no imaginário da mulher, a idéia de que certas
responsabilidades são femininas, de forma que o homem é
livrado de encará-las. Alda diz que “menina não pode ser
criada solta, tem que ter mais cuidado. Tem que conversar
mais, porque corre o risco de engravidar, pegar DST. Por
exemplo, se eu engravidar agora, minha vida vai estar
estagnada. A do meu namorado, não. Isso é papel da mãe,
cuidar do filho. Não vou deixar meu filho na mão do pai de
primeira viagem”. Como está explícito no depoimento da
entrevistada, no contexto histórico atual houve apenas a
acumulação de tarefas por parte da mulher, mas a idéia de
que ela é a maior responsável por cuidar dxs filhxs
permanece e justifica o tratamento diferenciado e castrador
com o sexo feminino. Ao afirmar que não vai deixar o filho
na mão de um pai de primeira viagem,Alda não se dá conta
que também seria mãe pela primeira vez, e que seu discurso
não se pauta em um argumento coerente, mas em uma falsa
verdade imposta pela cultura de hoje: mulheres nasceram
para cuidar de crianças, os homens, não.

estudar, trabalhar
avanço:

Homem        homem,
e mulher       mulher?
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A palavra feminismo causa, muitas vezes, terror
em nosso entorno. Já nos imaginam mulheres loucas,
“com um parafuso a menos”, matando todos os homens
e impondo-nos à força ao mundo todo. “Matriarcado!”,
dizem. Ou, que as injustiças seriam as mesmas, só que
ao contrário: “em lugar do machismo, passará a existir o

femismo” a supremacia das fêmeas para
escravizar os machos! “Me poupem,

diríamos”!
D i z - s e a i n d a q u e n ã o

ganhamos nada por sermos
feministas, pois o mundo foi, é e

sempre seráa s s i m ; q u e o
melho r a fazer
é c o n f

ormarmo-nos e aceitarmos o nosso papel de mulher, sendo
feliz com ele: um modelo consumista que além de manter e
aumentar desigualdades econômicas, produz e sacraliza
feminilidades e masculinidades. Saber cuidar bem das
crianças; ser amável e afetuosa; não levantar a voz; cruzar as
pernas; cozinhar bem; saber obedecer ao homem da casa (e
aos demais homens na sociedade) etc.; bem como, falar
grosso, não chorar ou expressar sentimentos dóceis, não
sentir medos, demonstrar autoridade, prover a família, são
exemplos de feminilidades e masculinidades (re)produzidas
e muito bem sacralizadas em nossa sociedade.

A educação que recebemos nos ensina, tanto aos
homens quanto às mulheres, a acatar ordens, obedecer,
aceitar o estabelecido e participar disso com grande vontade e
entusiasmo. Ensina-nos que assim é o mundo
contemporâneo; que para isto tem progredido a humanidade
e que a ordem presente é a melhor que já existiu e que
existirá... A ordem, nas sociedades ocidentais, impõe-nos
como figura hierarquicamente superior, o homem branco,

rico, heterossexual; discrimina e vitimiza quaisquer
indivíduo que não se ajuste a estes critérios.

O modelo educacional contemporâneo, aquele
que treina para a obediência, à conformidade e ao

controle social, participa e incentiva a manutenção
de uma sociedade estratificada e desigual, cujas

normas se sustentam em diferentes formas de
dominação, que se estendem desde abordagens
truculentas de policiais, a programas de
televisão durante os ditos “horários nobres”;
dos corpos às ideias e das ideias aos
indivíduos.

Há vários séculos que, tanto as
teorias quanto as práticas militantes
demonstram a importância e a
necessidade da ação direta, tendo como
perspectiva a oposição a quaisquer
formas de dominação.Agir diretamente
é fundamental para a aquisição de
direitos, para explicitar o respeito que

não nos é dado. É a base de todos os
grandes logros sociais e

ninguém, nunca, inclusive
n o s m e i o s m a i s
conservadores, ousaria
dizer que com ela nada se
consegue.

Ação direta não é
necessariamente matar

alguém, ou jogar um
coquetel molotov em um

g r u p o de policiais. A ação direta é, e

Violenta
Da necessidade de saber ser



sempre têm sido exercida. Ela consiste no simples ato de
levantar a voz quando não se está de acordo; consiste em se
defender, em não se deixar atropelar.Ação direta é saber dizer
“NÃO!” quando se quer dizer não, e “SIM!” quando se quer
dizer sim. Mas, sem dúvidas, o caminho é longo: se quando os
“homens normais” se atrevem a lutar pelos seus direitos, estes
lhes são tirados, piora quando se trata de gente que luta contra
uma das desigualdades mais enraizadas na nossa sociedade:
aquela baseada nas identidades de gênero!

As lutas das mulheres datam de vários séculos e muito
se tem conseguido. Mas não se pode negar que ainda temos
muito que conquistar, e muito por ser respeitado. Sabe-se
inclusive do longo caminho dentro da esquerda radical
(considerando as mais diversas vertentes) na qual as mulheres
tem lutado por deixar de ser , ou

. Mesmo em meios reputados
progressistas, os costumes e a educação dadas às crianças e
adolescentes (principalmente às meninas), esbarram nos
preconceitos sexuais e sexistas da sociedade patriarcal.

As diferenças tem sido muitas vezes destacadas. As
feministas clássicas já demonstravam amplamente que os
meninos aprendem “a não brigar com a sua irmã”, mas sim a
se defender e atacar, a não ter comportamentos afeminados,
utilizar (ou não) algumas palavras, evitar chorar. As meninas,
no entanto, aprendem a não correr ou brincar nas árvores, e
sim a brincar com bonecas, objetos domésticos... Quantas
vezes não vimos alguém tentando ensinar a uma menina a
passar a vassoura, cozinhar, limpar, sem se preocupar de fazer
a mesma coisa com o menino? Nós mulheres, aprendemos a
falar baixo, a não se queixar, a aceitar o que é dito, a sermos
obedientes. Aprendemos a não falar palavrão, e não fazer as
coisas que são “de meninos”. Longe de ser questionada pela
sociedade, a determinação dos gêneros é naturalizada e os
comportamentos são impostos em função dos sexos
biológicos.

Alguns dirão que a solução está em ensinar a
delicadeza e os comportamentos “femininos” aos homens,
pois assim todos seriam delicados, frágeis e tod@s
viveríamos em paz. Isso é falso e absurdo! Primeiro, porque
seguiríamos no marco dos comportamentos impostos;
segundo, porque os comportamentos “femininos” seguem
são uma invenção social que busca a manutenção de
comportamentos de sossego e submissão.

A agressividade sim, é parte da natureza humana.
Quem de nós nunca teve raiva e bateu forte na mesa? Quem de
nós nunca gritou? Quem de nós, em algum momento, ficou
enfurecid@ diante de uma situação de injustiça? O
sentimento de revolta é de fato um sentimento humano.
Ensinar a passividade a tod@s indiferentemente, sem ensinar
o uso da agressividade, não nos leva a nada se não ao mesmo:
generalizar comportamentos passivos e indiferentes em nome
da “paz social” e, sobretudo, a manutenção da ordem social
vigente: desigual e injusta.

Não esqueçamos que diante de
críticas que caracterizam nosso movimento de violento,
temos sempre respondido que as atitudes são uma reação
agressiva ante uma ação violenta. À coerção constante, à
violência do capitalismo e suas imposições que nos obriga a
participarmos de um sistema opressor que nos ignora,
responderemos com força, agressividade e determinação!

Por outro lado, notamos que mesmo demonstrando
aos homens a importância do uso pontual da delicadeza e da
submissão, esquecemo-nos de demostrar o uso pontual da
violência para as mulheres. Assim reproduzimos um acesso
limitado, sexista e desequilibrado ao uso da força. E com isso,
deixamos às meninas a posição de vítima e, em realidade, a
todas/os aquelas/es que sofrem por não corresponder a
perspectiva binária de gênero (ser homem ou mulher) e que
muitas vezes são bodes expiatórios de todos os males sociais.

Frente a isto é facilmente compreensível que
consideremos que todo ser humano deve ser capaz de saber
usar a força e a violência. Para se defender, e para atacar.
Saber agir num dado momento, pra se defender, e deixar de
achar que sempre haverá algo ou alguém que o fará no nosso
lugar, por nós e para nós.

Escolher representantes não nos salvará dos insultos,
das humilhações ou dos golpes; permitir que a nossa
segurança dependa do macho da família, seja ele namorado,
pai, ou irmão, não resolve nada, tampouco quando estamos
em risco tantas são as mortes de mulheres, que depois de
mortas, não há socorro patriarcal que a salve! Sem falar que a
maior porcentagem das agressões são realizadas no círculo
das pessoas mais próximas.

Não são poucas as mulheres que, depois de uma
agressão ou qualquer ato de violação, procuram um homem
pra defendê-las. Nestes casos, é comum os homens reagirem
em defesa do que “é deles”, defendendo a “sua” mulher; ou
seja, exercem o mesmo sentimento de posse que se produz
quando para proteger seu carro, carteira, bicicleta, enfim, sua
propriedade. Contar com um poder judiciário que pelo fato de
nutrir e ostentar a ordem hegemônica, é patriarcal e machista,
poucas vezes nos ajudará... no máximo, condenará o culpado
não que isto seja pouco, mas será suficiente depois de um
estupro, por exemplo?

Como e em muitos casos qual é a assistência à mulher
que recebemos? Não é por acaso que os meios de assistência à
mulher e a forma com a qual tratam as agressões domésticas,
resultam ser meios machistas e muito paternalistas. Os
mecanismos legais e institucionais são espaços válidos e a
serem garantidos e defendidos, mas a nossa segurança, a
nossa vida e a nossa liberdade não podem nem devem
depender deles. Saber agir direta e diretivamente, é saber
gritar por si mesma e lutar com aquilo que de fato está sempre
conosco: a nossa própria força física.

Você mulher, lésbica, homossexual, transexual,
travesti, transgênero, prostituta e prostituto,

a proletária do proletário a
escrava do homem escravo

A violência não é para ser usada de maneira

indiferente ou generalizada.

CONTRA A VIOLÊNCIA E A OFENSA,
ORGANIZEMOS NOSSA AUTODEFESA!

Coletivo Wen-Do Recife



Janeiro de 2011, conforme leitura apresentada na edição anterior
deste jornal, a passagem mais uma vez aumentou na cidade do
Recife. E como já vinha sendo feito, despois de 2005, sempre em
período de férias letivas, uma estratégia que vem se mostrando
favorável ao consórcio de transporte do Recife e à classe política,
que também se favorece com estes abusos. Como não poderia
deixar de ser, jovens, em sua maioria estudantes, mais uma vez,
assumem o protagonismo nas ações que buscam forçar a
redução.

O ano de 2005, a experiência de revolta contra o aumento deixou
algumas lições e o objetivo deste texto é contribuir para pensar
quais foram desconsideradas, quais foram postas em prática e,
sobretudo, levantar possíveis caminhos para essa nossa luta.

Antes de levantarmos algumas destas lições, retomaremos um
pouco do contexto de 2005: já era o 7º ano do Governo Jarbas
Vasconcelos, de negligência às urgências sociais e dedicação à
“requalificação de infra-estrutura”, enquanto que, havia um
apelo popular do governo Lula com seus programas sociais -
que, ainda em seu terceiro ano, sinalizava com indicativos de um
“real crescimento do salário mínimo” - e ainda no município
tínhamos uma prefeitura também sob o comando de um petista.

Era um governo (do estado) definhando, desgastado com a
população e a classe política parlamentar e partidária de toda
categoria, do centro a esquerda. Este desgaste vai resultar no
abandono do governo por parte de Jarbas, em março de 2006, sob
o argumento de concorrer a uma vaga ao senado, deixando o
bode-expiatório, Mendonça Filho, pra cumprir o papel de Judas
no linchamento que se ampliava. Tendo este contexto como
apoio, apresentemos alguns pontos que representam, pra nós,
lições políticas.

Em 2005, indivíduos de postura libertária ou autônoma se
encontraram no seio das manifestações e foram afinando suas
ações. Organização não existia. Destes encontros, nasceram e se
fortaleceram iniciativas: o próprio Estilhaço é filho, indireto,
deste processo. Agora em 2011, minimamente pautados nessa
lição, cria-se o Comitê Contra o Aumento para organizar
manifestações. Este espaço de confluências, antes do anúncio do
aumento das passagens, existia como instrumento para protestar
contra o aumento do salário dxs parlamentarxs. Aos poucos vai
se fundir e ganhar uma nova cara.

Em 2005, estes grupos, em muitas ocasiões, tentaram dar o tom,
manipular e abrir negociações furadas com o governo do estado
e a antiga Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos
(EMTU).Agora, imaginemos que, se naquele contexto em que o
governo era um adversário generalizado às entidades estudantis
(ligadas à UNE e por sua vez ao partido do Governo Federal e da
Prefeitura do Recife) atuaram por vias que visaram diminuir a
mobilização, imagine hoje, com Governo Federal, Municipal e
um fortíssimo aliado no governo do estado que teve cerca de
82% dos votos válidos a seu favor nas ultimas eleições!?

O referido comitê, composto por indivíduos, passa a abarcar em
seu seio partidos e suas organizações estudantis. Estes não são xs

ditxs governistas, mas xs de uma esquerda de intenção
revolucionária, que não abrem mão de certas práticas e posturas
próprias que privilegiam seu programa político em detrimento da
luta social. Ingênux aquelx que espera que abram. A lição de se
organizar foi percebida e levada em consideração, mas a da
autonomia não.

Não perceber a importância da autonomia coletiva, fragilizou as
ações e o potencial de mobilização, o que levou a construir
alianças estéreis. Acreditamos que o papel de um comitê, como
organização pontual e passageira, é instigar ações, problematizar
a situação e estar pronto pra entrar no espírito da população que
se dispõe a gritar pelo que lhe pertence. Sua função deve ser
educativa, não porque se propõe a ensinar alguma coisa, mas por
poder apontar caminhos possíveis pelos quais se constrói uma
luta, neste caso, a luta contra o aumento das passagens. Não ter
isso como foco e objetivo eleva a preocupação em buscar
alianças com entidades estudantis ligadas à falida UNE, como a
UESPE, que há anos também é aparelhada por um grupo político,
o mesmo que recentemente, por meio de um golpe, tenta tomar a
presidência do DCE na UFPE. Tudo isso negligenciando o que é
mais importante: criar um terreno pra que a luta se desenvolva.
Por mais que a intenção seja revolucionária, os caminhos
traçados são antagônicos; por mais que sejam entidades
“estudantis”, já não servem ao real interesse dxs estudantes. E
cogitar aliança tática com esses grupos é abrir mão da autonomia,
negligenciar aprendizados históricos e reforçar o papel danoso
que cumpriu a existência de organizações partidárias dentro do
Comitê. É a politica de organizações em detrimento de uma
política de base!

Em 2005, já dissemos, o contexto era outro, todxs, das forças de
intenções revolucionárias às de centro-esquerda, estavam na rua:
a multidão facilitou a integração de trabalhadorxs que saíam do
serviço e que não estavam preocupadxs em chegar em casa cedo,
como todos os dias. Era o momento de extravasar contra todas as
chicotadas daquele governo. O aumento foi autorizado em
período de aulas, o centro da cidade estava cheio de estudantes e
aproximava-se a euforia de fim de ano.

Já agora, em 2011, o cenário apresenta-se favorável a um refluxo.
Os partidos e suas militâncias “de bem” com os governos; nós,
trabalhadorxs, nos sentimos exploradxs como sempre, mas já
não recebemos as mesmas chicotadas, ao contrário, ouvimos
todos os dias canções de ninar, como “empregos em alta!”;
“Desenvolvimento econômico”; “Educação de qualidade e
computador pros professores”. E, por fim: “Faz tempo que a
passagem não aumenta mesmo. E pra compensar o salário vai
aumentar. Dá no mesmo e o caminho é esse. Sem falar que a Copa
do Mundo vem aí!”.

Dentro deste contexto, o foco de organizações sociais como um
Comitê não deve ser em construir grandes atos, ou estar apelando
pra isso por meio das tristes alianças. Mas, de outra maneira,
deve inspirar combatividade. E não é nada combativo fazer um
ato que entrega uma carta e marca reunião, sem nem ter a força
simbólica de ações como estas. Que exemplo queremos dar com
isso? Que combatividade de gabinete é essa? Os atos simbólicos
são importantes, mas precisam ser construídos com clareza do

Nós, autônomxs, precisamos nos organizar...

Partidos e entidades estudantis... NÃO!

Somos povo e é isso que nos interessa!

Os tempos mudam e nós devemos avançar!

Os tempos são outros. E os erros?
Um  breve olhar autônomo sobre a luta contra o aumento
das passagens em Recife



seu alcance e repercussão social, bem como o quanto inspiram a
força transformadora do povo organizado na luta. Algumas
ações combativas e mais diretas foram levadas a cabo, mas bem
“insignificantes” diante da quantidade de panfletagem e ato de
tranca rua, o que parece ser a prioridade dxs partidárixs, em
detrimento da radicalidade, de ações diretas que mexam na
ordem presente.

Esta análise não é feita do ponto de vista de uma merx
observador/a, mas do ponto de vista daquelxs que se dispuseram
a tentar construir uma alternativa combativa e autônoma durante
esses últimos meses. Que estiveram nas reuniões, nos atos e
nunca abriram mão de seus posicionamentos, questionamentos e
contribuições. Não estamos falando inverdades nem verdades
absolutas, nem nada que já não tenha sido dito no âmbito do
Comitê Contra o Aumento das Passagens. A diferença é que
agora apresentamos publicamente nossa leitura, nossa
perspectiva de atuação nesta luta e nossas propostas.

Afusão de duas bandeiras de lutas (o aumento dxs parlamentarxs
e das passagens) não cria foco;
Grande número de reuniões e atividades (atos principalmente)
em horários que fragilizavam a possibilidade de participação
mais ampla;
Existência de muitas atividades em um curto espaço de tempo,
acarretando num agir tarefeiro, sem muita clareza do seu real
poder de alcance;

Não conseguir se constituir como um espaço, deveras autônomo
e horizontal, dando abertura a práticas de funcionamento velhas
conhecidas do espaço amorfo do Movimento Estudantil;

Um formato rígido de reunião, com um “assembleismo
inoperante” que cria a falsa sensação de democracia direta e
participação;

Esperamos que nesse novo passo, rumo à construção de um
fórum permanente de discussão e ação pela mobilidade urbana,
possamos pôr em prática velhas e novas aprendizagens:

Estabeleçamos foco na causa da mobilidade urbana;

Nos esforcemos num trabalho de base, auto-formativo,
inclusive, mais abrangente nas periferias;

Que seja um espaço de participação de indivíduos e organizações
populares e autônomas;

E tendo como princípio de atuação a ação direta, ou seja, não
esperarmos que façam por nós. Que façamos! Sem
apadrinhamento financeiro ou manual de partido nenhum.

Os tempos são outros e pela confiança que devemos ter em nossa
força, enquanto povo que luta organizado, os erros não podem
ser os mesmos.

Algumas situações que evidenciamos durante todo o tempo e
buscamos problematizar:

Difusão Libertaria
www.difusaolibertaria.wordpress.com
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Esta edição foi organizada por: Rede Estilhaço &
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