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Free love? As if love is anything but free! Man has bought brains, but all 

the millions in the world have failed to buy love. Man has subdued 

bodies, but all the power on earth has been unable to subdue love. Man 

has conquered whole nations, but all his armies could not conquer love. 

Man has chained and fettered the spirit, but he has been utterly helpless 

before love. High on a throne, with all the splendor and pomp his gold 

can command, man is yet poor and desolate, if love passes him by. And 

if it stays, the poorest hovel is radiant with warmth, with life and color. 

Thus love has the magic power to make of a beggar a king. Yes, love is 

free; it can dwell in no other atmosphere. In freedom it gives itself 

unreservedly, abundantly, completely. All the laws on the statutes, all 

the courts in the universe, cannot tear it from the soil, once love has 

taken root. If, however, the soil is sterile, how can marriage make it bear 

fruit? It is like the last desperate struggle of fleeting life against death 

 

Emma Goldman 



 

RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a trajetória feminista de 

Emma Goldman durante a Era Progressista dos Estados Unidos a partir de três de 

seus ensaios, ressaltando sua importância não somente como anarquista, mas como 

feminista que se colocava contra o movimento sufragista, corrente predominante 

durante a Primeira Onda feminista e que é caracterizado como um movimento de 

cunho liberal e reformista. Goldman é oposição às sufragistas justamente por 

entender que a emancipação feminina não estaria restrita ao direito do voto, muito 

pelo contrário, defendia que a participação política não poderia ser a solução para o 

problema em questão. Para enriquecer essa análise também é colocado em 

discussão o movimento anarquista, seus estudos referenciais, definição e contexto 

histórico. Além de situar o contexto histórico e político do país em questão, os 

Estados Unidos da América dentro do período de 1890 a 1920, mais comumente 

chamado de Era Progressista, sendo ressaltado as principais mudanças, reformas e 

como isso afetou de maneira geral a sociedade da época. 

 

 

Palavras-chave: Feminismo, anarquismo, sufrágio feminino, Estados Unidos, 

Progressismo. 



 

ABSTRACT 

 

 

 

This paper aims to analyze Emma Goldman's feminist trajectory during the 

Progressive Era of the United States from three of her essays, emphasizing her 

importance not only as an anarchist, but as a feminist who stood against the 

suffragist movement, predominant current during the First Feminist Wave and which 

is characterized as a liberal nature and reformist movement. Goldman is opposed to 

the suffragettes precisely because she understood that woman's emancipation was 

not restricted to the right to vote, on the contrary, she argued that political 

participation could not be the solution to the problem in question. To enrich this 

analysis, the anarchist movement, its reference studies, definition and historical 

context are also discussed. In addition to situating the historical and political context 

of the country in question, the United States of America within the period from 1890 

to 1920, more commonly called the Progressive Era, underlining main changes, 

reforms and how this affected the society of the time. 

 

Keywords: Feminism, anarchism, Womens’ Suffrage, United States, Progressisvism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

Um dos grandes marcos da historiografia do século XX foi a ideia de “História 

vinda de baixo” de E. P. Thompson, sugerida em seu artigo The History from Below, 

onde o autor defende uma história social pautada nas experiências daqueles 

(operários, camponeses, artesãos, por exemplo) que até então haviam sido 

negligenciados e esquecidos pela história oficial. A história oficial seria aquela 

escrita pelas elites, pelos “vencedores” ou uma história que simplesmente parte de 

um ponto de vista de cima para baixo: utilizando eventos e fatos históricos oficiais, 

focando em grandes nomes e heróis nacionais ou mundiais. 
 

A História por muito tempo foi escrita por homens, ressaltando seus grandes 

feitos e colocando em segundo plano a mulher. Essa perspectiva histórica fazia com 

que as mulheres fossem apagadas ou deixadas em segundo plano, sendo colocadas 

como agentes passivos, silenciados ou literalmente esquecidas. Adotar uma linha de 

análise a partir da História Vinda de Baixo, nos permite retomar a trajetória da 

mulher na sociedade. A partir disso, a História das Mulheres surge com o objetivo de 

dar voz, colocar em evidência, as ações, conquistas e lutas femininas, colocando-as 

de volta em diversos eventos e movimentos que elas sempre estiveram, só haviam 

sido esquecidas. 
 

O presente trabalho tem como ponto de partida entender através da análise 

daquelas que por muito tempo foram negligenciadas por uma história masculina a 

sua contribuição teórica para o contexto de lutas e mudanças em questão. Neste 

caso, estamos falando do feminismo anarquista da Emma Goldman nos Estado 

Unidos durante a Era Progressista. Apesar de ser uma das militantes e autoras 

anarquistas mais conhecidas e mais estudadas atualmente, ainda pode se fazer 

necessário uma análise teórica de suas ideias levando em consideração sua posição 

de anarquista e feminista. 
 

Tão importante quanto, é entender o contexto e o que é o anarquismo. Apesar de 

Goldman ter suas próprias definições, é a partir de sua leitura e conhecimento sobre 

o movimento anarquista que ela parte para a formação de suas próprias ideias, por 

isso, é necessário também falar sobre o movimento anarquista em uma breve 

análise de sua formação, definição e contexto histórico. 
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É preciso analisar as suas ideias no campo teórico, mas também a partir de um 

contexto histórico específico, o do progressismo nos Estados Unidos. Por ser uma 

militante que por muitas vezes utilizou de suas experiências pessoais para poder 

elaborar ensaios e discursos, entender em que contexto isso se encaixava é 

fundamental para uma análise mais precisa. 

 

 

 

O fator que torna Emma Goldman uma anarquista que necessita ser destacada e 

analisada é a sua análise mais aprofundada e complexa de assuntos ligados à 

emancipação feminina, liberdade sexual e matrimônio em meio a um contexto de 

mudanças sociais, políticas e econômicas que por diversas vezes tentaram calar sua 

voz, sendo criticada não somente por progressistas, mas também por feministas 

sufragistas. 
 

Como peças-chaves dessa abordagem, neste trabalho usa-se três ensaios 

escritos pela autora em seu contexto de militância e de época: O “Sufrágio 

Feminino”, “A Tragédia da Emancipação Feminina” e “Matrimônio e Amor”, não 

necessariamente escritos nesta ordem, abrangem basicamente o mesmo período 

histórico. Neles, é possível captar a essência de suas idéias que estão diretamente 

relacionadas, além de também deixar claro a atualidade do pensamento de uma 

militante que se mostra muito à frente de seu tempo. 
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1 - Anarquismo- Estudos referenciais, conceito e contexto histórico 

 

 

Baseado nos estudos sobre o tema nas últimas décadas, pode-se afirmar que o 

anarquismo é um movimento com mais ou menos 15 décadas, datado a partir de 

meados de 1860 até os dias de hoje, possuindo um contexto histórico de surgimento 

que tem relação direta com as grandes mudanças sociais e com o surgimento das 

ideias socialistas durante o século XIX. Mesmo que se manifestando através dos 

cinco continentes, o anarquismo por muito tempo foi um tema marginal dentro dos 

estudos acadêmicos, ainda pode-se dizer que é, mas os novos estudos sobre, 

demonstram que não somente tem tido mais evidência na vida acadêmica, como 

também política, mas também ganhou novas abordagens, mais completas e que 

buscam entender sua história de forma teórica e mais concisa. 
 

Corrêa e Viana explicitam que, desde a primeira publicação sobre o anarquismo 

(Eltzbacher), existem dois tipos de trabalhos sobre que tentam atender à 

problemática por ele colocada: 
 

Por um lado, uma produção militante, dos próprios anarquistas que, com 

função mais política do que científica, refletiu sobre os pontos em questão; 

alguns autores, como no caso de Piotr Kropotkin, buscaram conciliar as 

posições políticas e científicas, não sem grandes dificuldades. Por outro 

lado, uma produção acadêmica, que, bastante escassa, debruçou-se sobre 

algumas dessas questões. (CORREA; VIANA, 2013, p. 2) 
 

Essa produção acadêmica escassa se dá por dois motivos: 1) o fato da produção 

de conhecimento – ou seja, a educação e as universidades – ser um dos pilares da 

dominação exercida pelo status quo para a manutenção de seu controle sob a 

população, o que desfavorece de maneira geral ideias contestadoras. 2) 

historicamente dizendo, dentro do próprio campo de ideias contestadoras, após a 

ascensão do marxismo-leninismo, com a URSS e da bipolarização do mundo, o 

anarquismo manteve-se como uma corrente minoritária e em consequência disso, o 

marxismo acabou sendo identificado, de forma geral, como esquerda e socialismo, 
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devido às experiências soviética, chinesa e cubana, principalmente. Além disso, eles 

concluem que “em diversos países, os comunistas ocuparam muitos espaços 

militantes dos quais os anarquistas outrora se nutriam; as disputas de memória, 

nesse sentido, desvalorizavam ou negavam o tronco socialista do anarquismo”. 
 

Os marxistas se fazem bastante presentes no meio acadêmico em diversos 

países, o que facilita a difusão de suas ideias de forma mais abrangente, sem contar 

com o apoio financeiro recebido do antigo bloco socialista. Já os anarquistas, 

priorizaram a divulgação através de publicações independentes e militantes fora do 

meio acadêmico, restringindo seu campo de divulgação. Mas, esse quadro começou 

a se inverter nos dias atuais, onde muitos anarquistas têm começado a ocupar o 

meio acadêmico em diversas áreas, como na geografia, história e ciências sociais, 

recolocando em discussão as ideias e práticas anarquistas. 
 

Também há uma dificuldade de encontrar fontes de forma acessível no Brasil, 

pois a maioria das fontes primárias se encontra em outros idiomas, sendo a produção 

em português bastante limitada, o que torna quase impossível uma produção sobre 

anarquismo sem o uso e compreensão de alguma língua estrangeira. Ainda assim, 

há diversos grupos de anarquistas e simpatizantes envolvidos com a divulgação e 

elaboração de arquivos, bibliotecas e centros de pesquisas que disponibilizam de 

maneira acessível fontes primárias como livros, periódicos e jornais. Há também 

pesquisadores que utilizam arquivos do Estado ou de outros adversários do 

anarquismo como fontes. 
 

Lucien der Walt (2009), reiterando o problema do anarquismo nas academias, 

afirma que o mesmo é uma ideologia moderna que está marginalizada dentro do 

meio científico, perpetuando visões que não respeitam ou tendem a menosprezar o 

anarquismo dentro do meio acadêmico. Apesar disso, a partir dos anos 60 e 70, 

devido à Nova Esquerda e também por maio de 68, os estudos anarquistas 

começaram a ter uma atenção maior por parte dos acadêmicos e foram 
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desenvolvidos trabalhos que até os dias de hoje são considerados como referência 

nas pesquisas sobre o tema. Dentre eles, destacam-se George Woodcock, Daniel 

Guérin e James Joll. 
 

Ainda se repetem problemas metodológicos, teóricos e históricos nas pesquisas, 

muito por causa do recorrente uso dos trabalhos mais antigos e tradicionais, o que 

muitas vezes dificultam o desenvolvimento de novas investigações sobre o tema. Em 

contrapartida, há também pesquisadores comprometidos em transformar essas 

problemáticas permanentes propondo novas perspectivas históricas e teóricas do 

movimento, reconhecendo a importância dos estudos abrangentes e tradicionais, 

mas solucionando, com êxito, as dificuldades por tantas décadas perpetuadas, seja 

aqui no Brasil como também em outros países. Corrêa e Viana (2013), destacam as 

obras dos autores Michael Schmidt e Lucien van der Walt, como exemplos desses 

novos estudos. 
 

Um dos problemas que pode ser ressaltado, é que alguns estudos colocam o 

movimento como a-histórico, como se as trajetórias anarquistas não tivessem 

relação com seu contexto histórico ou como se o anarquismo fosse algo inerente à 

história da humanidade. O que acontece no caso com os trabalhos de Woodcock, 

Netlau e Marshall: 

 

 

 

Marshall (2010, pp. 3-4) considera que o “primeiro anarquista foi a primeira 

pessoa que sentiu a opressão de outra e rebelou-se contra ela” e que o 

anarquismo é uma “tendência reconhecível na história humana”, cuja origem 

deve ser buscada “milhares de anos atrás”. Nettlau (2008, no prelo) inicia 

sua história do anarquismo um capítulo que vai desde Zenão (333-264 a.C.) 

até a Revolução Francesa. Woodcock (2002, vol. I, p. 40) também remete o 

anarquismo aos tempos remotos, identificando elementos anarquistas nas 

obras de filósofos como “Lao Tsé e Zenão, Étienne de la Boetie, Fénelon e 

Diderot”, na Abadia de Thélème e em Rabelais, “com seu lema libertário: 

‘Faça o que quiser! ’”, e também em movimentos religiosos 
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como “anabatistas, hussitas, os doukhobors e os essenes”, além do próprio 

Jesus Cristo. (CORREA; VIANA, 2013, p. 11-12) 

 

 

 

Outro exemplo que mostra um problema na abordagem é que Eltzbacher (2004), 

Woodcock (2002), utilizam um número limitado de autores, como William Godwin, 

Proudhon, Stirner, Bakunin, Kropotkin, Benjamin Tucker e Liev Tolstoi, no caso de 

Eltzbacher e Godwin, Stirner, Proudhon, Bakunin, Kropotkin e Tolstoi, no caso de 

Woodcock, todos teóricos europeus. Max Nettlau (2008) que, segundo Viana e 

Corrêa (2013), utiliza um número mais amplo de autores, também acaba focando na 

atuação dos anarquistas europeus e russos, sendo que os americanos, africanos, 

asiáticos mais ou menos 10% de suas pesquisas. O eurocentrismo também é 

presente nas obras de Guérin (1968), Joll (1970), Peter Marshall (2010) e Ian McKay 

(2008), ainda que os dois últimos trabalhem com uma variedade maior de autores, 

suas referências continuam em grande maioria europeias. 

 

 

 

Esse tipo de discurso acabou apagando o real contexto histórico do movimento, 

que está diretamente ligado às correntes socialistas do século XIX. Um exemplo 

disso é o caso dos estudos realizados por Eltzbather, o primeiro acadêmico a se 

propor entender o anarquismo, que, segundo os autores Corrêa e Viana (2013) e 

Van der Walt e Schmidt (2010), demonstram escassez de conhecimento, pois 

limitou-se a um número pequeno de fontes e eventos, entendendo o anarquismo 

como um movimento contraditório e incoerente. 

 

 

 

Mais um problema encontrado dentro dos estudos de referência e também fora 

da Academia, é o senso comum em torno do que é o anarquismo. Afirmam que: 
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(...) do ponto de vista histórico, esse senso comum vem sendo forjado há 

séculos, em grande medida como uma caricatura e um contra-imaginário 

produzido pelos adversários do anarquismo. No que tange ao campo 

político, as origens etimológicas do termo “anarquia” remetem-se, conforme 

sustenta Kropotkin (1987, p.19), à sua raiz grega “an – e arke”, significando 

“contrário à autoridade”. George Woodcock (1998, p. 11) confirma essas 

raízes gregas do termo: “archon, que significa governante, e o prefixo an, 

que indica sem., portanto, anarquia significa estar ou viver sem governo. (...) 

limitar-se à origem etimológica da palavra anarquia gera mais um problema 

teórico: é essa abordagem “do termo “anarquia” e de seus derivados só 

pode apontar para uma negação – do governo, do Estado, da autoridade –, 

ou seja, para elementos “destrutivos”, de crítica social; o anarquismo, 

entretanto, sempre possuiu elementos construtivos, objetivos e estratégias 

para atingi-los. (Corrêa e Viana, 2013: p.20) 

 

 

 

Os marxistas também têm um papel crucial na perpetuação do senso comum em 

torno do anarquismo: O marxismo contribuiu tanto fora das universidades, no campo 

político, quanto dentro delas “para que o anarquismo seja considerado uma doutrina 

pequeno burguesa, liberal, idealista, individualista, espontaneísta, contrária à 

organização e ligada essencialmente aos camponeses e artesãos do “mundo 

atrasado” em declínio”. Essa manutenção do senso comum, para eles, somente 

serve para a disputa política, com o objetivo de desqualificar o adversário em prol de 

si mesmo e não possui nenhum fundamento teórico ou histórico, sendo baseadas 

em um “senso comum douto”, opiniões acadêmicas, mas ainda assim, formadas 

através do senso comum. 

 

 

 

Relacionado a esse senso comum, está a questão da definição de anarquismo 

para os estudos referenciais. Alguns autores o apontam como uma ideologia contra 

qualquer tipo de dominação, sinônimo de antiestatismo e antagônico ao marxismo o 
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que resulta numa abordagem com problemas teóricos e metodológicos que não 

conceituam de fato o que é anarquismo. 

 

 

 

Para poder conceituar e manter uma abordagem histórica do anarquismo, é 

preciso analisar os estudos de referência e suas limitações, visando não desprender 

o movimento de seus vetores sociais e de seu contexto histórico, como Correa e 

Viana propuseram, visto que autores como Van der Walt e Schmidt (2010) também 

já haviam discutido. É preciso levar em conta não somente seus grandes eventos e 

autores mais difundidos, mas também: 

 

 

 

Consideramos imprescindível para as investigações contemporâneas do 

anarquismo tomar em conta não somente suas manifestações nos países 

da Europa ocidental e da América do Norte, mas também nos países do 

Leste Europeu, em especial na Rússia, na Ucrânia e na Bulgária; da 

América Latina, em especial em Cuba, no México, na Argentina, no Uruguai, 

no Brasil e no Chile; da Ásia, em especial na China, no Japão e na Coréia; 

da África, em especial na África do Sul, no Egito e na Argélia; da Oceania, 

em especial na Austrália e na Nova Zelândia. (CORREA; VIANA, 2013, p. 

18) 

 

 

 

Outra crítica apontada aos estudos referenciais e suas análises eurocêntricas é a 

problemática de conceituarem a analisarem uma quantidade limitada de escritores e 

episódios anarquistas. Os estudos atuais, precisam fugir da “História vista por cima”, 

que se compromete em analisar uma parte muito restrita do que realmente foi o 

movimento anarquismo e o sindicalismo de intenção revolucionária, que envolveu 

uma quantidade grande de teóricos e pensadores que não podem ser esquecidos ou 

apagados das análises. Não levar em conta as diversas manifestações anarquistas 

que historicamente foram esquecidas pelos autores de referência, segundo Côrrea 
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(2015) é deshistoricizar o anarquismo, pois este enquanto fenômeno social tem sua 

trajetória pautada na luta de classes, ligadas à demandas e movimentos populares, 

sendo compreendido através das relações complexas de seus atores sociais, que 

não pode ser desvinculada de seu contexto histórico e regional. 

 

 

 

Defende-se então o conceito elaborado pelos autores do que é o anarquismo 

 

 

 

 

(...) é uma ideologia socialista e revolucionária que se fundamenta em 

princípios determinados, cujas bases se definem a partir de uma crítica da 

dominação e de uma defesa da autogestão; em termos estruturais, o 

anarquismo defende uma transformação social fundamentada em 

estratégias, que devem permitir a substituição de um sistema de dominação 

por um sistema de autogestão (CORRÊA, 2015, p. 117 apud MAZZONI, 

2016). 

 

 

 

É de extrema importância reiterar que o anarquismo surgiu durante um período 

de grande efervescência lutas operárias dentro de um contexto de industrialização e 

consolidação dos Estados Modernos, além do desenvolvimento do capitalismo e 

imperialismo. Enfatizando a importância do contexto histórico, o anarquismo é “muito 
 

mais do que uma mera construção teórico-filosófica, o anarquismo fincou sua raiz 

exatamente no interior das discussões sobre quais seriam os meios de se atingir a 

sociedade socialista: discussões que se davam no contexto das lutas da classe 

trabalhadora”. (VIANA apud Corrêa, 2015). 

 

 

 

É aceito entre todos os estudos que o anarquismo é datado a partir da Primeira 

Internacional: onde os primeiros conflitos sobre ação política e Estado entre 

bakuninistas e marxistas aconteceram. Peter Marshall, que, segundo Schmidt e Van 
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der walt, utiliza uma definição vaga sobre anarquismo, afirma ser Bakunin o que 

tornou o anarquismo uma teoria de ação política e ajudou a desenvolvê-lo. Rudolf 

Rocker, autor anarquista que também se dedicou à estudos sobre o movimento, 

corrobora tal afirmação ao acreditar que o personagem motor do anarquismo foi 

Bakunin e que o anarquismo se configura na confluência das duas grandes 

correntes do século xix, o liberalismo e o socialismo. Para George Woodcock, o 

anarquismo tem sua origem primitivamente dentro do movimento operário da 

Primeira Internacional, durante o século XIX, e também a partir das organizações 

urbanas lideradas por Bakunin. 

 

 

 

Há historiadores, grande parte deles de posição marxista, que defendem que a 

presença dos proudhonianos e bakuninistas não foi de tanta influência dentro do 

seio da internacional, apesar dos mesmos terem marcado e se destacado nos 

congressos desde o princípio. Orlando Daniel (1975), defende que a presença de 

Marx teve um efeito determinante para a AIT, porém, deixa de lado a questão 

anarquista, ressaltando somente o destaque padrão que se dá ao debate entre 

Bakunin e Marx no congresso: 

 

 

 

A luta contra o bakouninismo, como a luta contra o proudhonismo, tinha um 
mesmo objectivo: o combate da ideologia pequeno-burguesa, que tomava, 
segundo o historiador soviético Mikhailov, quer a forma do proudhonismo — 
reflexo do estado de espírito do pequeno proprietário conservador, quando 
ainda não perdeu a esperança de salvação por meio do auxílio mútuo e do 
crédito barato —, quer a forma do bakouninismo — reflexo do desespero 
desse mesmo pequeno proprietário, quando não acredita mais na 
possibilidade de restabelecer a propriedade de antemão perdida e que se 
deixa, por essa razão, influenciar por frases pseudo-revolucionárias. 

 

 

 

Na medida em que o proudhonismo se encontrava batido pelos próprios 
factos — como no caso do princípio do direito à greve, que Proudhon 
comparava ao direito ao incesto ou ao adultério e que no entanto se 
impunha cada vez mais, pelo próprio facto do desenvolvimento do 
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movimento operário, como um meio de luta necessário à emancipação da 
classe operária —, é finalmente o bakouninismo que, desenvolvendo uma 
concepção sectária da luta política que confina os trabalhadores num 
«esplêndido» isolamento, oferece a ex-proudhonianos um refúgio onde eles 
encontram — um pouco modificado pelos acontecimentos— um modo de 
pensamento que lhes é familiar. Trata-se afinal duma nova forma de 
abstenção política, mascarada por uma fraseologia de combate. Muitos dos 
trabalhadores, acrescenta o historiador Moissonier, seguem Bakounine 
«sem serem bakounianos, porque obedecem a velhos reflexos de 
pensamento cuja origem é proudhoniana ». (DANIEL, 1975) 

 

 

 

Voltando às questões de origem e organização da AIT, a ideia dela surgiu após 

uma reunião envolvendo delegações de trabalhadores de diversos países em 1864. 

O seu primeiro congresso acontece dois anos depois em Genebra. Segundo 

Woodcock, Proudhon já refletia sobre uma associação internacional de produtores 

desde os anos 1840, o que torna fácil de se entender a importância de seus 

seguidores nas negociações para a formação da AIT. Foram os mutualistas 

proudhonianos, os sindicalistas ingleses e expatriados alemães também exerceram 

um papel primordial, com destaque a Marx que presidia o conselho geral em 

Londres e teve papel ativo na elaboração da constituição da AIT e durante toda a 

sua existência. 

 

 

 

A hegemonia de ideias proudhonianas mesmo que não vencessem todas as 

votações oficiais, se mostravam muito presentes no seio da AIT, o debate nos 

congressos era marcado por elas. Mas nem sempre essas ideias foram radicais. Há 

momentos que Proudhon se mostra bastante progressista, mas em outros não. Logo, 

há um setor de seus seguidores que ao longo dos congressos da AIT vai se 

radicalizando e pendendo mais para o lado do coletivismo, enquanto alguns 

permanecem moderados. Essa radicalização acontece exatamente pela influência 

que os bakuninistas começaram a ter na AIT. Apesar de que não se pode reduzir o 

anarquismo ao coletivismo. 
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Woodcock destaca, que mesmo estando em grande número, os representantes 

anarquistas, a sua participação nas direções executivas da AIT nunca foi estável ou 

segura, de uma forma que sua influência ficou limitada à suas atuações políticas 

dentro dos diversos congressos, o que, logo no primeiro, já era algo bastante 

evidente. Plínio Augusto Coêlho (2012) destaca que na ausência de Marx, em 

Genebra, a influência dos proudhonianos era absoluta. Ele também afirma que essa 

influência proudhoniana permanece até o Congresso de Basiléia, em setembro de 

1869, onde se marca a queda da preponderância das ideias mutualistas de 

Proudhon, mas as ideias de Marx continuam bastante presentes, mesmo que ainda 

não sejam maioria. A partir deste congresso, a AIT fica marcada pelos debates entre 

Bakunin e Marx. 

 

 

 

Mikhail Aleksandrovitch Bakunin (1814–1876) foi um revolucionário considerado 

como um dos principais contribuintes para a teoria e prática anarquista, durante o 

século XIX participou de vários eventos de insurreição em diversos países como 

Itália, França e Suíça. Suas concepções filosóficas estão ligadas ao socialismo 

Hegeliano, seus conceitos chaves são liberdade, materialismo, dialética e ciência. 

Entrou efetivamente para a AIT em 1868, mesmo ano em que fundou a Aliança da 

Democracia Socialista, ou ADS. Participou do conselho geral de Genebra e depois 

do conselho fixo de Londres e assim começou a sua breve atuação na Internacional, 

como já havia sido dito, é considerado o principal pilar para a fundação do 

movimento anarquista. Segundo Berthier (2014), “o pensamento político de Bakunin 

estará maduro somente por volta de 1870. Digo isso, pois ele não se tornou 

“anarquista” pelo simples fato de ter aderido à AIT; ele foi se tornando 

progressivamente anarquista, na medida que observava atentamente as práticas do 

movimento dos trabalhadores. ” 
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Partindo da premissa da liberdade, rejeita qualquer tipo de autoridade e poder, 

seja estatista, religiosa, moral ou social. 

 

 

 

A soma das negações das liberdades individuais de todos os seus membros; 
ou então, aquela dos sacrifícios que todos os seus membros fazem, 
renunciando a uma porção de sua liberdade em proveito do bem comum…. 

 

Assim, lá onde começa o Estado, cessa a liberdade individual e vice-versa… 
O Estado sempre foi o patrimônio de uma classe privilegiada qualquer: 
classe sacerdotal, classe nobiliária, classe burguesa, classe burocrática… O 
Estado é autoridade, a dominação e o poder organizado das classes 
possuidoras e pretensamente esclarecidas sobre as massas. (BAKUNIN 
apud COÊLHO 2012, p. 34) 

 

 

 

Outro ponto chave para entender as ideias bakuninianas, é o materialismo, 

elemento primordial para a análise científica da sociedade e a sua concepção 

metodológica baseada na dialética hegeliana, que ele mesmo chama de 

materialismo científico: 

 

 

 

Nas notas preparatórias a La Théologie Politique de Mazzini et 
l’Internationale (1871), lemos: “Materialismo científico – análise – 

experiência – síntese”, o que liga claramente seu método de análise ao 
método experimental. Mesmo os “idealistas mais ferozes”, disse ele, deixam 
de lado suas crenças “quando querem falar a sério sobre a ciência”, só 
seguem os métodos mais rigorosamente científicos e não admitem “outras 
sínteses que aquelas que se deixam demonstrar pela análise real dos fatos. 
” (Berthier, 2014, p.8) 

 

 

 

Ele defende o princípio máximo do experimento, seja por método dedutivo ou 

indutivo, a experiência precisa ser pautada na análise máxima dos fatos para poder 

comprovar as hipóteses, sendo então, a ciência o único caminho para o 

desenvolvimento da humanidade. E que somente se alcança a liberdade com 

igualdade e justiça. Como escreve Coêlho (2012), é preciso trabalhar para que cada 
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ser humano tenha boas condições de trabalho, educação e bem-estar e isso só se 

atinge através de medidas revolucionárias: 

 

 

 

Deve-se, então, admitir a via revolucionária, organizar a revolução que ‘só 
poderá se fazer, em última instância, pelo povo’, revolução cujo incêndio 
deve arder todos os Estados do mundo, revolução de certo modo natural 
visto que o mito de Adão e Eva ensina, que, diferentemente dos outros 
animais, o homem é dotado de ‘duas faculdades preciosas: a faculdade de 
pensar e a faculdade, a necessidade de revoltar-se. (COELHO, 2012, p. 35) 

 

 

 

É válido também falar sobre a importância da ADS para a construção do 

anarquismo. A AIT foi determinante para a organização dos anarquistas, pois foi a 

partir dela que Bakunin buscou criar a ADS que também exerce o mesmo papel, 

principalmente na disseminação dos princípios e estratégias que se entendem como 

anarquistas. Foram os setores anarquistas da ADS que posteriormente iriam 

confrontar os outros socialistas na AIT sobre a questão dos planos políticos de ação, 

questão da propriedade privada, papel do Estado, entre outros temas. 

 

 

 

Segundo Bakunin, a ADS possuía dois objetivos: 
 

 

 

 

a.) ela se esforçará propagar entre as massas populares de todos os países 

as verdadeiras idéias sobre a política, sobre a economia política e sobre a 

economia social e sobre todas as questões filosóficas. Ela fará uma ativa 

propaganda por meio de jornais, das brochuras e dos livros, assim como por 

meio da fundação de associações públicas. b.) ela buscará filiar todos os 

homens inteligentes, enérgicos, discretos e de boa vontade, sinceramente 

devotados a nossos ideais – a fim de formar em toda a Europa e em todos 

as localidades possíveis, incluindo a América, uma rede invisível de 

revolucionários devotados e empoderados por essa própria aliança. 

(BAKUNIN, 2000c apud CORREA 2015). 
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Correa (2015) reitera que a ADS “buscou criar e estimular organizações de 

massas e veículos de propaganda pública; suas posições defendidas na AIT, as 

quais definiram as bases do sindicalismo de intenção revolucionária, constituem o 

primeiro pilar deste dualismo. ” Além disso: 

 

 

 

A ADS foi fundada em 1868 e, a partir de então, teve atuação determinante. 

No nível de massas, a principal atividade dos militantes aliancistas a criação 

da AIT em países onde ela ainda não existia e, em outros casos, a criação 

de novas seções da Internacional onde ela já estava em funcionamento; tais 

foram os casos da Espanha, da Itália, de Portugal e da Suíça, além de 

casos na América Latina, estimulados pelas correspondências com os 

aliancistas. Criando ou participando das seções da AIT, esses anarquistas 

promoveram programas que, entre outros pontos, sustentavam a 

necessidade de mobilizações amplas de trabalhadores, articulados em 

movimentos classistas, para a realização de lutas populares combativas, 

independentes e organizadas em bases federalistas, que deveriam ser 

capazes, ao mesmo tempo, de proporcionar conquistas imediatas aos 

trabalhadores, mas também, de caminhar rumo à revolução social e ao 

socialismo, passando necessariamente pela derrubada do capitalismo e do 

Estado. No nível político, os aliancistas investiram na criação de seções da 

ADS nos países, visando potencializar esse programa de massas e dar 

maior organicidade aos militantes anarquistas; a depender dos contextos, a 

Aliança teve maior ou menor organicidade. (CORREA, 2012, p.213) 

 

 

 

Essa negação total por qualquer forma de autoridade se torna pilar de seu debate 

com Marx dentro da AIT. Nos congressos, principalmente a partir de 1871, em Haia, 

as delegações, espanholas, italianas, suíças e parte dos franceses eram 



26 

 

 

1 

todas favoráveis ao discurso de Bakunin, sendo os integrantes do Jura seus maiores 

seguidores. E essa dissidência era clara quando o debate girava em torno das 

estratégias de ação política. De um lado, Marx, sindicalistas ingleses e alemães 

defendendo o socialismo de Estado, entendendo que o principal meio para o 

socialismo é a partir da ditadura do proletariado, centralizando o poder nas mãos dos 

trabalhadores a fim de se distribuir os meios de produção e reorganizar a sociedade. 

Enquanto do outro lado, os libertários, tendo Bakunin como principal expoente, se 

defende o viés revolucionário direto, contrário a qualquer forma de Estado, 

defendendo federações autônomas e associações livres de produtores. 

 

 

 

A dissociação dos anarquistas da AIT era inevitável a partir do momento em que 

o próprio Conselho Geral, agora residindo em Nova York, influenciado e liderado por 

Marx, começou a barrar a participação efetiva de Bakunin, durante o congresso de 

Haia em 1872, e seus seguidores, com a justificativa de que estes queriam fundar 

uma sociedade secreta dentro da AIT. No caso, essa sociedade seria a ADS. Os 

anarquistas que decidiram finalmente abandonar a AIT em 1873, criaram uma 

Internacional anarquista, conhecida como Internacional de Saint Imier que 

conseguira participações efetivas e de significativo número de diversas delegações 

europeias e americanas, somente em um Congresso, em 1873, mas que acabaria se 

desfazendo com o tempo, devido à perda em números de participantes. Após a 

cisão com os anarquistas a AIT segue com suas atividades, mas em decorrência da 

Comuna de Paris em 1871 e de seu fim, acaba se dissolvendo devido a disputas 

internas. 
 
 

 

 

 

 

 

¹ A Federação do Jura era formada principalmente por relojoeiros suíços. Era uma das seções 
anarquistas mais importantes da AIT 
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Apesar do seu fim a Primeira Internacional deixa um legado para a organização 

da luta de classes no mundo muito importante, sendo considerada o berço de novas 

correntes socialistas e de mudar a consciência e a organização da classe 

trabalhadora. Pode-se ressaltar a importância da Terceira Internacional, ou 

Comintern, em 1919, liderada por Lenin e os bolcheviques e a Quarta Internacional, 

em 1938, fundada por seguidores de Trotsky ainda com o objetivo de colaboração 

internacional entre os trabalhadores. 

 

 

 

Paralelo ao contexto de discussões da AIT, aconteceu a Comuna de Paris, que 

foi uma insurreição popular que ocorreu durante breves dois meses e meio em 1871. 

Segundo Osvaldo Coggiola (2011), “a Comuna foi o ponto alto e também de virada 

do movimento organizado do proletariado na Europa, que vinha tomando forma mais 

definida desde 1848”. Foi influenciada diretamente pela AIT, embora o Conselho 

Geral tenha alertado do perigo de uma insurreição prematura. 

 

 

 

Segundo Marx, foi o primeiro governo operário, seu comitê central era formado 

basicamente por blanquistas e proudhonianos membros da AIT. O comitê ficou 

instaurado na prefeitura da cidade, grande parte dos participantes eram 

trabalhadores braçais, artistas e escritores. Logo se organizou eleições de acordo 

com a democracia direta, para a formação de seu programa de governo. Suas 

principais demandas envolviam questões antimilitaristas, anticlericais, 

internacionalistas e federalistas. Para os anarquistas, essas reivindicações ainda 

permanecem atuais. 

 

 

 

De acordo com Osvaldo Coggiola (2011), apesar da Comuna representar uma 

ruptura na forma de organização e atuação do movimento operário, ela fracassou 
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em diversos aspectos, principalmente nas estratégias de manutenção do novo 

governo federativo. Ao deixar Thiers solto, ele domina Versalhes e procurou aliar-se 

com o alemão Bismarck para tentar retomar o poder. As barricadas da comuna não 

conseguiram impedir o avanço das tropas anti-revolucionárias, que foram tomando 

Paris bairro por bairro. A repressão foi extrema, totalizando 20 mil vítimas, 40 mil 

presos, 91 condenados à morte e 10 mil exilados. 

 

 

 

Ressaltando a análise de Lênin, Coggiola (2011) afirma que o motivo do fracasso 

da Comuna foi a necessidade de uma melhor organização e orientação operária 

para a implementação das propostas e também a falta de desenvolvimento pleno 

das forças produção francesas pois o país era basicamente formado por pequenos-

burgueses, artesãos, camponeses e comerciantes. Esses grupos tinham como ponto 

principal o problema das desigualdades no país, porém essas críticas não se 

desenvolveram de forma mais radical ao ponto de se pensar no caminho de fato 

para a revolução socialista, já que não se colocou em discussão diversas pautas 

típicas do pensamento socialista, elas eram de forma geral, pautas reformistas, 

faltavam críticas mais estruturais contra o sistema. Não se iniciou o processo de 

expropriação do capital ou de organização do trabalho. Muito menos tentou-se 

acabar com o governo representativo e instaurar-se de fato uma autogestão. 

 

 

 

Apesar de importante marco na história do movimento operário, a Comuna não 

teve os efeitos que lhe eram esperados. Apesar disso, gerou algumas 

consequências: Os anarquistas começaram a se distanciar das ideias mutualistas de 

Proudhon, se aproximando mais do sindicalismo revolucionário e outras ideias que 

seriam as novas bases do pensamento anarquista nas décadas seguintes. As 

divergências entre anarquistas e marxistas começaria a aumentar. Para Coggiola 

(1975), a AIT após a Comuna se encontrava fragilizada e as delegações nacionais 
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pouco interessadas, sem nenhuma base sólida, suas questões internas de 

diversidades de ideias e estratégias foram cruciais para seu fim.  

 

 

 

Os anarquistas, apesar de se manterem sempre fiéis à Associação, com sua 

participação limitada, porém eram contra o programa de políticas. Com a unificação 

alemã e o fortalecimento do Partido Social Democrata alemão, a política da AIT 

começou a ter como base, em 1871, as ideias sociais democratas alemãs. Em 1872, 

apoiada por Marx, o Conselho Geral mudou a base da AIT da Europa para ser nos 

Estados Unidos, como uma medida de afastar os anarquistas que ameaçavam tomar 

o Conselho. Os anarquistas, defendendo serem os únicos verdadeiros seguidores da 

AIT, partem para a Suíça, em Saint-Imier, se reunindo e criando o que ficou 

chamado de Internacional antiautoritária, que não foi reconhecida por aqueles que 

agora se encontravam nos Estados Unidos, que seguiam defendendo uma 

organização unificada. Em resposta, os anarquistas defenderam suas premissas 

revolucionárias e de destruição total do Estado sendo como a primeira e única tarefa 

do proletariado. 

 

 

 

Também é possível destacar outras mudanças importantes que também 

contribuíram para a organização do anarquismo. Como já citado, o século XIX é uma 

época de grandes mudanças, o capitalismo se modifica e se desenvolve mais 

plenamente em diversos países globalizando-se. Os estados modernos se 

consolidam a partir de um desenvolvimento imperialista, o que está ligado ao 

aumento de produção mundial e do surgimento de novas tecnologias. O aumento 

populacional também tem relação importante, principalmente devido ao movimento 

de imigração de diversos trabalhadores. 
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O crescimento e o desenvolvimento da produção capitalista durante o século XIX, 

gerou um impacto crucial para a produção global, o capitalismo industrial se 

desenvolve, formam-se grandes empresas de capital monopolista, surgem novas 

inovações tecnológicas nos setores produtivos, como a siderurgia e a química 

industrial, novas fontes de energia, como derivados de petróleo e eletricidade sendo 

utilizados como força motriz, e também para questões ligadas às formas de trabalho, 

precarizando ainda mais as condições de trabalho. Os Estados agora mais estáveis 

e bem estabelecidos, com instituições centralizadas, burocráticas e hierárquicas. O 

que influencia também nas mudanças dos Estados Modernos e das classes 

dominantes e populares é o surgimento do Imperialismo, que desenvolve novas 

políticas externas com o objetivo de satisfazer os interesses das classes dominantes 

e dos grandes empresários monopolistas. 

 

 

 

Além disso, se por um lado o desenvolvimento do capitalismo moderno e 

industrial aconteceu em diversos países na Europa Ocidental e também nos Estados 

Unidos e Japão, desenvolvendo uma classe trabalhadora assalariada já envolvida 

em lutas trabalhistas, por outro lado, ainda havia países com economias não tão 

desenvolvidas e ainda em grande parte de base agrária, como países da América 

Latina, China, países africanos e algumas partes da Europa, a maior parte da 

população ainda era considerada camponesa e de trabalhadores rurais que ainda se 

envolviam em conflitos por propriedade de terras. E mesmo que a industrialização 

estivesse crescendo de forma progressiva, a população rural ainda constituía um 

papel importante nas lutas sociais, tanto por questões numéricas quanto por 

questões de envolvimento. O desenvolvimento do capitalismo de forma desumana, 

que piora as condições de trabalho, com jornadas mais longas e precariedade no 

ambiente de trabalho, fez surgir posições anticapitalistas. O crescimento da 

repressão estatal e posições expansionistas, gerou um sentimento antiestatista. E as 
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ideias mais racionalistas contribuíram para ideias de transformações sociais de 

cunho socialista e revolucionárias. Todo esse contexto de transformações 

econômicas, políticas e sociais influenciaram diretamente no surgimento do 

anarquismo. 
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3 – Os Estados Unidos na Era Progressista 

 

 

 

 

O pensamento e as políticas progressistas são resultado das grandes 

transformações na sociedade do fim do século XIX e início do XX. É o período em 

que os Estados Unidos passam de um país de uma economia basicamente rural para 

uma das maiores potências industrializadas do mundo. Esse movimento insurgente 

procurava soluções paras os problemas urbanos, dos estados e da nação. 

Acreditavam que o conhecimento, principalmente aquele pautado no método 

científico, era a via de mudança da conscientização do dever social de cada um. A 

Era Progressista foi bastante importante para a história política dos Estados Unidos, 

suas idéias já existiam bem antes das leis de reformas fossem criadas e persistiram 

no ideário político por mais tempo ainda, mesmo depois das forças terem se 

dissipado, foram mais ou menos três décadas inflamando o discurso popular e 

intelectual do país. Sua influência na política e na cultura americana foram muito 

além da disputa partidária eleitoral (EISENACH, 2006). 

 

 

 

Segundo os autores Ronald Pestritto e William Atto (2008), não é possível 

entender o Progressismo sem prestar atenção “aos eventos e figuras particulares da 

Era Progressista e pensar como estes moldaram o caráter do movimento; nem se 

pode compreender os progressistas sem perceber as idéias centrais que lhes deram 

sua identidade e pensar sobre a relevância dessas idéias em si mesmas. ” Como 

assinalam Woolner e Thompson, para poder entender corretamente a ascensão do 

Progressismo, é necessário buscar as suas raízes que “can be found in the farmer-

labor movements of the 1870s, 1880s, and 1890s. Anti Monopolists, Grangers, 

Greenbackers, Knights of Labor, the Farmers’ Alliance, Populists, and similar 

movements—movements that mainly took hold in the Midwest, West, and South. 
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(WOOLNER; THOMPSON, 2016, p.4). Também apontam para a importância do 

contexto histórico: 

 

 

 

To work through this complexity the historical context is important. These 
were decades of globalization, industrialization, urbanization, massive 
immigration, and a telecommunications revolution. Financial and industrial 
booms and busts were commonplace, and society was split apart by the 
concentration of wealth in too few hands and by the persistence of poverty 
and brutal insecurity for the working majority. These were decades when the 
corporation—railroad, banking, steel, oil companies—emerged as the master 
institution of American life. And this was a time when millions of men and 
women took part in tax clubs, consumer leagues, trade unions, professional 
societies, and farm and other voluntary associations that attempted to shape 
this fast-moving world. (WOOLNER; THOMPSON, 2016, 

 
2  

p. 6) 
 

 

 

Os contornos da ideologia progressista, são tomados basicamente a partir de sua 

linha conservadora: durante as últimas décadas do século XIX, o pensamento 

conservador endureceu e se pautava em três idéias-chave: laissez-faire, liberdade 

de contrato e hard money. Para eles, esse endurecimento foi diretamente 

influenciado pela onda radical dos movimentos dos trabalhadores rurais e urbanos 

que fizeram as elites buscarem maneiras de barrar o avanço de qualquer política 

populista. Além disso, nas universidades os intelectuais da nova geração, cientistas 

sociais e filósofos, como John Dewey, Herbert Croly, Walter Lippman, influenciados 

pelo reformismo de outros países, propuseram e defendiam a intervenção estatal 

como maneira de combater as desigualdades sociais, formando um setor 

 
 

2  

Para trabalhar com essa complexidade, o contexto histórico é importante. Foram décadas de 
globalização, industrialização, urbanização, imigração maciça e revolução das telecomunicações. Os 
booms e os bustos financeiros e industriais eram comuns, e a sociedade era dividida pela 
concentração da riqueza em poucas mãos e pela persistência da pobreza e da insegurança brutal 
para a maioria operária. Foram décadas em que a corporação de - ferrovia, bancos, siderúrgicas, 
companhias de petróleo - emergiu como a principal instituição da vida americana. E esta foi uma 
época em que milhões de homens e mulheres participaram de clubes fiscais, ligas de consumidores, 
sindicatos, sociedades profissionais e associações agrícolas e outras associações voluntárias que 
tentaram moldar esse mundo em rápida evolução. (Tradução livre) 
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progressista, que, apesar de ainda conservador, não era tão favorável à medidas 

liberais mais clássicas. 

 

 

 

Os conservadores usaram o laissez-faire como prerrogativa para barrar as 

exigências de regulamentações de estradas, taxas de impostos e outras reformas. 

Apesar de defenderem exatamente por causa de ser a base fundamental do 

liberalismo clássicos e da liberdade individual, defendiam um governo que não 

interferisse no funcionamento natural da economia, embora na época apenas 

defendem em primeiro lugar os interesses das grandes corporações e não as 

liberdades individuais. A liberdade de contrato era indispensável para a manutenção 

do laissez-faire, os contratos, principalmente de trabalho, foram fortemente usados 

após a Guerra Civil como uma forma de manter os ex-escravos trabalhando nas 

terras em condições de dependência, foram usados contra operários para garantir 

que estes não se filiassem a sindicatos. A liberdade de contrato era um argumento 

muito forte para o combate às legislações de jornadas de trabalho, trabalho infantil, 

etc. Contra as demandas dos trabalhadores por reformas no sistema monetário e 

 
3 

financeiro, os conservadores responderam com o hard money . 
 

 

 

 

Referência para os estudos sobre a Era Progressista, Hofstadter (1955) afirma 

que o Progressismo não se limitou ao Partido Progressista, afetando 

 

 

 

(...)in a striking way all the major and minor parties and the whole tone of 
 

American political life. It was, to be sure, a rather vague and not altogether  
 

 

 

3  

Hard Money é uma expressão usada para definir o empréstimo com pagamentos baseado em 
ativos, onde se dava como garantia imóveis, é praticado geralmente por empresas privadas. Seus 
juros são mais altos do que os empréstimos convencionais devido ao risco à duração da negociação. 
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cohesive or consistent movement, but this was probably the secret of its 

considerable successes, as well as of its failures. While Progressivism would 

have been impossible without the impetus given by certain social grievances, 

it was not nearly so much the movement of any social class, or coalition of 

classes, against a particular class or group as it was a rather widespread and 

remarkably good-natured effort of the greater part of society to achieve 

4  

some not very clearly specified self-reformation. (HOFSTADTER, 1955) 
 

 

 

 

Kloppenberg defende que existiam diversas correntes progressistas: 1) Uma 

primeira trabalhava com o objetivo de implementar reformas políticas de maneira que 

se conseguisse administrar o Estado ao ponto de deixá-lo menos democrático; 2) 

Havia também os que acreditavam na implementação de leis antimonopólio como 

meio para se diminuir a concentração de riqueza; 3) Existia também um grupo que 

acreditava na salvação do país através do nativismo e proibição; 4) Por último, a mais 

exponente corrente progressista e que mais se aproximava do progressismo francês 

e do liberalismo inglês, defendia que o propósito principal do governo deveria ser o 

“bem comum”, pautado no dever social de cada indivíduo. 

 

 

 

Para o autor, os progressistas negavam qualquer tipo de ação que suprimisse a 

vontade e o bem da maioria. E assim como Hofstadter (1955), para ele, embora os 

progressistas tenham alcançado proeminente sucesso e popularidade, inspirando 

políticas de bem-estar social e colaborando com a agenda de diversos grupos que 

 

 

4  

(...) de maneira notável todos os partidos maiores e menores e todo o tom da vida política 
americana. Era, com certeza, um movimento bastante vago e não totalmente coeso e consistente, 
mas esse provavelmente era o segredo de seus consideráveis sucessos, bem como de seus 
fracassos. Enquanto o Progressismo teria sido impossível sem o ímpeto dado por certas queixas 
sociais, não era tanto o movimento de qualquer classe social, ou coalizão de classes, contra uma 
classe ou grupo em particular, como era um esforço difundido e extraordinariamente bem-humorado 
da maior parte da sociedade para conseguir alguma auto-reforma não muito claramente especificada. 
(Tradução livre) 
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se identificavam como progressistas, as ideias por eles defendidas tiveram um 

alcance limitado e pouco efetivo nos quatro países citados, e em especial, no caso 

dos Estados Unidos, foram mais fracas ainda. A idealização de decisões políticas 

sendo tomadas democraticamente não avançou porque apesar da circulação de 

novas ideias, a sociedade em si não se transformou inteiramente. 

 

 

 

Basicamente, sobre o âmbito das ideias progressistas, segundo os estudos sobre 

o tema, pode-se assinalar que basicamente se dividem em dois grandes grupos: 1) 

Aqueles dos setores mais conservadores, que defendem a liberdade individualista, 

buscam através de reformas pontuais apaziguar os descontentamentos de 

movimentos sociais urbanos e rurais, além de manter os interesses dos grandes 

empresários e das elites; 2) Os que defendiam reformas baseadas na justiça social e 

na social democracia, como uma forma de diminuir a desigualdade e a disparidade 

econômica, tendo um maior apelo à democracia e ao coletivo do que ao indivíduo. 

Essas diferenças dentro do pensamento progressista fazem com que o movimento 

seja um pouco ambíguo, difícil de se conceituar e ser analisado de forma uniforme. 

Mas, de certa forma, ambos os lados conseguiram implementar mudanças durante a 

Era Progressista, mesmo que em sua maioria, nas esferas municipais e estaduais, 

mas sem dúvidas, também na federal. 

 

 

 

Os Estados Unidos entraram no século XX como uma das maiores potências 

mundiais. Suas indústrias estavam cada vez mais nas mãos dos grandes 

monopolistas, o boom imigratório fez a população totalizar 76 milhões de habitantes, 

fazendo surgir grandes centro urbanos, como Nova York, Chicago e Filadélfia. O 

governo, em aliança com as grandes elites, promovia uma agenda expansionista 

com o objetivo de controlar novas regiões, principalmente na América Central, 

Caribe e Oceano Pacífico. 
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Segundo Purdy (2017), o pensamento predominante das elites no início do 

século XX é o darwinismo social, que pregava a naturalização da condição social 

como sendo algo inerente à natureza de cada indivíduo. Além disso, também eram 

naturalizadas as condições de trabalho, que estavam cada vez piores, com salários 

muito baixas e grandes jornadas de trabalho. A segregação racial formal e informal 

também eram justificadas por esse sentimento de superioridade dos membros da 

elite econômica do país. Em contraste à um dos momentos de auge do capitalismo 

monopolista estadunidense, como já citado no item anterior, surge também idéias 

contestatórias nesse período. Além dos próprios intelectuais progressistas, surgem 

nos EUA a partir do fim do século XIX, movimentos sociais diversificados, como as 

feministas, socialistas, sindicalistas, religiosos, entre outros, que reivindicavam 

mudanças radicais na sociedade e no sistema capitalista. Defendiam um Estado 

mais presente e comprometido com a justiça social. Esses novos movimentos 

sociais eram cheios de contradições, que só viriam a aflorar com a chegada da 

Primeira Guerra Mundial. 

 

 

 

O movimento pela justiça social surgiu nas cidades a partir das décadas de 1890 

e defendia a necessidade de uma legislação sobre trabalho infantil e melhores 

condições para o trabalho feminino, a nível municipal e regional, defendiam a 

manutenção e criação de melhores parques e centros comunitários, etc. pensavam 

na sociedade como uma só e não dividida em classes: o bem-estar deveria ser para 

a população como um todo e não somente ao indivíduo. 

 

 

 

Na medida que o Progressismo tomava conta das esferas municipais e estaduais, 

políticos começaram a tomar bastante fama, como no caso do presidente T. 

Roosevelt, conhecido por ter defendido e implementado uma série de reformas na 

época, como por exemplo a regulamentação da lei contra trust-busting, do futuro 
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presidente Woodrow Wilson em Nova Jersey, Evan Hughes em Nova York e Robert 

M. La Follete em Winsconsin. Assim como os populistas, mais concentrados ao sul 

do país, os progressistas defendiam a maior participação do povo na política, 

apoiaram três iniciativas de participação popular: a iniciativa, que permitia aos 

eleitores propor novas leis, o referendo, que permitia a votação das leis nas urnas e 

a revogação, o poder de destituir um dirigente de seu cargo. Também apoiavam as 

eleições diretas para senadores e as primárias diretas, como uma forma de expandir 

a participação do eleitorado (DIVINE, BREEN, FREDICKSON, WILLIAMS, 

ROBERTS, 1986, p.490). 

 

 

 

Décadas depois da Guerra de Secessão, a economia agrícola e artesanal do 

país já havia sido substituída pelas indústrias de carvão, aço e vapor. Grandes 

complexos industriais foram surgindo devido à grande oferta de matérias primas, 

mão de obra barata e abundante, crescente mercado consumidor e políticas estatais 

de incentivo ao consumo, transformaram os Estados Unidos em umas das maiores 

nações industriais do mundo. Em 1900, as indústrias eram concentradas nas mãos 

de grandes empresários, como o famoso John D. Rockefeller, que comandava 37 

corporações no país todo. Suas grandes riquezas não eram compartilhadas com 

seus trabalhadores: cada vez mais os operários trabalhavam mais, recebiam pouco 

e não possuíam nenhuma garantia trabalhista. 

 

 

 

Não existia nenhuma legislação trabalhista que garantisse algum tipo de 

seguridade para o trabalhador. Foi durante a época Progressista que as indústrias 

privadas começaram a ser reguladas, a partir de 1900, diversos estados já 

começavam a implementar suas reformas criando comissões reguladoras capazes 

de examinar a contabilidade das empresas e organizar audiências públicas. O 

modelo de comissões foi adotado posteriormente pelo governo federal em 1906 e 
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1910, o que foi bem aceito pelas empresas, que preferiam um canal regulador único, 

do que a diversidade das comissões estaduais. Apesar de muito bem aceitas, muitas 

vezes não eram eficientes, pois acabavam tendo que monitorar grandes e 

complexas empresas, como as companhias ferroviárias sem ter um conhecimento 

específico da área. 

 

 

 

Outro fator revolucionário do início do século foi o novo modelo de produção 

fordista. Ford ao prometer a democratização do automóvel, o empresário, após 

diversas experiências, criou a primeira linha de montagem em 1913 que reduziu 

drasticamente o tempo e o custo de produção do automóvel. Em 1914, vendeu mais 

 
5 

de 248 mil modelos T., demorava cerca de 93 minutos para montar um carro. E, com 

a maior circulação de carros nas cidades e estradas, o governo também criou o 

primeiro sistema de construção de autoestradas, com uma lei para o planejamento 

do sistema de autoestradas do país, o governo propiciou uma rede nacional de 

estradas utilizáveis em qualquer época do ano. (DIVINE, BREEN, FREDRICKSON, 

WILLIAMS, ROBERTS, 1986, p. 491) 

 

 

 

O boom imigratório dos Estados Unidos, chegou a contabilizar 25 milhões de 

imigrantes entre 1865 e 1915. Fugindo de guerras civis, perseguições religiosas ou 

da extrema pobreza, os imigrantes, tradicionalmente europeus, saíam de regiões 

rurais para trabalhar nas grandes cidades que estavam surgindo. Chegaram a ser a 

maioria da população urbana dos grandes centros como Nova York, Chicago e 

Detroit. Viviam em condições precárias em pequenos apartamentos, como cortiços 

nos centros das cidades, vulneráveis à doenças e acidentes domésticos 

 
 

 

5  

A eficiência do modelo fordista era tanta, que, em 1925, na fábrica de Ford já era produzido um 
carro novo a cada dez segundo de trabalho. 
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constantemente. Os bairros divididos a partir de concentrações étnicas, religiosas e 

culturais, começavam a ser formados pelas cidades. 

 

 

 

A políticas já existente de exclusão racial dos Estados Unidos colaborou para 

excluir mais ainda alguns grupos de imigrantes, enquanto outros, como judeus e 

alemães, conseguiram prosperar mais rapidamente. Imigrantes brancos, com algum 

grau de instrução ou quantia em dinheiro, conseguiram se estabelecer melhor do que 

aqueles que sofrem com racismo. Em 1900, segundo Foner (apud Purdy, 2017), “a 

linguagem da ‘raça’ - tinha assumido um lugar central no discurso público 

americano”. ‘Raça significava supostas diferenças biológicas e culturais entre povos 

e foi um conceito invocado para explicar a desigualdade econômica e social entre 

povos(...)’”. Os principais alvos do racismo eram os negros, os asiáticos e os latino-

americanos, todas suas características, costumes, inteligência, cultura, etc foram 

justificados pelo preconceito racial. Práticas informais de exclusão social na esfera 

pública (escolas, serviços públicos e regiões habitacionais) prejudicaram judeus, 

italianos, asiáticos, latino-americanos, principalmente. 

 

 

 

Nessa mesma época, segundo Purdy (2017), começaram a surgir certas 

tradições americanas ligadas à um patriotismo coercitivo, como fidelidade à nação, 

comemoração do Dia da Bandeira e ficar de pé durante o Hino Nacional. Esse 

patriotismo exaltava principalmente tradições anglo-saxônicas brancas. Apesar do 

grande preconceito, que defendia a ideia de raça superior e inferior, contra grande 

 
6 

parte dos imigrantes, leis contra imigração não foram criadas, devido à ampla 

necessidade de mão de obra barata. Com isso, muitos imigrantes eram forçados a 

abandonar costumes e se adaptar ao estilo de vida americano, como uma forma de 

 

 

6  

Com exceção da Lei contra imigração chinesa no ano de 1882. 
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tentar se encaixar melhor na sociedade evitando maiores discriminações. Até 

porque, muitos eram motivados a imigrar para os EUA com o sonho de alcançar o 

sucesso e se integrar na sociedade. Era comum discursos de líderes comunitários e 

religiosos defenderem o American Way of Life, muitas práticas que eram 

condenadas ou mal vistas na Europa, nos Estados Unidos eram mais toleradas, o 

que chamou a atenção de muitas mulheres que se mudaram para os EUA em busca 

de um emprego e maior independência, enquanto outros grupos tentavam combater 

esses valores dominantes que eram distintos dos seus. 

 

 

 

Segundo Howard Zinn (1992, p. 260), muitos imigrantes chegaram ao EUA a 

partir da contratação direta de empresas, mas muitas vezes acabavam trabalhavam 

em serviços que não lhe foram apresentados anteriormente. Como exemplo, o autor 

fala sobre um homem italiano, designado para trabalhar nas ferrovias de Connecticut, 

acabou trabalhando nas minas de sulfato no Sul, onde ele e seus companheiros 

eram vigiados todo o tempo por guardas armados, sendo pagos com baixos salários 

que somente davam para pagar seu transporte e ferramenta e um mínimo de comida. 

 

 

 

Além desse grande desejo de se inserir e fazer parte da sociedade americana, 

existia também um setor de imigrantes que, infelizes com suas condições de vida no 

país, engajaram-se em grupos políticos alternativos ligados ao socialismo, era 

bastante comum grupos anarquistas e comunistas espalhados pelas grandes 

cidades da época. Muitas vezes, essas condições precárias de vida e trabalho, os 

levaram às rebeliões, na tentativa de receber melhores salários. Certa vez, em New 

Jersey, trabalhadores italianos sequestraram seu patrão, na expectativa de garantir 

seus salários, foram combatidos pelo delegado da região, que apareceu com um 

pelotão para seu resgate. Nesse período, também se desenvolveu o tráfico de 

crianças imigrantes, seja através de contratos feitos com pais desesperados ou por 
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rapto. Elas eram supervisionadas por um tipo de mestre, como um tipo de 

escravidão, algumas vezes eram enviadas para a cidade para virarem músicos 

pedintes de rua. 

 

 

 

Na região sul do país, a partir da década de 1890, começou a surgir uma nova 

forma de segregação racial, os negros perderam diversos direitos civis e políticos e 

começaram a ser segregados socialmente, agora não poderiam mais frequentar os 

mesmos espaços públicos do que os brancos. Estes, agora, eram divididos em dois: 

para “pessoas de cor” e “brancos”. Além do novo conjunto de leis e normas raciais, a 

violência contra a população negra, com o aval das autoridades policiais das regiões, 

também aumentou: era comum se ouvir falar de linchamentos, como uma forma de 

demonstrar a “supremacia branca”, espancava-se, torturava e enforcava negros 

suspeitos de algum crime, supostos “vagabundos” ou simplesmente contestavam o 

novo regime de leis. 

 

 

 

Economicamente, os negros ainda se encontravam presos aos grandes donos de 

terras, grande parte da população negra ainda trabalhava nas plantações de 

algodão, pagando um “aluguel” aos arrendatários em troca do uso de parte da terra 

e da produção. Esse sistema não conseguiu se manter a longo prazo, por causa das 

grandes taxas de juros e anos de colheita ruim, acabava endividando grande parte 

dos produtores. Toda essa conjuntura de fatores prejudiciais à qualidade de vida e 

liberdade dos negros fez com que estes migrassem para o norte do país. O êxodo 

da população afro-americana era motivado por promessas de salários maiores, pela 

fuga da discriminação racial e fim da condição subordinada. Grande parte desses 

migrantes eram jovens que se encontravam descontentes e impacientes com a 

situação atual dos estados do sul. 
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Segundo Purdy (2017), para ter como exemplos números reais dessa migração, 

entre os anos de 1910 e 1920, a população negra de detroit subiu de 5 mil para 41 

mil pessoas; em Cleveland, de 8,4 mil para 35 mil; Chicago, 44 mil para 110 mil e em 

Nova York, 91,7 mil para 152 mil. Apesar de terem mais oportunidades de emprego 

no Norte, os negros também encontraram dificuldade para se ajustar na região 

devido ao racismo também existente ali. Suas ofertas de emprego eram restringidas 

a trabalhos braçais e serviços domésticos. Havia sempre conflitos com brancos por 

questões de moradias, trabalho e escola. E mesmo assim, para muitos negros, o 

Norte era significado de prosperidade e liberdade social. 

 

 

 

A comunidade negra instalou-se em diversos bairros e regiões das metrópoles, 

um exemplo disso é o Harlem, em Nova York. Construíram suas Igrejas, clubes, 

bares, casas, etc. A cultura musical e literária também começava a aflorar. Em 

paralelo a isso, começaram a surgir intelectuais negros com propostas políticas mais 

 
7 

incisivas. Um grande intelectual negro da época, W. E. B. DuBois , sociólogo e 

historiador formado em Harvard, criticava a capital por limitar o acesso à educação 

aos negros às escolas técnicas ao invés de incentivar a entrada de negros no ensino 

superior e profissões liberais. Apesar das adversidades, os negros não foram 

somente vítimas de racismo e exclusão social. Muitos negros lutaram por uma vida 

mais estável, criaram espaço culturais e sociais independentes, além de estilos 

musicais próprios, como o jazz e o blues. 
 
 

 

 

 

 

 

 

7  

W. E. B. Du Bois foi o primeiro negro doutor pela Universidade de Harvard, ficou famoso por suas 
dezenas de livros consagrados na Sociologia e História, foi militante do movimento negro até sua 
morte na década de 1960. Em 1909 fundou juntamente com brancos progressistas a NAACP, 
Associação Nacional das Pessoas de Cor, em português. 
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O blues nasceu de uma mistura rítmica africana e europeia, originária das 

“canções de trabalho” dos escravos que acabaram se desenvolvendo para as rotinas 

de trabalhos urbanos. Décadas depois, começou a se espelhar na vida nos guetos 

das grandes cidades. As letras retratavam os problemas da exploração econômica, a 

pobreza, o racismo, solidão, e, principalmente, a vontade de se libertar dos 

problemas, de raça, classe e gênero. Segundo o historiador Bryan Palmer (apud 

Purdy, 2017), o blues era “uma articulação de justiça e uma renegociação de 

injustiça”, com todos os problemas a serem enfrentados, a música negra traduzia o 

próprio sonho americano daquela população. Posteriormente, o jazz e o blues 

seriam marcados por levar a cultura negra para a nova mídia e também se tornaram 

patrimônios culturais do país e uma das maiores contribuições culturais americanas 

para o mundo. 

 

 

 

Durante a Era Progressista, surgiram diversos grupos sociais, intelectuais e 

políticos que defendiam que a atual administração do Estado precisava ser 

transformada. As ideias reformistas eram bastante plurais: enquanto uns queriam 

mudanças moderadas e sem muita transformação social, outros queria mudar 

radicalmente não somente a sociedade, mas o sistema econômico, mas nessa 

época também começaram a surgir ideias radicais de transformação da sociedade 

que ultrapassavam as reformas pensadas pelos progressistas. O sindicalismo estava 

se fortalecendo e com a vinda de imigrantes, as ideias socialistas também 

começavam a tomar mais espaço. 

 

 

 

A partir de 1910, as greves aumentaram de forma exponencial: o nível de 

produtividade havia caído 10%, um número nunca antes visto entre 1915 e 1918. Se 

em 1900 só constava um milhão de trabalhadores sindicalizados, em 1920 esse 

número ia para além dos cinco milhões, cerca de 13% de todos os trabalhadores do 
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país. A maior central sindical era a AFL (American Federation of Labor) uma 

organização moderada, voltada à trabalhadores especializados, lutava de forma 

parcial pelo aumento de salários e pela regulamentação da jornada de trabalho. De 

certa forma, era “aceita” pelas grandes empresas, o que geralmente que defendem 

políticas mais conservadores em relação às condições de trabalho. A filiação de 

mulheres trabalhadoras à AFL era bem pequena, muito devido à discriminação entre 

os sexos. 

 

 

 

A mais consistente crítica ao capitalismo estadunidense foi feita pelo movimento 

socialista. No início da década, anarquistas e sindicalistas radicais fundaram em 

Chicago a IWW, Industrial Workers of the World, como uma alternativa ao sindicato 

conservador já existente, a AFL. Chamados de Wobblies, a IWW abrangia 

trabalhadores de ambos os sexos e etnias. Rejeitavam a institucionalização do 

movimento sindical, defendendo que a ação direta (greves, passeatas, ocupações, 

etc.) como principal via política de luta seria mais eficiente do que negociações 

contratuais. Sob influência do anarco sindicalismo europeu da época, o principal 

objetivo dos Wobblies, era formar um sindicato universal para todos os trabalhadores 

com o fim de tomar o poder para a classe trabalhadora através de uma greve geral. 

Apesar de numericamente nunca ter passado de 100 mil membros, a IWW 

influenciou para além do seu tamanho formal através de suas práticas e idéias 

inclusivas como meio de mobilização. Utilizavam da literatura, teatro e 

manifestações políticas como meios de propaganda direta. 

 

 

 

Diversos estados tentavam proibir a proliferação das ideias dos Wobblies, que 

contra-atacavam fazendo manifestos públicos a favor da liberdade de expressão 

sendo muitas vezes reprimidos violentamente, tendo seus membros presos e 

algumas vezes até condenados à morte. A coerção contra os Wobblies apesar de 
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violenta, não impediu a organização de diversas greves importantes para o país. Por 

exemplo, em 1912, em Lawrence, Massachusetts, diferentemente da AFL, apoiaram 

uma greve de 20 mil operários de uma fábrica têxtil, em sua grande maioria 

imigrantes e majoritariamente mulheres. Foram organizadas passeatas, comitês 

específicos para cada nacionalidade, piquetes durante todo o dia e também 

providenciavam comida para os grevistas. Além de Lawrence, também participaram 

diretamente da greve em Paterson em Nova Jersey no mesmo ano. 

 

 

 

A grande chave para o sucesso das greves e do movimento sindical, era a 

solidariedade existente entre os trabalhadores. Se não fosse por ela, a segurança 

das crianças durante a greve poderia ter sido colocada em risco e a união dos 

trabalhadores talvez não fosse tão grande. Após três meses de lutas, os 

empresários atenderam às reivindicações da greve, mas nem sempre as greves dos 

Wobblies eram bem-sucedidas, apesar de inspirar milhões de trabalhadores. Além 

da IWW, nesse mesmo contexto de lutas, surgiu o Partido Socialista da América 

(SPA), apesar de nunca ter surtido muita influência no país, no período anterior a 

Primeira Guerra Mundial foi quando mais se destacou. Formado no ano de 1901 por 

sindicalistas e intelectuais, eram principalmente marxistas, mas também cultivavam 

idéias mais voltadas para os socialdemocratas. 

 

 

 

O SPA foi bastante forte nas grandes áreas urbanas e principalmente entre 

judeus e alemães. Na sua agenda de propostas mais populares, encontravam-se 

programa de nacionalização de ferrovias e bancos, criação de um seguro 

desemprego, diminuição da jornada de trabalho, salário mínimo e imposto de renda 

mais justo. O principal meio de propaganda eram os jornais montados por eles 

mesmo, como no caso do Appeal to Reason, que conseguiu atingir uma circulação 
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de nível nacional durante o ano de 1913, além disso, ocupavam um número 

significativo de cadeiras no Congresso. 

 

 

 

Assim como na IWW, as mulheres também eram livres para participar do Partido 

e ocupavam cargos importantes, tinham seus próprios jornais, participavam 

ativamente das greves, em manifestações sobre moradia e também sobre o direito 

ao voto feminino. Apesar disso e pelo fato de ter sido a única organização política da 

época que mais se engajou em prol da luta feminina, o SPA não defendia 

plenamente o programa feminista de emancipação da mulher. Com a chegada da 

Primeira Guerra Mundial, tanto a IWW e o SPA foram vítimas da repressão do 

governo e foram profundamente abalados. Porém suas ideias e lutas foram muito 

importante para o período progressista, influenciando muitas ideias e medidas 

políticas tomadas por políticos mais moderados ou até mesmo mais tradicionais. 

 

 

 

O impulso radical e progressista da época também foi primordial para a formação 

do movimento feminista nos Estado Unidos, principalmente a luta pelo sufrágio, mas 

apesar do sufrágio ter sido a luta. Segundo Eisenach (2006): 

 

 

 

Many cities and states had already granted women the right to vote long 

before the constitutional amendment for woman suffrage was passed in 

1920; other states permitted women to hold appointive public office. 

Moreover, much of the political power held by women derived from nonparty 

and nonelectoral sources. Although women had long exerted great influence 

in reform-minded Protestant churches, the dramatic increase throughout the 

late 1880s and 1890s in women’s clubs, reform-minded newspapers, and 

reform organizations founded and run by women significantly increased the 
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power and influence of their antiparty and reform campaigns. (EISENACH, 
 

8  

2006, p. 10) 
 

 

 

 

Voltando um pouco na linha do tempo para poder situar melhor o contexto 

feminino da época. Retomando o surgimento e formação do feminismo moderno, 

que tem suas primeiras manifestações intelectuais e políticas durante do início do 

século XIX na Europa. SANDERS (2001) aponta que a Primeira Onda do feminismo  

 
9 

tem como marco inicial o manifesto de Mary Wollstonecraft , Vindication of the Rights 

of Woman (1792), que segundo ela, foi o primeiro grito de guerra às mulheres de 

classe média, principalmente mães, sobre a necessidade de mulheres racionais. 

Defendia que as mulheres não eram inferiores aos homens, somente não tinham 

sido educadas da mesma maneira, afirmando que tanto o homem quanto a mulher, 

precisam ser seres racionais. Apesar de defender a educação feminina como uma 

maneira de preparar a mulher para uma possível independência econômica, ainda 

afirmava de que as mulheres deveriam se casar e serem donas de casa e ter filhos. 

Também não sugere o voto feminino, mas defende que a mulher tenha uma 

representatividade na política, mas essa questão não foi tão bem desenvolvida. Não 

era tradicionalmente uma questão revolucionária ou emancipatória. 
 
 

8  

Muitas cidades e estados já haviam concedido às mulheres o direito de votar muito antes da 
emenda constitucional para o sufrágio feminino tivesse sido aprovado em 1920; outros estados 
permitiram que as mulheres ocupassem cargos públicos. Além disso, grande parte do poder político 
detido pelas mulheres derivava de fontes não partidárias e não-eleitorais. Embora as mulheres 
tenham exercido grande influência nas igrejas protestantes voltadas para a reforma, o aumento 
dramático ao longo dos anos 1880 e 1890 de clubes de mulheres, jornais reformistas e organizações 
de reforma fundadas e geridas por mulheres aumentou significativamente o poder e influência de 
suas organizações de campanhas e reformas anti-partidárias. (Tradução livre) 

 

9  

Mary Wollstonecraft (27 de abril de 1759 – 10 de setembro de 1797) foi uma escritora inglesa do 
século XVIII, assim como filósofa e defensora dos direitos das mulheres. Escreveu romances, um 
diário de viagem, uma história da revolução francesa, um livro de etiqueta e boas maneiras e livros 
infantis. Foi casada com o filósofo William Godwin e morreu após o parto de sua filha, que 
futuramente se tornaria escritora e viria a ser conhecida como Mary Shelley, a autora de 
Frankenstein. 
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A influência de Wollstonecraft foi primeiramente, negativa. A partir de suas 

Memórias, escritas por seu marido em 1798, o público, ao ter contato com sua “vida 

imoral” começou a rejeitar suas ideias e a usá-la como exemplo negativo de conduta 

feminina, como nas famosas obras Mulheres da Inglaterra (1839) de Sarah Ellis, que 

foi seguido pelas mães da Inglaterra (1842) e as filhas da Inglaterra (1843), sua 

imagem estava longe de ser uma inspiração feminista. É na época desses manuais 

de conduta que se espalha a ideia de “esferas separadas”, onde o homem, se 

corrompeu pelas tentações do mercado enquanto a mulher permaneceu em casa, 

mantendo a pureza e a paz da família. O que certamente influenciou famílias de 

classe média e principalmente evangélicas e puritanas, já não se pode dizer muito 

das classes trabalhadoras, onde as esferas pública e privada não eram tão 

separadas, já que grande parte das mulheres começaram a ir para as fábricas, 

principalmente de tecidos, para trabalhar. 

 

 

 

Esse panorama reacionário começa a mudar a partir da década de 1850, com o 

surgimento de novos escritos de caráter feminista impulsionados por novos grupos 

de mulheres que começavam a discutir questões como crises no casamento, 

aumento de divórcios, aumento do número de mulheres de classe média e que 

buscavam independência econômica. Como exemplo disso, temos: Barbara Leigh 

Smith autora de Women and Work (1856), Bessie Rayner Parkes, autora de Remarks 

on the Education of Girls (1854), membros do grupo inglês Langham Place, 

considerado o primeiro grupo organizado feminista. Além disso, essas autoras juntas, 

criaram seu próprio jornal de publicações femininas (1858-1864) e criaram uma 

Sociedade pela Promoção do Emprego Feminino (1859). 

 

 

 

Esses trabalhos em grande maioria eram voltados para a busca de alternativas 

ao casamento e à maternidade, visto que naquela época, 30% das mulheres 
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inglesas eram solteiras e havia uma dificuldade em se conseguir emprego que não 

fosse como professora. Constatava-se que grande parte das mulheres solteiras 

alguma hora iria passar por dificuldades econômicas. Isso gerou um movimento 

feminino em busca de mais empregos: 

 

 

 

One great corresponding cry rises from the suffering multitude of women 

saying, “We want work, ”’ Barbara Bodichon claimed in Women and Work; 

while Harriet Martineau in ‘Female Industry’, an important article in the 

Edinburgh Review (1859) argued that far more professions should be 

opened up to middle-class women prevented by false notions of gentility 

from becoming economically independent(SANDERS, 2011, p. 32). 

 

 

 

Em paralelo ao movimento de classe média da “primeira onda” europeia e 

voltando para os Estados Unidos, também se encontra uma manifestação feminista - 

que também se desenvolveu lentamente como a inglesa - que antecede as 

sufragistas do início do século XX. As feministas americanas, com destaque para as 

 
10 

 
11 

 
12  

ativistas de Seneca Falls 
 

 

Elizabeth Cady Stanton 

 

(1815–1902) e Lucretia Mott 
 

. 
 

 

 

 

 

 

10  

A Convenção de Seneca Falls aconteceu em 1848 e é considerada o início formal do movimento 
feminista nos Estados Unidos. Liderada por Stanton e Mott, na Convenção as mulheres elaboraram 
uma Declaração alternativa àquela de 1776, pedindo reformas como direito à propriedade para 
mulheres casadas,maior acesso à educação, ofícios e profissões, incluindo a igreja. Segundo 
(BOUCHIER, 1983), demandas mais radicais ligadas à abolição da família ou pela sua transformação 
e apoio ao amor livre, eram indiscutíveis àquela época tão puritana, só viriam a ter mais espaço 
quase um século depois.  

11  

Elizabeth Cady Stanton era uma ativista social pelo Direito das mulheres e também abolicionista.  

É considerada umas das primeiras líderes do movimento feminista nos Estados Unidos. Durante 
muito tempo se voltou somente para a Campanha dos Direitos das Mulheres, discutindo não somente 
o sufrágio mas questões ligadas ao controle de natalidade, direito à propriedade, emprego e renda e 
divórcio. 

 

12  

Lucretia Mott era uma ativista abolicionista Quaker também considerada uma das primeiras líderes 
do Movimentos das Mulheres nos Estados Unidos. 
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13 

Ao lado de Susan B.Anthony (1820–1906), Stanton trabalhou mais ativamente ao 

redor do país. Mas, diferentemente das inglesas, no decorrer do século, as 

feministas estadunidenses já haviam garantido algumas vitórias políticas a níveis 

regionais, devido ao fato dos Estados Unidos permitirem legislações estaduais e 

municipais independentes das federais, sendo esse fator o de maior diferença entre 

os movimentos. 

 

 

 

Segundo Bouchier (1983, p.23), além das questões morais, o voto feminino 

naquela época ainda era considerado radical, mas de acordo com o tempo, outros 

direitos eram concedidos às mulheres, essa ideia passou a ser defendida com mais 

popularidade e facilidade. Mas as mesmas feministas que antes haviam lutado 

constantemente contra a escravidão, em 1866 se viram negadas de votar enquanto 

se institui o direito ao voto para o homem negro, criou-se um sentimento de 

ressentimento com a questão racial, que acabou dividindo o movimento por décadas 

até a criação da NAWSA, no final do século. 

 

 

 

Voltando para a época progressista, as feministas também partilhavam das ideias 

reformistas e representaram um papel fundamental principalmente no movimento 

pela justiça social. Eram militantes principalmente na esfera política, tanto as 

trabalhadoras como as dos setores médios e escolarizadas. A existência de 

organizações e grupos nacionais durante os anos de 1890 a 1910, como a Liga dos 

Sindicatos das Mulheres e a Associação Nacional das Mães ampliaram os objetivos 

dos progressistas. As reuniões dos grupos e associações femininos que antes 

serviam para estudos literários, por exemplo, agora convocavam ações sociais. Com 

 

 

13  

Susan B. Anthony, ficou conhecida por sua militância pelo direito ao voto feminino após ter sido 
presa por votar. Lutou ao lado de Stanton pelos Direitos das Mulheres. 
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muita relutância, as mulheres envolvidas com grupos ligados à justiça social 

aderiram ao movimento sufragista. Este, sofria com problemas de concordância 

sobre como agir no nível estadual e nacional, sofrendo com a oposição masculina e 

da Igreja Católica. As feministas pela justiça social, queriam atuar na política, pois 

era o principal caminho para as reformas, mas a oposição masculina não dava 

espaço e o fato de não terem direito ao voto, dificultava tudo. 

 

 

 

Logo começaram a militar mais ativamente ao lado das sufragistas que já 

existiam. Agora numa fase mais unificada e controlada, as sufragistas foram 

ganhando mais voz. Em 1917, a Associação Nacional de Sufrágio para as Mulheres 

(NAWSA), conseguiu dois milhões de filiados. A NAWSA defendia o caminho 

pacífico e moderado como forma de luta, enquanto algumas sufragistas como Alice 

Paul, defendiam ações mais agressivas, como interromper reuniões públicas no 

Congresso e faziam piquetes em frente à Casa Branca. Essa agitação toda chamou 

atenção dos progressistas que defendiam que o voto feminino ia purificar a política e 

que o direito ao voto não deveria ser negado somente por questão do sexo. 

 

 

 

Para Purdy (2017), os grupos ligados ao sufrágio feminino, durante o século XIX 

defendiam a ideia do “Direitos Naturais”, afirmando que o dever se filha, mãe e 

esposa era suplementar ao direito de ser cidadã, sendo este último, o principal dever 

da mulher. Durante o início do século XX, esse pensamento se tornou mais 

moderado, defendendo o instinto materno da mulher, enfatizando características 

tidas como naturais e específicas da mulher, como o cuidar das crianças e da casa, 

ou seja, tarefas tipicamente domésticas e ligadas ao dever materno. Dentro desse 

raciocínio, as sufragistas defendiam que exatamente por causa de sua natureza 

materna, de priorizar os cuidados e por serem mais sentimentais, teriam uma 

atenção e um carinho maior ao votar e pensar nas políticas sociais. 
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Tornando-se mais ativas na vida política do país, em 1920, as sufragistas 

conseguiram a Emenda à Constituição que garantiu o direito do voto feminino a nível 

federal. Apesar da vitória pelo voto feminino, a luta feminista acabou limitada, pois, 

ao focar no direito pelo voto formal, colocou outras pautas importantes em segundo 

plano, como a luta social para o fim da desigualdade, questões ligadas à exploração 

sexual da mulher e outras diversas pautas diretamente ligadas à questão de classe. 

Além disso, outro ponto contraditório dessa vitória, foi que o movimento dominante 

na época, defendia ideias discriminatórias e racistas: por exemplo, a líder da 

NAWSA, Carrie Chapman Catt, defendia que o voto das mulheres brancas nativas 

deveria compensar o voto das “estrangeiras ignorantes” e a potencial volta de uma 

segunda reconstrução favorável à população negra no sul do país. 

 

 

 

Apesar de sempre destacar a imponente luta das sufragistas, o movimento 

feminista estadunidense durante a Era Progressista, era muito maior e mais 

diversificado: as mulheres socialistas, que participavam ativamente dos sindicatos e 

das organizações independentes e marginais, trabalhadoras que além de longas 

jornadas de trabalho nas fábricas ainda tinham que enfrentar mais uma: o trabalho 

doméstico. Essas mulheres também tiveram um papel importante para a construção 

da luta pela emancipação feminina no país. Eram mulheres que, por mais que não 

tivessem alcançado a mesma fama das sufragistas, se destacavam pelas autorias e 

edições de livros e periódicos de propaganda e teoria socialista e que também 

discutiam diversos temas ligados à exploração da mulher, como prostituição, 

matrimônio, controle de natalidade e aborto e também faziam uma grande crítica aos 

homens socialistas que ainda mantinham atitudes patriarcais e machistas dentro dos 

grupos socialistas. 
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Vale ressaltar também, o contexto global dos movimentos sociais das mulheres. 

No início do século XX, as mulheres trabalhadoras se manifestaram em várias partes 

do mundo: Nova Iorque, Berlim, Viena, São Petersburgo, Cristiana, em datas 

variadas. Se reuniam para discutir a oposição à Primeira Guerra Mundial, para 

organização de movimentos de operárias, etc. sempre tendo como cerne principal a 

questão da Luta de Classes como estratégia primordial para a emancipação da 

mulher. Assim como nos Estados Unidos havia uma alternativa ao feminismo liberal 

das sufragistas, importantes nomes do socialismo, por exemplo: 

 

 

 

1) A alemã Clara Zetkin (5 de julho de 1857 — 20 de junho de 1933) que foi uma 

importante socialista alemã, professora, jornalista e marxista. Foi responsável pela 

instituição do Dia Internacional da Mulher, como forma de lembrar a luta pela 

igualdade entre os sexos e também o contexto de lutas operárias do século XIX. 

Originalmente sem data específica e que posteriormente ficou como 8 de março. 

Além disso, foi uma importante militante do SPD alemão quando estava na 

clandestinidade, durante a República de Weimar, foi deputada.Também era 

pacifista, tendo organizado eventos em oposição à Primeira Guerra; 

 
 
 

2) a russa Alexandra Kollontai (1872 - 1922) militante, e posteriormente 

bolchevique, durante a Revolução Russa, exercendo um papel primordial de 

organização das mulheres durante a Revolução Russa e participou do emblemático 

domingo sangrento. Em 1918, foi responsável por organizar o Primeiro Encontro de 

Mulheres Trabalhadoras da Rússia. Militava por maior participação das mulheres 

russas na vida pública, promovendo projetos sociais contra o analfabetismo se 

destacavam na militância e construção do movimento feminino socialista.Nos EUA 

que se destacam as anarquistas: 
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1) Emma Goldman (27 de junho de 1869 - 14 de maio de 1940), uma imigrante 

lituana, veio para os Estados Unidos para trabalhar em uma fábrica têxtil ao lado de 

sua irmã. Com o episódio dos Mártires de Chicago, começa a se envolver com o 

movimento operário anarquista, era uma conhecida oradora, foi escritora e editora 

de um periódico anarquista mensal, o Mother Earth. Sua ampla trajetória como 

ativista inclui ser considerada uma das pessoas mais perigosas da América, ser uma 

das anarquistas mais conhecidas mundialmente, foi exilada para a Rússia, onde 

acompanhou parte do processo da Revolução Russa, sendo expulsa de lá por suas 

divergências políticas com os bolcheviques. Sua vida foi alvo de uma ampla 
 

quantidade de estudos biográficos, podendo ser ressaltado, sua biografia, “Vivendo 

Minha Vida”; 

 

 

 

2) Lucy Parsons (1853 – 1942) uma ex-escrava bastante reconhecida por sua 

oratória e por ter participado do episódio dos Mártires de Chicago, que 

posteriormente viria a ser homenageado como Dia Internacional da Luta dos 

Trabalhadores. Apesar de sua trajetória ser mais conhecida por ser viúva de Albert 

Parsons, um dos mártires executados, sua militância foi marcada por advogar a 

favor da libertação feminina tendo como principal questão estratégica a luta de 

classes, fator que a fez discordar de Emma Goldman algumas vezes, já que esta 

acreditava que o papel da desigualdade entre os sexos era tão importante quando o 

fim do sistema capitalista, enquanto Parsons acreditava que somente através da 

Luta de Classes é que a mulher teria a sua emancipação. É considerada por muitos 

anarquistas a mais influente de sua época; 

 
 
 

3) Voltairine de Cleyre mais uma militante anarquista de extrema importância 

para o movimento dos EUA, foi homenageada por Emma Goldman em um de seus 

ensaios na Mother Earth, embora as duas tivessem algumas diferenças teóricas. Foi 
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escritora e oradora, tendo sido autora de diversos ensaios anarquistas. Sua 

importância muitas vezes é deixada de lado devido ao pouco número de estudos 

sobre sua trajetória. 

 

 

 

Mas, de uma forma geral, a Era Progressista provocou profundas mudanças na 

sociedade estadunidense. Mostrou aos novos movimentos sociais que a esfera 

pública pode ser uma via para a garantia dos interesses comuns. A grande 

intervenção estatal da época, aplicada por Roosevelt (1904-1908), Taft (1908 - 1912) 

e por Woodrow Wilson (1912-1920), controlou a concentração de capital nas mãos 

dos grandes empresários, promoveu a regulamentação de alguns direitos 

trabalhistas que de certa forma foram aceitos pelos setores capitalistas na 

esperança de apaziguar os movimentos sociais e proporcionar a manutenção dos 

privilégios das elites. Se de certa forma, houveram progressivas mudanças, para 

muitos setores da sociedade, não aconteceu o mesmo, para a população negra, 

principalmente do Sul, para os pobres e imigrantes, a situação permanecia 

complicada: os negros tiveram seu direito ao voto anulado, os muito pobres e 

imigrantes sofriam para conseguir emprego, devido à obrigatoriedade do ensino e a 

exigência de uma residência fixa. 
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3 – Para além do direito de votar: a emancipação da mulher nas 
perspectivas anarquistas de Emma Goldman. 

 

 

Resgatando o que foi dito sobre o surgimento do movimento de libertação 

feminina nos Estados Unidos durante a Era Progressista, e por mais que o 

movimento sufragista tenha sido bastante relevante para os contextos de lutas 

reformistas e sociais da época, um lado dessa história acabou sendo esquecido e 

deixado como menos expressivo, que é o caso das feministas que eram contrárias a 

estratégia sufragista e defendiam que a libertação feminina não vai se tornar 

realidade pura e simplesmente através da conquista do voto feminino em 1920. 
 

O feminismo característico de mulheres trabalhadoras ligadas ao movimento 

anarquista, por exemplo, defendia ideias nada ortodoxas à época e que 

problematizavam não somente a participação política, como a questão da 

exploração e liberdade sexual da mulher, casamento e maternidade. Uma figura 

muito importante desse contexto militante e histórico, foi a anarquista Emma 

Goldman. Apesar desse trabalho não ter objetivo de analisar biograficamente Emma 

Goldman, sua trajetória militante e intelectual se mescla com suas experiências de 

vida, tornam-se uma fonte muito rica sobre esse outro lado da luta pela emancipação 

da mulher; O vasto acervo acadêmico e militante sobre seus ensaios e biografia, 

também facilitam a análise em comparativo aos estudos sobre outras feministas da 

época. 
 

Antes de chegar ao ponto de análise de fato desse outro lado da moeda, é 

importante expor algumas questões ligadas aos estudos tradicionais sobre o 

contexto da época AZEVEDO (2007, p.6-7), comenta sobre como o progressismo 

abriu portas para novos pensamentos, como já visto, ligados ao liberalismo mas que 

eram diversificados e defendiam estratégias reformistas que, mesmo que 

consideradas radicais, não propunham transformações radicais no sistema vigente, 

tanto foi que muitos setores conservadores adotaram e apoiaram certas reformas  
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por acharem que assim, acalmariam os ânimos dos movimentos sociais. Dentro 

desse contexto, a partir da década de 60, com o surgimento da New Left, novos 

estudos começaram a resgatar o outro lado desse período, que se distancia do 

liberalismo, do consenso perpetuado por uma historiografia e história oficiais de que 

a tradição sindical e da esquerda americana não tinha forças ou era muito menos 

impactante do que o reformismo liberal da época. 
 

É importante distinguir aqui as feministas anarquistas das liberais(mais 

comumente chamadas de sufragistas ou suffragettes), principalmente durante o 
 

século XIX e início do XX, época que muitos chamam de “primeira onda” feminista: a 

 

diferença principal é a sua relação estratégica de classe: para as anarquistas, o fim 

do capitalismo poderia ser crucial para o fim da exploração feminina enquanto as 

liberais defendem que a emancipação feminina pode acontecer se a mulher começar 

a ter posições de comando tanto em empresas como no Estado. 

 

 

14 

Os estudos sobre o anarquismo, principalmente os mais atuais , defendem que 

o movimento anarquista sempre lutou a favor do fim da dominação masculina, assim 

como o fim da dominação de raça, em paralelo e em conjunto à de classe. Apesar 

disso, é muito comum que se defenda que as lutas de gênero e raça sejam 

secundárias ou não tenham a mesma importância que a de classe. Nessa lógica, a 

luta de classes bastaria como estratégia para o fim de qualquer dominação, a 

desigualdade entre os sexos e de raça, são perpetuadas pelo capitalismo, logo, com 

o seu fim, essas não seria mais um problema. 
 

Além de haver esse consenso de que o anarquismo sempre foi abraçou as 

questões de gênero, nos dias de hoje surgiu uma nova tendência de chamar as 

mulheres militantes de anarco-feministas, como uma maneira de ressaltar a sua 

  

14  

Assim como no primeiro capítulo, é recomendado os livros principais para uma discussão mais 
atual e teórica em relação ao: CÔRREA, 2013 e SCHMIDT; VAN DER WALT, 2010. 
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importância em levantar questões ligadas ao gênero e ressaltar o papel fundamental 

das mulheres, porém, exatamente pelo fato do anarquismo já ter uma tradição de 

combate, e porque desde sempre, as mulheres tomaram postos diversos dentro do 

anarquismo e do sindicalismo, foram chefes, líderes de greves, guerrilheiras, 

oradores, escritoras e utilizar-se desses termos seria reduzi-las somente como 

contribuintes do combate à desigualdade entre os sexos. Além do que, nem toda 

feminista é anarquista e nem toda anarquista e feminista. 
 

Segundo Donna M. Kowal, Goldman, percebia que o anarquismo e o 

feminismo eram duas coisas conectadas: 
 

As an anarchist, she considered human oppression to be derived from both 
property relationships and the “demons” inside our minds, and concluded 
that the realization of individual autonomy was the only way to achieve 
liberation from these oppressive forces. As a feminist, she challenged 
gender/sex norms through both words and actions, violating the norms of 
acceptable public behavior for women without concern for her reputation. 

15  

(KOWAL, 2016, p. 14) 
 

 

 

Seus ensaios e discursos iam para além da esfera política, promovendo 

reflexões também na esfera social, sobre sexualidade e liberdade que vieram a 

serem pautas feministas mais concretas e amplas a partir dos movimentos da 

década de 60 e 70. KOWAL(2016, p. 15) propõe que se mantivermos essa narrativa 

clássica da linha cronológica feminista em “ondas”, podemos perceber que os 

discursos de Emma ultrapassam seu tempo: Enquanto suas contemporâneas 

sufragistas acreditavam que o voto seria a conquista máxima, algumas de suas 

idéias que ultrapassam o campo político, podem ser encaixadas na “segunda onda” 

feminista, devido à sua ênfase na ineficiência do sufrágio em libertar as mulheres e, 
 

 

15  

Como anarquista, ela considerava a opressão humana derivada tanto das relações de propriedade 
quanto dos "demônios" dentro de nossas mentes, e concluiu que a realização da autonomia individual 
era o único caminho para alcançar a liberação dessas forças opressivas. Como feminista, ela 
desafiou as normas de gênero/sexo através de palavras e ações, violando as normas de 
comportamento público aceitável para as mulheres sem preocupação com sua reputação. (Tradução 
Livre) 
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ao se referir sobre questão prazer sexual da mulher e também do homem uma 

ferramenta de emancipação individual, certamente se encaixa no “feminismo da 

terceira onda”. 
 

Em 1906, Red Emma lança a primeira edição do periódico Mother Earth cujo 

era editora, nele consta um de seus ensaios mais famosos: Woman Suffrage, Emma, 

defende sua opinião contrária às sufragistas de sua época, relacionando a questão 

da pertinência do voto como via de emancipação não só feminina como também 

masculina, pois era algo ilusório e mais uma arma de controle da sociedade. Esse 

tipo de raciocínio também evidencia o fato de suas idéias feministas estarem 

diretamente ligadas com suas idéias anarquistas: 
 

Woman’s demand for equal suffrage is based largely on the contention that 
woman must have the equal right in all affairs of society. No one could, 
possibly, refute that, if suffrage were a right. Alas, for the ignorance of the 
human mind, which can see a right in an imposition. Or is it not the most 
brutal imposition for one set of people to make laws that another set is 
coerced by force to obey? Yet woman clamors for that “golden opportunity” 
that has wrought so much misery in the world, and robbed man of his 
integrity and self-reliance; an imposition which has thoroughly corrupted the 
people, and made them absolute prey in the hands of unscrupulous 
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politicians. GOLDMAN (1910, apud SHULMAN, 1996) 
 

 

 

Goldman refuta sua análise da limitação do poder do voto como ferramenta de 

libertação feminina criticando também o pensamento reformista da época de que a 

presença feminina poderia purificar a política, uma vez que, entendendo que a 

mulher não possui nenhum “poder sobrenatural”, o seu direito de votar não seria 

capaz de limpar o veneno já instalado na política. A mulher não é um anjo ou um 

 

 

16  

A demanda da mulher por sufrágio igual baseia-se amplamente na alegação de que a mulher deve 
ter o mesmo direito em todos os assuntos da sociedade. Ninguém poderia, possivelmente, refutar 
isso, se o direito ao sufrágio fosse um direito. Infelizmente, pela ignorância da mente humana, que 
pode ver um direito em uma imposição. Ou não é a imposição mais brutal para um grupo de pessoas 
fazer leis que outro conjunto é coagido pela força a obedecer? No entanto, a mulher clama por essa 
"oportunidade de ouro" que tem causado tanta miséria no mundo, e roubou o homem de sua 
integridade e autoconfiança; uma imposição que corrompeu completamente o povo e tornou-o preso 
absoluto nas mãos de políticos inescrupulosos. (Tradução livre). 
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demônio como muitos a idealizam, está sujeita a erros humanos, logo, “(...)are we, 

then, to believe that two errors will make a right? Are we to assume that the poison 

already inherent in politics will be decreased, if women were to enter the political 
 

17 

arena? The most ardent suffragists would hardly maintain such a folly. ” Justifica seu 

argumento afirmando que, de fato, nos estados em que as mulheres já tinham o 

direito do voto, onde conquistaram o direito à propriedade também, de forma alguma 

o sufrágio beneficiou a enorme quantidade de mulheres trabalhadoras que não eram 

possuidoras de propriedades e nem teria como beneficiar, já que o sufrágio afetou 

pouco a vida econômica feminina. 
 

Em mais um de seus ensaios para o Mother Earth, The Tragedy of Women’s 

Emancipation, a autora articula suas críticas feministas ao movimento sufragista com 

a sua proposta do que realmente seria a emancipação feminina, explicando como a 

sociedade estava falhando miseravelmente em libertar a mulher. Entendendo que o 

problema não está somente nas esferas econômicas e políticas, a mulher também 

precisar quebrar a dominação psicológica e sexual, a mulher para poder ver-se livre 

de todas suas amarras, deveria buscar a liberdade de sua alma e de seus 

sentimentos, além das questões políticas e econômicas. 
 

Precisamos do crescimento desenfreado para sair dos velhos hábitos e 
tradições. O movimento para a emancipação da mulher tem dado, até agora, 
só um passo preliminar nessa direção... [A] verdadeira emancipação não 
começa nem nas cabines de voto, nem no tribunal. Começa na alma da 
mulher... [A emancipação completa da mulher] há de descartar a noção 
absurda do dualismo dos sexos, ou de que o homem e a mulher 
representam dois mundos antagônicos (GOLDMAN,1911 apud 
BLANCHETTE, 2011, p.8). 

 

 

Por isso, como fator crucial em sua teoria feminista (e também anarquista), a 

mulher além de ter que buscar sua emancipação na esfera pública da sociedade, ela 

 
 

17  

(...)estamos, então, a acreditar que dois erros farão o certo? Devemos assumir que o veneno já 
inerente à política será reduzido se as mulheres entrarem na arena política? Os mais fervorosos 
sufragistas dificilmente manteriam tal loucura. (Tradução livre). 
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também precisaria quebrar suas correntes dentro da esfera privada. Somado à sua 

posição contra as suffragettes, suas opiniões e reflexões sobre casamento, 

moralidade, pureza feminina, sexualidade e maternidade, fizeram com que Emma 

fosse vista como uma inimiga dos direitos da mulher pelas outras feministas. Em sua 

defesa, Red Emma (1910b apud SHULMAN, 1996, p. 202) escreveu: “Yes, I may be 

considered an enemy of woman; but if I can help her see the light, I shall not 
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complain.” 
 

Dentro da questão sexual da mulher, Emma também expõe suas discordâncias 

contra a Moralidade e a religião que para ela são armas usadas para a submissão 

da sociedade e principalmente da mulher: 
 

[...]Nowhere is woman treated according to the merit of her work, but rather 
as a sex. It is therefore almost inevitable that she should pay for her right to 
exist, to keep a position in whatever line, with sex favors. Thus it is merely a 
question of degree whether she sells herself to one man, in or out of 
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marriage, or to many men.  (GOLDMAN apud SHULMAN, 1996, p. 7) 
 

 

 

Em “O Tráfico de Mulheres”, texto originalmente publicado em 1910, ela não só 

discorre sobre exploração sexual e prostituição, ela também elabora uma “[...]crítica 

social e política ao sistema capitalista, à dominação patriarcal, ao conservadorismo 

moral, em sua própria atualidade” (RAGO, 2011, p. 3), falando sobre o “tráfico 

branco”, que, segundo ela, foi descoberto pelos reformistas agora, como se fosse 

algo novo, e com o Ato Mann, restringia a entrada de mulheres com “fins imorais”, o 

objetivo era combater a prostituição e tinha o amplo apoio de diversos grupos 

políticos, inclusive, de alguns grupos feministas (BLANCHETTE, 2011, p.8) . 
 

 

18  

Sim, é possível que me considerem uma inimiga da mulher, mas se eu puder ajudá-la a ver a luz, 
não me arrependerei. (Tradução livre)  

19  

Em nenhum lugar a mulher é tratada de acordo com o mérito de seu trabalho, mas sim como um 
sexo. Portanto, é quase inevitável que ela pague por seu direito de existir, por manter uma posição 
em qualquer linha, com favores sexuais. Assim, é meramente uma questão de grau se ela se vende a 
um homem, dentro ou fora do casamento, ou a muitos homens. (Tradução livre) 
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Goldman estranha essas novas ações e se questiona do real motivo da proibição, 

dizendo: 
 

What is really the cause of the trade in women? Not merely white women, 
but yellow and black women as well. Exploitation, of course; the merciless 
Moloch of capitalism that fattens on underpaid labor, thus driving thousands 
of women and girls into prostitution. With Mrs. Warren* these girls feel, “Why 
waste your life working for a few shillings a week in a scullery, eighteen 

20  

hours a day? ” (GOLDMAN, 1910b) 
 

 

 

Segundo SCHULMAN (1996), seu ensaio sobre o Tráfico, vai muito além de 

tratar de liberdade sexual ou prostituição ou um manifesto anti-governo, ela alega 

que Goldman, enxergava para além da questão econômica da exploração sexual 
 

[...] in speech after speech, essay after essay, she made clear that woman’s 
oppression was distinct from general economic or political oppression, that some of 
the restrictions on women’s liberty had different causes and consequences than the 
restrictions on men’s liberty, that, in other words, women, because of the institutions of 
the patriarchal family and puritan morality, were oppressed precisely as women—on 
top of whatever they suffered as citizens, workers, or being poor. This to me is the 
heart of a feminist analysis. Even professional women and so-called emancipated 
women were in Goldman’s view victims of these forces, as were the lowly prostitutes. 
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(SCHULMAN, 1996, p. 7) 
 

 

 

RAGO (2011), faz uma contribuição interessante sobre o contexto da época e 

as leis de regulamentação da prostituição, que podem ajudar a entender melhor a 

posição da Emma em seu ensaio. Havia nos países dois tipos de políticas 

 

 

20  

O que é realmente a causa do tráfico de mulheres? Não apenas mulheres brancas, mas mulheres 
amarelas e negras também. Exploração, claro; o impiedoso Moloch do capitalismo que engorda com 
o trabalho mal pago, levando assim milhares de mulheres e meninas à prostituição. Com a sra. 
Warren, essas garotas sentem: "Por que desperdiçar sua vida trabalhando por alguns xelins por 
semana em uma copa, dezoito horas por dia?"(Tradução livre)  

21  

Em discurso após discurso, ensaio após ensaio, ela deixou claro que a opressão da mulher era 
distinta da opressão econômica ou política geral, que algumas das restrições sobre as mulheres a 
liberdade tinha causas e conseqüências diferentes das restrições à liberdade dos homens, ou seja, as 
mulheres, por causa das instituições da família patriarcal e da moralidade puritana, eram oprimidas 
precisamente como mulheres - além do que sofriam como cidadãos, trabalhadores, ou ser pobre. Isso 
para mim é o coração de uma análise feminista. Mesmo as mulheres profissionais e as chamadas 
mulheres emancipadas eram, na opinião de Goldman, vítimas dessas forças, assim como as 
humildes prostitutas. (Tradução Livre) 
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legislativas criadas pelas elites dominantes distintas sobre o tema que podem ser 

resumidos em regulamentarismo e abolicionismo: 1) O regulamentarismo, propõe 

através da vontade do Estado, territórios específicos para a prática da prostituição, 

como bordéis ou casas de tolerância. Além disso, regulamentavam horários em que 

as mulheres poderiam circular nas ruas das cidades, inspeções médicas e etc. 2) o 

abolicionismo, por outro lado, critica a posição do estado como regulamentador e o 

acusa de invadir o espaço privado, tornando-se um grande cafetão (Corbin, 1978 

apud RAGO, 2011, p.5), “Chamavam a atenção para a ineficácia de um sistema que 

humilhava a mulher, fazendo recair apenas sobre ela o peso de uma relação sexual 

condenável, e que acabava por institucionalizar uma profissão que poderia ser vivida 

apenas temporariamente”. 
 

Nesse sentido, mais uma vez fazendo suas duas concepções, de anarquismo e 

feminismo, se vincularem, Emma defende que o fato de uma mulher ser prostituta, 

não a faz estar dentro de uma condição imoral, decante e muito menos de 

escravidão, “[…] a venda do sexo é o resultado natural de um sistema econômico 

que não compensa o trabalhador feminino com um salário capaz de competir com os 

ganhos da venda de sexo. ” (BLANCHETTE, 2011, p. 7). Em contrapartida aos 

argumentos de que a prostituição era prejudicial à economia por ser um sistema 

vicioso e irregular, Goldman faz referência a estudos da época para demonstrar que 

a prostituição mantém mulheres e meninas em uma situação de exploração 

capitalista muito grande, onde a maioria que se prostitui devido às necessidades 

econômicas e vivem na miséria, fatos que os reformistas, para ela, parecem não se 

preocuparem. 
 

RAGO (2011), ressalta mais ainda, o fator excepcional de Goldman, que vale 

ressaltar nunca frequentou uma universidade, ao defender em tempos de 

puritanismo, de leis que tentavam preservar os valores tradicionais vitorianos, uma  
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liberdade sexual feminina livre de tabus, sejam eles ligados à questão sexual, seja 

pelo amor livre. 
 

Se Goldman repete o argumento tradicional que faz da prostituição um “mal 
necessário” visando à satisfação do desejo masculino e a preservação do 
casamento monogâmico a todo custo, ele mesmo um outro tipo de 
prostituição; se recorre ao argumento econômico como explicação principal 
para a existência do fenômeno, é de se notar que, adepta do amor livre e em 
luta pela autonomia das mulheres, abre seu discurso, com o anarquismo, 
para novos espaços. Um destes concerne à sexualidade e ao desejo 
femininos, inibidos e castrados pela dupla moral sexual que, diz ela, permite 
tudo aos homens e nega até o prazer às mulheres. (RAGO, 2011, p.5) 

 

 

A partir de “O Tráfico de Mulheres” também é possível entender o quanto 

entrelaçado as ideias feministas com as anarquistas: Entendendo que, enquanto um 

sistema econômico for baseado na exploração dos mais fracos, ou das minorias, 

fenômenos como a prostituição irão sempre se perpetuar, seja como uma saída à 

miséria para poder-se sobreviver, ou seja, como uma forma de controle, exploração 

feminina, embasado por costumes patriarcais e misóginos. 
 

MARSO (2007, p.75) sintetiza o pensamento sobre a importância da liberdade 

sexual e reprodutiva para Goldman como sendo o pilar básico para os direitos 

humanos por entender que “[…] the curtailment of these freedoms in the most 

common and accepted practices mandated and promulgated by and through the 

state. Marriage, for example, condemns women to ‘life-long dependency, to 
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parasitism, to complete uselessness, individual as well as social’”. 
 

Além das críticas estruturais ao moralismo do status quo, o que também é 

característico dos ensaios e discursos de Goldman, a crítica ao matrimônio, em 

Marriage and Love, escrito também em 1911, afirma que o casamento é somente 

uma convenção social, um contrato, uma forma de aprisionamento da mulher, de 
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[...] a redução dessas liberdades nas práticas mais comuns e aceitas, impostas e promulgadas por 
e através do estado. (Tradução livre). 



66 

 

 

castração sexual ou ainda como mais uma forma de prostituição. Para ela, 

casamento e amor nada tem a ver, considerando-os antagônicos. 
 

Cabe também ressaltar o contexto da época do que seria amor livre e como o 

assunto era encarado pela sociedade. Defender o amor livre, em termos anarquistas, 

era ser contrário às normas burguesas, uma vez que perpetuadas pelo Estado e pela 

Igreja, intervém diretamente na vida e nas relações pessoais: 
 

Defender o amor livre no século XIX significava questionar as imposições do 
Estado e da Igreja acerca do que seriam comportamentos adequados às 
relações afetivas e a constituição da família, visto a criminalização das 
relações afetivas que não se enquadrassem às normas prescritas, como por 
exemplo, a penalização de pessoas que convivessem como um casal sem 
terem sua união reconhecida como um casamento pelo Estado e/ou pela 
Igreja. (BAGATIN 2018, p. 86) 

 

 

Como uma grande defensora do amor livre e da liberdade sexual, ela também 

relaciona o fato dos casamentos estarem em decadência com a ignorância sobre 

assuntos sexuais, principalmente no caso da mulher. 
 

The prospective wife and mother is kept in complete ignorance of her only 
asset in the competitive field—sex. Thus she enters into life-long relations 
with a man only to find herself shocked, repelled, outraged beyond measure 
by the most natural and healthy instinct, sex. It is safe to say that a large 
percentage of the unhappiness, misery, distress, and physical suffering of 
matrimony is due to the criminal ignorance in sex matters that is being 

23  

extolled as a great virtue. (GOLDMAN apud SCHULMAN, 1996, p. 207) 
 

 

 

O matrimônio seria para a mulher, na visão dela, um equivalente à escravidão, 

uma forma de parasitismo, uma vez que a mulher é desde a sua infância, ensinada e 

criada para ser uma esposa, ensinada que é esse o seu destino, tornando-a um tipo 

de serva, tendo que ter e criar filhos e cuidar da casa, sendo submetida somente aos 
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A futura esposa e mãe é mantida em completo desconhecimento de seu único trunfo no campo 
competitivo - o sexo. Assim, ela entra em relações ao longo da vida com um homem apenas para se 
ver chocada, repelida, indignada, além da medida, pelo instinto mais natural e saudável, o sexo. É 
seguro dizer que uma grande porcentagem da infelicidade, miséria, angústia e sofrimento físico do 
matrimônio se deve à ignorância criminal em assuntos sexuais que está sendo exaltada como uma 
grande virtude. (Tradução livre) 
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desejos e mandos do marido. Além do mais, o casamento é puramente um arranjo 

econômico, um pacto de segurança. É como um sistema de seguro para que 

condena a ambos, mas que piora a situação da mulher. 
 

Marriage is primarily an economic arrangement, an insurance pact. It differs 
from the ordinary life insurance agreement only in that it is more binding, 
more exacting. Its returns are insignificantly small compared with the 
investments. In taking out an insurance policy one pays for it in dollars and 
cents, always at liberty to discontinue payments. If, however, woman’s 
premium is a husband, she pays for it with her name, her privacy, her self-
respect, her very life, “until death doth part. ” Moreover, the marriage 
insurance condemns her to life-long dependency, to parasitism, to complete 
uselessness, individual as well as social. Man, too, pays his toll, but as his 
sphere is wider, marriage does not limit him as much as woman. He feels his 
chains more in an economic sense. (GOLDMAN,apud SCHULMAN, 1996, p. 
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205) 
 

 

 

Para a autora, a manutenção, por tanto tempo, do matrimônio, devido à essa 

prática servil da mulher para com seu marido, porém isso tem mudado de acordo 

com que a mulher está tomando conta de si mesma, tendo mais autonomia para 

além de seu “mestre”, a instituição “tão sagrada do casamento” está sendo 

gradualmente minada (GOLDMAN, apud SCHULMAN 1996, p. 206). Pode-se dizer 

que, esse novo aspecto do comportamento feminino, está diretamente ligado ao 

contexto de surgimento de grupos de mulheres e feministas, já que questionar a 

imposição do casamento e também da maternidade, era considerado uma forma de 

submissão. 
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O casamento é basicamente um arranjo econômico, um pacto de seguro. Difere do contrato de 
seguro de vida comum apenas porque é mais vinculativo, mais exigente. Seus retornos são 
insignificantemente pequenos em comparação com os investimentos. Ao contratar uma apólice de 
seguro, paga-se em dólares e centavos, sempre com a liberdade de descontinuar os pagamentos. 
Se, no entanto, o prêmio da mulher é um marido, ela paga por isso com seu nome, sua 
privacidade, seu respeito próprio, sua própria vida, "até que a morte os separe". Além disso, o 
seguro de casamento a condena à dependência vitalícia, ao parasitismo, para completar a 
inutilidade, individual e social. O homem também paga seu preço, mas como sua esfera é mais 
ampla, o casamento não o limita tanto quanto a mulher. Ele sente suas correntes mais em um 
sentido econômico. (Tradução livre) 
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A defesa do amor livre e a crítica à instituição do matrimônio levantados por 

Emma, sintetizam não somente seus valores feministas como também corroboram a 

sua definição de anarquismo e liberdade individual: 
 

Emoções de amor e sexo estão entre as mais íntimas, intensas e sensíveis, 

expressões do nosso ser. Elas são tão profundamente relacionadas às 

características físicas e psíquicas individuais como um carimbo em cada 

caso de amor como um caso independente, diferente de todos os outros 

casos de amor. Em outras palavras, cada amor é resultado das impressões 

e características que duas pessoas envolvidas dão a isso. Toda relação de 

amor deve, por sua própria natureza, permanecer como um caso 

absolutamente privado. Nem mesmo o Estado, a Igreja, a moralidade ou as 

pessoas devem mediar isso (GOLDMAN,1915 apud BAGATIN, 2018, p. 88). 

 

 

Emma Goldman foi abertamente durante toda a sua vida, uma defensora 

intensa do amor, uma eterna amante, seja por seus ideais como por seus 

companheiros ao longo de sua vida. Essa intensidade é bastante clara na forma 

como escrevia e discursava. Sendo uma grande propagandista do anarquismo e do 

feminismo, sua defesa do amor transcorria em diversos ensaios e discursos, estando 

presente desde a sua definição sobre o que é anarquismo até sua crítica ao 

casamento. Apesar de sua militância e vida pessoal terem influenciado diretamente 

seus ideais e pensamentos, não se pode negar que, para alguém que nunca 

frequentou universidades, Emma Goldman, é referência intelectual e histórica para 

os estudos sobre o anarquismo mundial - visto que sua trajetória anarquista não se 

limitou somente aos Estados Unidos -, como principalmente para os estudos 

feministas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Para poder entender o anarquismo é necessário muito mais do que um 

simples capítulo como o primeiro deste trabalho, mas a partir da análise geral do seu 

surgimento, conceito e história, podemos entender como isso se manifestou nos 

Estados Unidos e também se aplicou nas ideias da Emma. Além disso, é importante 

quebrar o senso comum de que o anarquismo é um movimento sem teoria, caótico e 

antagônico a outras ideias socialistas, como no caso do marxismo. O anarquismo é 

uma ideologia que se espalhou em todos os continentes do mundo e se desenvolve 

até os dias de hoje, e, os estudos atuais são de extrema importância para entender 

suas tradições e novos fenômenos. 
 

O progressismo dos Estados Unidos é tão plural quanto o anarquismo. 

Apesar de ter tido inclinações com a social democracia e ideias populistas, o lado 

reformista, porém ainda liberal era mais forte, mostrando que boa parte das ideias 

radicais do período 1890 a 1920, foram medidas tomadas de cima para baixo como 

uma forma de apaziguar qualquer movimento essencialmente mais revolucionário ou 

radical. 
 

A interseccionalidade presente nas ideias de Emma Goldman, nos dão uma 

análise bastante rica de dois campos políticos diferentes, porém não antagônicos: o 

feminismo e o anarquismo. Embora os novos estudos sobre o anarquismo apontem 

para uma história de defesa anarquista pela emancipação feminina e que muitos 

autores considerados como pilares das ideias tenham escrito sobre, essas 

manifestações eram artificiais ou pouco trabalhadas. A importância de Emma 

Goldman se faz maior por trazer mais profundidade à essas defesas anarquistas 

com seu lado militante e feminista. 
 

Estudar os ensaios de Goldman a partir dessa perspectiva não só contrapõe 

as ideias dominantes das sufragistas e reformistas da época, como mostra que 

muitas de suas críticas ainda são bastante atuais. Também se faz importante 

entender sua produção intelectual de forma teórica e menos biográfica, apesar da 

sua vida ter interferido diretamente no que defendia, é necessário fugir de uma 

tradição de estudos sobre sua trajetória que não desassocia seu lado militante de 

suas experiências de vida. Goldman desafiou o status quo não somente por ser 



70 

 

 

anarquista, mas por defender o fim de tabus que, mesmo em um contexto de 

reformas progressistas, ainda eram mantidos na sociedade estadunidense: como a 

pureza “natural” da mulher, seu caráter passional e maternal e tabus ligados à 

liberdade sexual e a exploração sexual da mulher. 
 

Emma Goldman se aprofundadou em questões não somente ligadas à 

mulher, mas à liberdade individual em geral, à sexualidade, maternidade 

compulsória e matrimônio. E por mais que seja defendido que essencialmente o 

anarquismo sempre foi favorável à desigualdade entre os sexos, se os chamados 

escritores clássicos, como Bakunin, forem analisados dentro desses temas, é 

perceptível que se fala de forma artificial, secundária e questões como 

homossexualidade, maternidade nem sequer são discutidos. 
 

Emma Goldman é uma feminista dos Estados Unidos que pode ser 

considerada como da “primeira onda”, mas que seus pensamentos são tão atuais 

que podem até ser encaixados nas “ondas” posteriores. Estudos sobre essa mulher, 

são importantes para rompermos com tradições historiográficas mantidas por 

décadas e se fazem necessários nos campos teóricos como uma forma não só de se 

explorar mais o vasto histórico literário de Goldman, mas também como uma forma 

de fugir de uma investigação biográfica, que lida com excepcionalidade da autora. 
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