
 

CARTA DE SAUDAÇÃO DA COORDENAÇÃO ANARQUISTA BRASILEIRA AO  

ATO DE FUNDAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO ANARQUISTA ZABELÊ (OAZ) 

 A Coordenação Anarquista Brasileira comemora a Fundação da Organização Anarquista Zabelê 
(OAZ). A CAB é resultado de um processo de reconstrução da ideologia anarquista no Brasil desde a 
década de 1990, que foi aos poucos se gestando nas discussões do Fórum do Anarquismo Organizado 
(FAO) e se concretiza como Coordenação em 2012. Recorremos a este histórico com um único 
objetivo, o de reconhecer também o esforço e o processo de organização do Anarquismo no Piauí, 
saudando de maneira unânime nossas companheiras e companheiros por mais esta iniciativa.  

 O Anarquismo tem ganhado espaço no cenário nacional e com isso inúmeras propostas e 
iniciativas libertárias tomam corpo no país, concretizando alternativas autoorganizadas e potentes na 
construção de movimentos sociais cada vez mais fortes. No entanto, muitos desses projetos com o 
tempo naufragam e acabam virando apenas “iniciativas”, perdendo a oportunidade de concretizar-se 
em verdadeiros espaços de agitação e articulação das lutadoras e lutadores desse país. 

Nesse sentido, elogiamos o passo dado pelxs companheirxs do antigo Grupo de Estudos 
Anarquistas do Piauí (GEAPI), que depois de 2 anos de estudos, discussões e lutas – e retomando as 
experiências de várixs militantes ao longo dos últimos anos –, amadureceram o projeto de fundar uma 
Organização Anarquista Especifista nesse estado, em sintonia com o projeto já em curso no Brasil. 

Nesse país, com dimensões continentais, é necessário fincar pé em cada lugar. E nós, militantes 
da CAB, nos sentimos irmanadxs pelo projeto que agora tem início no Piauí. Para nós, não é “apenas” 
o surgimento público de uma nova organização política ao nosso lado. É, pois, um novo sotaque em 
cada palavra que iremos difundir em todos os lugares. Por um lado regionaliza o projeto de construção 
nacional e avanço do anarquismo e, por outro, são novas idéias energias e sonhos que ousarão construir 
novas táticas de lutas para todo o país. A grandiosidade de nossos objetivos finalistas impõe a 
necessidade de enraizarmos nossa ideologia em cada palmo de chão desta terra. 

Destacamos ainda duas iniciativas que nos pareceu exitosas e que merecem ser lembradas nesta 
saudação. Trata-se dos dois Congressos realizados no Piauí (CONAPI’s). Nós entendemos que esses 
Congressos tiveram uma importância fundamental tanto para a criação da OAZ quanto para nosso 
afinamento. Foram momentos em que tivemos oportunidade de ver vários projetos libertários em 
curso por todos os cantos, e de maturar conceitos e propostas de intervenção e de organização política. 

Além disso, registramos aqui o fortalecimento do eixo Teresina/Sobral/Fortaleza. Nos últimos 
dois anos, a organização conjunta de várias atividades nas três cidades, como foram os Seminários 
“Anarquismo e Organização Popular”, demonstram claramente laços importantes e que certamente 
fará nossa bandeira avançar. 

Diante de uma conjuntura bastante singular em nossa história e com expectativa de ainda mais 
ataques a nossa classe, temos como urgência a organização em nossos locais de estudo, trabalho e 
moradia. Acreditamos que a Organização Anarquista Zabelê irá contribuir imensamente para seguirmos 
buscando soluções para os enormes desafios na construção do Poder Popular. 

Viva a Organização Anarquista Zabelê!!! 

Fazer crescer a bandeira negra!!! 

Viva a Anarquia!!! 

Coordenação Anarquista Brasileira 
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