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APRESENTAÇÃO 

É com prazer que o GEAPI – Grupo de 
Estudos Anarquistas do Piauí abre espaço para 
mais um meio de informação e comunicação da 
ideologia ácrata em solo piauiense, através do 
Jornal Mandu Ladino. 

Seu nome é uma homenagem ao indígena 
Arani que liderou a Revolta de Mandu Ladino, 
movimento de resistência desenvolvido após 
inúmeras brutalidades contra os nativos piauienses 
por parte dos colonizadores portugueses, entre os 
anos de 1712-1719. Mandu Ladino articulou o 
levante com outras aldeias, queimando fazendas de 
gado, as mesmas que se apossaram das terras de 
grande parte da população originária da região. O 
movimento alcançou a província do Ceará e 
Maranhão, e foi sufocado após a morte de Mandu 
por ferimento e afogamento no Rio Parnaíba. 

Mandu Ladino deve ser reconhecido como 
símbolo de mudança e rebeldia, de resistência ao 
sistema que domina e explora, pois assim atuou e 
lutou em seu tempo, e por conta disso 
reivindicamos a memória combativa deste indígena 
para nomear nossa nova via de comunicação 
externa. 

O jornal será editado mensalmente, 
trazendo notícias, das lutas piauienses, 
nordestinas, brasileiras, e mundiais, assim como 
indicações de leituras e indicações de nossas 
atividades durante determinado mês. 

Esperamos, através dele, promover mais 
ainda o debate e construção do anarquismo no 
Piauí, considerando o espírito internacionalista e 
cooperativo arraigado no anarquismo desde as 
suas iniciais formulações durante os primeiros 
embates do forjar da luta de classe na Europa do 
século XIX. 

 

 

 

 

GEAPI – 1 ANO 

Foi na tarde do dia 24 de julho de 2013. 
Ainda na articulação com o Movimento Vem Pra 
Rua, anarquistas se reuniram na cidade de 
Parnaíba para a primeira reunião do Grupo de 
Estudos Anarquistas do Piauí, o GEAPI.  

Este encontro marca o começo de uma 
intensa atividade de trabalho de base e divulgação 
da teoria anarquista no Piauí, e que recentemente 
completou o seu primeiro ano de existência. 

Ainda no período de formação, anarquistas 
teresinenses, cujos quais pertenciam a uma antiga 
organização anarquista, o GEA (Grupo de Estudos 
Anarquistas), e que cessou atividades em meados 
da década de 2000, apoiaram a iniciativa e 
construíram coletivamente o GEAPI em Teresina. 
Em menos de dois meses de existência, nos 
estendemos a duas cidades, participando 
ativamente do movimento estudantil, sindical e 
popular. 

Em um ano, colaboramos na construção de 
manifestações feministas e estudantis, realizamos 
constantes eventos em que as ideias anarquistas 
são discutidas abertamente entre tod@s que se 
fazem presentes. Dentre estes, destacamos o I 
Congresso Anarquista do Piauí, o CONAPI, 
realizado na Universidade Federal do Piauí, em 
Teresina, contando com a presença de várias 
pessoas, organizações anarquistas, como o NARC 
(Núcleo Anarquista Resistência Cabana), do Pará; 
ORL (Organização Resistência Libertária), do 
Ceará; COLIDE (Coletivo Libertário Delmirense), de 
Delmiro Gouveia-AL; UNIPA (União Popular 
Anarquista), núcleo do Ceará; sindicais, como o 
SINDÁGUAS (Distrito Federal-DF); SINDSERM 
(Teresina-PI), e movimento o punk de Teresina e 
Fortaleza. 

Para o resto do ano de 2014, e início do ano 
de 2015, o GEAPI mantém o compromisso de 
disseminar a teoria anarquista, além de procurar 
expandir o grupo para outras cidades, onde já 
temos contatos com outros militantes. Construir 
espaço para lutas que possibilitem o 
desenvolvimento de um mundo novo onde tod@s 
tenham acesso aos meios de produção, assim 
como os itens produzidos; onde todos tenham 
liberdade proporcional a igualdade política, 
econômica e social; onde tod@s possam viver em 
cooperação, solidariedade, livres da coerção do 
Estado e da imposição do sistema econômico 
capitalista. 

 

Anarquismo é luta! 
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O GEAPI 

O Grupo de Estudos Anarquistas do Piauí 
nasce no fogo das barricadas de Junho de 2013, 
diante dos crescentes embates da luta de classes 
no Estado, e da dupla necessidade de romper com 
as metodologias políticas até então consagradas 
como únicos caminhos de ordenamento social, 
assim como congregar os anarquistas piauienses, 
que momentaneamente se encontravam dispersos, 
militando individualmente. Enquanto que em 
Teresina, parte dos membros pertencia a um antigo 
grupo, o GEA (Grupo de Estudos Anarquistas), em 
Parnaíba, este seria a primeira tentativa de 
organizar os militantes libertários. 

A priori, em uma articulação do Eixo 
Parnaíba-Teresina, os ativistas que já 
reivindicavam o socialismo libertário como teoria 
política, social e ideológica, passaram a 
contatarem-se, e no mês seguinte organizam em 
Parnaíba e Teresina as primeiras reuniões do 
Grupo, que de início já aglomerava um número 
significativo de participantes, e que ao longo do 
tempo foi crescendo ainda mais.  

Em Julho de 2014 comemorou seu primeiro 
aniversário, e neste curto espaço de tempo, causou 
estragos no putrefato corpo político piauiense, 
conquistou espaço entre trabalhadorxs e 
estudantxs, realizou dezenas de eventos, e 
colaborou, ombro a ombro com outras 
organizações, na construção de manifestações, 
atos e ações diretas. 

A proposta inicial do grupo é estudar as 
teorias anarquistas e seu desenvolvimento ao longo 
da história; ao passo que buscar paralelos com a 
realidade atual, compreendendo os limites e 
possibilidades das teorias libertárias. Na prática 
política e social, contribuir coletivamente na luta por 
um mundo sem opressores nem oprimidos, atuando 
diretamente em organizações estudantis, sindicais 
e populares, incentivando sempre uma luta 
autônoma, classista e de ação direta. 

 

 

 

 

 

 

EM TERESINA 

Em junho deste ano o GEAPI núcleo 
Teresina iniciou a construção de espaços de 
(in)formação sobre a temática anarquista, com o 
objetivo de apresentar, difundir, estudar e debater o 
anarquismo em suas diversas vertentes e campos 
de atuação. Até o momento foram realizados três 
encontros, com os seguintes eixos temáticos na 
sequência em que foram trabalhados: Histórico das 
Ideias e do Movimento Anarquista; Educação e 
Anarquismo; Anarcofeminismo e Anarco-queer. 
Estes espaços vem sendo construídos, por ora, nas 
dependências da Universidade Federal do Piauí, 
onde utilizamos desde salas de reunião e de vídeo 
até a "pracinha da filosofia". A metodologia utilizada 
tem variado de acordo com os temas, mas no geral 
tem seguido o formato de apresentação de vídeos, 
curtas ou documentários, seguidos de debate; 
palestras, simpósios e rodas de diálogos. Membros 
do grupo que possuem maior acúmulo ou afinidade 
com os temas ficam responsáveis por "facilitar" os 
espaços, que são construídos coletiva e 
horizontalmente. A própria escolha dos temas, dos 
textos base e dos vídeos, bem como das pessoas 
facilitadoras se dá também dessa forma. Os 
resultados tem sido bastante positivos, tanto do 
ponto de vista da quantidade de pessoas que 
participam, como da qualidade dos debates 
suscitados, além é claro de uma incrível troca de 
experiências e aprendizados. Pretendemos o 
quanto antes sair dos muros da universidade e 
levar estes espaços para outros campus, 
sindicatos, escolas, praças, enfim, para onde 
estiver o povo. Anarquia no Piauí vive e prospera! 
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EVENTOS DO GEAPI EM AGOSTO: 

PARNAÍBA – 16.08.14, Não esqueceremos! 
Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. 

TERESINA – 29.08.14, Histórico das Ideias 
e do movimento anarquista. 

 

NOTA DE SOLIDARIEDADE AXS 
COMPAS PRES@S. 

Acompanhamos, aqui do Piauí, parte dos casos de 
criminalização dos movimentos sociais, no Brasil e 
no mundo. Desde Mumia Abu Jamal, axs compas 
de Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, e 
Pará, entre tantos outros locais onde a força 
fascista do Estado avança impiedosa contra as 
massas populares, o povo que ousa lutar, lutar por 
um mundo justo, igualitário e livre.  

Ainda durante o tour da taça da copa do mundo, 
tivemos companheiros presos e duramente 
espancados pela Polícia do Estado do Piauí, em 
Teresina. Sentimos, na prática, parte das 
perseguições e torturas sofridas onde as forças 
insurrectas dos debaixo, dos que cansaram de 
esperar políticos, empresários ou militares 
“fazerem”, e decidiram enfim que ninguém fará por 
eles o que diz respeito a eles mesmos.  

Todas as demonstrações de rebelião popular em 
todo o mundo, é um tsunami incontrolável, que 
varre a sociedade, agita os que tem sob os ombros 
a obrigação de sustentar os parasitas dos seus 
patrões, os políticos, e sofrem, quando contestam 
tais arbitrariedades, nas mãos dos militares e de 
todo o aparelho repressivo.  

Como anarquistas, não cessaremos nossas 
atividades até o dia em que a vida tenha valor 
equivalente a outra vida, que ninguém mais explore 
o trabalho de outrem, e que nenhuma forma de 
privilégio social, político e econômico fique de pé.  

Esta é a base fundamental de nosso programa, e 
sempre será. 

A nossa força e nossa coesão vem da percepção 
de que toda a sociedade necessita se reorganizar 
para a garantia da sua própria existência, e todas 
as desigualdades sociais, todo o massacre e toda 
opressão são combustíveis que nos impulsiona, e 
nos leva também, a defender veementemente os 
que não se calam. 

Deixamos aqui, de forma pública, nossa 
solidariedade e apoio axs companheir@s 
encarcerados nas masmorras do Estado, 
torturados, do passado e do presente, mutilados ou 
mortos. 

 

 

FILHOS DO POVO 

Tradução retirada do jornal A Voz do 
Trabalhador, ano I, n° 10. 1° de Maio de 1909. 

 
Filhos do povo sofreis ao extremo 
- Lenta agonia sem luz e sem ar, 

Mais vale o esforço dum acto supremo, 
Se a vida é pena, mais vale lutar! 

Este vil mundo que atroz, vos consome, 
Sobre esses ombros, despótico está; 

Lançai-o a terra, matai-o de fome 
- Força Suprema que o braço vos dá! 

 
Ah! 

Revolução! 
Abre o porvir! 
A exploração 

Há de sucumbir! 
Levante-te, povo leal. 

Ao grito de Revolução Social! 
Ação! Ação! 

Não pedir leis! 
Valor e união, 

Que livres sereis! 
Tomai de vez 
O bem estar! 

Contra o burguez 
Lutar! Lutar! 

 
Quando num gesto viril, soberano. 
Numa revolta de Anteu produtor 

O homem dissipe neblinas de engano 
Retome a terra, repila o Senhor. 

- Sobre os escombros, a livre Comuna 
Sem leis nem amos, vivaz surgirá; 
Que a liberdade na vida nos una! 

Se tudo é de todos, escravos não há! 
 

(Refão). 
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