Relato da IV Feira Anarquista de
São Paulo - 2013
Biblioteca Terra Livre

N

o dia 10 de novembro de 2013, ocorreu a IV Feira Anarquista de
São Paulo. Foi o terceiro ano consecutivo do evento, que teve sua
primeira edição em 2006, ocorrendo pela
segunda vez em 2011, quando passou a ser
anual.
A IV Feira iniciou suas atividades às
10 horas, encerrando-se às 20 horas. Neste intervalo aconteceu uma vasta gama de
atividades: debates, exibições de filmes e de
cartazes, peças teatrais e sarau. Além das
atividades, houve o tradicional espaço das
“banquinhas” de diversos grupos anarquistas, das mais variadas matizes e localidades
do país, onde exporam seus variados materiais. A pluralidade de atividades e de coletivos é uma mostra de vitalidade do anarquismo na atualidade.
A diversidade e a força do anarquismo
também ficaram evidentes ao observarmos o público presente. Contando com a
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presença de cerca de 2,5 mil pessoas
ao longo de todo o dia (portanto, registrando o maior público das quatro
edições do evento), a IV Feira providenciou um ambiente rico para trocas de experiências, colocando lado
a lado anarquistas e não-anarquistas
de diferentes idades e origens sociais
e culturais. Um espaço excelente tanto
para as pessoas que tem curiosidade
em conhecer mais sobre o anarquismo
quanto para o movimento anarquista,
possibilitando contato com vários se-

tores da sociedade.
Destacamos a estreia do Espaço
Adelino de Pinho. Criado com o objetivo de gerar um espaço dedicado às
crianças, nos surpreendemos com seu
sucesso, fruto da dedicação de companheiras e companheiros que se voluntariavam a participar do espaço, da interação das mães e dos pais e também
das próprias crianças. Expressamos
nossa gratidão, responsáveis por criar
um espaço não só de recreação, mas de
autogestão pedagógica e de respeito à
autonomia individual das
crianças.
Por mais um ano, o
evento demonstrou sua relevância para a difusão do
anarquismo. Agradecemos
a todas pessoas que participaram da IV Feira e lhe
esperamos em 2014!
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