




APRESENTAÇ4O 

A IDEIA dedica este número ao III Congresso da Internacio-
nal de Federações Anarquistas realizado em Carrara, Itália. 
de 23 a 27 de Março último. 
Publicamos integralmente as moções aprovadas, escusando-nos 

da apresentação do relatório de actividades da CRIVA (comis-
são de relações da IVA), apesar do sei! interesse, por razões 
unicamente decorrentes dos limites da nossa paginação. 

Os motivos de fundo desta escolha impuzeram-se-nos obvia-
mente devido a dificuldade congénita que tem tido o movi-
mento anarquista em se organizar a escala mundial. Atesta 
tal ideia o facto de ter sido este o 70  (apenas!) grande Con-
gresso Anarquista Mundial em cerca de um século de farta ac-
tividade propagandística e revolucionária. E claro que nos 

o estamos referindo a congressos anarquistas propriamente ditos. 
excluindo pois as reuniões anarco-sindicalistas da AlT, ou 
outras. 
Eis, de resto, o quadro desses principais congressos reali-

zados: 
- Congresso _de 1907. em Amsterdão, onde participaram fi- 

guras de grande relevo como Malatesta, Emma Goldmann e 
outros, e que marcou claramente a autonomia e especifi-
cidade ideo]ica e orgânica do anarquismo. 

- Congresso de 1921, em Berlim, onde se fez o balanço da 
carnificina guerreira de 14-18 e da revolução russa, daí 
surgindo também a ideia de levantar uma árganização ope- 
rária libertária (que veio a ser a AlT). 

- Congresso de 1949. em Paris, a partir do qual se publica 
durante 9 anos, um i3oletim editado por uma Comissão de 
Relações Internacionais Anarquistas. 

- Conuesso de 1958, em Londres. 
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Congresso de 1968. em Carrara, de fundação da IFA, com 
a sua comissão de relações CRIFA e um Boletim (que vai 

no n°25). 
- Congresso de 1971. em Paris. 
- Congresso de 1978. em Carrara. 

Refira-se que a IFA agrupa presentemente federações, gru-
pos ou militantes de vinte paises, em todo o mu ndo. 
A CRIFA está em Itália e o seu endereço postal é: CRIFA - 

Cas. Post. 22 - 17.100 SAVONA - ITÁLIA. 

III CONGRESSO DA INTERNACIONAL DE 

FEDERAÇOES ANARQUISTAS 

CARRARA ( ITÁLIA) - 23127 MARÇO 1978 
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ATITUDE DA 1. F. A. FACE AO TERRORISMO E OUTRAS 

FOHI\1AS DE VIOLENCIA 

A IFA proclama, para os'anarquistas, a liberdade de escolha 
de todo o meio de acção que não esteja em contradição com os 
princípios libertários e os objectivos finalistas perseguidos 
pelo movimento. Que ela seja individual. minoritária ou de 
massa, violenta ou pacífica, reivindicativa ou revolucioná-
ria, legal ou clandestina, a acção anarquista deve reflectir 
a altura moral dos postulados fundamentais do anarquismo. 
O direito, individual e colectivo, a insubordinação, a re-

volta e a insurreição e imprescritivel e incodificável. É um 
facto natural e espontâneo. 
Os anarquistas organizados na IFA, que encaram verdadeira-

mente o problema da revolução, ou seja da supressão do pri-
vilégio econômico, social e cultural, têm consciência que 
eles virão a ser colocados numa situação de violência. 

Para os anarquistas existe um problema ético na utilização 
de uma violência, que no entanto se não confunde com a da 
força pública, legal, do poder do Estadoe do Capital. que 
não tem rival na brutalidade que impõe, quotidianamente, de 
maneira sistemática, contra os individuos. Esta violência de 
Estado, cujo fundamento cultural se encontra no patriarca-
do, origem de todas as outras formas de violência, encontra 
a sua expressão mais acabada na militarização crescente da 
sociedade. 

A IFA recusa as formas de acção política fundadas so-
bre a violência cega e desnecessária, a ausência de res-
peito pela dignidade humana dos próprios inimigos, e, 
ainda mais, dos neutros e dos inocentes. Ela denuncia 
todas as formas de manipulação, violência e terrorismo 
militarista e estatal, as quais se prolongam frequente-
mente na acção de organizações políticas, as quais. ho-
je perseguidas e lutando por causas as mais das vezes 
justas, aspiram no entanto pelo seu programa, métodos e 
ideologia a constituir-se em futuro poder de Estado. 



O recurso a luta armada traduz a transformação do a 
frontamento de classes em afrontamento militar, por urna 
prática de guerra entre aparelhos especializados: gru 
pos armados, •e bandos repressivos do Estado. A extensão 
quotidiana de tais práticas não demonstra o seu sucesso 
mas, pelo contrário, contribui ao reforço das medidas 
repressivas do Estado e do Capital, os quais, após te 
rem feito pagar aos trabalhadores o preço da crise, vão 
sobre eles exercer o peso de uma repressão ainda mais 
dura. E é tanto mais suicida provocar o desencadeamento 
da repressão, quando se não trabalha para a afirmação 
de uma capacidade ofensiva no movimento operário. Os a 
narquis tas não crêem que a propaganda pelo facto con 
cebida corno o despertar mítico da consciência do prole 
tarjado, sempre pronto a resposta possa obter o mais 
pequeno sucesso. Se esta linha política viesse a afir 
mar se, ela sé poderia aprofundar o fosso entre acti 
vistas e população. 

A radicalização do afrontamento tem o seu ponto de 
partida após as grandes esperanças suscitadas pelas lu 
tas de 1968 69, quando a criatividade popular chegou ao 
limite da sua própria impreparação para a autogestão. 
permitindo o renascimento de burocracias neo-reformistas de 
grupúsculos. A incapacidade de fazer a revolução imediata-
mente e a qualquer preço levou numerosos camaradas, numero-
sos militantes de esquerda ou de extrecu-esquerda a uma prá-
tica quotidiana feita de compromissos a sombra da política 
parlamentar, a um abandono individualista do deixar-correr 
ou a um recuo baseado numa concepção de clandestinidade. 
Isto é o fruto de concepçães que sé podem levar a um refor-

nismo oportunista ou a um extremismo militarizado. 
Nós dizemos que é tempo de recolocar a actividade do revo-

lucionaria no terreno que lhe é préprio, no seio das lutas 
dos, trabalhadores, e paralelamente dar corpo a propaganda 
específica anarquista, procurando fazer conhecer a validade 
profunda do nosso pensamento. 

A solidariedade dos anarquistas significa antes de tudo de 
fender aqueles que combatem o Capital e o Estado, praticando 
correctamente a crítica e não a calúnia para com esses mili-
tantes. Solidariedade e crítica, são os dois aspectos da nos- 
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sa ética, porque somos conscientes de que é a partir da liqui-

dação física desses militantes que o Estado desenvolve o ata-

que contra todos os comportamentos anti- reformistas e anti-

- autoritários. 

Os anarquistas afiinam que a Revolução Social é o passo pré-

vio a instauração de uma sbciedade sem classes, nem Estado, 
nem patriarcado, onde toda a :ioiencia tenha desaparecido 

No entanto, nós não acreditamos que as classes dominantes 

renunciem aos seus privilégios económicos, sociais e cultu-

rais sem a isso serem absolutamente obrigadas. O afrontamento 

violento está pois inevitavel:uentc inscrito na fase insurrec-- 

cional; violência que so poue sr colectiva, como foram todas 

as revoluções da passado. 

Como movimento organizado, o anarquismo tem obrigação de 

estabelecer uma estratégia de luta, fundada sobre a inteli-

gência, capaz de tirar as lições da história e de analizar 

com lucidez a situação e o devir da nassa sociedade. E nisto 

de restoue reside o interesse fundamental do conceito de 

acjo directa, que ela seja violenta ou pacífica: meio de a-

celerar a tomada de consciência das capacidades de auto-or-

ganização e de auto-emancipação colectivas. 

O terrorismo revolucionário anarquista foi excepcional, 

exemplar, no sentido de que não atacou inocentes, mas pessoas 
responsáveis por. outros terrorismos, justificados por leis 

políticas ou morais. 
Como Malatesta, nós estamos em desacordo tanto com aqueles 

que se opõem a toda a violõncia, corno com os camaradas pron-
tos a toda a forma de violencia. Nós não aprovamos nem conde-

namos' em bJoco, todo o tipo de terrorismo 
Nós somos levados a constatar que estes actos terroristas 

são sempre motivados por um outro terrorismo, aquele que ujiu 
classe dominante faz pesar sobre o povo: mas nós constatamos 

igualmente que as consequências foram negativas, senão nefas-
tas, para o movimento operário em geral, e o movimento anar-

quista em particular. - 
Nós pensamos que a prática da violência revoluciaiária só 

pode ser compreendida e aceite se existe, paralelamente, um 

poderoso movimento operário organizado largamente influencia-

do pelas ideias libertárias. 
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BASES IDEOLÓGICAS IX) ANARQUISMO SOCIAL, ORGANIZADOR 

E REVOLUCIONÁRIO 

O Congresso da Internacional de Fede'raçães Anarquistas. 
confirmando a posição histórica do movimento anarquista or-
ganizado tomada em 1872 na Conferência de Saint-Imier e as 
decisões do Congresso de Carrara de 1968. tendo em conta as 
contribuições das federações e grupos anarquistas aderente,s 
a IFA. considera, após discussão, que as bases ideológicas. 
tácticas e organizativas estabelecidas pelos nossos teóricos 
(Bákunin. Kropotkin. Malatesta. Rocker e outros) e historica-
mente confirmadas pela experiência das lutas sociais e revo - 
lucionárias dos povos e dos trabalhadores, particularmente a 
Comuna de Paris, a revolução russa e a revolução espanhola, 
permanecem válidas e actuais. 

São os princípios seguintes: 
Negação da autoridade e de todo o poder; negação da hie-
rarquia; negação das leis jurídicas; liberdade, igualda-
de, solidariedade, justiça social, contrato livre, livre 
iniciativa; ateísmo, antimilitarismo, internacionalismo; 
descentraI.zaç&o, autonomia e federalismo; auto-gestão e 
comunismo libertário. 
A negação da autoridade e de todos os poderes á o princípio 

essencial e o sinal distintivo do anarquismo e do movimento 
anarquista. Todos os outros princípios libertários derivam 
desta negação da autoridade e do poder. O poder assume trás 
formas na sociedade actual: poder económico, representado pe-
la propriedade e pelo capital; poder político, exprimido pelo 
Estado, os partidos políticos e os grupos de pressão; poder 
espiritual e moral, exercido  pelas religiões e as igrejas, 
assim como por todos os órgãos e instrumentos de informação, 

de educação, instrução, orientação e dominação espiritual, 
cultural e moral. O poder - todo o poder - traduz-se na ex-
ploração do homem pelo homem, e na opressão do homem pelo ho-
mem - opressão e dominação material, espiritual, moral e mes-

mo física. 
As trás formas de poder estão orgânicamente ligadas entre 

si, e aos privilágios, que condicionam a sua existência, e 

simultaneamente delas derivam. 
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É por esta razão que a posição social e revolucionária do 
anarquismo se exprime pela luta irredutível contra todo o 
privilégio, pela igualdade, assegurada pela posse social dos 
riquezas naturais, dos meios de produção, transporte. troca 
e repartição, dos produtos fruto do trabalho colectivo; pela 
autogestão da vida social, política, económica e cultural. 
.A liberdade - condição sine qua non para o funcionamento 

de qualquer organismo social são; a solidariedade - garan-
tindo a força pela união; e a justiça social - único princí-
pio de uma verdadeiro moral - determinam a estrutura real-
mente viável da futuro sociedade livre. 

Enquanto que os princípios do anarquismo se mantêm imutá-
veis, afirmando a incompatibilidade do anarquismo com o mar-
xismo, dogmático ou não, pois que este não põe em causa o 
encadeamento lógico do pensamento que partindo da teoria le-
va a prática ou ao reconhecimento do poder estatal, bem como 
com todas as teorias autoritárias que tomam uma aparência li-
beral, reconhece-se no entanto a possibilidade de efectuar 
uma análise anarquista nova, a partir das condições socio-
-económicas contemporâneas. Esta análise, concebida como crí-
tica anarquista e não como crítica do anarquismo, pode mover-
-se, por exemplo, no seguinte quadro não limitativo: nova a-
nálise do século XIX; papel actual do Estado; composição e 
relações entre as classes; evolução da ciência e sua vulga-
rização; seu papel no reforço da alienação; utilização dos 
mass-media pelo Estado e os partidos; formas alternativas 
tendentes a transformar a vida quotidiana. 

A realização. edificação e harmonioso funcionamento desta 
sociedade só poderá ser obra dos homens nela directamente in-
teressados, isto é, dos individuos que pela sua situação so-
cial ou por motiYos de carácter ideológico são solidários com 
as classes trabalhadoras. 

Na escolha dos meios de realização das aspirações a emanci-
pação total dos homens, o anarquismo social recusa o parla-
mentarismo e o reformismo. A emancipação social só pode ser 
conseguida pela acção directa continuada que leva a revolu-
ção social, isto é, a transformação radical da sociedade e 
de todas as suas estruturas. 

A espontaneidade revolucionária é um fenómeno natural e 
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necessário, mas uma das condições essenciais para a realiza-
ção do objectivo final é a existência de organizações revolu-
cionárias. antes e durante a revolução. Esta necessidade exi-
ge a organização das forças ideológicas, a edificação de gru-
pos libertários, federados territorialmente, no plano nacional 
e internacional, bem como a organização dos trabalhadores, 
pelos próprios, por empresas, laboratórios, serviços, profis-
sões e ramos de indústria, e territorialmente igualmente no 
plano nacional e internacional. 

A INTERNACIONAL DE FEDERAÇOES ANARQUISTAS 1.F.AJ Ë 
CONSTITUIDA POR FEDERAÇÕES - UMA POR PAIS. Estas federa-
ções gozam de plena autonomia nas suas estruturas e no seu 
funcionamento interno, mas são solidárias entre si em virtu-
de do PACTO DE ASSOCIAÇÃO comum, voluntária e livremen 
ta aceite, que constitui parte integrante desta declaração de 
princípios do anarquismo social. 

t 44 
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PACTO DE ASSOCIAÇÃO E FINANCIAMENTO DA C. R. 1. F. A. 

As federações anarquistas francesa, ibérica, italiana e a 
U.A.B.. representadas nesta comissão de trabalho, estimam que 
a situação do movimento anarquista internacional não exige 
modificações imediatas no Pacto Associativo. No entanto, de-
verão prosseguir se as discussães, nesta óptica. no Boletim 
do CRIVA. 

A comissão propõe a criação, em cada federação, de comis-
sões de relações internacionais, as quais colaborariam mais 
estreitamente com a CRIVA. 

Ela propõe também uma cotização proporcional as entradas 
nacionais e anuais das federações, após estimação das neces -
sidades orçamentais pelo CRIVA. 

MEIOS DE INFORMAÇÃO E DE FORMAÇAO ANARQUISTA 

NO PLANO INTERNACIONAL 

a) BOLETIM 

A comissão propõe que o publicação do Boletim, cujos textos 
serão enviados pela CRIFA, seja entregue a uma federação 
aderente. A Federação Anarquista Francesa propões-se imprimir 
o Boletim, se o Congresso aceitar, e isto como encargo por 
um período de um ou dois anos. 

b 1 MFORMAÇÃO 

A comissão pensa que uma rede de informação rápida é indis-
pensável, e que é urgente constituí-Ia. As federações inte-
ressadas na realização deste projecto reunir-se-ão para de-

finir as respectivas modalidades. 

c) IMPRENSA ANARQUISTA 

A comissão estima urgente e necessário que uma lista com-
pleta de todas as publicações anarquistas seja publicada no 
Boletim, de maneira a que se saiba quais os jornais que não 
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chegam is federações. Para isto parece indispensável que to-
das as federações enviem rapidamente a CRIFA a lista de to-
dos os jornais anarquistas que' recebem e que se publicam no 
seu país. 

Por outro lado, é de primeira necessidade que seja criado 
um organismo responsável, em estreita relação com a CRIFA. 
para a constituição de arquivos de todos os jornais, deforma 
a não wais estar dependentes de organismos exteriores ao nos-
so movimento. Deverá seguir-se a criação de uma biblioteca. 
de documentaçõo, propriedade inalienável da I.F.A.. 

d) aJNFERFX4CIAS 

A comissão aceita que tenham lugar, todos os dois anos, 
conferências europeias, sobre um tema preciso, organizadas 
pelas diferentes federações. 

e) CONGRESSO 

A comissão aceita a proposta de que o Congresso tenha lu-
gar todos os três anos, 

- O Congresso aprovou por unanimidade. -  

Nota d'A IDEIA sobre este ponto: 

Esclarece-se que o Congresso de fundação da IFA, em 1968. 
definiu que: 'a base ideológica da Internacional de Federa-
ções Anarquistas deve ser essencialmente anarquista." E que 
o Pacto Associativo então estabelecido apela simplesmente 
pàra a solidariedade entre as federações, ao respeito dos 
acordos concluidos, e ao apoio a actividade da CRIFA. 
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PERSPECTIVAS PARA UMA REVOLUÇÃO SOCIAL DE INSPI - 

RAÇÃO ANARQUISTA 

- MOVIMENTO OPERARIO E SINDICALISMO 

O sindicalismo actual no mundo inteiro (com excepção do 
anarco-sindicalismo, por exemplo da C.N.T.E.) tornou-se uma 
estrutura de integração no sistema capitalista, privado ou 
de Estado: correia de transmissão dos partidos (França, Es-
panha. Itália), aparelho estatal (países de Leste e Escandi-
ridvia), corporativo sem perspectivas gerais, mesmo reformis-
tas (USA), ou as três coisas ao mesmo tempo, como na Alema-
nha. 

O objectivo dos anarquistas é a revolução social e o comu-
nismo anarquista, e os meios utilizados a acção directa, an-
tiparlamentar. e o federalismo autogestionário. 
Partindo destes dados, a comissão constata que existem, no 

seio da IFA, duas apreciações nas prioridades a dar a luta: 
- A maioria das federações pronuncia-se pela continuidade 

lidade revolucionária, precisada na resolução adoptada no 1° 
Congresso da IFA (ponto 2 da ordem- dos -trabalhos, Carrara, 

1968) 

- Pelo contrário, a Federação Anarquista Francesa, tendo em 
conta o estado do sindicalismo operário no seu país, rem.te 
para mais tarde a criação de estruturas autogestionáriase 
federalistas. Ela preconiza a coexistência momentânea de prá-
ticas anti-autoritárias diversas: fora dos sindicatos refor-
mistas, a dos grupos anarquistas de empresa; e no interior 
daqueles, a das minorias sindicalistas-revolucionárias pra-
ticando a .acção directa e criticando a burocracia reinante 
no seu seio. Para a Federação Anarquista Francesa, esta es-
tratégia visa a construção de um movimento autánomo dos tra-
balhadores (confederação anarco-sindicalista. federação de 
conselhos operários. ou outro) desde que estejam reunidas as 
necessárias condições. 

- O Congresso aprovou, com a abstenção da delegação da Fede-
ração Anarquista da Região Portuguesa - 
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- COOPERATIVAS E COMUNIDADES 

A filosofia e a acção revolucionária anarquistas têm por 
finalidade a libertação do indivíduo e a emancipação da humo-

nidade. 
Existem na nossa sociedade dois fenómenod que são parte in-

tegrante da expressão e da acção libertária: as cooperativas 
e as comunidades 

tegrante da expressão e da acção libertária: as comunidades 
e as cooperativas: 
- As comunidades libertárias procuram suprimir as relações 

autoritárias entre os indivíduos, no plano afectivo e humana 
- As cooperativas, que se limitam a produção e a repartiçuo 

de bens de consumo: existem sob duas formas: 
• as cooperativas do século passado (e por exemplo os fa - 
lanstérios), criadas como fim de esboçar experiencias 
de socialismo libertário, que degeneraram por uma buro-
cratização interna imposta pelo meio capitalista que a-
cabou por as digerir; 

• nos nossos dias, em certas circunstencias os trabalhado-  
rés são levados a criar uma cooperativa para preservar o 
seu trabalho. Nesta situação, o carácter que toma o fe-
nómeno cooperativo pode ir desde uma autogestão afirmada 
até a mais cpleta burocratização 
até a mais completa burocratização, passando pela convi-
vencia dos dois aspectos. 

É importante mostrar a convergência destes dois fenômenos 
sociais, cujos limites não são rígidos e se interpenetram com 
frequéncia. 
As cooperativas e as comunidades mostram que a anarquia não 

é uma utopia, mas é viável, tanto no plano das relações -ntre 
os indivíduos, como nos relações de produção. Estas coopera-

perativas e comunidades são, pois, interessantes como valores 
de exemplo, e permitem a alguns de se subtrairem temporaria-
mente a uma parte da nossa opressão quotidiana. Estes ilhéus 
de liberdade e de igualdade não são, no entanto, suficientes 
para abater a sociedade capitalista e estatal, que, várias 
vezes na história, soube deixá-las viver, quando isso não pu-
nha em perigo a sua própria existéncia. 
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É claro, entretanto, que pela contestação que fazem da au- 

toridade, as tentativas coinunitáriase cperativas são in- 
cómodas para o poder do capital e do Estado, e que os nossos 
opressores tudo tentarão para as destruir ou integrar nos a-
parelhos hierárquicos. 

Assim, estas formas de libertação precária e parcial não 
substituem a revolução social, que continua a ser o marco 
primeiro, indispensável, para a nossa emancipação. Nós de'ma-
neira algume condenamos as cooperativas e comunidades, e com-
preende-se que haja anarquistas que nelas participem, mas a 
sua existência, mesmo muito desenvolvida, não bastará para a 
concretização do nosso ideal. Estas tentativas libertárias 
não são incompatíveis com a penetração do anarquismo social 
no movimento operário, que continua sendo a condição sine 
qua non de uma revolução social e total. 

- MOÇÃO SOBRE A CONDIÇAO DA MULHER 

A IFA apoia a revolta das mulheres porque, entre os movi-
mentos de revolta, este possui uma importante potencialidade 
libertária. Pela dupla opressão que mus mulheres sofrem na 
nossa sociedade - exploração económica e dominação falocrá-
tica - as suas lutas põem em causa as bases fundamentais da 
sociedade de doiiinação: 

- o patriarcado e o seu corolário; a estrutura familiar 
- a educação 
- a sexualidade 
- as relações de dominação entre os indivíduos. 
A IFA incita os seus militantes, mulheres e homens, a acção 

para desenvolver a tomada de consciência de questionamento 
da sociedade numa óptica libertária. Pede-s e que haja uma 
grande atenção dos grupos e federações anarquistas para com 
os problemas fundamentais que põem as mulheres através das 

suas lutas. 

A IFA não relega para segundo plano o problema da mulher e 
não se contentará com uma discussão teórica sem aplicação na 

vida quotidiana. 
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Constata que mesmo o movimento anarquista reflecte no seu 
seio a diferença de papeis 'homens-mulheres' (activo-passivo) 
existente na sociedade, o que põe problemas de liderança e 
de marginalismo. 

Propõe que o debate permaneça aberto sobre estas questões. 
que representam uma grande deficiência no interior do nosso 

movimento. 

- 4ÃO SOBRE A EDUCAÇÃO E OS ESTUDANTES 

A cultura actual, para nós anarquistas da IVA, é a ex-
pressão e o principal veículo dos valores morais e inte-
lectuais da classe dominante. Nestas estruturas autoritárias 
erepressivas. os anarquistas propõem certas críticas e eixos 
de luta face a educação e a escola. 

A escola, para além do seu papel de selecção (favorecendo 
os jovens da burguesia), tem por função servir de dep sito 
aos jovens que aguardam o trabalha (situação particularmente 
evidente em Itlia). A sociedade, por intermédio da familia 
e da escola, modela o indivíduo a fim de lhe inculcar os re-
flexos de obediência que mais tarde serão utilizados e desen-
volvidos pelo exército e pela fábrica. 
Partindo desta análise, a IVA 
- Encoraja as iniciativas de luta radical contra a função e 

a estrutura da escola, rejeitando em particular o seu con-
teúdo ideológico, a -separação entre a escola e o trabalho, 
a limitação da instrução a um período da vida e a uma minoricf. 
- Preconisa o desenvolvimento de uma cultura especificamen-
te anarquista. 

- MOÇÃO SOBRE A SOLIDARIEDADE 

Considerando a multiplicidade de organismos animados por 
anarquistas que se ocupam das questões da solidariedade para 
com os camaradas presos e perseguidos por motivos sociais; 

- que é possivel o entendimento entre todas as tendências 
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do pensamento libertário, neste terreno da solidariedade; 
que a concentração dos esforços multiplicaria a sua efi-

cácia; 

A IFA propõe a criação de uma comissão específica inter- 

nacional contra a repressão estatal, burguesa, fascista e 

comunista-autoritária. 

ESPERANTO 

O Esperanto é recomendado para as relações internacionais. 

paralelamente as linguas até agora utilizadas. 
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DINAMICA TEGOCIENTIFICA DA PROI1ÇAO NO PLANO 

ECONOMICO E SOCIAL, EM RELAÇÃO COM A LUTA CONTRA 

O CAPITALISMO E O ESTALO 

O Congresso confirma a continuidade das causas que estão 
na origem dos problemas sociais, e a sua permanente denúncia 
pelo anarquismo. 

A utilização de termos novos e de expressões corresponden 
tes a recente evolução das técnicas, não significa que haja 
umaqualquer modificaço nas origens, ntis uma aceleração da 
crise social permanente da sociedade capitalista, como do ca-
pitalismo de Estado. 

A nossa analise confirma que os princípios de base do com-
bate mantido pelo anarquismo continuam em vigor, bem como as 
tácticas de luta contra a alienação permanente da pessoa hu-
mana. 

Esta analise leva-nos, assim, as considerações seguintes: 

a. PRODUÇÃO DE BENS DE CONSUMO 

A ciência e a técnica não podem, sozinhas, condicionar 
a totalidade das estruturas internas de uma sociedade. 
Elas intervém como um dos factores materiais determinantes 
da formação das classes e das suas lutas. 
Se o elemento tecno-científico principal do século XIX foi 

a máquina a vapor assistimos hoje a intervenção progressiva 
de outros factores materiais que nos obrigam a reconsiderar 
algumas das concepções que tínhamos da sociedade burguesa. 
Nós temos, cada dia que passa, uma consciência mais clara da 
mudança de forma não de essência nem de fundo) das pressões 
e alienações que sofremos quotidianafiente. 
A categoria técnica que se substitui i máquina a vapor, en-

quanto eixo a volta do qual se articulam as estruturas da so 
ciedade e se definem os grupos sociais, é a electrónica. ele-
mento central da PRODUÇÃO das riquezas materiais que, ao 
substituir por exemplo a tipografia, entroniza o reino da 
imagem e da palavra televisada, criando assim um novo meio 
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de difusão para uma nova ideologia dominante. 
Com a utilização da máquina electrónica, pode-se delimitar 

hoje três conjuntos sociais, em função das relações que com 

ela se estabelecem: 

1- O CONJUNTO DOS UTILIZADORES DO COMPUTADOR ELECTRONI(D 

A complexidade técnica e a extrêma especialização exi-
gida pela sua utilização fizeram emergir um novo grupo social 
específico : os tecnocratas. 

Indiferentemento filhos da burguesia ou do proletariado. 
formados pelo Estado nas suas escolas especializadas, são 
eles que dirigem, programam e planificam o conjunto da pro-
dução, pois são os únicos que sabem dominar as máquinas. 
São eles que fornecem a totalidade das directivas que regem 

a produção em todos os escalões inferiores. Por consequêncic4 
eles exercem o poder activo, real, sem no entanto o possuir. 
De facto, se eles sabem utilizar os cérebros electrónicos, 
mediação moderna do poder, eles não os possuem, 

2 - O CONJUNTO DOS POSSUIDORES DOS CEREBROS ELECTRONICOS 

Capitalistas no sentido clássico do termo, pois que propri-
tários dos meios de produção, eles são no entanto diferen - 
tes dos velhos burgueses. 

Totalmente anónimos, proprietários de migalhas de capital 
em 'acçães" de sociedades ou bancos, estreitamente ligados 
ao Estado, eles não intervêm em nenhum momento decisivo da 
produção. Se continuam a ter o poder, não são eles que o 
exercem. A sua única potência reside na possibilidade de 
varrerem, a qualquer momento, a equipa tecnocrática que exer-
ce o poder. 

3 - O CONJUNTO DAQUELES QUE OBEDECEM AOS COMPUTADORES 

Formado por proletários, no sentido estrito da palavra, 
reúne aqueles que estão encarregados de executar as ordens 
transmitidas, codificadas e racionalizadas pelos computado-
res. Mas o que os torna diferentes dos proletários do século 
passado, é a ausência de relações pessoais nos antagonismos 
sociais. A divisão do trabalho despessoalizou a luta de-clas-

ses. 
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OBSERVAÇÕES SOBRE O PAPEL DA TECNOCRACIA NO TERRENO SOCIAL 

Materialmente, a tecnocracia encontra-se totalmente inte-
gra da no ciclo da produção. Poderp-se-ia considerar que o téc-
nico, como um qualquer servente, não é mais que um proletário 
vis-ta a impossibilidade em que se encontra para exercer o me-
nor poder sobreo fruto do seu trabalho e o emprego da sua 

existência. No entanto, a nível cultural, as possibilidades 
- monetárias e econômicas de que dispõe e a propaganda da ideo-
logia dominante levam-no a imaginar que ele é um membro, ou 
pelo ma 
pelo menos um aliado, da classe dominante. Os tecnocratas en-
contram-se pois num estado de sub-determinação social, tendo 
em conta que, por outro lado, eles dispõem de um nível de vi-
da incomparavelmente superior ao dos operários. O trabalho de 
um proletariado consciente será o de convencer esta classe 
intermédio da sua condição essencialmente proletária, mostran-
d o-lhe o carácter real da sua alienação e a ilusão do seu 
bem-estar. A consciência desta proletarização duma parte da 
tecnocracia pâde ver-se durante o Maio francês e o "mal-estmr 
dos quadros". 

E evidente que o capitalismo, hoje como ontem, procura por 
todos os meios dividir os seus exp brados para melhor atingir 
os seus fins. Mas se não se fizer a un,ião entre op erários e 
técnicos, os conflitos sociais poderão limitar-se a uma luta 
entre estes dois grupos, deixando em paz os seus inimigos co-
muns: o capitalismo e o Estado. A tecnocracia tornar-se-ia 
assim um muro de protecção para a classe dominante. 

b. SOBRE O PAPEL DA BURWESIA 

A classe burguesa existia mesmo antes do estado burguês. 
O processo de conquista do Estado pela burguesia não foi mais 
que a instalação de uni aparelho de repressão mascarado por 
certas funçãés de carácter social, mas sobretudo atento as 
ordens da classe dominante. A sua função foi a de se impâr 
por iodos os meios, brutais ou insidiosos, as investidas e-
mancipadoras do proletariado. Durante toda esta época - época 
do capitalismo liberal - o Estado fez parte do aparelho do-
méstico da burguesia. Mais tarde, as próprias contradições 
do capitalismo, a concorrência entre forças paralelas. impu- 
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zeram ao Estado um papel de regulador, o exercício de facto 
dó poder no seio da burguesia. Cada vez mais elemento plani-
ficador e centralizador, o Estado intervém sempre mais visi-
velmente a todos os níveis da produção. o que nos confirma a 

ideia de sempre de que o capitalismo e o Estado se confundem 
e que o combate contra um é inseparável do combate contra o 
outro. Esta dupla luta contra o capitalismo e o Estado reúne 
num mmesmo movimento histérico o proletariado do mundo intei-
ro, pois as oposições entre os Estados ditos socialistas e 
os Estados ocidentais são apenas uma mascarada, vistas as 
boas relações que existem normalmente entre eles para perpe-
tuarem o sistema de exploração dos povos. 
Em relação com o problema posto pelo desenvolvimento da e-

lectrónica, podemos ver que, por um lado, o Estado exerce o 
monopólio da formação intelectual dos técnicos, e que, por 
outro lado, ele próprio é formado por homens que possuem e 
exercem o poder. Isto permite-nos medir o formidável desen-
volvimento da potência do Estado, em relação aos capitalis-
tas tradicionais os quais se limitam, a margem do Estado, a 
discutir a marcha dum sistema que eles desconhecem, e a reno-
var a sua confiança - bem interessada - a equipa dirigente. 

c. O VERDADEIRO PODER 

A asfixia do capitalismo tradicionalmente liberal e a do-
minação do mundo ocidental pelo Estado capitalista aparecede 
maneira clara na diminuição de importancia da moeda nas es-
truturas sociais. Com  o uso dos cheques para pagamento dos 
salários, remunerações e mercadorias, o Estado reconhece w 
quilo que nós sabemos desde sempre: que o verdadeiro poder 
se encontra na produção de mercadorias e não na posse passiva 
de ouro ou outros valores mortos. O cheque - talão equivalen-
te a uma certa quantidade de bens de consumo - põe o capita-
lismo em banca-rota permanente, pois que ele não dispõe do 
equivalente monetário dos valores bancários potos em circu-
lação. Não obstante, este sistema permite-lhe exercer um es-
trito controle sobre as possibilidades mercantes de cada um 
e preservar-se das flutuações de um padrão-moeda, eliminando 
assim uma das suas próprias contradições. O reverso da meda-
lha é que o proletariado, produtor de todos os bens, vê con-
firmada pelos próprios inimigos, a potência de que dispõe o 
conjunto dos produtores da riqueza social. 
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d. A DEPENDÊNCIA DA TECNOCRACIA RELATIVAMENTE AO 

CAPITALISMO E AO ESTADO 

Sabendo que o poder significa para as empresas produzir uma 
certa quantidade de mercadorias, elas procuram produzir 
mais possivel. Se, durante alguns decênios (um século, prati-
camente) a produção capitalista, mesmo tendo o lucro como mo-
tor, procurou cobrir, as necessidades efectivas do conjunto 
da população, hoje - em que podemos ainda dizer que o povo 
se encontra num estado de sub- desenvolvi mento permanente - 
a produção não tem mais o carácter utilitário. Hoje, a tecno-
cracia estuda os produtos que darão maior benefício finan-
ceiro em função dos possibilidades da empresa e, sem saber 
se o produto é útil ou não, impõe através da publicidade a 
necessidade artificial desse produto. 

A concorrência entre empresas não existe senão para desco-
brir a maneira como as pessoas se predispõem ao consumo dos 
seus produtos. Isto leva-nos a ver de que maneira a classe 
impõe ao povo as suas opiniões. 

PRODUÇÃO DA IDEOLOGIA DOMINANTE 

O Estado tem por função especial, segundo Marx, a repre-
sentação simbólica e ilusória do interesse geral. Mas ele 
nunca teve, ao longo da história, a potência de que dispõe 
nos nossos dias, mesmo se a criação de ilusões acompanha sem-
pre o poder. 

Estas ilusões correspondem. no terreno ideológico, aos ór-
gãos repressivos de que só a classe dominante pode dispor. 
Cada categoria de ilusões ou de ficções pertence a uma clas-
se dominante de tal forma que a sua queda implica ci queda da 
ilusão que a caracteriza. 

A religião, ilusão particular das sociedades feudais, era 
o cimento que ligava servos e nobres. A resignação, virtude 
essencial das religiões cristãs, impedia o servo de se rebe-
lar contra o seu senhor, pois ao fazê-lo ele comprometeria o 
seu acesso ao Paraiso. A religião motivava, por outro lado 
uma estrutura mental que colocava o senhor em condição es-
sencialmente diferente e superior a do servo. 

A burguesia, após ter tomado conta dó Estado e ter insta- 
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lado o seu poder de facto pela posse da totalidade dos meios 
de produção, procurou destruir a ficção religiosa ou pelo me-
nos reduzi la a um pape]. secundário. Era inconcebível que a 

burguesia. tendo liquidado o poder monárquico em todos os 
seus aspectos, deixasse subsistir a proeminência da ideologia 
que o acompanhava. Por esta razão ela lançou se simultânea-
mente em limitar a influéncia da religião e impàr a sua pró-
pria forma de ilusão: a ilusão política. Mas, neste duplo mo-
vimento. há sempre um cabo dificil de passar, quando a pri--
melro ilusão está morta e a nova ainda está pouco segura. 
Notar-se á com interesse que a primeira época revolucionária 
(Comuna de Paris e o 1917 russo) se situa neste tempo de va-
zio ideológico. onde precisamente a contra-revolução tomou a 
forma de ofensiva social- democrata. Entretanto, devemos repa-
rar que a ficção política não tem as mesmas qualidades que 
as diferentes religiões, pois que assistimos ultimamente a o 
desgaste progressivo da política. A vaga de insatisfação ge-
ral que se concretiza em factos, acompanhada da desafecção 
para com o eleitoralismo, a irupção da acção directa na luta 
de classes, são a sirene de alarme pára a burguesia e o Esta--
do 

A margem das possibilidades que a electrónica abre no do-
mínio da produção material, ela permitiu a implantação de um 
sistema de difusão de ideologias completamente novo. Elemen-
to central de difusão da ideologia do Estado, a televisão as-
segura a substituição de todas as formas do passado, pois que 
pode impôr a presença de fragmentos ideológicos em qualquer 
lugar e em qualquer momento. A televisão pode destruir quase 
completamente todas as formas de agrupamento humano, mesmo a 
mais antiga: a família. Cada individuo estabelece relações 
unilaterais com o Estado, através do seu televisor. O Estado 
dispõe em cada família de um agente de propaganda eminente 
que distrai o espírito combativo dos povos com as facções po-
líticas que transmite e a invénção dos poios de publicidade. 
O homem moderno corre o risco de se transformar, em pouco 
tempo, numa máquina embrutecida pelas mentiras dos políticos 
e eternamente a procura do objecto inutil para comprar. 

A burguesia, que nunca teve uma ideologia suficientemente 
forte para resistir opressão dos factos, teve a sorte deen-
contrar uma força técnica que lhe permite impór fragmentos de 
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'ideologia suficientes, m esmo se insignificantes, ao mesmo 
tempo que ela lhe dá a possibilidade, através da publicidade, 
de esconder a sua contradição maior: a produção de objectos 
inutes. A burguesia compensa a fraqueza da sua ideologia pe-

la força dos seus meios de transmissão. 
Crer, como fizeram e continuam -a fazer os marxistas ortc.' 

doxos. que o capitalismo morrerá asfixiado sob o peso dos 
suas próprias contradições é um erro no qual não podemos 
cair. O capitalismo, apoiando-se sobre o desenvolvimento 
fantástico dos meios técnicos, digere as suas }réprias com-
tradiçães, ou pelo menos esconde-as detrás da aceleração da 
produção de bens de consumo e de mercadorias idec.!égicas. 
Se o movimento revolucionário compreende que a força do cci-
pitalis mo moderno se encontra rio desenvolvimento da electró-
nica e suas aplicações no domínio das riquezas e da ilusão 
ideológica; se ele sabe desviar a totalidade destes meios 
técnicos para os utilizar, não em proveito de uma classe par-
ticular. mas do povo inteiro - ele verá abrir-se diante de si 
perspectivas ilimitadas, porque o desenvolvimento técnico 
será talvez o argumento decisivo que assegurará o triunfo re-
volucionário. A electrónica permitirá e favorecerá uma socie-
dade revolucionária, a realização da ideologia "utépica dos 
revolucionários de ontem. 

A TITULO DE CONCLUSÃO 

Hoje como ontem, a utilização particular dos desenvolvimen-
tos tecnológicos e científicos pela organização de classe bur-
guesa e estatal, deu como resultado concreto e contrário aos 
objectivos humanos, uma dependência permanente e cada dii 
mais estreita do homem em relação a máquina, do indivíduo a-
trelado as técnicas determinantes e absolutas do sistema so-
cial. 

A revolução social anarquista, concordante com os objecti-
vos humanos que ci animam, entende e afirma que o progresso 
das técnicas deve colocar-se ao serviço do homem, aumentando 
as, possibilidades de produção das riquezas necessárias e li-
bertando-o sempre e progressivamente duma p arte das obriga-
ções, para lhe permitir de melhor se associar com os seus se-
melhantes, aumentando ao mesmo tempo a sua independência en-
quanto indivíduo. 
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É por isso fundamental que a revolução tenha as caracte-
risticas que o anarquismo toma nas suas raizes:, suprimindo 
com a eliminação do capital e do peso repressivo do Estado, 
a lei do lucro financeiro, braço motor da sociedade actual. 

( ) IDEIJk 

25 



POLÊMICA COM A 

AC ÇÃO DIRECTA 

(DMUNICAIX) ENVIADO AOS ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Exmo Sr. Director 

Ao abrigo da lei de imprensa, em vigor, pedimos a vossa Exa 
a publicação integral do seguinte comunicado: 
Recentemente, os meios de comunicação social noticiaram a 

realização, em Carrara (Itália), dum Congresso Internacion ml 
de anarquistas no qual, segundo eles, esteve presente uma de-
legação portuguesa e se condenou o terrorismo. Sendo normal- 
mente os nossos meios de comunicação social muito parcos em 
informações sobre o movimento libertário, somos levados a crer 
que a noticia da condenação do terrorismo pelos anarquistas 
reunidos em Carrara, dada nesta altura, se insere na campanha 
propagandística mundial que tem como finalidade criar uma o-
pinião pública concordante com o aumento da repressão estatal 
sobre todos os individuos revoltados contra a ordem social 
estabelecida. Particularmente em Portugal, a referida noticia 
contribui objectivamente, em nossa opinião, para que largas 
camadas da população aceitem a actuação duma Nova Pide, com 
novos e velhos pides. e serve concretamente para criar 	uma 
opinião no póolico favorável a acção repressiva decorrente 
dos factos relacionados com a morte do agente da Polícia Ju-
diciária do Porto. 
Assim, nós temos necessidade de esclarecer as pessoas do 

seguinte: 
- A reunião de Carrara não foi um congresso internacional 

dos  anarquistas, mas sim de anarquistas. Sê podem ser res-
ponsabilizados pelas decisões desse congresso os individuos 
que nele participaram e as pessoas que aí enviaram delega-
dos. No que se refere a presença de uma delegação portugue-
sa nesse congresso, podemos informar que ela não era manda-
toda pelo conjunto do movimento anárquico português. Nós, 
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grupo editor da publicação anarquista 'ACÇÃO DIRECTA, não 
mandatámos ninguém para o congresso de Carrara assim como 
outros grupos e indivíduos que actuam na região portuguesa. 
Mais : podemos mesmo afirmar que a maioria dos anarquistas 
portugueses é estranha a preparação e realização do congres 
so de Carrara. Por conseguinte, não corresponde a verdade 

afirmar-se que os anarquistas portugueses têm esta ou aquela 
posição, porque no congresso de Carrara se tomou esta ou a-
quela decisão. 
E importante saber se .  que no novi;nento anarquista não existe 

centro dirigente e teérioo, havendo, portanto, no seu seio 
uma variedade de correntes e u:na diversidade de opiniões so-
bre várias questões, que os anarquistas não aceitam o fené-. 
meno da representação nem o princípio da responsabilidade co-
lectiva e que o movimento libertário não se divide em movi 
mento oficial e movimento não oficial. 
- Embora os anarquistas discordem desta ou daquela acção de 

natureza violenta e hajam divergências no seu ;elo sobre a 
questao do uso d i violência, porque são todos anti au tori 
tãrios e anti-estatais e porque, para eles, a causa riais pro 

funda de toda a violência é o Estado, nunca em nenhuma cir -

cunstdncia podem apoiar a repressão nçrn deixarem de se soli-
darizar com todos os revoltados vítimas desta. 

- No que diz respeito aos factos relacionados com a morte 
do agente da Polícia Judiciária, temos a dizer que os anar -

quistas, por definição, não se opãem de maneira nenhuma a 

acçães que visei-.. ,,,a libertação de presos ou impedir a prisão 
de pessoas e não podem deixar de considerar as investidas 
policiais contra as sedes do P.R.P. e do jormi Pagina Um 
como dcçôes essencialmente idênticas as que a Ride efectua-
va antes do 25 de Abril. 

Lisboa, 27 de Março de 1978 

Atenciosamente, 

António Carlos Andrade Mota - director da ACÇÃO  DIRECTA) 

-:sl.e, o texto integral de um comunicado que' o grupo editor da :%C-

(-ão )i reCi a flOS env - iou com pedido de publicação. 
Sobre o mesmo temos a dizer  que estamos inteiramente  (Id' acordo 

sobre o fac (.0 (le que o Congresso de Carr ara não foi o congresso 
internacional dos anarquistas, mas sim dos anarquistas integrados 
na IF. \unc'a ninguém, e sobretudo eles própr i os pretendeu outra 
coisa. E pois claro que os anarquistas portugueses preseri t es eram 
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delegados, não evidentemente 'dos anarquistasportugueses" ou "de 
Portugal" mas muito simplesmente da Federação Anarquista da Re-
gião Portuguesa, que adere regularmente aquela Internacional. 

Sobre a segunda questão levantada, a da violência, parece-nos que 
a nossa posição ficou suficientemente explícita no n° 8 da nossa 
revista, por onde se poderá avaliar a diferença sensível de apre-
ciação que, sobre esta matéria, nos separa da Acção Directa. 

Finalmente, também nós daqui protestamos contra as investidas po-
liciais as sedes do PRP e do jornal Página Um e nos solidarizamos 
com as vítimas dessas acções repressivas. 

No entanto, para além das intenções, implícitas e explícitas, 
deste. comunicado (que sempre acabou por passar na imprensa, pelo 
menos na Capital) deparámos pela mesma altura com a saida do n 0 11 
da Acção Directa, agora com forma de jornal, o qual pelo seu con-
teúdo nos aparece como um "salto" importante operado por este 
grupo, no plano das suas posições dentro do ideário anarquista. 
A tal ponto ele representa uma "ruptura", distanciando-se clara-
mente das nossas inter_pretações, que nos surge como indispensável 
a abertura de uma POLEMICA pública com esses camaradas. Aí vamos 
Pois. 

POLEMICA 

Ao atentar no título do mais importante artigo deste novo 
número da publicação ACÇÃO DIRECTA (o das páginas centrais: 
'Alguns aspectos essenciais da acção dos Anarquistas' (com A 
grande) l°parte), logo nos salta ao espírito a contradição 
destes camaradas, que tanto têm acusado os outros de 'repre--
sentativismo" e que, também eles, não fogem em falar (eles) 
em nome dos anarquistas (de todos os que se metem ou são me-
tidos debaixo de tal designação). Felizmente que ao longo do 
artigo as coisas se vão esclarecendo e assim se descobre que 
os autores se identificam agora com as posiçães - mais res--
tritivas dentro do panorama -libertário dos anarquistas IN--
DIVIDUALISTAS. E por isso normal que retomem o mesmo tipo de 
argumentação e tenham alguns dos comportamentos típicos des--
sa corrente do anarquismo histérico, de que foram expoentes 
teóricos homens como E.Armand ou Han Ryner. -,e ie também f i--
cou. ligada a certo tipo de práticas como o ilegalismo, a `Pro-
paganda pelo facto • ou as ` comunas e os 

11
meios livres'. 

De resto, para além deste artigo central, é este o traço 
dominante de todo o conteúdo do jornal AD. indo 'desenterrar" 
a figura de Ravachol e dando longamente a palavra a A].bert 
Libertad, animador do jornal Lnarchie que a partir de 1905 



se distinguiu pela sua linguagem violentíssima e congregou 
a sua volta bom número de individualistas. 

Ora, se nós todos os que nos situamos na área libèrtária 
reservamos um lugar muito importante ao individual, a perso--
nalidade e a história de cada indivíduo, sendo a partir dele 
que podemos condenar o falhanço da actual sociedade e hipo--
tisar soluções- futuras, nem todos nos podemos reconhecer - 
nem de longe - nas posições agora claramente expressas pela 
AD. É evidente que um marxista ortodoxo achará que nós somos 
todos, sem distinções. 'uma cambada de individualistas' - e 
esse individualismo aceitamo-lo nós: é o de recusar todas as 
soluções supra-individuais (ditas sociais) que se sobrepãern, 
ignoram e.acabarn sempre por mutilar os indivíduos. 
Nós não queremos entrar .m batalha das citações -  mas, corno 

tão bem o disse Bákunin e como decorre de facto da concepção 
e da prática histórica da enorme maioria do movimento anar -
quista, nós também pensamos que a liberdade de cada indivíduo 
só pode existir plenamente se co-existir no meio das liber -
dades de todos os outros o que relativiza singularmente e, 
verdadeiramente, socializa a noção de liberdade. Estamos as-
sim de acordo com a já antiga formulação de que é na liber-
dade de todos que reside a condição da liberdade de cada um, 
E isto leva-nos a retirar o EU do altar onde os individua 
listas e a AD o colocam (e adoram) para o compatibilizar com 
a REALIDADE COLECTIVA que também é a sociedade. Os individua-
listas. ao  negar todo o social, aproximam-se mais do libera-
lismo burguês do que do socialismo - que foi o terreno (acei-
tem-no ou não) onde nasceu e se desenvolveu o ançrquismo, his-
toricamente falando. A não ser assim, deveriam os camaradas 
da AD explicar-nos porque é que o anarquismo (como movimento 
de ideias, acção, organização, valores e consciência de si) 
não teria aparecido já no sec. X ou XV, e terá esperado pelo 
XIX para emergir a luz do dia? 

Defende a AD uma concepção que identifica perfeitamente Es-
tado e Sociedade como uma e a mesma coisa. E certo que tal-
vez tenha havido, por parte de certos anarquistas do passado, 
demasiada ingenuidade ao pensar como 'boa' a 'mãe-sociedade" 
que apenas seria a vítima da tiranis do "pai-Estado". Mas daí 
a considerar como, totalmente opressiva, em si, a sociedade, 
é um passo que nós não damos. Kropótkin chamou justamente a 
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atenção para o facto, menosprezado por Marx, de.que, se as 

lutas de classes são um motor da história, o. espírito de co 

operação e solidariedade sociais também não. o é menos. Ora 

parece-nos que uma das di:nensáes mais importantes do anarquis-

mo foi precisamente a sua capacidade de proposta cilternatiLva 

construtiva, de projecto de sociedade, o que de resto lhe va--

leu frequentemente a qualificação condenação de utópico. Daí 

que nos pareçam gravíssimas as afirmaçães dos camaradas de 

que os anarquistas nada tèm de construtivo a propà.r a socie-

dade . de que desejam, de facto, uma completa desordem no 

sistema estatal sociédade), e que tudo o que existe na 

Sociedade é para ser destruido e não para ser gerido 

Nós também pensamos que, nos nossos dias, o Estado inter 

fere e se imbrica cada vez mais na sociedade e, nesse senti-

do, nós seremos certamente mais individualistas leia-se: 

mais atentos as pressães do social sobre o individual ) 

hoje, do que o teríamos sido no fim do sec. XIX, onde o que 

campeava era justamente a selva produzida pelo liberalismo 

económico. Mas pensamos que é um erro teórico considerar aca 

bado aquilo que é de facto um processo em curso: a estatiza-

ção da sociedade. 

Quanto a outra importante conclusão a que .chega a AI), a da 

negação do comunismo Libertário, ela é de facto o resultado 

de uma lógica inexorável: o individual esmagando totalmente 

o social , nada existe nem existirá - segundo estás posições 

- para além do próprio individuo e (di, onc(-, ssà!) do pc-

queno grupo de indivíduos . Daí que, não havendo qualquer 

ideia construtiva a defender, se definam os anarquistas como 

os indivíduos em luta contra a sociedade e se reduza o pro-

jecto da Anarquia, isto é, da sociedade anárquica, -ao de uma 

mera 'convivência anárquica que poderia existir hoje em u-

niães amorosas ou certas associações de malfeitores  

Por todo o. texto perpassa uma angústia, um complexo de su 

perioridade, revelador - claro está da miséria da socieda-

de de hoje, mas também de uma assi:::ilação perfeitamente par-

cial e iarticular da ideia anarquista. Nem uma referência 

aparece a SOLIDARIFfl.SDE., a fraternidade, ao apoio mútuo. O 

direito a diferença - exigência perfeitamente legítima por 

que nos devemos bater - torna ;e no seu discurso uma obriga- 
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ão a diferençg. Daí a necessidade obcessiva de constante 
mente se distinguirem radicalmente de pedros e paulos, de 
neo-marxistas e ultra-ultra-subtis-recueradores. 

Quando este discurso individualista se associa a uma a-mo-
ralização total das relações iriterpess oais e a urna certa con 
cepção da acção-pela-acção, temos... Albert Libertad e Bon-
not. Temos também a emergência de um vitalismo, que. como Se 
sabe, pode parir tudo e mais alguma coisa. Nós não esquece 
mos o acto de vontade (a pulsão, em termos mais modernos(, 
mas não vamos por esse facto relegar para plano subalterno a 

razão e o discurso racional. Assim, nós interrogamo nos so-
bre que sentido terá realmente o fazer da identidade entre 
meios e fins, um cavalo-de-batalha de demarcação radical 
Diz a AD que é inconcebível que um anarquista se sujeite 
a fazer o serviço militar, pois que isso seria opor os meios 
aos fins'. o futuro ao presente . Mas não estará todo oin-
divíduo - incluindo vós -- constantemente a fazer actos de 
cedência e aceitação da ordem reinante, pontuais é certo. 
mas logicarriente inconcebíveis dentro das vossas concepções 
Vós negais absolutamente o princípio do mal menor, mas escre-
veis textualmente PREFERIR uma guerra de todos contra todos 
a uma qualquer forma de servidão voluntária dos indiví-
Juos Não vai pois muito longe a cncia deste vosso prin-
cipio, para ja não falar do significado de tal preferência 
Pois nós, que não sendo religiosos nem marxistas, não temos 

nenhuma certeza da possibilidade de realização da Anarquia 
como sociedade generalizada, dizemos muito claramente que 
TENTAMOS, dentro da nossa modestissima esfera de acção, que 
ela venha ,a ser possvel. Pode isto ser visto como uma apos-
ta, ou como um desejo mais ou menos utópico. -nos indif e 
rente. Mas é para nós claro - ao contrário a AD que uma 
sociedade evoluindo para a Anarquia, chamemos lhe uma socie-
dade organizada segundo os princípios basico do Comunismo 
Libertário, não será de facto aanarquia integral, aquilo a 
que algum autor espanhol chamou ei jardin de acracia . Será 
(se for) uma sociedade onde, embora tenha desaparecido o a 
parelho estatal, persistirão bastas exincias e imposiçães 
sociais i.e. colectivas e isto é o bastante para a possi. 
bilidade de existência de conflitos embora em declínio) en-
tre estas exigências e as pul sãs dos indivíduos. ias nós 



pensamos que os elementos racionais serão chamados cada vez 
com mais frequência a gerir esses conflitos (Numa "bicha' 
para o autocarro, será normal observar-se a ordem de chega-
da). E também. pensamos que numa sociedade assim, os valores 
morais que terão curso serão os correspondentes a essa orga-
nização social: solidariedade, entre-ajuda, compreensão e 
respeito mútuo - funcionando portanto no sentido de uma maior 
integração social. Por exemplo, o costume - que a AD repudia 
como uma imposição inaceitável da sociedade ao indivíduo - 
tenderá a criticar (o que não quer dizer forçosamente repri-

mir ou marginalizar) os comportamentos oportunistas, autori-
tários ou manipuladores. 
Querendo, com toda a razão, não vir a ser joguetes de quem 

quer que seja, os camaradas da AD acalxnii no entanto por cair 
num individualismo que os faz joguetes dessas abstracções to' 
talizantes que eles com boa prosa condenam. E esquecem que a 
noção de liberdade jnão sé material, mas também de natureza 
psicológica. Pode-se oprimir em nome da liberdade (o que fez 
a revolução burguesa e o seu Napoleão). Pode-se igualmente 
oprimir em nome da anarquia. Tenhamos pois cautela com isso. 

Num certo sentido, pode dizer-se que a preocupação de um 
ultra-radicalismo extrêmo e unilateral produz, resultados in-
versos aos desejados. E de alguma maneira se dirá com propri-
edade que os únicos e verdadeiros radicais , irrecuperados 
e irrecuperáveis, seriam então os 'loucos" e os suicidas: os 
primeiros recusando o discurso social que é o de nós todos; 
os segundos resolvendo de facto (e não por paleios) uma con-
tradição que nos atinge a todos e se situa já noutro nível' 
no existencial. Daí que, duns e outros, nos mereçam o maior 
resp.ei to. 

Nós. com  a maioria das pessoas, inscrevemo-nos nessa con-
tradição existencial e procuramos geri-Ia. E com aquele "pes-
simismo sereno e racional" de que falava Berneri, procuramos 
contribuir para o desabrochar de uma solução na qual desapa-
reça a contraposição fundamental individuo-sociedade, em que 
esta não continue mais, como agora, a esmagar aquele: a tal 
"sociedade livre de homens livres'. 
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BIOGRAHAS 

JOAO DE 

CAMPOS LIMA 

\\ 	,t 
Desde cedo Campos Lima come- 
çou a lutar contra a injustiça 

/ e a repressão. Quando estudante 

em Coimbra fez parte do grupo 
dos irredutíveis que ani muram 
a greve académica de 1907, sen-
do por isso expulso da univer-
sidade, com Pinto iartim e ou-
tros. 

Manteve uma editorial - Edições Spártacus - e uma pequena ti-
pografia donde ainda sairam vários livros, alguns de sua auto-
ria, como 'A Ceia dos Pobres"' réplica a'Ceia dos Cardeais" do 
Dantas. Também divulgou em Portugal os escritos de Archinoff 
sobre o anarquismo ucrâniano. Como não pudesse manter a ti-
pografia levou para casa algumas caixas de tipo e ele pró- 

prio fazia a composição tipográfica. 
F.xcelente orador, expunha as suas ideias em toda a parte 

sem nunca as ocultar. Colaborou intenamente na imprensa 
operária, antes e depois da implantação do fascismo. 
Advogado, jornalista, escritor, poeta. Campos Lima foi um 

infatigável lutador da causa anarquista, rejeitando inclusivé 
a posição econômica que poderia ter tido, por uma independên-
cia dé acção e crítica que, acima de tudo, prezava. 

E o autor da excelente dissertação intitulada '0 Movimento 
Operário em Portugal", felizmente disponível, em edição ac-
tual da Afrontamento. 
Nasceu em 1878 e veio a falecer em 1956. 
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RUDOLF ROCKER 

- 	1 

Nasceu em Nayence, Aleiun}ia 

ficando orfão aos In anos e 

tendo de trabalhar como apmi- 
diz a partir dos 14. Togo des- 
cobre as ideias sociais e to mic 

t rada rio anarquismo, deu-se 

tu alemão Johann jost, a  par- 

t r daí Rocker não mais pa- 

ou apesar da feroz repressão sobre' toda 	propaganda subver- 

siva: difusão de brochuras, caravanas pelo pais e, em 1891, 

a grande reunião anarquista e::: Bruxelas. No ano seguinte 	ex- 
pulso da Alemanha o -,es:::o lhe acontecendo, e': seguida, e': Fron - 

ca. Vai então para Lotris onde conhece Kropotki,n e outros pros-

critos. Torna-se editor de um se:nanario israelita de tendencia 

libertaria, onde desenvolve longa e importante actividade. 

Fn 1907 participa no Congresso de Amsterdão. Opóe-se a gueov 
de 4-18, o que o 1rva a ser preso pelas autoridades inglesas. 
Expulso no fim da guerra vai para Amsterdão, participando no 

reagrupui:en to dos anarco 'sindicalistas alemães, que ajudara 

a criação da AlT, da qual veio a ser secretario-gera1. 

Co::, o nazismo e a guerra. Rocker- judeu-errante teve de se re 
fugi ar dos Estados Unidos Nor reu e::: 1958. ID seio du::a ('o:::u-
nidade fundada por co:'panlieiros anarco- individual istas. 

Rocker deixou uma enor:re obra escrita, dispersa por dezenas 

de jornais e revistas do :iovi::ent anarquista ::,undial. Falien-
tam-se no ent unto obras de folego como Nacionalismo ' Cul-

tura , Regressão e Revolução . A Bancarrota do Comunismo de 

:stado ou as biogra fias de Johann Nost e Max Nettlau. 
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SOLIDARIEDADI 

ESPANHA 

O crescimento do movimento libertário assusta ,a burguesia 
espanhola e especialmente o sr. Martin Vilia, ministro do 
interior. 
As provocações e as repressões sucedem se, sempre acompa-

nhadas de campanhas de descrédito da imprensa, rádio e TV 
contra a CNT, a FAI. o conjunto do movimento libertário. 
tentando apresentá-los como marginais violentos, anarco-
-bandidos. etc, campanhas a que os partidos e outras forças 
da rsquerda juntam facilmente a sua voz. 
Agustin Rueda, jovem militante anarco-sindicalista, foi as-

sassinado morrendo vítima das torturas a que foi submetido 
pelos guardas da prisão de Carabanchel. Muitos outros estão 
presos ou são persequidos, sobretudo depois -do incêndio do 
Caharet Scala. a 15 de Janeiro último, em Barcelona, acto que 
foi imputado, sem provas, a anarquistas. A CNT atacou o Esta-
do spanhol em justiça por difamação. Juan Comez Casas, até 
a pouco secretário-geral da CNT teria declarado: queremos a 
destruição do poder político, mas pacífica e não apocalipti-
comente 

PASQUALE VALITUTTI 

Este militante italiano está sofrendo unia série de tortu-
ras físicas e sobretudo psíquicas. 

.nna Maria dei Trano. mãe de Pasquale, lançou um apelo pa-
ro que o seu caso seja conheçido, o qual foi imediatamente 
entendido pelas Federações Anarquistas Italiana. Francesa 
e Ibérica, que lançaram uma campanha internacional. 
Pasquale Valitutti é uma testemunha da defenestração de 

Pinelli. em , de uni alto .andar da Questura de Polícia 
de Milão. Daí o empenho da polícia e justiça italianas em 
o calarem e eventualcente fazerem-no sossobrar (a al emã 

nviar protestos para as autoridades italianos. 
Pasqiiaie Valitutti - Curcere de Volterra 	ombardia. Italia 
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A REPRESSÃO PROSSEGUE NA GRÉCIA 

Após a libertação de todos os presos pelos factos, que já 

relatámos, da Primavera e Outono de 77, nova vaga repressiva 

se abate 'sobre tudo o que mexe' na Grécia "democrática". Ata 

ques da polícia contra os estudantes que ocupavam faculdades, 
especialmente em Patras; contra os operários em greve, sone-

gando-lhes este direito; e sobretudo contra os camponeses 

pobres que reivindicavam melhor sorte, em Agrinion, Larissa 

e Pyrgos, infligindo ainda por cima a alguns deles pesadas 

condenações. 
Por outro lado, os intelectuais' radicais continuam sendo 

inquietados: Qxristos Constantinidis (ainda ele!), foi mais 

uma vez preso, assim como Leonidas Giristakis (editor de uma 
revista artística), Philippas Kirissis, Sophia Kiritsi e Ni 

kos Papadopoulis. como 'responsáveis morais de uma série de 

acontecimentos qualificados pelas autoridades de "terroris 

tas" e "anarquistas. Michei Syrpos foi mesmo condenado a 11 

meses de prisão. 
Tudo isto se passou entre Março e Abril deste ano, enquan-

to que no Parlamento se discutia, com a tolerancia e a cola-

boração da Esquerda, a aprovação de novas leis "antiterroris 

tas" extremamente duras, e o Estado Alemão colaborava direc-
tamente no aperfeiçoamento do sistema repressivo grego. 

ACTUALIDADE - INFORMAÇÕES 

II CONFERENCIA LIBERTÁRIA 

Teve lugar em Lisboa em 18/19 de Fevereiro. 

Com uma participação mais escassa que a 1a,  de Outubro, 
viveu-se no e"tanto nesta um ambiente mais libertário e cons-

trutivo, o qual proporcionou algumas iniciativas conjuntas 
subsequentes. 

DEIXARAM-NOS 

José António Machado e Gaston Levai. 
Dois . militantes anarquistas que faleceram recentemente. 

Levai foi um militante e teórico que deixou uma obra vastís- 
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sima e importante. Controverso em alguns aspectos e posições, 
foi una testemunha actuante de toda uma época talvez a mais 
difícil que atravessou o movimento anarquista - permanecendo 
até ao fim lucidamente preocupado pelos aspectos realizadores, 
criativos e morais do ideário a crata. 

José António Machado, mesmo para aqueles que sé recentemen--
te o conheceram, ter-nos--a profundamente marcado pela qualida-
de da relação humanizada que a todos oferecia. Um homem que 
o foi plenamente, e cujo militantismo anarquista só enrique-
ceu e tornou mais coerente. 

O MERIDIONAL 

Registamos o aparecimento deste mensário regional algarvio. 
de excelente aspecto e feitura anárquica. Desejamos-lhe bom 

êxito. Pedidos para o Apartado 5 - Faro. 

AVISO 
AOS 

ESQUECIDOS 

Faz-se público aviso aos orelhas moucas e outros esclero-
sados que, dez anos depois. MAIO DE 68 continua presente 
nas nossas vidas. Mais do que nunca. Sendo assim, nada há a 
recordar. Há tudo a desejar e querer. 
Nós nada esquecemos do que então se passou, nas vidas, nos 

quotidianos de eu, tu, ele, de milhares e milhões dePESDAS. 
.A barricada a que subimos (ou com que sonhámos) é o símbolo 

do combate sempre presente. 
A gargalhada' que gela o discurso do poder é a crítica de 

todos os nossos conformismos, a chave que abre a porta da A-
n arqu ia. 

ESTAMOS APENAS NO COMEÇO. 

CE N'EST QU'UN DEBUT. 

CONTINUONS LE COMBAT 
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