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EDITORIAL 

o último acidente nuclear (talvez o maior até hoje registado, ou pelo menos 
de que tivemos conhecimento) - Pensilvânia. Abril 79. trouxe para primeiro 
plano o problema da energia nuclear, e, no caso de Portugal, mais uma vez se 
pôs a questão da opção nuclear. 
Infelizmente não houve no momento capacidade ou estrutura organizativa que 

pudesse "pôr na rua" uma campanha de esclarecimento oo le consciencialização 
capaz de informar a opinião pública dos perigos que ia )pção acarreta, des-
mascarando as "conversinhas tranquilizadoras" dos "h--m-n's da ciência" que, 



com os grandes meios de comunicação ao seu dispor, afirmam que "todos os 
riscos estão previstos e a técnica tudo resolve" ! Estes senhores, ao fala- 

rem assim. não são mais do que colaboradores dos grandes interesses do di- 
nheiro e do poder. 
No entanto, ao falar-se de nuclear, por vezes é esquecido um aspecto mais 
subtil do problema e que envolve os armamentos sofisticados, as bombas e os 
navios de propulsão atónica. etc, e que deverá encontrar da nossa parte tan-
ta oposição como o caso da instalação de centrais nucleares. 
A construção de uma central nuclear significa, logo a partida, uma determi-

nada opção política, mas, mesmo em termos económicos, é já mais que duvidosa 
a sua rentabilidade actual. Em Portugal, a instalação de uma central é. no 
fim de contas, mais uma faceta da colonização e subjugação aos grandes inte-
resses internacionais, pois não nos esqueçamos que nos países que nos preten-
dem "impingir" centrais já se começam a encerrar algumas, quer por falta de 
segurança, quer por falta de rentabilidade, quer mesmo pela oposição decidida 
das populações. 
O caso português não se pode ver contudo isoladamente. Há que ter em conta 
a nuclearização da Península Ibérica, mais concretamente o problema dos rios 
internacionais e o armazenamento de resíduos junto da costa. Dai, parece-nos 
que a luta anti-nuclear portuguesa não terá sentido se não fôr vista numa 
perspectiva ibérica. Talvez que o primeiro passo para esta internacionaliza-
ção do problema tenha sido dado no dia 3 de Junho, em que mundialmente se 
tentaram conjugar os esforços, organizando-se uma jornada de protesto contra 
o nuclear. 
Cabe-nos agora a nós avançar com formas de cooperação mais activas, de modo 

a que um próximo "3 de Junho" não seja tão meramente simbólico como o que 
passou. 
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No nosso último número, procurámos abordar aspectos que as mulheres dizem 
directamente respeito. Ele foi escrito a pensar em ti, mulher portuguesa, 
pelo que ainda estás sujeita nesta sociedade, pela exploração que te é fei-
ta quer no trabalho quer em casa, pela agressão física que sofres na rua, e 
no só, pelo machismo que ainda existe em muitos homens. Pela tua imagem-

-objecto que prolifera cada vez mais nos meios de comunicação (pensamos mui 
to especialmente na televisão) onde a maior parte da publicidade vive da mu-
lher, e se faz crer t,ipocritamente que tudo é feito para a ajudar... 
)izem-nos ainda que a mulher, no seu todo, é a base do equilíbrio da socie-

dade: como mãe, por os filhos lhe estarem directamente ligados nos primeiros 
anos de existência; como mulher "esposa", que deve estar sempre disponível 
para compreender os problemas que o homem traz para casa, e ainda o que é im-
portante o seu sorriso acolhedor...!! Já é tempo de que as mulheres pensem 
pela sua própria cabeça! 
Se porventura te ajudámos com aquela leitura a tomares consciência, de uma 

maneira ou doutra. desses problemas de modo a poderes pó-los em causa e se-

res tu a decidir da tua própria vida, sentir-nos-emos satisfeitos. 
oje em dia, em certos meios, as jovens já conseguiram ultrapassar muitos 

dos tabus que a virgindade impunha, não lhes sendo preciso recorrerem ao 
casamento tradicional para terem uma vida sexualmente livre. Torna-se assim 
indispensável que elas tenham largo acesso aos meios anticoncepcionais e res-
pectiva informação, para que se não caia nunca numa situação de maternidade 
não desejada. 

neste contexto que a actual campanha pala despenalização do aborto nos me-
rece toda a atenção. Tudo o que neste país há de mais conservador - Ordem dos 
Médicos. Igreja. C.D.S.. etc - reage desde que um certo número de mulheres 
tenta rasgar o véu de hipoèrisia que rodeia estes factos, atirando para a 
clandestinidade e para a culpabilização pessoal das mulheres um problema que 
é claramente social: mais de 180.000 abortos por ano em Portugal. 
Os casos de Maria Antónia Palia. Conceição Massano Santos e lo Apoloni. podem 
ser as primeiras vitórias da CNAC (campanha nacional para o aborto e contra-
cepção). 
)e uma coisa temos a certeza: a verdadeira emancipação da mulher, só cada 

i.iulher a poderá conseguir. 
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,A hierarquia militar portuguesa dignou-se dat um "reconhecimento provisório" 
situação dos objectores de consciência ao serviço militar. É claro que os 

rapazes que sentem como insuportável a sua incorporação nas fileiras não es-

peraram por esta "concessão" para agirem em consequência: mais abertamente 

declarando-se como tais e recusando a incorporação; mais veladamente ficando 
como refractários em parte incerta ou saindo para o estrangeiro. 
Por outro lado, há aqueles que. por motivos diversos e embora não tenham di-

ante de si o espectro do quartel a sua espera são indetectivelmente contra a 

tropa. contra a instituição militar, contra as guerras e as violências sacra-

lizadas. Uns definir-se-ão como anarquistas. outros como pacifistas, outros 

Corno não-violentos - e a lista não é de modo nenhum exaustiva. 

Mas não haverá hoje já a consciência clara em muitos de que - para além des-
sas convicções particulares - todos eles se poderão encontrar e cooperar no 
terreno da luta contra o militarismo? t nos parece-nos que sim, e isto é tan-
to mais necessário quanto é certo ser este um dos campos onde em Portugal re-

gistamos maior atraso (tal como, por exemplo, também acontece no terreno do 

anti-teísmo). sendo preciso um certo esforço e bastante habilidade para fu-

rar a blindagem institucinal com que estes corpos se vestem. O MFA foi, nes-

te sentido, uma cortina de fumo mascarando a realidade daquilo que fora o 
exército da guerra colonial e daquilo que continuava a ser a instituição mi 

litar que ele pretendia preservar, popularizando-a e democratizando-a. 

A objecção de consciência é apenas uma primeira fase de uma luta mais longa 

e mais ampla. que pode passar por etapas como a campanha contra o serviço mi-

litar obrigatório, pela desnuclearização. desarmamento e neujisnw activo 

com a denúncia e abandono dos pactos militares como a NATO). pois que o que 

está em causa é. no fundo. a instituição militar e a violência legalizada, 

sob todos os seus aspectos. 
Nesta marcha, muitos esforços há para coordenar, muitas pessoas a despertar, 

muitas disponibilidades a aproveitar. 

Também aqui. a luta pela VIDA passa pela abolição das INSTITUIÇÕES DE 

MORTE que são os exércitos. E a quem tenha dúvidas, aconselhamo-lo a ir ver 

o filme de S. Lumet: '"A Colina Maldita". 
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Anti-nuclear, direitos da mulher, anti-militarismo - eis três terrenos de lu-

ta. enfrentamento inevitável com o Estado. onde os libertários não podem 

deixar de estar presentes. Não para "vender a sua mercadoria ideológica" OU 

"impor uma qualquer linha estratégica", mas pela razão simples de que são 

- elas próprias - lutas de essencia anti-autoritária, onde o que está em cau-

sa é mais um fragmento da nossa liberdade possível. 

AMIGO: 

SE ESTA REVISTA-TE INTERESA. De-LHE UMA AJUDA: 

- ASSINA-A! 

DIFUNDE-A!  

CITAÇÃO 

DE 

JOSÉ RODRIGUES MIGIJÉIS 

De duas uma: ou se é acrata (OU anarquista), e repudia-se. ignora--se 

ou combate--se o Estado em todas as suas estruturas ou incarnaçôes teó-

ricas. ou se aceita uma qualquer forma de Estado. inclusivé a Sindica-

lista - e nesse caso já não se é anarquista. 

,(extraído do "Diário Popular"  
de 20 Fev. 1979 
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GoDwiN 

William Godwin nasceu em 1756,ano que se poderá 
talvez apontar como o começo de uma mudança na so 
ciedade mercantil e aristocrática do século XVII, 
para outra industrial,plutocrática e imperialista 
do século XIX. No ano do seu nascimento começou a 
Guerra dos Sete Anos. As importantes invenç6es da 
Revoluçao Industrial estavam no entanto para acon 
tecer e as fábricas tinham aparecido apenas em 
distritos isolados. A sociedade em que se vivia 
baseava-se ainda no cultivo do campo e o artesana 
to era obra de pequenos mestres trabalhando por 
conta própria ou controlando pequenas oficinas. 
No campo político,esta época foi de aparente es-
tagnaço.Em Inglaterra os proprietários governa-
vam efectivamente o país,controlando a Câmara dos 
Lordes e a Câmara dos Comuns.O sistema governamen 
tal era totalmentecorrupto. No campo intelectual 
o célebre Dr Johnson alcançava o auge da sua in-
funcia. Sob uma capa de Tory e membro da Igreja 
Alta,encobria-se um caracter independente pronto 
a denunciar a escravidão e o patriotismo e a des-
prezar a aristocracia;John Locke com as suas idei 
as políticas; a sátira social impiedosa de Swift 
da geração anterior no tinha perdido a sua influ 
ência a que se seguia a atitude niilista do ideal 
filosófico de David Hume e a influência radical 
da nova filosofia social que estava a ser elabora 

8 



da em França por Diderot,D'Alembert e outros mem-
bros que compunham A Enciclopédia. 
Assim Godwin nasceu-no princípio da era de mudan 
ça,numa parte do país em que a sociedade mercan-
til ainda sobrevivia em plenitude.No seu distrito 
cuja capital era Norwich, os texteis tinham um pa 
pel importante. Os trabalhadores viviam uma tradi 
ço de liberdade e estavam sempre prontos a mos- -  
trara sua, independência relativamente a mercado-
res e às autoridades. 
Godwin nasceu duma família Calvinista da classe 

média.O pai foi um ministro Calvinista sem gran-
des aspiraç6es,contentando-se com pequenas côn-
gruas e vivendo modestamente.Do seu casamento te 
ve treze filhos,sendo Wililam o sétimo.A sua in- 

fância foi dominada pela lúgubre atmosfera do lar. 
O seu pai era severo,escrupuloso e austero espe-
cialmente no que se referia aos períodos de lazer 
da família. William Godwin era uma criança frágil 
com uma sensibilidade provavelmente aumentada pe-
la sua fraqueza física.Intelectualmente era consi 
derado uma criança precoce que desde muito cedo 
se interessou por assuntos religiosos e literá-
rios. 
Ele estudou primeiro até aos oito anos numa esco 
la dirigida por uma senhora muito ocupada com ass 
untos religiosos,onde Godwin inflenciado por ela, 
leu toda a Bíblia.O seu segundo mestre foi Samuel 
Newton,ministro da congregação Independente,discí 
pulo de Sandeman.É possível que o radicalismo ex-
tremo de Newton tenha tido influência nos futuros 
pensamentos radicais de Godwin.Pela primeira vez 
Godwin sofreu castigos corporais de Newton que 
achava Godwin um pedante intelectual.No entanto 
sob a educação de Newton,Godwin desenvolveu os 
seus dotes literários em detrimento dos religio-
sos.A sua educação com Newton terminou em 1771, 
período em que ele começou a dar sinais de cepti 
cismo quanto às teorias científicas,especial'men-
te às coiijecturas dos astrénomos,que então se 



tornavam populares. No principio de 1773 Godwin 
foi para Londres onde se inscreveu para entrar na 
Academia I-Iomerton.A sua admissão foi no entanto 
indeferida em vista da sua aderência ao Sandema-
nismo.Mais tarde ele entrou para uma Universidae 
em Hoxton onde ele passou cinco anos com o famo-
so Dr Kippis,um filologista e escolar de grande 
fama.Aí Godwin decidiu seguir a profissio de seu 
pai propondo-se para uma congregação na qual fi-
cou como ministro. Foi então que começaram as dú 
vidas àcerca da sua vocaço.E1e deixa a congrega 
ço e parte para Londres. Até 1780  ele no chega 
a qualquer decisão até que em 1781 ele conhece 
Frederic Norman grande conhecedor dos filósofos 
Franceses e que o levou a conhecer obras de Rous-
seau,Helvétius e d'Holbach. A partir desta data 

Godwin decidiu retirar-se do seu ministério e pas 
sou a escrever para sobreviver.Ele planeou fazer 
uma série de biografias sobre figuras políticas 
Inglesas e publica anonimamente a "Vida de Chat-
ham" em 1783.Nesse ano ele renuncia finalmente s 
ideias Calvinistas que ainda subsistiam e desen-
volve uma filosofia liberal que abraçaria por dez 
anos até à publicação do livro "Political Justi-
ce". 
Godwin começa a escrever artigos para "The Engli 
sh Review",um jornal mensal político de feição ra 
dical.Este trabalho levou Godwin a entrar em con-
tacto com jornalistas políticos e também com mui-
tas das figuras políticas e literárias do seu tem 
po.O acontecimento que parece ter tido o maior im 
pacto no pensamento e vida de Godwin foi a eclo-
são da Revoluço Francesa.Admirador dos filósofos 
e políticos do século XVIII e esperançado na feli 
cidade futura da humanidade,ele vê na Revoluçao a 
libertação de um povo que tenta construir uma co-
munidade segundo os princípios que Godwin vê enun 
ciados nos mestres franceses. 
Foi de certo modo a Revolução Francesa e a influ 
ência dos seus contemporâneos em Inglaterra que 
levaram Godwin a planear em 1791 o livro"Politi-
cal Justice" publicado depois em 1793. 
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tadora da sua filosofia política,mas no entanto 
aparecem-nos no Political Justice preocupaç6es so 
dais e económicas. 
A filosofia política de Godwin desenvolve-se so- 

bretudo a partir de três consideraç6es: 
i)o carácter moral do indivíduo é o resultado 

das suas percepçes: 
Assim,para Godwin,enquanto a natureza física do 
indivíduo é determinada pela hereditariedade,o 
seu caraóter moral e intelectual é moldado pela 
influência do ambiente:"N6s no somos nem virtuo-
sos nem maus quando primeiramente vimos à exis-
tência.As nossas virtudes e vícios saio traçados 
pelos acidentes que fazem a história das nossas 
vidas". 
2a) O conceito de perf'ectibilidade. 
Godwin diz-nos que a perfectabilidade é uma das 

mais claras características da espécie humana, a 
partir da comparação entre o estado primitivo e o 
estado civilizado do homem seu contemporâneo e pe 
la observação do desenvolvimento da literatura e 
da filosofia.E define perfectibilidade assim: 
Por perfectível não se quer significar que se po 
de ser elevado até à perfeiço.Mas a palavra pare 
ce suficientemente adaptada para exprimir a facul 
dade de uma pessoa se tornar melhor e de receber 
contínuo melhoramento; e é neste sentido que deve 
ser entendido. O termo perfectível, explicado as-
sim,nao só não implica a capacidade de se ser le-
vado à perfeiço,mas coloca-se em oposição expres 
sa a ele.Se nós pudéssemos chegar à perfeição ha-
veria um fim no nosso melhoramento.Há,contudo,uma 
coisa de grande importância que nao está implíci-
ta: cada perfeição ou excelência que os seres hu-
manos sejam capazes de conceber,os seres humanos 
(excepto em casos que so palpáveis e inequívoca-
mente excluidos pela estrutura da sua disposição 
de ânimo),so capazes de atingir. 

3) O governo e os seus efeitos. 
Fazendo uma análise das diversas formas de gover 
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no(monarquia,tirania,democracia);do contracto so. 
cial;das associaçes políticas;da legislaço,God- 
win conclui que tudo isto é questionável e sobre- 
tudo limitativo do desenvolvimento da espécie hu-
mana.E ao afirmar que "o governo erróneo e corru 
to é o maior adversário para o desenvolvimento da 
espécie 	 está a formular a crítica 
específica do pensamento anarquista posterior. 
Apesar da teoria da necessidade pela qual Godwin 
complica o problema da liberdade,existe para ele 
um projecto e uma perspectiva da sociedade futura. 
O projecto é o da educaçío que irá possibilitar e 
fundamentar uma outra sociedade onde o indivíduo 
e os pequenos núcleos políticos autónomos serão a 
a unidade base. 

CITAÇÕES 

Política -moral. 
"...consequentemente regras políticas justas no 

são nada mais do que uma certa parte selecciona-
da da lei moral". 
Sociedade -Governo 
"os homens associam-se ao princípio por causa da 
assistência mútua.Eles no previram que seria ne 
cessária qualquer restrição para regular a condu 
ta dos membros individuais da sociedade para com 
cada um ou com todos.A necessidade da restrição 
surgiu dos erros e da perversidade de alguns. Um 
escritor arguto exprimiu esta ideia de maneira 
feliz:"sociedade e governo" diz ele,"so diferen 
tes em si próprios e têm diferentes origens;a so 
ciedade é produzida pelas nossas necessidades e 
os governos pela nossa maldade. A sociedade em to 
dos os estados é uma benção; o governo mesmo no 
seu melhor estado, é um mal necessário". 
Governo - Opinião - Ignorância 
"Ora é suficientemente conhecido que o império do 
governo constrói-se na opinião( 

... ) 

O Governo no pode continuar senão apoiado pela 
confiança e como a confiança por outro lado não 
pode existir sem ignorância, aqueles que -verdade! 
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ramente apoiam os governos são os fracos e os mal 
informados e no os sensatos.Em proporço,como a 
ignorância e a fraqueza diminuiro,a base do go-
verno também decairá". 

Revolução 
.) as revo1uçes são necessàriamente acompanh 

adas de muitas circunstâncias que merecem a nossa 
desaprovaço,e que elas são sem dúvida essenciais 
ao melhoramento político da humanidade. Contudo, 
não deverá esquecer-se que,embora a ligação no 
seja essencial ou um requesito, as revoluçes e a 
violância,têm sido frequentemente coevas com im-
portantes mudanças do sistema sociai.O que tem 
acontecido muitas vezes no passado no se torna 
improvável que possa a vir a acontecer no futuro. 
Por isso o dever do verdadeiro político á adiar a 
revoluçao,se ele no puder evitá-la inteiramente 
( . . . ) ,, 

" As revoluçoes (. ..) são momentos em que a vonta 
de e o temperamento da nação são menos consulta-
dos". 
"Devemos distinguir cuidadosamente entre a acço 
de instruir o povo e a de o excitar.A indignação, 
• furor e o ódio devem ser sempre afastados.Tudo 
• que devemos propiciar é o pensamento sereno,dis 
cernimento claro e intipida discussão( 

... 
).Por-

que nos casos das(revoluçes) da América e França 
a filosofia tinha difundiajnplamente os princí-
pios de liberdade política;porque Sydney e Locke, 
Montesquieu e Rousseau tinham persuadido a maio-
ria dos espíritos sobre os males da tirania.Se es 
sas revoluçoes se tivessem produzido mais tarde 
ainda, no se teria derramado talvez o sangue de 
um só cidado,no se teria produzido um só caso 
de arbitrariedade e violência" 

SOBRE A EDUCAÇÃO 
Godwn foi um dos percursores da educação moder-

na.Ele planeou e abriu uma escola particular com 
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um nitmero muito limitado de alunos e cujo objec-

tivo principal era o de ensinar a teoria da liber 
dade. Godwin achava que a educaçao era primordial 
para o desenvolvimento humano e social e para ele 
as virtudes morais no podem ser impostas às cri-
anças,elas surgem espontaneamente e podem apenas 
ser encorajadas pelo professor.Godwin recomenda a 
este que eavoreça a bondade natural na criança, a 
encoraje na cooperação mas evite que ela desenvol 
va um espírito competitivo. A concepção de Godwin 
sobre educação 6 de que esta devia basear-se no 
desenvolvimento da compreensão do indivíduo e na 
tendência à preparação da criança para a cviaçao 
e felicidade de uma sociedade,onde os homens vive 
riam segundo as leis naturais da justiça e cli ver 
dade. A educação para Godwin era também a base da 
liberdade. O verdadeiro objectivo da educaçao,diz 

Godwin 1?  é o de produzir a felicidade do indiví-
duo". Para Godwin a educação deveria começar cedo 
porque "quanto mais inexperiente e imatura é a me 
nte da criança,maior é a sua maleabilidade". 
Godwin discute as ideias de Rousseau e considera 
que o seu sistema de educação tem o enorme defei-
to da inflexibilidade.Godwin critica o pedantismo 
da educação clássica e ataca a educação da crian- 
ça pela severidade e pelo castigo; ele acha que 
em vez da coerção, o professor deve procurar gan- 

har a confiança e o interesse dela,o que a ajiida-
rá a ter maior liberdade de acço.Godwin é absolu 
tamente contra a educação em escolas de estado. - 
Ele considera que o ensino nessas escolas embota 
o espírito das crianças e ensina-lhes,no a desen 
volver a fortaleza de espírito mas sim,a competi-
çao e o elitismo. A educação "nacional" para God-
win é uma escola de preconceitos baseados em teo-
rias antiquadas e erradas.Para ele,este sistema 
de educação não sé traz ao que aprende1  como ao 
que ensina,(pela rigidez das suas matérias e con-
ceitos)indiferença e desinteresse. Uma vez que a 
educação "nacional"tem que estar sempre de acordo 
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com o governo nacional,Godwin acha que este siste 
ma de educação deve ser abolido,poiS que por as-
sim-dizer o governo 4 que dita a espécie de educa 
ço que lhe será propícia para formar agentes go-
vernamentais.Godwin critica isto àsperamente e 
diz que "as crianças no devem ser ensinadas a ve 
nerar a constituição, mas sim a verdade". 
O educador deve dar à criança, depois desta des-

pertar e de exercitar a mente,conhecimentos e de-
ve encorajar quaisquer talentos que ele possa per 
ceber já latentes no seu aluno,porque como Godwin 
diz "o talento 4 o instrumento da utilidade"e no 
seu desenvolvimento jaz a esperança de uma socie-
dade justa. Também para Godwin uma educação judi-
ciosa deve levar a criança a aprender,a pensar,a 
descriminar, a recordar e a inquirir. 
Quanto às relaç6es entre o aluno e o professor, 

Godwin acha (segundo o seu método) que o primei-
ro tem mais importância do que o segundo.Tirando 
assim ao professor a posição de autoridade e supe 
rioridade,ao dar prioridade aos desejos dos alu-
nos sobre a vontade do professor,Godwin inicia um 
período verdadeiramente revolucionário no método 
educacional. 
Godwin publica ensaios importantes que tratam 

dos problemas que os pais e professores enfrentam 
nas suas relaçoes com as crianças. Primeiramente 
ele nota as desvantagens da vida em famílias  a qu-
al cria um ambiente de autoridade .Para ele a dure 
za de tratamento pode produzir grandes males na 
criança. Ele acha mesmo que uma infância infeliz, 
pode sera causa de doenças mentais nos adultos. 
Ele propoe que haja sempre uma discussão de igual 
para igual entre os pais e a criança. Ao mesmo 
tempo ele condena a falsa igualdade,que 4 usada 
como uma máscara da autoridade. 

Todos estes conceitos foram expressos num trata-
do sobre Educação que Godwin intitulou "The Enqui 
rer" 
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0 CONGRESSO 
	

i1 

ANARQUI5TA DE 

O Congresso Anarquista Internacional de Londres, realizou-se de 25 de Julho 

a 1 de Agosto de 1958. há vinte e uni anos, portanto. A este título ele faz 

Já parte da história do movimento anarquista internacional e poderia caber 

numa rubrica que, de volta em iolta,. temos utilizado aqui n A Ideia sob o 

titulo de "Páginas de História". Simplesmente acontece que. neste caso, os 
temas debatidos em 1958, e também a maneira como eles foram abordados e a 

própria metodologia dos trabalhos do congresso, nos apareceram de tal manei 

ra actuais. que seria errado atribuir lhe apenas o vago interesse da "curio 

sidade histórica". 
certo que poucas das iniciativas então delineadas tomaram forma efectiva, 

e já alguém escreveu que, dois anos depois, já ninguém se lembrava do con 
gresso de Londres, Então ? Estaremos perante uma reunião em avanço sobre o 

seu tempo, e portanto "lncompreendida" Qualquer que seja a maneira como a 

encaremos, o que não resistimos foi a proporcionar aos leitores a matéria 

contida nas suas resoluções, onde existe bem clara uma disposição de abordar 

os problemas de hoje, a partir de uni ponto de vista libertário, isento de 
sectarismos e de mitologias que quantas vezes inconscientemente sempre 
vamos alimentando. 

Eis pois os textos do congresso. 

A ordem tios trabalhos foi regulamentada por duas moções previas que recomen-

davam; 
"Que os camaradas presentes no Congresso so intervenham quando se trate de 

uma questão: 1" importante; 2 de carácter internacional e se abstenham de 

insistir sobre pontos secundários". 

"Que eles se limitem, em primeiro lugar, a só fazerem ofertas de trabalho, 
segundo a vontade, as capacidades e os meios dos membros de cada delegaço 

e dos camaradas que éla representa; que cada uni diga aquilo que quer e pode 

ele-próprio fazer, e não aquilo que ele gostaria que os outros fizessem ou 

ache que devessem fazer." 
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MOÇÃO DE ORDEM. fl) que concerne a aprovação das resoluções: 

"Se a unanimidade não aparece claramente sobre um ponto dado, será simples-

mente constatado que o Congresso não está em condições de se pronunciar em 

bloco sobre esse ponto. As moções seguidamente apresentadas poderão ser en-

tão subscritas apenas por aqueles que as aprovam, e só a estes obrigarão." 

Ponto 2 da ordem dos trabalhos: TAREFAS IMEDIATAS DA INTERNACIONAL, 

NO SEU CONJUNTO 

a, COORDENAÇÃO DA PROPAGANDA ESCRITA 
"Os grupos e organizações que subscrevem, comprometem-se, por intermédio dos 

seus delegados ao Congresso: 

1 	a fornecer internacionalmente t CRIA (Comissão de Relações Internacio- 
nais Anarquistas) ou ao organismo que a substitua, uma contribuição mensal 
mínima de duas páginas dactilografadas dizendo respeito ao seu país e res-

pectivos agrupamentos; 
2 - a transmitir sem tardar e directamente aos outros agrupamentos e orga-

nizações signatários do presente acordo. aquelas informações provenientes de 
um dos movimentos que tenham um carácter de urgência; 

3 - a enviar aos co-signatários deste acordo cópias dos principais manus-

critos de doutrina ou de actualidade em sua posse, para que possam ser pu-

blicados simultâneaniente em várias línguas, segundo as possibilidades de 

cada um." 

b) COORDENAÇÃO INTERNACIONAL DAS ACTIVIDADES DE PROSELITISMO E DE 

PENETRAÇÃO IDEOLÓGICA NOS MLIOS DA JUVENTUDE, ESTUDANTIS. ARTÍSTICOS. 
INTELECTUAIS. CIENTÍFICOS. CAMPONESES. OPERÁRIOS. ETC. 

"O Congresso recomenda aos anarquistas de todos os países, e em particular 
aos camaradas que se ocupam das relações através das fronteiras políticas e 
linguísticas, de trocar, sempre que possivel fór. informações especializadas 
sobre os assuntos seguintes: 

1 - problemas da juventude, tanto quanto possível tratados pelos próprios 

jovens: anti-militarismo, defesa da objecção de consciência, etc; 

2 - problemas da educação, para professores, pais, e em particular as mu-

lheres. tratados pelos próprios interessados; 

3 - problemas da vida sexual e da natalidade, da maternidade consciente; 

4 - problemas da livre expressão artística. literária e científica; defe- 
sa da cultura livre contra o totalitarismo e contra a corrupção capitalista; 

5 - problemas agrários e procura de uma tecnologia agrícola que assegure 

ao campesinato um máximo de autonomia económica em relação ao Estado e 
plutocracia; 

- problemas operários e industriais; 
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7 - problemas comunitários e novo artesanato. 

8 problemas da nova classe média, 

9 - problemas religiosos e desenvolvimento de uma ad i' idade de desmist i 

ficação de base humanista: renovação do livre pensamento 

10 - problemas raciais e coloniais. 

evidente que certos países tem. sobre diversos pontos. uma literatura ti 

ma experiência e métodos de actuação de que outros nem sempre dispoem. e que 

a permuta de materiais e de colaboradores pude dar impulso a uma actividade 

concreta e a uma intervenção mais Frutuosa do anarquismo na xida social 

C) ESTUDO DAS CONDIÇÕES. MODALIDADES E ORIENTAÇÕES PAR1 (MA 1\TFRE\ 

ÇÃO ANARQUISTA NOS MEIOS CIF, N.O tl O CI 1.10 DO ES] AOl) MAS, 'lNDt \ tOdo 

ESPECIFICAMENTE ANARQUISTAS 

Após ter escutado as propostas de todas as delegações, 

O CONGRESSO. 

convida os movimentos anarquistas de cada pais a lormar os seus grupos de 

estudo dos problemas particulares a cada meto social e a comunicar ao orgo 

que deve suceder à CRIA o resultado de cada estudo aprofundado, de modo a que 

o organismo internacional possa convocar jornáilas de estudo em comum sobre 

um ou outro destes problemas, com a eventual participação de especialistas 

simpatizantes do' anarquismo psicõlogos. sociólogos, historiadores artistas. 

etc); 

Recomenda aos movimentos, grupos e individualidades que se mostrem activos 

no seu próprio meio. embora mantendo-se solidários, e façam do seu comporta 

mento exemplar o principal meio de penetração e de proselitismo nos diferen 

les meios com excepção dos meios estatais e goveinamentais, das forças mi 

litares e militarizadas e das hierarquias religiosas, que nós combatemos a-

bertamente." 

d ESTUDO DUM PLANO PARA A PENETRAÇÃO ANARQUISTA. ATRAVÉS flE CONTACTtE 

E DA CRIAÇÃO DE NÍiCLEOS DE RERELI.4O, NOS PAÍSES E CONTINENTES ONDE NÃO 

EXISTEM GRUPOS LIBERTÁRIOS ACTI%OS E AS NOSSAS IDEIAS SÃO IGNORADAS 

"O Congresso afirma a necessidade de um estudo sobre cada caso particular, 

para uma utilização eficaz dos meios de propaganda e de penetração nos con-

tinentes ou países onde as nossas ideias ainda se não espaliaram ou são des-

conhiec idas. 

everão procurar-se e garantir-se meios para a penetração pessoal nesses 

países. O organismo internacional será encarregado de conduzir essas acti-

vidades. 

O Congresso recomenda às organizações e publicações anarquistas que comuni 

quem ao organismo internacional 	após o consentimento dos destinatários - 



as moradas de que disponham nos países onde os anarquistas não têm grupos 
organizados. Todas as oportunidades devem ser aproveitadas para a obtenção 
de tais moradas, em particular quando da deslocação de pessoas e sem prejui-
zo das tentativas volontárias de contactos com vista a criação de novos a-
grupamentos. 
Na mesma perspectiva, o Congresso recomenda a procura de ligações com estu-

dantes dos países onde não temos camaradas e que residam actualmente em cen-
tros universitários, assim como com os refugiados e os emigrados." 

e) MOÇÃO SOBRE O ESPERANTO 
"O Congresso. reconhecendo a utilidade duma língua internacional auxiliar, 
encoraja os anarquistas desejosos de alargar os seus horizontes a estudarem 
e praticarem o esperanto; recomenda aos camaradas esperantistas que ponham 
os seus conhecimentos, as suas relações e informações ao serviço do anarquis-
mo e do seu organismo internacional." 

Ponto 3 da ordem dos trabalhos: BASES DE COORDENAÇÃO ENTRE AS DI-
VERSAS CORRENTES ANARQUISTAS E LIBERTÁRIAS 

"O Congresso internacional de Londres, tendo examinado as bases de uma co-
ordenação harmoniosa entre as diversas correntes anarquistas na sua colabo-
ração ao trabalho internacional, constata com alegria a utilização do seu 
orgão auxiliar, a CRIA. por parte de todas as expressões do pensamento anar-
quista e deseja que esta cooperação entre os grupos e as tendências mais di-
versas se intensifique cada vez mais. 
Ao concretizar-se no plano regional, continental e mundial, o internaciona-
lismo prático e compreensivo permitirá ao movimento de cada localidade supe-
rar as suas divisões e evoluir para um entendimento pratico. compatível com 
a variedade de fórmulas. 
O Congresso felicita-se constatando que um acordo orgânico foi já realizado 

num certo número de países, tanto no plano dos movimentos autóctones como no 
da entre-ajuda com os movimentos exilados. 

Ao mesmo tempo, ele reconhece o valor fertilizante do pluralismo das tendên-
cias, da sua associação em qualquer grau e sob qualquer forma, e da sua sín-
tese, desde que ela seja conduzida num espírito de tolerância e de livre ex-
pressão. 
O Congresso sugere que uma das vias mais fecundas para a harmonização das 

tendências consiste na participação em tarefas comuns, concretas, a realizar' 
em conjunto, na base de acordos temporários e crcunstanciais ou de confede-
ração permanente. segundo os casos e as possibilidades." 
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Ponto 4 da ordem dos trabalhos: A 1 1,  li h\t l0AL ANARQI ISTA 	DECLA 

ÇAO DE PR1CÍPIOS E PACTO DE .SSUC1.ÇO 

"A INTERNACIONAL ANARQUISTA tem por base real de existencia a vontade e a 

actividade internacional dos anarquista' afirmadas em Amsterdão em 1907. e 

reafirmadas várias vezes depois. 

ia tem por orgão temporário(ie expreào o Congresso internacional Anar 

quista. realizado com a participação de todo o movimento e o mais regular 

mente possível, e cujas funções são a de relação, a de informação e a de 

coordenação (coordenar significa ajudar o trabalho, e não decidir o que de- 
ve ser feito). 

No intervalo dos Congressos. a preparação do Congresso seguinte e a coor-

denação dos serviços internacionais segundo as directivas do Congresso, são 

asseguradas por um organismo que toma o titulo de Comissão Internacional % 

narquista (C. 1. A. ). 

A CIA compõe do Secretariado e dos membros participantes. O secretariado 

reside no lugar designado pelo Congresso e é composto por militantes desse 

lugar. Ele manter-se-iã em contacto com os serviços internacionais auxiliares, 

que poderão. assim. ser descentralizados. 'Os membros participantes da CIA 

são designados (segundo uma lista, estabelecida pelo Congresso. de grupos ou 

países mandatários) pelos seus movimentos respectivos, no seiodos quais con-

tinuam a militar. O concurso voluntário de personalidades ou núcleos especia 

lizados de qualquer parte do mundo é acolhido favoravelmente pelo Secretaria-

do sob recomendação dos movimentos respectivos. 

q financiamento será baseado nas quotizações que cada indivíduo grupo ou 

federação se imponha voluntariamente. Não obstante. a CIA procurará obter ou-

tros recursos." 

Ponto 5 da ordem dos trabalhos: ACTI% IDADE DAS SECÇÕES DA INTERNA 
CIONAL ANARQUISTA 

a) SECÇÃO DE INFORMAÇÕES E DE PUBLICAÇÕES INTERNAS 

"o Congresso. após ter examinado os problemas concernentes as relações inte-

riores do movimento anarquista internacional, a constituição de um serviço de 

imprensa e a coordenação da propaganda escrita, recomenda: 

1 - o prosseguimento de um Boletim de informações internas. As organizações, 

grupos e camaradas isolados devem transmitir a CIA (secção informação-boletim) 

todas as noticias (resoluções, actividades, etc) de carácter interno mas que 

interessem o movimento internacional. Desta maneira, o Boletim .."°ri ter uma 

saída regular, e em várias línguas; 
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2 - aconstituiçãO de uma ser iço de imprensa As organizaçoes grupos e ca-

maradas isolados devem enviar com tinia a urgencia cópia de todas as notícias 

que possam interessar a imprensa libertária internacional (acontecimentos so-

ciais, pol ii icOs. etc) pela sua actual idade. Isto tomará a forma de comuni-

cados de uma ou mais páginas, que assim alimentarão o serviço de imprensa; 

- a permuta de artigos e de estudos de interesse geral. Esta õ feita di-

rectamente entre os diversos orgãos de imprensa do movimento internacional, 

sem outros intermediários. Os artigos assim seleccionados serão enviados por 

correio normal ou de aviào. sem esperar a publicação do Boletim ou serviço 

de imllPflSa; 

4 - a coordenação da propaganda escrita. Em caso de necessidade de uma cam-

panha de imprensa internacional, as organizações e publicaçóes são convida-

das a retransmitir com a maior rapidez os elementos de informação que permi 

Iam o desenvolvimento dessa campanha, 

b SECÇAO  DE ARQ(IOS E BIBLIOGRAFIA 

o Congresso relembra que e importante consertar e desenvolver os arquivos 

reunidos pela CRIA em Paris e pela BAIA em Montevideo. de prosseguir a sua 

classificação e fornecer a estes serviços os meios indispensáveis ao seu 

funcionamento. deixando ao titular da secção toda a liberdade para a organi-

zação do seu trabalho e procura de colaboradores. 

Toma em consideração a oferta feita em sessão plenária por camaradas ingle-

ses para a constituição de um deposito de arquivos em Londres. segundo o 

projecto por eles apresentado. Pede a todos os editores de publicações 

anarqstas ou sobre a anarquia para enviarem dois exemplares das suas o-

bras a esta secção além, se possivel for, de outros para arquivos que, em-

bora particulares. permanecem a disposição do movimento. 

A secção de arquivos terá direito a sua rubrica propr ia de documentação 

bibliográfica rio boletim interno da CII. ao  mesmo titulo que os outros ser-

viços e agrupamentos. independentemente das suas próprias publ i cações. 

C) SOLIDARIEDADE 

O Congresso afirma que a secção de solidariedade tem por função o relacio 

ziar-se com os organismos especializados, tendo em vista os anarquistas ne-

cessitados de ajuda. especialmente nos casos de perseguição, Por outro la-

10 ela dispõe de um fundo de extrema-urgência, para o caso em que um socor-

ro imediato seja necessário. O Congresso adopta a proposta sueca que fixa 

em 100 francos franceses por militante e por ano. a contribuição para es-

te fundo. A CIA não tem que se substituir aos organismos especializados de 

solidariedade, com os quais elpretende manter um contacto permanente para 

ILes assinalar os casos que necessitem intervenção. 
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d; COMISSÕES ('O\TI\E\FAIS 

o Congresso retoma a recomendação do congresso de 1949 relativa as comis- 

sões continentais de relações anarquistas til ensaio satisfatório teve lu-

gar em Montevideo. para a América. Ele poderá servir de exemplo. 

e) COMISSÕES ti XILIARES 

O Congresso saúda a iniciativa dos camaradas do movimento alemão que cria 

ram, apoiaram e ai imentarani cii fmbui'go ii itolel im ('Ri Ei t('iR)CFT\. in-

formando a CRIA em permanéncia. recolhendo Itindos e propondo uma quotização 

internacional regular. O Congresso deseja uma generalização de iniciativas 

deste tipo sem Prejudicar os organismos regulares do mo 1 mento, lã onde ele 

estiver já organizado em ledeiação. 

Ponto t da ordem dos trabalhos: RESOLI ÇÔFS l)ltERs\' 

SOBRE A CRlAÇ.O DE IMA COMISS'O i\TF.RNAflO\l. DE ESU DOS l dJl( ii 	!ISTtíEICOS 

O Congresso, considerando a insuliciencia do trabalho preparatorio efectuado 

no que respeita aos "temas de carãcter histórico e teorico" e tendo em conta 

a proposta do grupo iõgles "Freedom Press". encarrega o futuro organismo in-

ternacional de formar, sob a sua responsabilidade, uma ou várias comissões de 

estudos encarregadas de reunir, editar e publicar todo o material de valor que 

possa ser recolhido sobre a história do meio social e do movimento libertário 

através do mundo na primeira metade do século XX. Ele agradece reconhecido 

a oferta dos ('amaradas ingleses de porem o seu trabalho e a sua tipografia ao 

serviço desta iniciativa, e.precisa que a sua realização ficará dependente. 

no aspecto da edição em várias línguas. da colaboração intelectual, técnica 

e financeira dos diversos movimentos. 

A delegação inglesa exprime o desejo de que as funções que até agora incum-

biam a CRIA sejam descentralizadas ao máximo e que o novo organismo interna-

cional seja liberto das tarefas de solidariedade, trabalho bibliográfico e 

outras. para se consagrar essencialmente a informação e a preparação do pró-

ximo congresso. Convida as delegações presentes a responsabilizarem-se quan-

to a ajuda material e pessoal que possam dar para a obra comum. O Congresso 

solidariza-se com esta posição. 

O Congresso designa Londres como sede da CiA e confia aos camaradas ingle 

ses a tarefa de formar o secretariado, e aos movimentos anarquistas da Ale-

mania. Bélgica. Espanha no exílio e Itália, a de designar os membros parti-

cipantes. A secção de solidariedade é coni tada aos camaradas al"m'ães. 
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ANARQUISMO E NÃO-VIOLÊNCIA 
A DIPRENSA ANARQUIST5 1 LIBERTARIA 

(;)ocumento redigido na reunião organizatíva de 214 1979 em Cesena) 

Na imprensa anarquista existe actualmente um largo debate sobre a 

violência e a luta armada Este debate apresenta-se num momento em que o 

movimento de estratos . categorias sociais explorados procura rebelar-se de 

uma maneira anti-autoritária, sem delegar nem dar credibilidade aos partidos 

e sindicatos autoritários, ao estado - continuando assim na actualidade as 

estratégias anárquicas e libertárias. 

Nesta situação, parece importante que o Njo ,,imento Anarquista reavalie não 

apenas a sua componente rão-violenta. histórica e actual, mas que também pos- 

sa averiguar se a não-violência pensada como estratégia de luta e modelo de 

vi4ia anárquica - pode ser real, possível, coerente e, ou há uma identidade de. 

luta e de ideais entre Anarquismo e Não-'%iolência. 

esta proposta que há que considerar se se querem superar as contradições 

autoritárias que a jolencia revolucionária" e a "luta armada" logicamente 

encerram, sobretudo quando realizadas por, anarquistas. isto é. pelos únicos 

que apontam para uma sociedade sem autoridade e sem violência. Com  este pro- 

ç 	,ecto e preocupação, propõe-se a realização de uma CONFERENCIA SOBRE ANAR- 

E \.iO-lOLE\ClA. em Cesena (Forli Itália), em data a decidir em sub-

sequentes encontros organizativos e segundo o desenvolvimento do debate em 

curso (as propostas são as seguintes: Outono de 1979. ou Primavera de 1980). 

Como preparação para a Conferencia será editado um boletim de debate intitu-

lado '\onviolenz'A". o qual qual conterá todas as possíveis intervenções pr$-

vias a Conferência e será enviado a todos os interessados. 

A Conferência, segundo o número de participantes e com o propósito de che-

gar a algo de concreto. desenrolar-se-a na forma de "comissões de trabalho". 

sobre assuntos e iniciativas como: objecção antimilitarista, desarmamento, 

pedagogia. autogestão. feminismo, poder e violência (pode existir um poder 

não-violento?). 

Para qualquer envio de material, intervenções escritas, adesões, contribui-

çes e novos contactos: 

Antonio Lombardo - via Piacenza. 66 

15 100 .Alessandria 

Itália 

Eis uma iniciativa que o grupo editor d .4 IDEIA aplaude e a qual já prometeu 

dar a sua colaboração, publicando aqui na integra a circular recebida para po-

der chegar ao conhecimento de um maior número de pessoas. 
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~) tF' 

por FRANÇOISE TRAVELET 

(traduz-ido de LA RUE. n' 24, 1977) 

"Tu e eu, somos tão úteis a sociedade 
como uma toupeira ao jardim" 
(J. -II. Buisson a M. Frot. in "Le 

Dernier 1andrin") 

Foje, os salteadores contam as suas vidas. Ou outros o fazem por eles. As 
lendas do banditismo de luxo vendem-se bem. A nossa sociedade uniformizada 
não deixa qualquer lugar t aventura, e a pobre delinquência dos supermerca-
dos é disto um espelho. É por isso que o salteador de envergadura atiça os 
sonhos: "Papilion" ou "Flic Story" são os nossos westerns. Aponta.,. Dispa-
ra... Chapelada ao chúi que te prende. Chapelada ao inimigo público que aca-
ba por se deixar apanhar. Nesta época moderna, não há nem delinquentes, nem 
criminosos ocasionais. Estamos entre senhores... E se acontecem a1uns mortos 
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é apenas fruto da lei do jogo. 

Perante este ribombar de auto-satisfação de policias e ladrões, o anarquis-

ta terá vontade de rir. Estas lutas fratricidas não lhe dizem respeito! Para 

ele, o malfeitor é o cancro da sociedade. o seu parasita, e tanto melhor se 

ela começa a estoirar! Não é impunemente que se instaura o culto do dinhei-

ro e o despreso pela pessoa: o malfeitor. ladrão e assassino, ê o puro pro-

duto daquela "moral" que. no dizer de Bákunin. "não evita os vícios e o cri-

me, antes os agrava". O anarquista não tem nada a ver com o bandoleiro, pois 

que se situa para além do tipo de sociedade onde este prospera; pouco lhe im-

porta que o dinheiro mude de bolsos e o poder de campo. pois que. justamente 

tanto o culto de um como do outro lhe fazem náuseas. O mesmo para com o as-

sassinio ou qualquer outro atentado a liberdade e ao respeito do indivíduo. 

O projecto anarquista supõe a destruição dos valores burgueses e a redistri-

)uiçO equitatia das riquezas. Abaixo a chantagem e o roubo! 

apesar de tudo isto, o banditismo interpela a anarquia a diferentes ni-

seis. Na mitologia cacafónica das execuções e dos mártires encontramos: Car-

tout'he. Mandrin, Ravachol. Emíle Henry, Bonnot. Emite Ruisson - misturados. 

a legenda. a classe. a escumalha... mas tambem uma formulação da revolta. 

por vezes mesmo uma teorização da anarquia. A fronteira entre banditismo de 

direito comum e projecto revolucionário situar-se-a apenas na reivindicação 

expressa de uma filiação anarquista É claro que a sociedade tira proveito 

desta amálgama: camaradas presos sob a acusação de "associação de malfeito-

res", o bando de Ronnot desnaturado pela direita e pelos marxistas sob a eti--

queta de "criminosos de direito comum", etc. Permanecem todavia muitos pon-

tos de interrogação para o anarquista que se não esqueceu dos seus guilhoti-

nados e deportados. mas igualmente das roturas dolorosas vividas entre 189 

e 191. da época do "terror negro" a dos "bandidos trágicos". Estas inter-

rogações podem enunciar-se de diferentes maneiras: poderão os anarquistas 

exprimir-se através do banditismo? E serão os seus actos, neste caso. 'revo-

lucionários2 Por seu lado. o banditismo tradicional terá em si algum proje-

to, constituirá uma forma de luta social? Poderá ser um aliado da revolução 

ILEGALISMO E APROPRIAÇÃO INDIVIDUAL 

1) "ilegal ismo" aparece inscrito na anarquia desde a sua génese. A fórmula 

de Proudhon "a propriedade é o roubo" trouxe naturalmente a noção de "apro-

priação individual" como uma espécie de legitima defesa. sendo neste caso 

apenas uma recuperação operada pelos roubados, em resposta aos roubos da 

burguesia. E a violência, a única resposta à violência da sociedade. 

Eistoricamente, a violência anarquista - a que a sociedade chamou de ban- 
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ditismo - nasceu nos anos 1880 quando os anarquistas começaram a pôr o pro- 

ilema da sua acção em termos diferentes: a 'propaganda pelos factos" suce- 

dia a propaganda das ideias por simples palavras. "4 nossa acção deve ser 
a revolta permanente pela palavra. o escrito, o punhal, a carabina, a dina-

mite ... 	 Tudo o que não é a legalidade e bom para nós" - escrevia Kropo- 

tin num artigo intitulado "Acção" e publicado no "aévolté" de 25 de Dezem-

bro de 1880. O Congresso internacional de 14 de •fho de 1881. em Londres. 

lançava de facto um apelo ao terrorismo individual e numerosos jornais anar-

quistas publicavam então receitas de bombas - sem consequências práticas, 

de resto, no imediato. Enquanto esperava pela vaga de atentados dos anos 

182-1894 (lavachol. Vaillant e Eenry), a propaganda pelos factos encontra-

va a sua sublimação na apropriação individual. 

n 1884. quando dum comício em Paris, houve oradores operários que incita-

ram os trabalhadores "a espezinharem o respeito pela propriedade e terem a 

coragem para tirarem das lojas o que lhes era necessário a vida". A 5 de 

Outubro de 86. um certo Clément Duval assaltou a moradia de uma pintora. 

.adame Lemaire, e ao polícia que lhe gritava o tradicional: "Fstãs preso. 

em nome da lei!", ele retorquiu com um "m nome da lei, eu te suprimo" e 

várias facadas. Um assalto clássico que correu mal 2 Clément r.uval decla- 
rou ser anarquista e pertencer a um grupo libertário c"A Pantera de !atigno-

les"). Quando o seu julgamento se iniciou em 11 de Janeiro de 1887. assis- 

tiu-se pela primeira vez aos anarquistas a defenderem publicamente o "direi- 	'1 

to ao roubo". O Almanaque Anarquista para 1892. redigido por Sébastien F'au- 

re, assumia o acto do "companheiro" Duval : "Acusado de roubo e pilhagem da 

residência Lemaire e de tentativa de assassínio do bufo Rossignol. o operá-

rio uval convencido de que a propriedade individual não tem qualquer fon-

te legitima. tinha roubado, não para ele, mas para ajudar a propaganda.(... 

O seu acto - acto de guerra social como nenhum outro - foi alvo dos anáte-

mas dos socialistas autoritários que também declaram ser a propriedade um 

roubo, mas entendem que os roubados, isto é os não-possidentes. se  devem 

contentar com esta afirmação platõnica". Condenado a morte, Duval não foi 

porém executado. is sim enviado para os trabaflos forçados. mas conseguiu 

mais tarde evadir-se da Guiana. 

A 4 de Novembro de 1890 inicia-se o processo de um outro ladrão anarquista. 

Pini, que foi condenado a vinte anos de trabalhos forçados. Também recusou 

equiparar-se a um malfeitor vulgar: "Não sou um ladrão; eu recupero, com 

um objectivo social. as riquezas roubadas pelos burgueses". 

7)esde estes casos de Duval e Pini. o movimento anarquista mostra-se divi- 

dido sobre o carácter revolucionário do roubo. Se Faure e Reclus o aprovam. 

o mesmo não sucede com Jean Grave, o qual justifica os actos de Duval e 'í- 
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ni, mas não lhes atribui qualquer valor revolucionário. Nesse momento. com  

efeito, o movimento anarquista e na sua maioria favorável à acç.o operária 

no interior dos sindicatos e tem tendência a rejeitar as acções individua-

listas. julgadas ineficazes e impopulares. O debate não pára, mas já um ou-

tro desponta. mais grave, marginalizando o problema do roubo: trata-se do 

terrorismo. 

Cega. com  efeito. o período dos atentados revolucionários, ainda que ai-

uns deles apareçam aos anarquistas como bem gratuitos: o assassínio do 

ermita de Monthrison por Ravaciol surge mais como um crime crapuloso do que 

como legítima defesa, e as razões apresentadas por Ravaclol aparentam-se as 

de Easolnikov... Mas. por outro lado, o mesmo Ravacbol colocando bombas 

em casa dos magistrados para vingar Decamps. ou Vaillant lançando a sua na 

Cnara dos Deputados, já nada têm que ver com o banditismo; a ideologia 

que subtende estes actos é a de um terrorismo que o anarquista pode compre-

ender mesmo se ele o não apoia. A bomba do café Terminus. em 1894. relança 

a polémica da violência revolucionária que atinge inocentes. 

Será necessário esperar por 1905 para voltar a encontrar o banditismo anar-

quista. Com  efeito, é este um grande ano para os partidários da "apropria-

ção individual" ! Alexandre Jacob - que servirá de modelo a Maurice Leblanc 

para o seu Arsene Lupin - comparece perante a justiça por causa de 150 rou-

bos e agressões perpetrados. por ele e pelo seu "bando de Abbeville". Ban-

dido cínico e cheio de espírito - tal é a apreciação da imprensa de bom 

tom que assiste ao processo. Jacob. que consagrava uma parte do produto dos 

seus roubos a promoção da anarquia, defenderá magistralmente perante os ju-

rados a sua te anarquista: "Não reconhecendo a ninguém o direito de me jul-

gar, eu não imploro perdão nem peço indulgência. Não faço pedidos àqueles 

que odeio e desprezo. (... ) Se me entreguei ao roubo, não foi por uma ques-

to de ganho. de lucro, mas por uma questão de princípio, de direito. Pre-

feri conservar a minha liberdade, a minha independência, a minfa dignidade 

de omem, em vez de me tornar mão-de-obra de algum senhor. Em termos mais 

crus, sem eufemismos. antes preferi ser ladrão do que vitima de ladrão. É 

certo que. também eu. reprovo o acto de um i.omem que se apropria, pela 

força ou pela astúcia. do fruto do trabalho de outro. E foi precisamente 

por isso que eu fiz a guerra aos ricos, ladrões dos bens dos pobres. Eu 

gostaria de viver numa sociedade onde o roubo não existisse. Eu desaprovo 

o roubo e só o utilizei como meio de revolta para combater o maisiníquo 

de todos os roubos: a propriedade individual. Para destruir um efeito é 

preciso primeiro destruir a causa ( ... ) A luta só desaparecerá quando os 

omens puzerem em comum as suas alegrias e tristezas, os seus trabalhos e 

riquezas, quando tudo pertencer a todos. Anarquista revolucionário eu fiz 
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a minla revolução. Que venha agora a Anarquia!" Jacob será condenado aos 

traaflos forçados perpétuos e passará Ninte anos na uuiana, em St. Laurent 

du-aroni e na Ilha do Diabo. Ele tentará a evasão dezanove vezes, até ser 

libertado, a 30 de Dezembro de 1928. 

O DESVIO APACHE 

1905 é também o ano em que Libertad funda o jornalehAnarchíeutpara aí pro-

pugnar o individualismo e o ilegalismo. E e a volta desse jornal que vai 

constituir-se aquilo que tomará mais tarde o nome de "Bando de Bonnot". O 

uso anarquista do ilegalismo 	que Alexandre Croix. num numero especial do 

'Crapouillot"designará por "desvio apache" atinge de facto o seu apogeu 

com este caso dos "bandidos trágicos" que faria correr rios de sangue e rios 

de tinta. 

Do bando de Bonnot, bastará recordar alguns nomes: jules Bonnot. Ra.ymonti 

Cailemin ou Raymond-A-Ciência). Dieudonné. Garnier. Soudy. Monier. Carouy... 

e lembrar certas datas: 

21 Dezembro 1911 - tragédia da Rua Ordener: o caixeiro Cai» é atacado e 

roubado pelo bando (DieudOnné será condenado a morte por ter sido reconhe-

cido por Caby, mas a sua pena será comutada em virtude dos seus companhei-

ros terem atestado a sua não-participação). 

27 Fevereiro 1912 - morte do agente da policia Garnier. por Garnier, em 

frente do Restaurante Garnier (motivado por excesso de velocidade do carro. 

perto da gare de st. hazare). 

25 Março 1912 - roubo na De Dion Bouton. em Montgeron, e assalto do banco 

Société Générale. em Chantilly. 

28 Abril 1912 - morte de Bonnot no cerco da casa de Dubois em choisy-le-

-Rol (centenas de homens para matar apenas dois). 

15 Maio 1912 - cerco da casa de ogent-sur-Marne: Garnier e Valet são 

mortos. 

Fevereiro 1913 - processo. Veredicto: quatro condenações à morte e várias 

penas de trabalhos forçados perpétuos (Carouy. neste último caso, suicidou-

-se). 

20 Abril 1913 execução de Callemin. Soudy e Monier (Dieudonné será final-

mente deportado). 

Esta aventura tem. portanto, um ponto de partida: o ilegalismo; um eixo: o 

jornalLAnarchie e é para nós uma interrogação permanente. 

As reacçôes dos anarquistas foram inicialmente severas e Duval - o primeiro 

ladrão anarquista - criticará a Jean Grave a sua atitude para com os bandi-

dos. Com  efeito, a imprensa anarquista não tempera sequer a sua condenação. 
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Tra dicionalmente anti-ilegalista, o jornal Les Temps Nouveaux, de 6 de Ja-

neiro de 1912, denuncia o assassínio de um proprietário e sua criada em 

'riais. três dias antes: "Tais actos nada têm de anarquista: são pura e sim-

plesmente burgueses... A fraude, o roubo, o assassínio burgueses fazem-se 

sob a protecção das leis burguesas; a fraude, o roubo, o assassínio preten-

samente anarquistas fazem-se apesar delas. É a única diferença. E se os bur-

gueses. na  aplicação dos seus princípios de individualismo egoísta, são uns 

bandidos. os pretensos anarquistas que seguem os mesmos princípios tornam-se 

por este modo burgueses, e também bandidos. Talvez que sejam bandidos ilegais 

mas permanecem no entanto bandidos, e igualmente burgueses". Um eco um pou-

co mais atenuado aparece no jornal a Guerre Sociale de 1 a 'T de Maio de 

1912. após o assalto policial de Choisy-le-Roi. "É certo' que onnot e o seu 

bando são bandidos e que nenhuma doutrina poderá justificer ou desculpar 

actos abomináveis como o degolar dos dois velhos de Thiais ou o assassínio 

do condutor de llontgeron e dos bancários de CIi.antilly (... ). Mas nós, que 

somos militantes e que pensamos que a servidão do povo provém em grande par-

te da sua tibieza. do seu medo, da sua falta de iniciativa e de audácia, não 

podíamos deixar de murmurar: perante quinhentos revolucionários como Bonnot. 

que é que valeria toda a policia de Paris?" 

A colecção de "L'Anarchi'é. evidentemente, interessante de seguir: a partir 

1' do 4 de Janeiro (após o drama de Tliais) numerosos artigos simpatizantes se-

ro consagrados aos bandidos.. Entre eles destaca-se um, publicado no n° 356 

(1 Fevereiro 1912). onde, sob o título de "Anarquistas e malfeitores", o au- 
o tor. Eétif ou seja. Kilbatchiehe. que será mais tarde conhecido por Victor 

Serge). escreve: "É certo que os bandidos situam-se longe de nós, longe dos 

nossos sonhos e anseios. Que importa, afinal! O facto é eles são. no meio do 

amolecimento social actual, um fermento de desagregação; que estando "fora do 

rebanho" e como ardentes individualistas que são eles ousam, como nós, pro-

clamar bem alto a sua ãnsia de viver a qualquer preço. Pois bem, esses mal-

feitores interessam-me, e tenho por eles tanta simpatia como tenho de des-

prezo pelos pobres-diabos falhados ou arrivistas!" 

Ao longo de todo este caso "L'Anarchid'considerar-'se-a como envolvida nos 

actos do bando, não escapando no entanto a numerosas discussões internas. O 

jornal reconhecerá que os bandidos haviam frequentado os seus locais e Kil-

batei iche fará parte dos acusados e condenado a 5 anos de prisão). Quando 

do processo. o jornal publicará os nomes e moradas dos jurados, os "doze 

fantoches" (O que acarretará a prisão ao seu director) e gritará o seu hor-

ror perante a sentença e a execução - ao mesmo tempo que o"Le Petit Parisien 

de 31 de Abril de 1913 dirá: "Hoje ao alvorecer, Callemin. Soudy e Monier 

pagaram com as suas cabeças a dívida de sangue, de ódio e de morte que lia- 
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viam contraído para com a sociedade". De facto, a imprensa burguesa não ti-

nha hesitações nem pudores O mesmo jornal publicava no dia seguinte o re-

lato completo da execução: "Os nossos leitores encontrarão novos e interes-

santes detalhes sobre os últimos momentos dos temíveis malfeitores, que aca-
bam de expiar os seus crimes". Mas a abjecção da sociedade diminuirá algo a 
abjecção de certos actos 

A tragédia dos bandidos marca o fim do ilegalismo. Uma má interpretação da 
anarquia, ou uma via fundamentalmente revolucionária? É inegável que a ex -
pressão da anarquia pelo banditismo corresponde a um momento da história do 

movimento. Mas o medo sentido pelos burgueses bastará para justificar os san-

grentos assaltos em viatura e torná-los revolucionários? E neste caso, não 
seria o banditismo puro, ele mesmo também revolucionário 

ILUSÃO DE BAKUNIN 

"Viva Bonnot!" eis um dos numerosos slogans de Nanterre, em 1968... 

Bá,iunin estabelecia uma ponte entre a anarquia e o banditismo de direito co-

mum no papel que ele atribuia - numa futura revolução russa - aos salteado-

res de caminhos, particularmente na sua carta a \atcliaiev de 2 de Junho de 
180: "No que me toca, eu não tolero pessoalmente nem a delinquência, nem o 

roubo, nem qualquer outra forma de violência feita ao homem; mas confesso 

que, se tivesse que escolher entre a delinquência e o roubo daqueles que ocu-
pam o trono e beneficiam de todos os privilégios e. por outro lado, a delin-

quência e o roubo do povo, eu alinharia sem hesitar entre estes últimos, que 

considero naturais, necessários e até certo ponto legais. (... ) Eu sou parti-
dário da delinquencia popular e vejo nela um dos meios essenciais da futura 

revolução popular na Rússia". 
Na realidade francesa, o "roubo e a delinquência do povo" de que falava Bá-
'.unin pode aplicar-se a uma certa forma de ilegalismo. Mas aquilo a que se 

cama o "meio do crime"? 

Entre todos os livros sobre o banditismo de direito comum a que nos referia-

mos acima. "Le Dernier Mandrin". de Jean-BaptistQ Buisson e Maurice Frot per-
mite. melhor do que qualquer outro, compreender a revolta do bandido e o es-

tilo de pensamento daqueles que escolheram viver a margem dos códigos. Jean-

-Baptiste Buisson. irmão de Emile ver "Flic Story") tem oitenta anos, dos 

quais quarenta passados na prisão. Como no nos sentiríamos solidários da 

sua revolta? - Uma infância que não inveja nada as mais sombrias páginas de 

Zola. O sentimento, no mais alto grau, da injustiça social. O pequeno roubo 

para matar a fome. "Esses putos ladrões como o Buisson « diziam os comerci-

antes. Então o puto Buisson começava já a sentir o que era o ódio! não tinha 
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nenhum escrúpulo em ir fanar nas suas lojas! Nunca tive! E quanto ao ódio... 
quanto mais vivi, melhor compreendi que para os ricos, os poderosos e os es-
pertos tudo se embala numa bela valsa, enquanto que para os pobres, os fracos 

e os ingênuos só há o trabalho e o "alinhados na forma!" E quando algum se 
recusa a ficar nesse alinhamento, recusa tudo e prefere bater-se, então a es-

se cortam-lhe as asas... ou o pescoço e, é claro, o tal ódio não pára de cres-

cer! " 

Para o ladrão profissanal como para o anarquista partidário da "apropriação 
individual", roubar é sempre tirar uma desforra, embora para o primeiro seja 

uma verdadeira apropriação, sem alibis nem teorizações: "Consciência política: 
zero. É claro. Nós estávamos, talvez sem o sabermos. em guerra contra a socie-
dade. Não era uma guerra de 4 anos, ou de 30 anos, mas uma guerra que começa-

'as ao nascer e que só acabavas na hora da tua morte, ou seja, na hora em que 
acabavas por perdê-la. essa tua guerra. Não era uma guerra com ideias, mas 

com actos. Todos os dias. Na rua. Não amanhã. mas já! É claro que nós dáva-
mos razão aos anarcas, aos revolucionários. No fundo, nós estávamos de cora-

ção e de espírito com eles. Mas nós, a nossa guerra era outra". E a admira-

ção do jovem Jean-gaptiste Ruisson por Bonnot não vinha de um sonho de anar-

quia. mas de sonho de guerra: "Bonnot era o nosso mestre. o nosso deus. Nem 

deus nem amo ? - Não. pelo contrário. Bonnot era um deles. Nós não deixáva - 
mos de falar nisso. uma verdadeira gesta. Uma epopeia". 

A convergéncia "libertária" das revoltas pára aqui. Para lá deste limite 

"Le Dernier Mandrin" revela um mundo que se não reflecte nos debates do jor -

nal "Lv Anarchie" ou dos "Temps \ouveaux". O bandido 	tem aquela parte de 

libertário presente no mito do "desesperado" solitário, e quase todas as bio- 

grafias e auto-biografias de malfeitores se identificam ao "Samurai" dos fil-

mes de Jean-Pierre ilelvilie. que definia o filme negro como a introsão da tra-
gédia grega na vida moderna: a submissão a um certo destino - que faz com que 
a vida do bandido seja o contrário da vontade revolucionária. 
Marginal da marginalização. o bandido integra-se mais ou menos bem numa an-

ti-sociedade cujas estruturas são rígidas ou flexíveis segundo os livros e os 

filmes, mas que nada tem de comum com qualquer projecto anarquista. E a anti-
-sociedade do malandrim repousa sobre um sistema de valores que nada deixa a 

desejar à sociedade de que se diz inimigo: é a ordem do dinheiro e dos valo-

res estabelecidos. dos belos automóveis e da mania da ostentação; do desejo 

de fazer fortuna, tal como o bom empregado, com a sua conta bancária guarne-

cida e a sua vivenda própria. E. sobretudo, a respeitabilidade. A honra. A 
falsa honra. Toda a sociedade se encontra reproduzida caricatamente nesta 

anti-sociedade e nas suas anti-leis. Ideologia reaccionária á qual se junta 

frequentemente o racismo! Bá ainda o mito - que não é tão mito como isso - 
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do malandrim cúmplice do polícia que acaba por o prender... E-se então for -

çado a recordar os bandidos que se puzerani ao serviço da Gestapo. como Piei' -

rot -le-Fou, as conivências do caso Ben-Barka, ou a canalha justiceira de 

"M- le -rilaudi t". 
A ilusão da convergência do combate anarquista e do banditismo desapareceu 

sem dúvida, tanto para o "primeiro" como para o "último" dos mandríns. Foi 

Erwan nergot, no seu livro"iandrin ou ta Fausse Légende". quem mostrou bem 

o mecanismo desta esperança perdida: Mandrin. o filho de camponeses, ataca-
va a Administração, os ricos, os militares. Tratava-se então de uma "luta de 

classes" antecipada, de um "Che Guevara" da revolução francesa morto quaren-
ta anos antes dela, ou de um anarquista antes do tempo? Para Bergot trata-

va-se, sim, de um contrabandista! "Liberais. humanistas, sociólogos. psica-

nalistas, revoltados, esquerdistas, santos e filósofos, espíritos sensíveis 

ou pensadores - todos vós brincalhões cerebrais - mil desculpas pela decep-

ção!!!" - escreve então Maurice Frot. 

Os caminhos permanecerão pois paralelos, por vezes com a ambivalência de 

um 3onnot... ou de um Jacob, de preferência. Pode-se ser o flagelo da socie-

dade de muitas maneiras. Quanto a questão de saber se os salteadores estarão 

connosco no dia da revolução... Bákunin enunciava assim essa possibilidade: 

"Ir ter com os bandidos, não significa tornar-se de modo algum um bandido 

como eles; não significa partilhar as suas paixões, os seus desnimos. os 	 a 

seus objectivos quantas vezes infames, os seus sentimentos e acções; signi- 
fica. sim, dotá-los de uma alma nova e despertar neles a aspiração de um 

objectivo diferente, de um objectivo popular". Permanece, no entanto, o pro- 	a 

blema que estes marginais levantam a revolução, pelo facto de não admitirem 
forçosamente os valores da anarquia. 

No sistema actua!, o anarquista - apesar de certa repulsa - sentir-se-à sem-
pre mais próximo do bandido do que do policia. Ele não pode esquecer que a 

multidão se atropelava para ver executar Ravachol, Caliemin, Soud,y e monier. 

Ele não pode esquecer o que Eomile Buisson disse, a 28 de Fevereiro de 195€. 

no momento de ser guilhotinado. àqueles que o rodeavam: "Então? A sociedade 
está contente convosco?! 

Françoise Travelet 

Sem pretender aos ter urna posição definitiva sobre o assunto deste texto, 

pareceu-nos no entanto importa rte a sua traduçao e publicaçõo em Portugal. 
'ara além de urna qualidade literária que esperamos a traduç nE'p tenha des-

figurado demasiadamente, tem para nós o mérito de abordar esta questo do 

banditismo e da violência nas suas relações ambivalentes e contraditórias - 
tudo o contrário. portiinto . dos deformantes esquematismos de raciocínio 
e grosseiras simplificações. 
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Foi um dos mais consequentes revolucionários anarquistas da outra geração. 

Nasceu em Coimbra em 1897 e aí viveu longo tempo, trabalhando de barbeiro 

e sendo um dos impulsionadores locais do sindicalismo da C.G.T.. 

Participou na célebre Conferência de Alenquer. em 1923. ficando a fazer 

parte do primeiro Comité da U.A.P. (União Anarquista Portuguesa), ao mesmo 
tempo que espalhava a sua colaboração escrita por periódicos como "A Bata-

lha", "O Anarquista". "Aurora". "A Comuna", etc. 
preso pela primeira vez em 1927. acabando por sofrer deportações suces-

sivas para as Ilhas. Angola e Timor. só regressando em 1932. 

Após o 18 de Janeiro de 34 - movimento em que desempenha activo papel - é 

de novo preso, condenado e deportado para os Açores e em seguida para o 

Tarrafal. Aqui, acaba por sucumbir às terríveis condições da detenção, fa-
lecendo a 27 de Março de 1938. fisicamente exangue mas ideologicamente in-
tacto. acreditando como sempre nos ideais da anarquia. 

Facto que ilustra a altura de carácter deste homem foi a atitude que tomou 
perante a polícia e os juizes, ao ser preso por participante tia greve insur-

reccional do 18 de Janeiro. Sendo apenas membro de um comité de acção regio-
nal de Coimbra (que causou de facto estragos e dores de cabeça ao regime 

fascista) Simões Januário chamou para si a responsabilidade principal da or -
ganização do movimento para proteger outros camaradas ainda em liberdade. 
Isso valeu-lhe a mais pesada de todas as condenações pronunciadas: 20 anos de 
prisão e degredo. Uma atitude aque define um homem. 
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O maior inimigo da arte é a cons-

ciência colectiva em todas as suas 

formas" 

Herbert Read nasceu em lorkshire, de uma família de agricultores. Estudou 

em galilax e Leeds. Entre os 15 e os 18 anos trabalhou num banco. Depois de 

ser desmobilizado completou os seus estudos, vindo a tornar-se conservador-

-adjunto do Victoria and Albert Muscum de Londres. Entre 1931 e 1933 foi pro-

fessor de Arte na Universidade de Edimburgo. De 33 a 39 ensinou nas Univer-

sidades de Cambridge. Liverpool. Londres e Harvard. 

Poeta e prosador, crítico de literatura, filósofo político e educador. Read 

"converteu-se" (termo que ele emprega no Meu Anarquismo. 1966) ao anarquismo 

depois da leitura da obra de Carpenter \on-Governemental Society, em 1911 ou 

1912. Depois desta descoberta lê Kropotkine. Bakunine. Proudhon. Tolstoi e 

Ibsen. 

Dentro da sua obra sobre arte destacam-se: O Significado da 4rte (edição em 

português da Ulisseia). A Filosofia da Arte Moderna (ilisseia) e A Arte e a 

Sociedade (Cosmos). ,0 seu livro mais conhecido é A Educação pela Arte (1943) 

no qual trata a educação numa perspectiva profundamente anarquista. Assim. 

Read está convencido que a educação, o desenvolvimento do indivíduo e a per-

sonalidade são, no mundo actual, uma das poucas contestações possíveis do 

indivíduo contra o estado. 

Sobre as ideias libertárias são de citar as seguintes obras de Read: Poesia 

e Anarquismo (1938). Filosofia do Anarquismo (1940). Paradoxo do Anarquismo 

(1941). Existencial ismoMarxismo  Anarquismo (1949). Revolução eRazão(53. 

O Meu Anarquismo (1966). 

"Uma civilização que. de maneira sistemática, recusa o valor da imaginação e a 

destrói, esta condenada a soçobrar numa barbárie cada vez mais profunda". 

Herbert Read. 1893 - 1968. 
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POLITICAL JUSTICE-1793 
Pode considerar-se que o anarquismo como filoso-
fia política foi formulada pela primeira vez em 
Inglaterra por William Godwin no seu t'Political 
Justice". 
Political Justice é um livro denso de fi1osofi1 

política, que se situa num momento do pensamento 
filosófico e político do liberalismo inglês(Lo-
cke);que se referencia no pensamento social fran-
cs(Montesquieu,Rousseau,Diderot);que se serve de 
um racionalismo desenvolvido desde o século ante-
rior(Descartes,Espinosa,lLeibniz)e se inspira no 
julgamento individual do protesiantismo. 
Estamos em pleno século de liberalismo e do ilu-
minismo.Assim é a partir da formulação de concei-
tos como:razo,natureza,indivíduo e propriedade, 
pelos pensadores políticos e filósofos dos sécu-
los XVII e XVIII que se ergue o edifício do libe-
ralismo e da filosofia das luzes.Do tratamento e 
das resoluçes das antinomias que este liberalis-
mo traz no seu seio: razão-natureza; indivíduo-so 
ciedade;igualdade-propriedade,as posiçes ir-se-
-hão radicalizando; e uma destas posições será o 
pensamento político de William Godwin,que irá ace 
ntuar mais os aspectos da razo,do individualismo 
da igualdade,no só a)pela execução de um raciocí 
nio lógico;b) pela aplicação do julgamento indivi 
dual; c) pelo desenvolvimento do conceito de"a ma 
ior felicidade para o maior número de pessoas", 
que fora formulado por Jererny Bentham(Londres 17 
48 - 1 832) dentro da tradição utilitária;mas sobre-
tudo pela importação de novos ideais sociais dos 
pensadores franceses. 
Para Godwin "politics" significa no só o funcio 

namento das instituiçes governamentais,mâs tam-
bém as bases morais das relaçes humanas em socie 
dade e diz-nos que o objectivo do Political Justi 
ce é "exclusivamente pelo seu uso político direc-
to e vantajoso veículo de desenvolvimento moral". 
Existe em Godwin uma problemática moral fundamen 
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O êxito de "Political Justice" foi estrondoso.A 
fama que lhe adveio teria sido da época em que 
saíu.As ideias revolucionárias estavam a espalhar 
-se entre a búrguesia,as classes operárias e tam-
bém os intelectuais.Cottudo o que poupou Godwin de 
problemas com o governo de Pitt foi que este 
achou que um livro que custava três guinéus,era 1 
n6cuo pois que as classes interessadas no teriam 
dinheiro para comprá-lo.Mas na verdade P±tt enga-
nava-se.Na Escócia e na Irlanda apareceram ediç-
es piratas a baixo preço,enquanto que nos distri-
tos industriais e em muitas cidades os artesãos e 
operários formaram clubes pelo simples motivo de 
comprarem o livro e de o lerem em voz alta. 
A repressão contra a "esquerda" começou logo ap-
ós a publicação de "Political Justice".Alguns dos 
melhores amigos de Godwin foram presos.Godwin de-
fendeu-os mas atacou também as associaçes politi 
cas da época,publicando um folheto em 1795.A par-
tir desse momento a importância política de God-
win desfez-se e uma das acusaçes que lhe faziam 
os políticos era que Godwin era um visionário. 
Godwin recebeu várias acusaçes ao livro "Poli-
tical Justice",especialmente de Malthus a quem 
ele respondeu mais tarde.Malthus tinha tentado 
destruir as bases do "Political Justice" usando a 
teoria do crescimento das populaçes numa razão 
crescente à do aumento dos produtos alimentares. 
Existe uma tradução da resposta de Godwin a Mal-
thus feita por um Português,Francisco Solano Cons 
tâncio5  em 1821,tendo este feito também um artigo 
apoiando a resposta a Maithus. 
Godwin escreve a seguir o segundo melhor livro 
da sua vida:"Caleb Williams".Ele diz que este seu 
romance apareceu na mesma altura em que eclodiu a 
repressão das liberdades em Inglaterra.Ele faz de 
Caleb Williams um indivíduo vítima da sociedade 
que fez dele um criminoso e em última análise é a 
condenação que Godwiii faz da injustiça do homem 
para com o seu semelhante. 
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NOTA DE (TE ITURA 

PAUL GOODi\\ E A  RECONQUISTA DO PRESENTE 

Por BERNARD VINCENT 

traduzido e publicado pela VIA EDITORA. Lisboa. 1978 

q livro apresenta uma visão geral e organizada do pensamento de Paul Goodman 

a ta4 ponto que o seu autor "desaparece" do texto, ou melhor assume-se intei-

ramente na argumentação de Goodman. E isto, consegue-o com virtuosismo. ele-
gancia e interesse para o leitor. 

A tecnologia e a organização das sociedades do nosso tempo são os elementos 

centrais do pensamento crítico de Goodman. Tomando como alvo Jacques Eliul 

(in La Téchnique. ou Fenjeu du sfecle) - mas poderia ser, no fundo. Galbrai11 

o visado - Goodman interroga o "porquê" e o "para quê" dessa técnica, ilumina 
a história que lhe é anterior e acaba por identificar o Sistema Organizado 

como o inimigo da nossa civilização humana. Mas é, mesmo assim, mas comedido 

que Illich (seu discípulo) na condenação dos instrumentos, tendendo a identi-
ficar sobretudo as suas funções. 
Ao culto do sistema organizado dá Goodman o nome de "Sociolatria" - uma es-

pécie de religião comum tanto ao capitalismo de estado como ao socialismo de 

estado, que assenta em elementos interligados, como o "nível de vida", a "a-

lienaCão" e a "segurança" - que são os falsos sintomas de um falso espírito 

científico que cortou as suas raízes de uma "filosofia de vida". Aqui. por 
exemplo, também o marxismo seguiu num caminho errado caindo na mesma ratoei-

ra da sociolatria. 

Inquirindo percutantemente os mecanismos modernos do trabalho e do trabalha-

dor. Goodman chega a consideração do papel central que hoje desempenham a guer-
ra mesmo potencial) e o estado centralizado, no sentimento de impotência e 

de impasse a que se chegou, parecendo não haver outra alternativa senão a de 

um inelutável fascismo democrático. 

Enfim, no final da primeira parte do livro ("Do impasse ao milagre"). Goodma 

interroga se sobre uma espécie de crise religiosa, que desta situação deriva. 
O jovem, por exemplo, tornou-se hoje um exilado na própria pátria, pelo que 

é fundamental perceber o significado profundo dos fenómenos hippies ou da de-
linquência juvenil, e é ainda como "protestantes de uma nova reforma" que ele 

anal iza os movimentos radicais da juventude dos anos GO. 
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A segunda parte do livro ("Os caminhos da convivenc ial idade")reune. pois, 

as perspectivas de alternativa ao Sistema Organizada a partir da proposição 

goodmaniana da anterioridade de uma natureza humana. Relançando um debate já 

quase encerrado, e distinguindo-se do percurso de um Marx. de um Sartre ou 
mesmo de um Morin, Goodman define no homem três funções naturais fundamen 

• tais: a função criadora; a função sexual; e a função comunitária. 
?ara tornar livres e realizadas plenamente estas funções. Goodman reclama 

a necessidade de uma sociedade, de um meio social simultâneamente científico 

e humanista, através do uso de uma ciência e uma tecnologia moralizadas. O 
oposto-possível do Sistema Organizado é uma sociedade descentralizada, comu-
nitária e convivencial. 

G anarquismo de que Goodman se reclama é um anarquismo da autonomia, do "do 

your thing" ou da "autogestão". 

fianto 'as vias de acesso a um tal estado de coisas. Goodman aponta duas, com-

plementares: o radical-reformismo é a primeira (começando por criticar o mar - 

xismo-leninismo. diz sentir-se mais próximo de Kropótkin do que de Bákunin). 
Em seguida disserta inteligentemente sobre a"função revolucionária do conser- 
vadorismo". "O sonho do revolucionário é poder, enfim, ser um conservador na 
cidade ideal!"- ao mesmo tempo que acha que se devé reformar o reformável. 

Diz, por exemplo, que "não está disposto a corrigir a natureza humana, mesmo 
segundo as suas pretensões. nem tão pouco a fazer uma cruz sobre a cultura 
do mundo ocidental". E. por outro lado, acrescenta que o objectivo da poli 

fica não será produzir uma boa sociedade, mas uma sociedade tolerável. 

A segunda via, a da revolução libertária, começa com o que Goodman chama a 
resistência cívica (preferentemente a uma "desobediência civil"). Quanto a 
violência, ele distingue entre uma violência natural (sã. inevitável pela 

existência do "contacto") e uma violência contra-natura. Ela não é pois um 

meio, um instrumento, que possa ser indistintamente utilizado para isto e 

para aquilo. 

Goodman lançou em 1945 um "programa libertário*em  6 pontos, exemplo de 

radical-reformismo e de "arrancador" de um processo de desordem criadora. 

Finalmente Goodman considera que a acção libertária deve constituir-se 

volta de três eixos de movimentação: a recrudescência de um populismo e 
não do classismo imperante no último século); opapel revolucionário da ju - 

ventude como contra-força, ou anti-poder); e o regresso a uma autenticidade 

profissional. 

Ficha: Paul Goodman - ri. 1911: f. 1972. Judeu. universitário e doutor. Con 
tra-cultural; inconformista sexual. Uma dezena de livros principais, ensaios 

sobre a sociedade moderna. Uma enorme influência entre a juventude contesta 

tária americana. 

40 



* PROGRAMA LIBERTÁRIO 

1 É trair a sociedade livJ'e, aceitar um emprego que não actualize e promova 

as nossas capacidades humanas. nem transcenda a divisão sistemática e irre-

flectida do trabalho. 

2 * É preciso reconsiderar o nosso nível de vida, distinguindo o que é verda-

deiramente útil a nossa subsistência daquilo que nos submete a emulação. a in-

segurança emocional e ao sentimento de inferioridade engendrados por insti-

tuições exploradoras e uma publicidade opressora. 

3 	É preciso permitir, e encorajar, a satisfação sexual dos jovens - crian- 

ças e adolescentes 	a fim de os libertar da sua angústia e da sua sub- 

missão a autoridade. 

4 É necessário exercermos directamente, em pequenos grupos, o nosso direi-

to de iniciativa em tudo o que, na vida comunitária,, nos diz respeito em 

alto grau (O alojamento.o arranjo dos bairros, a escolaridade, etc). 

5 - ilatio que vivemos num mundo alienado, temos que analizar e purgar mutua-

mente as nossas almas a fim de não mais nos considerarmos culpados ou ins-

trumentos de conspiração ou actos ilegais ditados pela nossa natureza co-

mum. 

6 - É preciso desembaraçarmo-nos progressivamente de tudo o que se ligue com 

a guerra. 

W5tftflJ1 Çf)J)f)J1J 
SUGESTÔES DE LEITURA ESTIVAL: 

RELEMBRANDO E COMENTANDO - Memórias de um operário corticeiro 

de José dos Reis Sequeira 

O SEGREDO DAS PRISÕES ATLÂNTICAS, de Acácio Tomás Aquino 

dois interessantes livros das Edições "A Regra do Jogo" 

a revista SUBVERSÃO INTERNACIONAL. n 0  5. que custa 25$00. 

e a sempre bela A - Rivista Anarchica, onde se vem desenvolvendo um impor-

tante debate sobre ética e violência, 

(Podemos satisfazer eventuais pedidos, bem como títulos das Edições Anti-

stato, de Milão, como já anteriormente anunciámos) 
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ACTUALIDADE 

F. I. C. E. D.L. 

Constituiu-se na última páscoa em Marselha uma Federação Internacional de 
Centros de Estudos e Documentação Libertária, a qual se propõe preservar e 
tornar acessível o património cultural do movimento libertário internacional 

e coordenar e desenvolver a actividade dos centros aderentes, que são. entre 

outros: o Instituto Internacional de História Social (IISG) de Amsterdão; o 

Centro Internacional de Investigações sobre o Anarquismo (CIA), de Geneve; 

o Centro de Estudos Libertários G. Pineili, de Milão; o ADÍZ de 'etzlar. Ate-

manha; o CDL de Lyon e o CPCA de Paris: o Centro de Documentação Histórico-

-Social, de Barcelona; etc. 

Esta nova estrutura publica um boletim regular. ANARtHIVES. e daqui aprovei-
tamos para repetir um apelo já por nós veiculado.* o de que os companheiros e 

grupos libertários portugueses se não esqueçam de enviar pelo menos um exem-

plar de todas as suas formas de expressão escrita (panfletos, jornais, carta-

zes. etc) para o C.I.R.A. - C.P. 51 - 1211 Geneve 13 - SUIÇA (C.H.) 
Aplausos. pois, para esta bela iniciativa! 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOBRE AUTOGESTÃO 

Tal como havíamos informado no nosso N° 12. esta Conferência terá lugar de 

28 a 30 de Setembro em Veneza, após minuciosa preparação e por iniciativa dos 
companheiros do Centro Studi Libertari G. Pineili/Rivista 4narchicO. 

A UWIA colaborou com um sintético texto sobre as experiências autogestio-
nárias em Portugal. o qual será publicado no próximo número da nossa revista. 

tirJ(# 
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1& ENCONTRO INTERNACIONAL DE GRUPOS EDITORES DE RESISTAS ANARQUISTAS 

Este encontro fora originariamente proposto pela nossa revista. Infelizmen-
te. razões essencialmente financeiras impediram-nos de nele participar. 
Teve lugar em LYON. França, com a presença de vários grupos editores euro-

peus. Dele saiu fixado um 2 0  encontro, em Milão, no próximo ano, bem como 
uma outra iniciativa, em Paris, em Novembro próximo, subordinada ao tema: 
consenço. dissenço. repressão. 

EXAMES E GREVES 

Para além da "crise governamental", o início do verão 79 foi marcado por vá-
rias greves duras (transportes, mineiros, etc) e pelo "escândalo" dos exames 
do secundário. 
Se a situação económica que é feita aos trabalhadores justifica aquelas ac-
ções, já o mesmo se não pode dizer da forma demissionária como eles deixam 
os seus "representantes sindicais" negociar isto e aquilo e decretar as formffi  
de luta convenientes. Sobretudo em sectores como os transportes públicos, há 
meios de "greve activa" bem mais próprios a estabelecer uma solidariedade tra' 
halhadores-utentes do que a greve-paragem tradicional. 
Quanto ao "roubo dos pontos", onde estará o espanto? o exame significa a se' 
lecção daqueles que irão ser os beneficiários de um sistema social caduco e 
daqueles que, em diversos graus, irão ser as suas vítimas. Quando é que as 
pessoas perceberão mesmo estas coisas e aplicarão um realissimo P3OYCOTE a 

tais instituições??!! 

E... 
ELAS AÍ VÊM... 	AS ELEIÇES!!! 

ou da necessidade de comprar algodão para os ouvidos. 

Disso também falaremos no PRÓXIMO NÚMERO. 	Até Outúno 

43 



SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL 

Quatro casos colectivos parecem chamar especialmente a nossa atenço: 

Caso Scala - ESPANHA - Devem ser julgados este verão os acusados do crime de 
incêndio do cabaret Scala. de Barcelona, em Janeiro de 78, onde pereceram 
quatro empregados. Trata-se de militantes libertários da C.N.T. que foram 

torturados e têm protestado a sua inocência. 1 ('.N.T. apoia a sua defesa. 

rensagens ou outros contactos podem ser feitos para os seus comités pro-

-presos. 

ITALIA - Repressão aos meios da autonomia. Com  a prisão de Toni Negri. Ores-
te Scalzone, Emilio Vesce e outros uniersitários acusados de ligações iguer-
rilia urbana e as B.R.. assistiu-se a um salto na escalada repressiva dos sis-

temas democráticos. Para além da aparente inadequação lógica entre os projec-

tos políticos desta "área da autonomia" com a dos "brigadistas", o que aqui 

está sobretudo em causa é o ataque a posições ideológicas revolucionárias e 
o facto de os processos expeditivos policiais atingirem já aqueles "domínios 

da cultura e da inteligência" de que eram exemplo típico as personalidades e 

instituições universitárias. As prisões destes teóricos da "autonomia" são 

mais um passo na instauração progressiva de uma espécie de fascismo democrá-
tico cada vez mais visivel na Europa (A propósito: Astrid Proll sempre foi 
extraditada pela G.B. para Alemanha. em finais de Junho). 

ANGOLA - O "reforço do papel dirigente da classe operária" traduz-se pela 

prisão e tortura de muitos indivíduos, em grande parte antigos militantes da 
luta de independência, agora em desacordo com os métodos ou a linha do novo 

poder. A chantagem do "alinhamento com posições da reacção" não nos impede 

de protestar contra estes casos de arbítrio político e policial - consequên-

cia inevitável, afinal, de todas as revoluções que substituem uma dique do-

minante por outra. 

PORTUGAL - Foi há um ano que começou a vaga repressiva contra militantes da 

área do PRP e que só agora começam a ser julgados - ilibados uns. condenados 

outros sempre sob a hipócrita acusação de "delitos comuns". Independente-

mente do nosso acordo ou desacordo quanto aos actos e as ideias destes mili-

tantes, daqui lhes oferecemos a nossa solidariedade moral, enquanto pessoas 

vítimas da "razão de Estado", esperando que ainda nos venhamos a encontrar 

lado a lado na luta por uma sociedade onde não caibam prisões, de qualquer 

espécie. 

* * 
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SUMÁRiO 

RESUME 

re numéro debute par un editorial consacré à des questions immédiates dans 

Ia lutte sociale au Portugal : 1 anti-nucléaire - les droits de Ia femme - 

lobjection de conscience et lantimilitarisme. Ii y a un autre article 

inédit sur Wiiliam Godwin et son oeuvre, surtout dans le camp de Féduca-

tion et de Ia philosophie politique. On trouve encore des traductions du 

compte-rendu du Congrs Anarchiste de Londres, de 1958. et d'un article de 

F. Traveiet "fltnarchiE et banditisme". Ii se termine aec les sections 

•abituelles. comprennant une présentation critique de Ia pensée de Paul 

Good mann. 

S UM MAR 1 

This number begins W1tIL an editorial on the problems of social struggie in 

Portugal: anti-nuclear power - women rights - consciencious' objectors and 

anti-militarism. It has another article. an  original on William Godwin and 

tis work. partkcularly about Education and Political Philosophy. TLis num-

er also presents transiations from the minutes of the Anarchist Congress 

of London. in 1958. and of an article by F. Travelet ".4narcliy and Banditism 11. 
It finish up with its usual sections including a critical presentation of 

Paul Ooodmann' s thought. 

RESUMO 

Ci tiu numero de nia Itevuo Romencias per êefartikolo dedieita ai tujaj 

problemoj de Ia socia lukto en Portugalio: antinuklea - virinaj rajtoj - 

soIdatirifuzo pro konsciencaj motivoj - kontrai militarismo. 

Estas tute nova artikolo pri Godwin kaj lia verkaro. nome pri Ia edukada 

kampo kaj politika filozofio. Aukaú estas tradukajoj ei Ia raportoj de Ia 

Anariisma Kongreso okaziuta en Londono je Ia 1958 - a kaj ei artikolo de 

F. Travelet "Anarkiismo kaj Banditismo". 

Gi finias per Ia kutimaj fakol. enhavante kritikan prezenton pri Ia penso 

de Paul Goodmann. 
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PEDIDO ! 	última hora! 

"Jovem de 24 anos, preso em Coimbra. deseja correspondência com acratas, 

libertários. anarcas. 

Estou 21 horas por dia fechado, numa cela onde posso ler coisas boas 

que não tenho e que agradeço a quem me mandar temas sobre electrónica. 

rádio, acracia, anarquismo, etc... assuntos dentro desta linha." 

António J. A. B. í1. « Recluso 132 

Cadeia Penitenciária 	3049 Coimbra Codex 

NARQU IA MADE IN U°S°A° 

Tditámos um pequeno folheto com este título (4 páginas), como su-
plemento ao N° 10 d'A Ideia. Satisfazem-se pedidos pelo correio, 
ao preço de 3.50escudos que podem ser enviados em 9los). 

Todos os artigos nEio assinados so da autoria colectiva do grupo editor. 

Assinatura anual, correspondente 
a 4 números, e as brochuras pu-
blicadas em suplemento: 

100 Escudos 

Para assinantes no estrangeiro: 

20 Francs F. - 2500 lire 24  

5 dollars US - 200 pesetas. 

o pagamento pode ser feito em 
papel-moeda, por vales de correio 
ou cheques, enviados em envelope 
endereçado (bem como toda a cor-
respondência) a 

A IDEIA 

Apartado 3122 

1303 Lisboa Codex 



Paulo Guimarães
MOSCA



O QUE NOS distingue 

A reivindicação, genérica, da herança histórica do movimento anarquista ou 
libertário, nas suas múltiplas facetas e mais altas aspirações: liberdade, 

solidariedade, autonomia e federalismo. Dentro disto, é-nos simpática uma 

linha de conduta que poderemos designar por anarquismo social, teorizada por 

homens como Bákunín, Malatesta ou Berneri, e concretizada no terreno das rea-

iizações sociais nos momentos de maior vigor colectivo das revoluções mexi-

cana, russa e espanhola do nosso século. 

- A convicção de que o mundo actua! caminha inexoravelmente para formas cada 

vez mais impiedosas de sujeição dos individuos, para a degradação acelerada 
da convivência social e do meio natural, A Óposição contemporânea capitãiis-

mo privado / socialismo estatal é, mais do que nunca, uma falsa alternativa, 

pois não passam de dois. modelos de gestão de uma mesma lógica económica e so-

cial, através de métodos de dominação política semelhantes. Só uma profunda 

revolução social poderá criar uma verdadeira alternativa devida. 

- A vontade de compreender a realidade social e de agir sobre ela no sentido 

de soluções libertárias, sem preconceitos e apenas na observância dos gran-

des princípios do pensamento anarquista. Procuramos assim participar nas lu-

tas sociais que se possam inserir nos nossos objectivos mais longínquos, na 

medida das nossas possibilidades, e desde que o método de acção fundamental 

seja a acção directa dos próprios interessados, 

-A escolha de privilegiar o campo das ideias, da formação teórica e ética, e 

da criação cultural, como actividade especificamente anarquista. Somos. não 

obstante. favoráveis ' t organização, seguindo no essencial os conceitos mala-

testianos sobre esta questão. Sendo de expressão portuguesa, procuramos 

actuar em consonância com esse espaço cultural e histórico, sem no entanto 

nos fecharmos nele. 

-A opção fundamental 'do querer a anarquia através da anarquia - isto é, uma 

sociedade organizada livremente, sem autoridade nem violência - em que é o 

indivíduo concreto o ponto de partida e o ponto de chegada desta utopia, 
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