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EDITORIAL 

Com este número A Ideia inicia uma nova fase da sua vida. Passa da-
quele tipo de confecção artesanal a que os leitores fiéis se haviam habituado, 
a uma fórmula mais profissionalizada que não chega, apesar de tudo, para lhe 
dar um qualquer carácter industrial ou comercial, na maneira de a fazer e 
difundir. 

Mas para além do suporte material, há o interior, o conteúdo. Revista 
de cultura e pensamento, ela procurará, cada vez mais, ter aquele carácter 
aberto, de saudável confrontação e debate, que em geral se recusa às publi-
cações doutrinária. E, contudo, A Ideia não deixa de ser uma delas. 

Já hoje apresentamos trabalhos, escritos propositadamente para esta 
revista, por portugueses e estrangeiros, que se colocam francamente dentro 
do campo libertário, mas onde é menor a preocupação da "etiqueta". Será 
nossa constante preocupação alargar sempre mais o número e variedade dos 
nossos colaboradores - e dos temas abordados - dentro de um critério de 
qualidade inalterável. A Ideia aspira vir a ser uma referência iniludível 
no panorama cultural de língua portuguesa, marcando a sua presença li-
bertária neste aproximar de fim de século. 

O presente número é dedicado ao sindicalismo. Já no nosso n.° 3 tínha-
mos consagrado largas páginas à questão do anarco-sindicalismo, mas, de 
toda a evidência, a sua importância justifica plenamente esta escolha. Acres-
ce que os trabalhos então apresentados tinham uma forte dominância his-
tórica: destinavam-se a dar uma primeira informação (nomeadamente através 
da apresentação de documentos) sobre a importância desta corrente ideo-
lógica no movimento operário. 

Agora, o critério foi o de procurar ajudar à reflexão sobre o que são hoje 
os sindicatos e quais as perspectivas que eles nos abrem. E sabido que esta 
revista nunca se definiu como anarco-sindicalista. Mas tão pouco somos 
anti-anarco-sindicalistas. E o próprio facto de criticarmos o sindicalismo 
actual, qualificando-o de essencialmente reformista e integrador, tão pouco 
pode automaticamente significar que sejamos anti-sindicalistas. 

Somos libertários, provavelmente pacifistas, e também sociais. Isto 
poderá querer dizer que - não sendo este o nosso campo de actuação - nos 
parece contudo que todas as oportunidades devam ser aproveitadas para es-
palhar entre as pessoas - o povo - as sementes das ideias, dos comporta-
mentos e das soluções libertárias. E se não fôr possível hoje uma organização 
anarco-sindicalista, talvez o sejam certas práticas anarco-sindicalistas. 
Ou talvez seja preferível um mais modesto sindicato auto-gestionário ou li-
bertário, do que a penosa sobrevivência de certas seitas ultra-ideologizadas. 
Nenhuma certeza temos sobre isso. 

Mas onde quer que seja, no sindicato ou na cooperativa, no trabalho 
ou na escola, no bairro ou na aldeia, - há sempre uma maneira de ser livre. 
Ou de sonhá-lo. E de o mostrar aos outros. 



grupo solidário como representação dos trabalhadores 
e a discutir e fixar com aquele, por contrato, as condi- 
ções de trabalho. O mesmo ethos que o orienta há-de 
ser também válido para nós: negócio é negócio e o 
acordado é o acordado. Esta é a linguagem que o patrão 
compreende, porque é a sua propria linguagem. ( ... ) 

O sindicato cresceu e fortaleceu-se ao abrigo de uma 
filosofia pragmática, cujos princípios derivam da ética 

(3) Goetz 	Briefs: económica". (3) Este pragmatismo, esta necessidade 
Sindicatos 	de absoluta de traduzir em objectivos materiais imediatos 
Ontem e deHo- a insatisfação ou as aspirações dos seus componentes 
jeDeifos 
1976 	' é um dos traços marcantes do sindicato, então como 

hoje. Se a acção sindical inclui certamente elementos 
ideológicos, não há sindicato algum que possa fazer de 
uma ideologia o motor da sua actividade quotidiana. ,  

Em segundo lugar, deve assinalar-se a qualidade 
de associação voluntdria que essencialmente presi- 
diu à génese e desenvolvimento do 	sindicalismo. 
Falando de Portugal. 	Vasco Pulido Valente refere 
que "o movimento sindical português surgiu, por - 
tanto, como um movimento sindical de "associação", 
um dos poucos movimentos da nossa história a bro- 
tar espontâneamente (i. e., sem um núcleo central 

(4) in "O Movimen- gerador e directivo) da sociedade civil". (4) 
to 	Sindical 	Por- 
tuguês" 	na re- 

, 	 - 

vista 	Prospecti- tivos económicos e associação voluntária e represen- 
vas, n. ° 	1, 	1980 tativa - são suficientes para se poder distinguir 

o fenómeno sindical daquelas situações onde se trata 
de mero aparelho estatal obrigatório de enquadramento 
dos trabalhadores: corporativismo fascista ou nacional- 
sindicalista; e sindicatos oficiais dos países de leste. 

Para um analista clássico do sindicalismo, Peri- 
man, o modelo de desenvolvimento deste último 
depende, em cada caso, da combinação de três fac- 
tores: o tipo de mentalidade do operariado, assente na 
consciência das "oportunidades limitadas de empre- 
go"; o grau de ascendência da mentalidade intelectual 

(5) Sehg Perlman: A 
Theory of Labor sobre o movimento sindical; e finalmente a resistência 
Movement, 1928, oposta pelo capitalismo. (5) Esta última é, para outros 
citado por Carlos autores, determinante. Partindo, das orientações de 
Fernandes de Ai- Touraine (que caracterizam a acção operária segundo 

dicalismo 	: 
a sociedade global onde se 	inserem), 	poder-se-ia 

IFST, 	1977 	(2 1 por exemplo construir uma tipologia que combinasse 
vols.) sucessivamente o género de classe dominante - uni- 



ficada ou dispersa - que o movimento operário encon-
tra; o tipo de sistema político vigente - rígido ou fle-
xível; e a dinâmica da expansão económica - fortë 
ou fraca - para daí promanar a apreciável variedade 
de acção operária que, segundo os países e as épocas, 
se podem encontrar. A título ilustrativo, poder-se-ia 
dizer que a acção operária em Portugal, nos anos 50, 
"resultaria" de uma classe dominante unificada, 
um sistema político rígido e um fraco desenvolvimento 
económico, enquanto que, actualmente, "resultaria" 
de uma classe dominante dispersa, um sistema polí-
tico flexível e um igualmente fraco desenvolvimento 
económico. 

Outra distinção que se encontra com frequência 
é entre sindicalismo de oficio e sindicalismo de indils-
tria. (6) Obviamente, as formas de organização adopta-
das pelos trabalhadores evoluiram em relação com a 
tecnologia e os sistemas de trabalho, os quais foram 
configurando sucessivas estruturas diferenciadas 
da mão-de-obra: basta pensar no desaparecimento, 
em poucas décadas, de profissões centenárias, e na 
constante criação de novas qualificações, profissões 
e carreiras. Maliet, por exemplo, faz corresponder 
ao sistema profissional de trabalho (fase A, de Tourai-
ne) o sindicalismo de ofício; à fase de transição (B), 
marcada pela grande produção de massa, o sindica-
lismo de indústria, onde predominam os trabalhadores 
pouco ou nada qualificados; e finalmente ao sistema 
técnico de trabalho (C), automatizado, o sindicalismo 
de empresa. (7) Esta análise, se bem que interessante, 
está longe de ser satisfatória. Por um lado, é dela que 
se deduz, com ligeireza, que o declínio da influência 
anarquista nos sindicatos foi "historicamente deter-
minado" pelo sucumbir do sindicalismo de ofício 
perante o de indústria. 

Ora se é certo que o primeiro apresenta mais de 
um traço coincidente com a idiossincrasia do militante 
anarquista, não podemos esquecer que o sindicalismo 
libertário foi quase sempre precursor da passagem da 
estrutura de ofício à de industria. E por outro lado, 
não há ainda provas suficientes que habilitem a consi-
derar como dominante da fase C o sindicalismo de em-
presa; basta lembrar certas tendências categoriais 
e neo-corporatistas modernas. 

(6) Ver 	nomeada- 
mente 	Michel 
Collinet 	Esprlt 
du syndicBllsme, 
Ed. Ouvrières, 
1951. 

(7) Serge Mailet: La 
nouveile classe 
ouvrlêre, Seuil, 
1969 
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das grandes massas populares, não já excluídas 
social e culturalmente (e reprimidas ao canhão quando 
se rebelavam), não já totalmente fora do Estado como 
antigamente, mas pelo contrário integradas nele, 
pese embora a conflitualidade que não deixam de lhe 
trazer. A planificação da força de trabalho supõe a 
existência de sindicatos, capazes de serem "interlo-
cutores válidos" capazes de compreenderem a "ne-
cessária austeridade para salvaguardar a economia", 
mas também aptos a arrancarem para os trabalhadores 
melhoramentos palpáveis que atenuem a sua insatis-
fação estrutural. Pode pois estar-se de acordo com 
o redactor de S.I. quando escreve que "os sindicatos 
não estão simplesmente acomodados ao capitalismo, 
porque são, na essência, basicamente reivindicativos. 
Os aumentos de salários estão por natureza contidos 
na lógica da perpetuação do trabalho assalariado 
ao não procurarem a sua supressão". (9) 

No artigo aqui também inserto, (10) Luciano 
Lanza descreve claramente este processo e os limites 
que impedem uma total integração e domesticação 
do sindicalismo. Com  efeito, se a função negociadora 
predomina e aparece quase exclusiva no que toca à con-
tratação colectiva, onde a arma da luta, da acção direc-
ta, só é brandida enquanto ameaça e último recurso, 
não é menos verdade que, na aplicação quotidiana 
das condições de trabalho, salários, etc, o instrumento 
sindical é muita vez eficaz na defesa dos trabalhadores, 
individualmente frágeis perante o poder empresarial. 
Daí que os delegados sindicais sejam tantas vezes 
exemplo de combatividade e suscitem a admiração 
dos seus colegas de trabalho. Daí também - a a actua-
lidade ajuda-nos, como o exemplo da Polónia - que a 
autonomia sindical e a arma da greve possam aparecer 
como uma garantia ou um recurso capaz de obter 
largo consenso entre trabalhadores das mais diversas 
convicções. 

Não resistimos aqui à tentação de uma longa 
transcrição que nos parece ilustrar perfeitamente a 
nossa tese: "O debate (sobre a questão dos sindica-
tos) dura há tanto tempo no movimento revolucionário 
sem que jamais tenha sido possível terminá-lo satis-
fatoriamente, que deveríamos interrogar-nos se não 
se tratará, de facto, de uma falsa questão. 

(9) Subversão Inter-
nacional, n° 5, 
1979 

(10) Luciano Lanza: 
"O que é o 
Sindicalismo 
hoje em Itália" 
in 	A 	Ideia, 
n° 18-19, 1980 
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Escolher o sindicalismo é arriscar-se fortemente 
a entrar na reivindicação ao dia-a-dia e descobrir-se 
parte integrante do sistema; rejeitar o sindicalismo 
é, fora das lutas em períodos agudos, cortar-se dos 
trabalhadores e finalmente contentar-se em teorizar 
no seio de seitas marginais. 

O sindicato é reformista por definição - e o sin-
dicato dito revolucionário só o é pelas suas opções 
socialistas a médio ou longo prazo e pelo primado 
concedido à acção directa das bases; na sua prática 
quotidiana, o sindicato só pode trabalhar a partir da 
reivindicação, a qual é no início essencialmente re-
formista. Ao recusar a prática reivindicativa e ao pre-
conizar a luta revolucionária sem compromisso com 
o inimigo de classe, ele deixa de ser sindicato para se 
tornar numa organização política mais ou menos 
grupuscular. ( ... ) 

O próprio processo revolucionário não tem outro 
ponto de partida (se não a dinâmica reivindicativa). 
Isto na condição de ter o adversário cometido algum 
erro magistral - reacção demasiado brutal que une 
a frente trabalhadora em vez de a demolir ou enfra-
quecer; declarações intempestivas que lançam, óleo 
sobre as chamas; intransigência e recusa de negociar, 
etc. Na medida em que o adversário sabe ceder sobre 
pontos secundários para preservar o essencial, a amea-
ça revolucionária cede o passo à negociação e as 
burocracias sindicais retomam as suas funções de con-
ciliadores e de parceiros sociais". (11) 

Desta análise não se segue, obviamente, aquela 
conclusão que, desde Lénin, tiram todos os vanguar-
distas: "Os sindicatos não têm nem podem ter - vis-
tas as suas tarefas, composição e o carácter do seu 
recrutamento - um programa revolucionário acabado; 
é por isso que eles não podem substituir o partido". 
(12) Nem - acrescentamos nós - que o partido 
fosse "o dos anarquistas"! A referência não é dis-
cipienda, tendo em vista as polémicas históricas 
que se travaram, por exemplo, no seio da velha C.G.T. 
portuguesa (13) ou na CNT espanhola, nos anos 30 e 
mesmo na actualidade. (14) Mas esta questão abre-nos 
a porta para a outra, mais geral, das relações do anar-
quismo com o sindicalismo, com que finalizaremos 
esta incursão. 

(li) Erdna, in Co-
mune Libre 
n°4,1973 

(12) Léon B. Trots-
ky: A Agonia 
do Capitalismo 
e as Tarefas 
da IV Interna-
cional (Progra-
ma de Tran-
sição), 1938 

(13) Vejam-se 	as 
diatribes 	de 
Bento Gonçal-
ves contra os 
"chefes anarco-
-sindicalistas'' 
no jornal O Pro-
letário, 1929-
-1930 

(14) A FAI esteve 
sempre no cen-
tro destas po-
lémicas: 	nos 
anos 30 digla-
diando-se com 
os 	'treintis- 
tas", a quem 
acusavam de 
desviar a CNT 
para o refor-
mismo. Agora, 
acusados 	de 
manipular a or-
ganização, por 
parte dos parti-
dários de uma 
"CNT = or- 
ganização 	li- 
bertária 	glo- 
bal". 



(16) Da 	polémica 
com Monatte, 
no Congresso 
Anarquista de 
Amsterdão, 
1907. 

(17) D. A. Santilián: 
La FORA: Ideo-
logia y Trayec-
tona, 	(1933) 
1971 

remetem mais para a solidariedade moral a que se re-
ferira Malatesta. como fundamento estrutural do anar- 
co-sindicalismo espanhol. Dissera aquele doutriná-
rio anarquista, anos antes, que "a solidariedade, 
na sociedade actual, só pode ser o resultado da co-
munhão num mesmo ideal. Ora, é o papel dos anar-
quistas o de desperdar para ele os sindicatos, orien-
tando-os pouco a pouco para a revolução social - mes-
mo com o risco de prejudicar essas "vantagens imedia-
tas" de que eles se mostram hoje tão gulosos." (16) 

De resto, é ainda possível progredir numa escala 
de "densidade ideológica anarquista", quando secon-
sideram os diferentes exemplos históricos. Seria 
legítimo qualificar de sindical-anarquismo, e não 
mais de anarco-sindicalismo, o caso da FORA (Federa-
ção Obrera Regional Argentina). Embora praticando 
um federalismo associativo muito puro à base de ofí-
cio, esta organização era mais uma "expressão do anar-
quismo operário militante, claramente orientado 
para os princípios e finalidades anarquistas (...) corres-
pondendo mais a um fundamento ideológico do que a 
um sentimento classista". (17) 

Colocando de novo a questão na actualidade, 
a pergunta que se pode fazer, aquela que salta na es-
pontaneidade de qualquer discussão, é se, sim ou 
não, o anarco-sindicalismo é hoje ainda possível, ou, 
num segundo tempo, qual a forma possível de um 
sindicalismo libertário. As confrontações internas que 
nos últimos anos agitaram a CNT e os meios liber-
tários de Espanha têm como pano de fundo (raramente 
bem explicitada) esta importante questão. 

Como nos faltam dados para analisar devidamente 
o panorama sindical do país vizinho, não podemos 
apoiar-nos em elementos factuais para uma tentativa 
de balanço desta nova CNT que, deve dizer-se, sur-
preendeu muitos observadores que a julgavam já uma 
"relíquia" do passado. Porém, surge-nos relativa-
mente clara uma crise de identidade da organização 
sindical, que a CNT quer continuar a ser, tal como no 
passado, e as exigências que a prática quotidiana 
exige hoje de um sindicato, num país de capitalismo 
desenvolvido como é a Espanha. Contratos colectivos, 
delegados sindicais, legislação laboral, pressão sobre 
as autoridades políticas, intervenção maciça do Estado 
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na economia - são elementos de base que se não 
podem iludir, sob pena de completa ineficácia e, por- 
tanto, de abandono por parte dos trabalhadores. 

É possível que a laboriosa ratificação da orienta-
ção tradicional, anarco-sindicalista, da CNT tenha 
agora condições internas para uma aplicação prática 
mais coerente. Sentimentalmente, só podemos 
desejar os melhores sucessos. O futuro porém respon-
derá à nossa interrogação. Mas as experiências ita-
liana, francesa e, por que não?, portuguesa, são de 
molde a levantar reservas. De uma coisa, no entanto, 
estamos convencido&: apesar de todas as nossas 
análises sobre a sociedade actual, uma larga margem 
de particularismo existe em cada povo, e, se é lícito um 
tipo de análise comparativa, toda a cautela é pouca 
com as generalizações. 

Por Outro lado é necessário ter em conta a histó-
rica desradicalização, não já de meios, mas dos pró-
prios objectivos, que o movimento operário tem dado 
mostras desde o início do século. Sendo assim não é de 
estranhar que parte do papel "redentor" que foi o 
seu, comece a ser transferido para os novos movi-
mentos sociais contemporâneos de tardo-capitalismo. 
Contudo, não nos iludamos: nem os novos movimentos 
sociais (ecológicos, feministas, consumidores, localis-
tas, etc) percorrerão a mesma estrada, única, do ope-
rariado; nem o trabalho deixará a breve prazo de cons-
tituir uma questão central das nossas sociedades. 

A situação que define todo o trabalhador assa-
lariado é, em si, portadora de frustração e conflito. 
Mas a forma como este se exprmime está longe de ser 
simples e unívoca. O anarquismo contribuiu forte-
mente, no princípio do século, para fosse sob a forma 
de revolta e vontade emancipadora - individual e co-
lectiva - e fortaleceu assim a luta de classes. Hoje, um 
sindicato revolucionário "será reprimido: a título de Te-
voluciona'rio e não a título de sindicato". (18) Resta (18) in Cadernos de 
porém a saber se, para evitar que aquela frustração 	Circunstância, 

e conflito se não exprimam sob forma de nevrose ou 	n. °  6, 1969 

violência suicida, não haverá outras formas possíveis 
de sindicalismo libertário. 

J.F. 
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ANTOLOGIA: 

O TRABALHO HOJE 

Como contraponto necessário ao artigo anterior impunha-se uma explanação teórica 
sobre as características que reveste o trabalho, neste fim de século e nas sociedades indus-
trializadas. ou em vias de deixar de o ser. 

Porém, em vez de prolongar a fadiga do leitor perante um mesmo estilo de escrita, ou de 
lançar mão do recurso a um autor reputado na matéria, preferiu-se outra modalidade: 
a da montagem de textos relativamente curtos e de diversos autores, cada um dos quais 
põe em destaque um aspecto mais particular do problema: Blauner sintetisa o seu quadro 
de análise da alienação; Thorsrud desmonta as características hodiernas da "instituição 
trabalho"; Touraine globaliza o modelo da "sociedade programada", assente mais sobre 
o controle da informação do que da propriedade; finalmente, Gorz enumera as suas teses 
para um esboço de alternativa. 

J.F. 

Nós expusemos quatro tipos de alienação frequentemente experimen-
tadas pelos operários manuais da indústria. O que terão em comum estas 
dimensões, a um nível mais geral? E básica para cada uma delas a noção de 
fragmentação na consciência e na existência do homem, que impede a glo-
balização da esperiência e actividade. Aquilo que distingue as várias dimen-
sões é que elas se fundam em diferentes princípios de divisão ou fragmenta- 
ção. Cada dimensão tem o seu próprio oposto, ou estado não-alienado, o 
qual implica uma espécie de totalidade orgânica na qualidade da experiên- 
cia. Finalmente, cada estado de alienação torna mais provável que a pessoa 
(o operário) possa ser "utilizado como uma coisa". 

A divisão na existência e na consciência da pessoa entre sujeito e objecto 
está ligada à ideia de ausência de poder, de impotência. Uma pessoa é im-
potente quando é um objecto, controlado e manipulado por outras pessoas ou 
por um sistema impessoal (como a tecnologia) e quando não pode assumir-
-se ela-própria como sujeito para mudar ou alterar essa dominação. O polo 
não-alienado da dimensão de impotência é o estado de liberdade e de con-
trolo. 

A alienação por ausência de sentido reflecte uma divisão entre a parte 
e o todo. Uma pessoa experimenta alienação deste tipo quando os seus actos 
parecem não ter qualquer relação com o seu programa de vida. A ausência 
de sentido também ocorre quando os papéis individuais não aparecem 
integrados com o sistema global de objectivos da organização, embora 
mantenham laços orgânicos com o todo. O estado não-alienado é compreen-
dido como um plano-de-vida ou como um funcionamento e actividade total da 
organização que têm sentido. 

16 



O isolamento resulta da fragmentação das componentes individual e 
social dos comportamentos e motivações humanas. Isolamento sugere a 
ideia de uma geral alienação societal, o sentimento de pertencer à sociedade 
mas não de estar nela integrado, o sentido da distância inerente a uma or-
dem social, a ausência de lealdade das colectividades intermediárias. O opos-
to não-alienado do isolamento é um sentimento de pertença e de ser membro 
da sociedade ou de comunidades específicas, as quais estão integradas por 
intermédio de um sistema de normas comum. 

A auto-estranheza baseia-se numa ruptura da continuidade temporal da 
experiência. Quando a actividade se torna um meio para atingir um fim, 
mais do que um fim em si mesma, é porque, na maior parte das vezes, re-
sulta de uma fractura entre os compromissos do presente e as aspirações 
futuras. A actividade que não é auto-estranha, mas pelo contrário auto-
expressiva ou auto-actualizada, é caracterizada pelo comprometimento 
no contexto do tempo presente. A auto-estranheza igualmente provoca uma 
separação entre a avida de trabalho e o resto. Quando o trabalho é estranho 
para trabalhador, o emprego não contribui de forma afirmativa para a iden-
tidade e afirmação pessoais mas, pelo contrário, afecta e mutila a sua perso-
nalidade. 

Assim, os quatro modos de alienação reflectem diferentes "divisões" 
na relação orgânica entre o homem e a sua experiência existencial: as di-
cotomias sujeito /objecto, parte/todo, individual /social e presente /futuro. 

ROBERT BLAIJNER 
in Alienation and Freedom, 1964 

"A instituição chamada "trabalho" foi, nos países industrializados 
e desde data recuada, um dos eixos da sociedade e, durante muito tempo 
a sua estrutura apresentou-se singularmente monolítica. O trabalho foi sen-
tido como um dever e uma necessidade pela maioria dos adultos; o trabalho 
e o local de trabalho foram associados quase exclusivamente a critérios 
de eficácia e de custo; os meios tecnológicos e financeiros foram considerados 
como os critérios determinantes da natureza óptima dos empregos e dos 
sistemas de trabalho; as mudanças foram largamente ditadas pela aspiração 
a um crescimento económico ilimitado; os chefes de empresa e os técnicos 
tiveram o quase-monopólio da escolha da concepção óptima dos empregos 
e dos objectivos do trabalho, tendo as convenções colectivas e a legislação 
de protecção do trabalho tido apenas um papel secundário nesta matéria; 
as outras instituições sociais tomaram formas tendentes a caucionar este sis-
tema de trabalho." 

Tais são as conclusões de uma publicação recente da OCDF, intitulada 
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Work in aChanging Industrial Society (Paris, 1974). Neste exame crítico das 
mudanças em curso e das novas tendências que cracterizam a organização 
do trabalho, dez científicos independentes, europeus e americanos, acabam 
por chegar à mesma conclusão: a instituição do trabalho, tal como ela evoluiu 
nos países industrializados, parece cada vez mais incapaz de satisfazer as 
necessidades que aparecem na época contemporânea. Que isso seja uma rea-
lidade, no plano das necessidades sociais e individuais, não é uma constata-
ção nova; mesmo se - como mostra o estudo - só recentemente é que 
foram desenvolvidas sistematicamente novas formas de organização do tra-
balho para substituir as formas tecnocráticas e burocráticas do passado. 
Mais recente e talvez tão importante como aquela, é a constatação de que 
existem contradições fundamentais entre as novas formas de tecnologia 
industrial e de informação por um lado, e as estruturas sociais mantidas 
pelas organizações industriais, pelos sindicatos e pelos estabelecimentos 
de ensino contemporâneos. 

A gestão científica mecanicista e a especialização funcional levada 
ao extremo ofereceram soluções apropriadas enquanto a mecanização cons-
tituiu o princípio de base da industrialização (e enquanto o aumento dos ren-
dimentos foi a necessidade humana fundamental a satisfazer). Após a tercei-
ra revolução industrial alguma coisa mudou, pois os sistemas de controle 
automatização e de informação electrónica tomaram tanta importância como a 
mecanização. Além disso, com a elevação do nível de instrução, as jovens 
gerações desejam retirar do trabalho algo mais do que dinheiro. Desejam 
nomeadamente ser associadas à própria mudança. Por isso a capacidade 
interna de mudança deve encontrar o seu lugar nas novas formas de organi-
zação. ( ... ) 

Antes de analisar em detalhe o que representa a descoberta de novos 
meios de democratização do trabalho, convém lembrar que a situação indus-
trial apresenta as características seguintes: 

1. Os principais pilares das sociedades industrializadas continuam a ser as 
organizações fortemente centralizadas. A influência dos indivíduos e dos 
grupos à escala local e regional, é fraca. Multiplicam-se as críticas do público 
para com as grandes organizações centralizadas. E o caso, em particular, 
quando estas últimas tomam a forma de sociedades multinacionais. Contudo, 
como notou um dos seus detractores: "se algo é mais alarmante para um pe-
queno país do que a presença de sociedades multinacionais, é certamente 
a sua ausência". 

2. Aprofundou-se  o fosso entre o trabalho e o ensino, como igualmente 
entre a política industrial e a política de bem-estar. Simultâneamente, o 
custo do bem-estar social e do ensino elevou-se a tais níveis que não serão 
impossíveis, seja uma falência industrial e nacional, seja uma revolta dos 
contribuintes. 
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3. Os valores defendidos pelas massas laboriosas mudam à medida t 

cresce a abundância, pelo menos em certos sectores da sociedade. A bom. 
-relógio da ecologia e o progressivo distanciamento entre países ricos e p. 
ses pobres tornam-se igualmente mais ameaçadores e perturbam a ordem c, 
prioridades na vida do homem. A jovem geração, cujo nível de instrução 
mais elevado, quer em particular recolher da sua vida profissiond1 ma 
qualquer coisa do que dinheiro e bens materiais. Ela quer fazer um trab.' 
que tenha um sentido, no plano pessoal e social. Ela deseja aprender e real 
zar-se, exercer um controlo sobre o seu próprio trabalho e sobre a sua situa 
ção na vida. Ela deseja marcar com o seu sinal o processo de mudança. 

4. O controlo a,itoritdrio, ou qualquer Outro sistema monolítico de controlo 
exercido no mundo do trabalho e no mundo do ensino não é mais tolerado 
a partir de um certo nível de bem-estar social. Paralelamente, existem si-
nais alarmantes indicando que não soubemos criar formas alternativas 
de controlo social. As sociedades tradicionais, mais estreitamente ligadas, 
exerciam esse controlo por intermédio da família, do pequeno grupo de tra-
balho, da colectividade local e dos grupos religiosos. 
O fracasso do controlo social nas sociedades industriais não pode ser corrigi-
do por simples medidas tomadas em nome da lei e da ordem. 

5. Os sistemas de informação e de comunicação electrónicos, que deviam 
salvar-nos do trabalho rotineiro, formar-nos e cultivar-nos, parecem igual-
mente ricos de potencialidades bem diferentes. Cresce o número de pessoas 
controladas pelos computadores, enquanto que aqueles que controlam 
esses equipamentos são pouco numerosos e revelam falta de abertura, na sua 
óptica de especialistas. Os meios de comunicação de massa parecem, até 
aqui, ter contribuído mais para dar uma visão passiva, superficial e fragmen-
tada do mundo, do que para a cultura. No entanto, as novas formas de co-
municação podem ainda ser utilizadas para melhoramentos sensíveis do 
mundo do trabalho e no mundo do ensino, bem como nas actividades de 
recreio. 

6. Os sindicatos e as associações profissionais fragmentaram-se, burocrati-
zaram-se e adoptaram boa parte das características das instituições econó-
micas centralizadas que pretendiam combater. A falta de comunicação e de 
participação na tomada de decisões é igualmente sentida pelos sindica-
listas. Os privilégios estabelecidos em matéria de carreira nas profissões 
com alto nível de formação e de qualificação fazem também barragem à 
introdução de formas mais democráticas de organização do trabalho. E a si-
tuação torna-se particularmente grave quando as tecnologias que estão na 
base de bom número de profissões privilegiadas começam a estar ultrapassa-
das. Tal é o caso, não apenas para os peritos técnicos, mas igualmente 
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para os professores e os diplomados trabalhando nos serviços públicos e 
privados. 

7. O poderio do especialista é uma das principais armadilhas a evitar, se se 
quer aumentar a participação na organização do trabalho e melhorar o de-
senvolvimento dos recursos humanos. Retirar o poder aos tecnocratas para 
o entregar aos sociólogos ou a outros especialistas desempenhando papel 
semelhante, seria apenas substituir um mal por um outro. 

EINAR THORSRUD 

in "La démocratisation du travail et le 
processus de transformation de l'organisation", 

publicado na revista Sociologie du Travail, n.°3/1975, Paris 

Se o princípio de pertença às antigas classes dominantes era a proprie-
dade, a nova classe dominante define-se, em primeiro lugar, pelo conheci-
mento, isto é, por um nível de educação. ( ... ) 

Na sociedade programada, dirigida pelos aparelhos de crescimento 
económico, a classe dominada já não é definida pela relação com a proprie-
dade, mas pela dependência dos mecanismos de mudança orientada, por-
tanto, instrumentos de integração social e cultural. Não é o trabalho directa-
mente produtivo, a profissão, que se opõe ao capital; é identidade pessoal 
e colectiva que se opõem à manipulação. A expressão pode aparecer abs-
tracta. E-o com efeito, no sentido em que o homem, neste caso, já não é con-
siderado unicamente no seu concreto papel profissional. E considerado 
como trabalhador, mas, também como consumidor ou como habitante, numa 
palavra, como estranho submetido a um sistema de decisão exercido em nome 
da colectividade. 

E por isso que o papel desempenhado outrora pelo apego à profissão, 
é-o hoje pelo apego ao espaço. Não é o trabalhador que se defende, mas mais 
largamente o membro de uma comunidade, dedicado a um género de vida, 
a relações familiares e afectivas, a uma cultura. (...) 

A consciência regional e a defesa das liberdades locais são o fundamento 
principal da resistência à tecnocracia. ( ... ) 

O envelhecimento das técnicas não se dá sem o envelhecimento das 
qualificações. Forma-se assim uma categoria, cada vez mais numerosa, de 
trabalhadores envelhecidos, com quarenta ou quarenta e cinco anos, e por 
vezes menos, em domínios, onde as técnicas evoluem depressa, com trinta 
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ou trinta e cinco anos somente, novos empregados de salários reduzidos 
cuja segunda parte da vida é um longo declínio, entrecortado em certas 
ocasiões por bruscos desempregos ou por ruína súbita. Os "velhos", tanto 
esses trabalhadores envelhecidos como os reformados, formam cada vez mais 
nitidamente um novo proletariado, rejeitado pelo progresso, explorado 
por ele, como Outros O foram pela propriedade. 

Os jovens, por seu turno, podem encontrar-se numa situação análoga, 
no caso de a sua formação não corresponder às necessidades técnicas da eco-
nomia; ou então, terem de recorrer a subempregos, quando o mercado de 
trabalho lhes é desfavorável. ( ... ) 

Estes conflitos são todas da mesma natureza. Opõem dirigentes levados 
pelo desejo de reforçar a produção, de se adaptar às exigências da eficácia, 
de responder aos imperativos do poder, aos indivíduos, que são menos tra-
balhadores a defenderem o seu salário, do que pessoas ou grupos a procura-
rem manter o sentido da sua vida pessoal. O que procuram estes assalaria-
dos-consumidores é a segurança, ou seja um futuro previsível, organizável, 
que permita fazer projectos e contar com os frutos dos esforços consentidos. 

Entre essas duas classes ou grupos de classes, a principal oposição 
não resulta do facto de uns possuirem a riqueza ou a propriedade e os Outros 
não, mas do facto de as classes dominantes serem formadas por aqueles que 
administram o conhecimento, que detêm as informações. O trabalho defi-
ne-se, cada vez menos como uma contribuição pessoal e, cada vez mais, 
como uma tarefa num sistema de comunicações, portanto de relações so-
ciais. O dirigente é aquele que age sobre os sistemas de relações sociais, 
em nome das suas características e necessidades; o dirigido afirma sem 
cessar a sua existência, não como membro de uma organização, elemento de 
produção ou súbdito dum Estado, mas como unidade autónoma, cuja perso-
nalidade não coincide com nenhuma das suas tarefas. E essa a razão, a nosso 
ver, porque o tema da alienação está tanto em voga. Saímos duma sociedade 
de exploração, para entrarmos numa sociedade de alienação. ( ... ) 

O princípio geral da nossa análise é o seguinte: a formação das classes 
sociais e duma acção de classe têm mais probalidades de se produzir nos 
sectores económicos e sociais em que a contradição do investimento e do 
consumo ou a impenetrabilidade criada pela tecnocracia se manifestam 
mais directamente, quer dizer, no centro dos grandes conjuntos orgnizados 
de produção e de decisão económicas. 

Mais precisamente, os grupos que manifestam uma resistência parti-
cularmente viva à denominação dos tecnocratas, dos burocratas e dos tecni-
cistas, são aqueles que, associados à vida das grandes organizações, são e 
se sentem responsáveis por um serviço cuja actividade os põe em relação 
constante com os consumidores. Professores, investigadores, estudantes 
ou urbanistas, num nível; engenheiros ou técnicos dos gabinetes de estudo, 
noutro, podem sucumbir à contradição que nasce da sua dupla natureza de 
profissionais ou de peritos e de homens da organização ou de tecnocratas 
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em potência; mas eles vencem-na, por vezes por uma atitude reivindicativa. 
Participando nos valores de racionalidade e de tecnicidade que se impõem 
às sociedades industriais, defendem ao mesmo tempo a autonomia das suas 
condições de trabalho e da sua carreira, opondo as exigências internas do 
seu grupo profissional às pressões exercidas pelo sistema de organização e 
de decisão. 

Assim como, no século XIX, se formaram movimentos maciços de rei-
vindicação social, pela coincidência da resistência de operários qualificados e 
da consciência de exploração de certas categorias de operários não-quali-
ficados, também se pode pensar que, hoje e amanhã, são essas élites de opo-
sição que devem formar a vanguarda de novos movimentos reivindicativos, 
mobilizando as comunidades em declínio, os trabalhadores idosos vítimas 
das mudanças ou os utentes dos hospitais, dos conjuntos habitacionais 
e dos transportes colectivos. ( ... ) 

Devemos dizê-lo claramente: a condição proletária, numa sociedade 
em vias de enriquecimento e de institucionalização dos conflitos de trabalho, 
já não pode ser o tema central dos debates sociais. Em compensação, o con-
trolo da informação, a autonomia das colectividades locais, a liberdade e 
a "desetatização" das instituições universitárias, a adaptação do trabalho 
à mão-de-obra e uma verdadeira política de rendimentos, constituem os 
objectivos em torno dos quais podem organizar-se, e se organizam, os movi-
mentos sociais. 

Pode mesmo enunciar-se a hipótese de que os problemas sociais mais 
"sensíveis" são aqueles em que a tecnocracia, os consumidores e os pro-
fissionais se encontram mais directamente face a face, quer dizer, os prob-
lemas postos pelo ensino, pela saúde pública e pela organização do espaço 
social. A opinião pública percebe-os menos facilmente do que os problemas 
do trabalho, pois estes são explicados e tratados há muito tempo pelas or-
ganizações sindicais; mas, pelo contrário, não parece que a eles seja menos 
sensível, pois possuem hoje uma generalidade que não se encontra nos do 
trabalho, dispersos pela diversidade das negociações colectivas, ao mesmo 
tempo que mostram uma importância directamente política, pois põem 
imediatamente em causa, não mecanismos económicos, mas os sistemas 
de decisão social. ( ... ) 

As classes dominadas já não são definidas pela miséria, mas pelo con-
sumo e a execução, portanto, pela dependência de formas de organização e 
de cultura, elaboradas pelos grupos dirigentes. Deixaram de ser excluídas 
e passaram a ser integradas e utilizadas. 

Nas nossas sociedades, um movimento de classe manifesta-se, portanto 
e ao mesmo tempo, por uma luta directamente política e pela recusa da 
alienação, isto é, pela revolta contra um sistema de integração e de manejo. 
Acção política e cultural, mais do que económica; eis o essencial e a diferença 
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em relação ao movimento operário formado em oposição ao capitalismo 
liberal. 

ALAIN TOURAINE 
in La sociétépost-industrielle, 1969 

Através das análises parciais que constituem este ensaio pode-se che-
gar a algumas conclusões. Procurarei enunciá-las sucintamente sobre a for-
ma de teses e dar-lhes, portanto, uma configuração utópica. 

1. A crise actual do capitalismo encontra o seu fundamento tanto no de-
senvolviinento excessivo da capacidade produtiva como na destntividade, 
causa de raridades insuperáveis residindo nas técnicas utilizadas. Uma 
tal crise não pode ser superada senão com um novo modo de produção 
que, opondo-se à racionalidade económica, seja fundado sobre a poupança 
controlada dos recursos reconstituíveis e sobre o consumo decrescente 
de energia e de matérias primas. 

2. Asuperação da racionalidade económica e a dimensão dos consumos 
materiais podem ser obtidos tanto através de um heteroregulação de tipo 
tecnofascista, como através de uma autoregulação convivencial. O tecnofas-
cismo só será evitado com uma expansão da sociedade civil que, por sua vez, 
pressupõe o emprego de técnicas e de instrumentos que permitam uma 
soberania crescente das comunidades de base. 

3. O laço que unia o "mais" ao "melhor" está quebrado. O "melhor" 
pode até ser conseguido com "menos". Pode-se viver melhor trabalhando 
e consumindo menos, com a condição de produzir objectos mais duráveis 
eque não sejam causa, nem de nocividade, nem escassez insuperável desde 
Jogo que o seu uso seja generalizado. Assim, só merecem ser socialmente 
produzidas aquelas coisas que permanecem convenientes para cada um, 
mesmo quando todos podem delas benificíar - e vice-versa. 

4. A pobreza nos países ricos tem a sua causa não numa insuficiência 
da produção, mas na natureza dos bens produzidos, no modo de produzi-los 
e distribui-los. A pobreza só poderá ser suprimida cessando de produzir 
sociamente bem raros, isto é, reservados e exclusivos por essência. Apenas 
merecem ser socialmente produzidas aquelas coisas que não priviligiam 
nem humilham ninguém. 
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5. O desemprego nas sociedades desenvolvidas reflecte a diminuição do 
tempo de trabalho socialmente necessário. Ele demonstra que todos pode- 
riam trabalhar muito menos, com a condição de todos trabalharem. O recon-
hecimento e uma remuneração social igual para todos os trabalhos social-
mente necessários são a condição tanto para a supressão da pobreza, como 
para a distribuição do trabalho por todos aqueles que para isso estão capaci-
tados. 

6. Uma vez que o trabalho social é limitado à produção socialmente 
necessária, a redução do tempo de trabalho pode seguir a par e passo com 
a expansão das actividades livres e autogeridas. Assim, para além do que 
lhes é assegurado pela produção social, os indivíduos poderão criar, durante 
o tempo livre, sós ou colectivamente, todo o supérfluo que lhes pareça 
desejável. A produção de uma variedade ilimitada de bens e de serviços nos 
laboratórios e nas cooperativas locais assegurará a expansão da liberdade 
e a diminuição das relações mercantis, a expansão da sociedade civil e o 
desaparecimento do Estado. 

7. A uniformidade do modelo de vida e de consumo desaparecerá ao 
mesmo tempo que as desigualdades sociais. Os indivíduos e as comunidades 
diferenciar-se-ão e diversificarão os seus estilos de vida além do que é hoje 
possível imaginar. No entanto, estas diferenças serão o resultado de dife-
rentes empregos do seu tempo livre e não da desigualdade das remunera-
ções sociais ou dç poderes. A expansão das capacidades autónomas durante 
o tempo livre será a única fonte das diferenças e da riqueza. 

ANDRÉ GORZ 

in Septthésespourchangerla vie, 1977 
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AOLUARDE VALÊNCIA, 

ANÁLISE APROXIMATIVA DE UMA CISÃO 

por JUAN GÓMEZ CASAS* 

Quase nove meses depois de haver-se materializado a cisão dentro da 
C.N.T., façamos algumas considerações gerais, até que possamos vir a apli-
car-lhe um método rigoroso de investigação histórica. Essa cisão teve um 
reflexo na celebração do chamado congresso extraordinário dos dias 25, 26 e 
27 de Julho, em Valência. Para fazermos uma ideia do volume real da cisão, 

(*) Militante anarco-sindicalista da C.N.T. de Espanha. Foi o seu primeiro secretário-
-geral depois da reconstituição, em 1976. Passou largo tempo nas prisões franquistas e 
é autor de História dei anarcoslndicalisto espafiol e Historia de Ia FÁ.! (ambas Ed. ZYX, 
Madrid). 
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Segue a recapitulação: entramos num largo, mas necessdrio, parentesis 
explicativo. 

Porque foi impugnado o V Congresso pelo delegados que mencionámos e 
que, ao separarem-se da organização, culminam o processo cisionista no 
chamado congresso extraordinário? 

Em primeiro lugar acusaram o congresso de falta de liberdade de ex-
pressão, mas em nenhum momento tomarani em consideração os graves 
problemas técnicos e de tempo que se apresentaram, dado que o SP do Co-
mité Nacional, ocupado nas tarefas de preparar e fomentar a cisão, havia es-
quecido a aplicação de urna metodologia de funcionamento do congresso 
aprovada 15 dias em Barcelona, a qual teria a canalizar um congresso 
problemático que, em plena marcha, descobriu que ~poderia tocar em ex-
tensão e profundidade o nutridíssimo ternário acordado por toda a organiza-
ção. Como sabem os companheiros, a liberdade de expressão e debate nas 
comissões nomeadas pelo congresso foi total, pois que a estas comissões 
se juntaram os delegados que o quizeram, mesmo sem terem sido desigana-
dos. As comissões que trabalharam sobre os temas em discussão foram em 
geral compostas por elementos de todas as tendências e resumiram as opi-
niões maioritárias da organização. Pese embora a escassez de tempo, o con-
gresso aprovou por grande maioria as moções essenciais, as quais, curiosa-
mente, não foram contestadas pela reunião de Valência. 

Também se esqueceram os críticos de dizer que, não tendo conseguido 
impôr a sua opinião nas comissões, pela razão simples de irem contra a opi-
nião claramente maioritária, tentaram fazê-lo nas sessões plenárias do con-
gresso, à maneira de assembleia, e, tal como Kennedy na Convenção De-
mocrática de Nova York, querendo aí convencer os delegados, esquecendo 
que estes não podiam nem queriam deixar-se convencer, muito simplesmente 
porque levavam mandatos imperativos dos seus sindicatos e tinham que os 
defender. Onde havia que discutir a fundo, em regime de assembleia, era 
na base da organização, nos sindicatos, antes do congresso, e não depois, 
à maneira política, nos corredores ou na cafetaria, ou fora do congresso, 
o que também aconteceu sem que nenhum cisionista o tenha referido. Por 
tudo isto, o V Congresso impediu a intenção de 53 delegados que, por de-
cisão pessoal decidiram depois sair, de destruirem nessa 6a  feira 14 de 
Dezembro um congresso que não lhes agradava, não pelas suas tensões, 
falhas, repetições e erros - que tudo isto existiu - mas simplesmente 
porque o congresso (que obviamente também não satisfez à maioria dos com-
panheiros) não ia na linha, ou linhas, por eles esperadas. Esqueciam estes 
delegados que logo iriam cometer em progressão geométrica toda a classe 
de irregularidades orgânicas, sem consultar ninguém, (reuniões de Barce-
lona, Vitória e Saragossa) e que em todos os congressos da CNT nunca 
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houvera vencidos nem vencedores, mas apenas maiorias e minorias quando 
as diferenças de critério foram incapazes de se poder fundir em moções 
harmonizadoras. Mas as maiores nunca poderiam ser espezinhadas.A His-
tória nos demonstra que aqueles que ficaram em minoria num congresso, 
às vezes prevaleceram no seguinte. 

Os impugnadores ocultaram também que o clima de tensão e irritabi-
lidade do congresso foi em parte o resultado de um estado colectivo de des-
gosto e insatisfação perante as dificuldades, quase todas imprevistas, pois 
a maioria dos companheiros tinha forjado uma visão triunfalista do con-
gresso, que não existiu. Não negamos que houvesse intentos manipulató-
rios, mas, depois do que acabamos de apontar, quem poderá atrever-se 
a dizer que eles se deram num só sentido? 

Fase preparatória 

Antes de nos referirmos à reunião de Valência, devemos contudo ocu-
par-nos de certos textos de diversos grupos, divulgados pelo Sindicato 
de Transportes de Valência (cisionista), à maneira de moções prévias ao con-
gresso. Nesta lista apareciam os nomes dos "sindicatos de Cantábria", 
de Sueca, de Artes Gráficas de Valência, de "um grupo de companheiros 
de Madrid", de Outro grupo cindido da Administração Pública de Madrid 
- quatro ou cinco pessoas - para formar um desses "sindicatos" dobrados 
a que já nos referimos. 

Também tocavam o tema do anarco-sindicalismo, os Administrativos de 
Madrid, Sueca e A. Gráficas de Valência. Os conceitos verbais expostos esta-
vam de sobra contidos no ponto 5.° do V Congresso. Foi curioso como os cisio 
nistas de Cantábria apresentaram uma moção contra as eleições sindicais, 
baseando-se nos argumentos e análises que a CNT está fazendo desde o 
aparecimento deste fenómeno. Os Transportes de Valência também abor-
davam o anarco-sindicalismo no sentido duma ratificação, embora através 
do filtro do "anti-exílio-FAI", o que lhe retira grande parte da racionali-
dade expositiva própria de um raciocínio anarco-sindicalista. Os componen-
tes do Sindicato dos Transportes de Valência, ou pelo menos os mais sa-
lientes deles, sabem que as decisões a CNT desde o seu relançamento em 
Espanha foram tomadas pelo conjunto da organizaçáo organização nos seus Plenos 
nacionais de Regionais e de modo algum por essa absurda fórmula do "exí-
lio-FAI" que muito nos lembra as famosas figuras das maquinações "Ju-
deo-maçónicas e comunistas" que o franquismo utilizava para meter ilo mes-
mo saco todos os seus inimigos. Aqui falta a racionalidade que se esforçam 
por assumir os membros do Sindicato de Transportes de Valência. 

Não menos curiosos foi o facto de, entre os mencionados documentos 
não aparecer um só pertencente ao sector "renovado", cujas raízes estão 
na Catalunha, o que concorda com o facto de que parece ter prevalecido 
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nas reuniões de 25-27 de Julho, em Valência, a reafirmação histórica da CNT, 
defendida pelo bloco cisionista local, o único com certa personalidade dentro 
da cisão. Parece que o papel dirigente de algumas figuras da renovação 
terá sido muito breve. A glória é sempre efémera. 

O "congresso" extraordindrio 

Permita-se-nos que utilizemos as "aspas" para a palavra congresso. 
Se o fazemos é porque o congresso de uma oranização não pode ser tal, 
se apenas representa uma parte mínima de aquela (neste caso, como disse-
mos, uns 7 ou 8 % dos efectivos, como máximo). De qualquer modo, essa 
reunião teve lugar e nesta análise aproximativa temos que valorar o seu 
significativo e resultados. Mas temos, antes, que fazer um comentário 
aos prolegómenos de tal reunião-congresso. O secretário em funções até 
então, nomeado em Saragossa por dois sindicatos de Barcelona e aceite 
pelos delegados que em geral se representavam a si mesmos, demonstrou, 
dentro da fugacidade da sua missão, uma extraordinária dose de valor ao 
afirmar perante a imprensa valenciana que o V Congresso não tivera vali-
dade e que, na realidade, o que eles iam realizar em Valência nesses dias 
era o primeiro congresso da CNT desde 1936. Quer dizer: até ao 25 de Julho 
e desde Maio de 1936 nada se havia passado, e eram eles a ponte histórica 
com o comício do Iris Park de Saragossa!! E claro que El País e o Didrio 16 
registaram com satisfação esta descoberta histórica. 

Entrando agora na matéria, diremos que nas reuniões celebradas 
pelos cisionistas em Valência prevaleceram os elementos autóctones, mar-
cando uma postura mais radical do que os demais grupos ao remontar aos 
antecedentes anarco-sindicalistas do Congresso de Saragossa (1936). Mas 
não se fizeram declarações teóricas, quiçá porque o V Congresso, da Casa de 
Campo, já havia dito neste terreno tudo ou quase tudo o que havia para dizer. 
Façamos aqui um novo parentesis aclaratório: os "renovados" não brilha-
ram. Parece que amainaram, na sua primeira ofensiva de "CNT renovada" 
contra "CNT histórica", compreendendo sem dúvida que estão teoricamente 
desarmados para prosseguir essa contenda, para eles descomunal. De for-
ma que agora só atacam com o argumento "exijo-FÁ!", que ainda impres-
siona muita gente. O grupo de Valência compreendeu que manter uma luta 
contra a CNT histórica era pura e simplesmente estar contra a CNT, porque 
a história da CNT é o seu carácter e seus conteúdos práticos. Mas no final 
aqui voltaremos. Não é muito o que sabemos de tal congresso. Mas volve-
remos com mais matéria documental e análises. Foquemos alguns pontos 
claros. 
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Mudança de siglas... embora não completa 

Nessa reunião acordou-se a mudança de siglas naquelas regiões onde 
a pressão do V Congresso os obriga a viver praticamente numa semi-clan-
destinidade. Dizemos que a mudança foi incompleta, precisamente pela ati-
tude do grupo valenciano, agarrado a uma posição de continuidade histórica, 
acabando por se chegar a um acordo misto. Assim, por exemplo, os cisio-
nistas da Catalunha chamar-se-ão no futuro CCT (Confederação Catalã 
do Trabalho) - CNT. Deve dizer-se que já assim se chamavam anterior-
mente, o que põe em relevo algo já denunciado dentro da própria CNT no 
tempo dos chamados "paralelos": a existência de uma direcção política 
(ver o documento dos "paralelos" neste sentido). Parece ter sido uma Ple-
nária do Comité Cárdenas quem tomou esse acordo, em princípio, apresen-
tando-o em seguida à sua base orgânica, como o pretendera fazer anterior-
mente um secretário de organização do Comité Nacional ante-congresso, 
expulso juntamente com os "paralelos". Assim, dizíanjos, se autoriza a 
utilização de siglas distintivas de carácter regional, embora sem renunciar 
aquela historicamente significativa que é "CNT", no âmbito do Estado 
espanhol (Utilizamos este léxico em moda, para que se nos entenda). Se-
guem-se aqui as modalidades impostas pelos políticos no período pseudo-
-autonómico, dentro das organizações regionais dos seus partidos. Em re-
lação à Catalunha, isso facilita os contactos que os "renovados" estão man-
tendo com a Ezquerra Catalana e com o sr. Heriberto Herrera, actual presi-
dente do parlamento catalão, o qual terão, pelos vistos, conseguido filiar na 
CNT! Detectamos assim já uma mudança qualitativa importante, atrás da 
qual se pode estar preparando uma primeira mutação em direcção ao na-
cional-regionalismo. (As raízes desta tendência vêm de longe: já no comício 
de Montjuich de 1977, o orador José Peirats foi desautorizado por elementos 
do Comité Regional da Catalunha, simplesmente por referir que a CNT, 
face a qualquer autonomia regional-nacionalista, era anárquica e federalista, 
- recordam-se os companheiros? Como se vê, os processos seguem a sua 
marcha larvar). 

A cisão e as eleições sindicais 

No V Congresso, na Casa de Campo de Madrid, a maioria dos sindicatos 
partidários das eleições sindicais na empresa que não viram prevalecer o 
seu ponto de vista, - uns quinze ou vinte - inclinou-se logo para a impugna-
ção do V Congresso e para a cisão. (Há uma causa profunda em cada atitude.) 
A nossa surpresa foi grande ao comprovar que os grupos cisionistas de Can- 
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tábria defendiam, nas suas moções pro-congresso de Valência, uma atitude 
contra as eleições sindicais similar à adoptada pelo V Congresso, chegando-
-se mesmo a uma análise brilhante e justa - e aí está a genealogia acrata - a 
partir da atitude visceralmente anti-possibilista e anti-parlamentar da CNT 
(As eleições sindicais não são mais do que a transposição para o âmbito do 
trabalho, das eleições parlamentares. Resigna-se em segundas e terceiras 
pessoas a iniciativa, e são elas que tomam as decisões. Nas empresas, são 
os comités que tomam as decisões, e os trabalhadores os que as aceitam). 
Aqui, o Sindicato dos Transportes de Valência, que no V Congresso se havia 
manifestado contra as eleições sindicais a partir de um ângulo sindicalista-
-revolucionário/anarco-sindicalista, teve que abdicar, acaso porque não 
podia impôr a historicidade anarco-sindicalista de uma maneira tão radical 
aos colegas de nebuloso renovacionismo. Claro aue já antes destes acordos 
de Julho, e antes do V Congresso, uns tantos grupos participavam nas elei-
ções sindicais, fazendo possibilismo mesmo antes da aparição ignominiosa 
do Estatuto dos Trabalhadores, e não menos do "Acordo-Marco", que pu-
zeram de rastos o sistema de relações laborais, em favor das burocracias 
e do capitalismo. 

A questão da AlT 

A informação de que dispomos até agora é a aparecida nos meios infor-
mativos e a elas se cingem, como dissemos, as nossas análises. Nas suas 
reuniões tocaram também o problema da AlT. A história do anarco-sindica-
lismo, a sua essência internacionalista, oposta a todo o tipo de veleidade 
nacionalista, a qualquer nível, exige a adesão a uma organização de igual 
conteúdo no âmbito internacional, que só pode ser a AlT. Por isso, segundo 
parece, a corrente que prevaleceu na cidade do Túria reivindicou também, 
por agora, a AlT. Mas pode ser que as contradições internas, de querer 
e não poder, em que se debate a cisão nesta altura, levem o mencionado 
sector a duplicar também a AlT, ou simplesmente a abandoná-la, se encon-
tram demasiadas dificuldades para a primeira alternativa, o que é de pre-
sumir, dadas as circunstâncias. Uma moção dessas que já falámos, dá-o 
claramente a entender: poderiam tentar uma projecção internacional sobre a 
base da SAC, dos IWW americanos e do próprio núcleo que representam, 
agregando à sua volta outros grupos libertários simpatizantes. A SAC, con-
sideram-na válida porque, com todos os seus defeitos, nunca chegou a parti-
cipar num governo, como a CNT espanhola. Isto é verdade, mas é uma ver-
dade excessivamente repetida já em todas as análises levadas a cabo pelos 
próprios anarco-sindicalistas sobre a guerra civil espanhola, em virtude das 
quais se deixa meridianamente clara a justeza dos princípios anti-estatais 
e a anti-colaboracionistas que se defendiam desde os tempos da Primeira 
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Internacional e que voltaram a ser confirmados, involutariamente, à nossa 
custa, com as experiências intervencionistas da guerra civil: o anarco-sindi-
calismo nunca mais se porá de joelhos perante o Estado nem os partidos; 
sob nenhuma condição ou circunstância. E por isso precisamente que temos 
de combater como contrária a estes princípios essenciais toda a tentação 
possibilista, pois que o desenvolvimento destas tendências levariam à repro-
dução dessa experiência, que recusámos. Mas quem assistiu a essas reu-
niões de Valência de 25, 26 e 27 de Julho, deve lembrar-se que a SAC mili-
tava na AlT em 1945, mesmo se para permanecer no seu seio exigiu a liber-
dade táctica. Sim aos princípios e finalidades porque estas proclamações 
pouco comprometem, mas liberdade para aplicar a táctica que se creia 
conveniente num determinado momento (incluso a política). O que nos leva 
à morte. Por seu lado, a Associação Internacional dos Trabalhadores, que 
também vira modificar os seus estatutos pela experiência possibilista da CNT 
de 36-39, negou-se então redondamente (já se conhece a dura resistência 
que o anarco-sindicalismo internacional opôs àquele desvio da CNT da sua 
trajectória ideológica), porque isso equivaleria, insistimos, a introduzir o 
possibilismo táctico, ou seja, novas intervenções circunstancialistas em go-
vernos, ou bem em municípios burgueses, em parlamentos ou senados. 
Saiba-se assim que a SAC não tem essa virgindade teórico-prática que pa-
recem atribuir-lhe os cisionistas de Valência, que indirectamente flagelam 
aCNT. 

Resumo efim 

Sem vitupérios nem ofensas, mas com dor, por todo o mal que a cisão 
tem feito à nossa organização, temos de fazer uma afirmação final que se 
impõe com rotundidade: o "congresso extraordinário" fracassou, porque 
tinha que fracassar. Primeiro porque em virtude do seu carácter minoritdrio 
patente não podia representar a CNT; em seguida, porque as suas delibe-
rações evidenciaram incapacidade para superar os acordos do V Congresso 
e não disseram nada de novo, excepto ratificar a linha possibilista já manifes-
tada por alguns sindicatos no Congresso da Casa de Campo por exemplo 
no tema das eleições sindicais, forma de integração dos trabalhadores no 
sistema, ou no sindroma regionalista que leva à transformação de siglas, 
já efectuadas pelos partidos políticos. Essa reunião de Valência, que segundo 
alguns dos seus protagonistas quis nada menos que apagar da história o 
V Congresso, no qual estiveram presentes cerca de 400 sindicatos de todas 
as partes do país, acusou com efeito o peso das decisões essenciais daquele 
criticado congresso. Sentiram-nas demasiadamente, com pesar seu, os assis-
tentes ao encontro de Valência. Quiçá por essa razão, a "renovação" não se 
saiu bem do mesmo. Havia apesar de tudo uma certa consciência de que, 
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no fundo, a renovação não é mais que a perda da identidade e do carácter. 
(Temos dito em todos os tons e momentos que a verdadeira renovação se 
tem dado sempre, desde a data de fundação da CNT em 1910, e foi manifes-
tada de modo patente nos temas abordados e resolvidos pela organização 
em todos os seus congressos). 

Abre-se agora um período de profunda reflexão. Alguns amigos podem 
ter tido motivos diversos para ceder à tentação irracional que é sempre uma 
cisão. Conhecemos ou cremos conhecer alguns destes possíveis motivos. 
Sabemos, tudo, ou quase, do que ocorreu na organização desde 1975. Mas, 
em resumo, o mais nefasto foi a cisão. Por cima de qualquer outra conside-
ração, organizativa ou pessoal (e as questões pessoais jogaram um grande 
papel, como em todos os colectivos humanos), dizemos que uma cisão é um 
acto limite e suicida, comandado pela paixão em todas as suas formas, de 
onde não há que esconder subreptícias e inconfessadas tendências à hegemo-
nização ou ao poder, que não podem existir numa organização como a CNT. 
A reflexão esfriará sem dúvida todo esse aluvião de irracionalidade e cega 
loucura que vimos manifestar-se depois de 16 de Dezembro de 1979. Quando 
isso tenha ocorrido, recomendamos que se abram certos livros de história 
e se releiam passagens exemplares e leccionadoras, como as do Congresso 
de Maio de 1936. Tanta paixão, tanta ligeireza, e para quê? 

J.G.C. 
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O QUE É O SINDICALISMO HOJE EM ITÁLIA 

por LUCIANO LANZA * 

"No preciso momento de maior reconhecimento a nível institucional, 
está-se verificando um nível mínimo de poder real", admite desapontado 
Franco Bentivogli, secretário nacional dos metalúrgicos. Após cinco anos de 
"vitórias securizantes", estamos perante uma crise dos sindicatos italianos? 
Assim parece, mesmo se a escalada de poder dos sindicatos não conheceu 
pausa nestes últimos trinta anos. Hoje, os dirigentes sindicais são periodi-
camente consultados pelo governo. Os empresários devem acordar com os 
sindicatos as estratégias de emprego e de produção. O Fundo Monetário 
Internacional, no momento de concessão de um empréstimo à Itália, não 
se contentou com as garantias do Ministro do Tesouro, mas exigiu o empenho 
dos sindicatos na contenção das reivindicações econômicas e em certas re-
duções das despesas públicas. 

Um poder que tem poucos semelhantes no panorama europeu. Um poder 
que se desenvolveu em progressão geométrica a partir das grandes lutas 
do Outono de 1969. No próprio ano da sua maior crise, isto é, quando as lu-
tas operárias movendo-se autonomamente desafiaram a burocracia sindical, 
assistimos a uma recuperação dos sindicatos. O abalo, embora traumático, 
resolve -se através de um salutar revigoramento. A capacidade de recupera-
ção dos dirigentes sindicais testemunha de uma aguda inteligência política. 
Criticados asperamente à esquerda, desfeitas as estruturas tradicionais 
pelo aparecimento dos Comités Unitários de Base, primeiro, e pelos Conse-
lhos de Fábrica, depois, os dirigentes sindicais reimplantaram a sua estra-
tégia pelo controlo e gestão das lutas operárias, conseguindo reduzir os Con-
selhos a apêndices periféricos das estruturas sindicais. Um trabalho de re-
cuperação impressionante. E ainda mais espectacular se considerarmos 
o aumento do número de adesões: em 1968 os filiados na C.G.I.L. (de com-
posição comunista e socialista), na C.I.S.L. (de tendência católica) e na 
U .I.L. (socialistas, republicanos e sociais-democratas) eram 4.731.848; 
em 1973 sobem a 6.433.495; e em 1978 são 8.453. 399 num total de cerca de 
20 milhões de activos (dos quais 14.101.000 trabalhadores dependentes), 

(*) Redactor de A. Rivista Anarchica. Responsável do Centro Studi Libertari 'G. Pineili" 
de Milão. Antigo redactor da revista Interrogations. 
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com uma taxa de sindicalização - 59,9% - entre as mais elevadas da Eu-
ropa, apenas inferior à inglesa. A central mais potente é a CGIL que agrupa 
53% dos sindicalizados, seguindo-se a CISL com 33,3% e por fim a UIL com 
13,7%. E um sindicato (podemos usar o singular porque, não obstante a 
divisão, as centrais sindicais movem-se quase sempre conjuntamente, mesmo 
se o processo de unificação, iniciado há anos, tem sofrido pausas sensíveis) 
que, portanto, controla uma parte importante dos trabalhadores, geralmente 
os mais combativos e politizados, e que pode contar com um notável fluxo fi-
nanceiro. As quotizações dos aderentes ascendiam em 1979 a cerca de 60 
biliões de liras para a CGIL, 40 biliões para a CISL e 20 para UIL, ou seja no 
total cerca de 120 biliões de liras. Estas entradas tornaram-se estáveis 
graças ao mecanismo d' "desconto automático": desde a admissão os tra-
balhadores autorizam que a empresa desconte a quotização no seu salário 
e a envie ao sindicato. Esta autorização tem carácter permanente salvo 
revogação por parte do trabalhador. Deste modo, os sindicatos têm assegura-
do um fluxo financeiro regular, o que lhes permitiu desenvolver um aparelho 
considerável. A CGIL dispõe de cerca de 8.000 empregados, dos quais 
6.000 estáveis e 2.000 "cedidos" pelas empresas. A CISL tem cerca de 
6.000 empregados, dos quais 4.000 assalariados e 2.000 "cedidos" e em 
"part-time". A UIL tem cerca de 3.200 empregados, dos quais 2.300 a tempo 
completo, perto de trezentos dirigentes a meio-tempo e os restantes são 
"membros do aparelho técnico". Os "cedidos" são-no quase definitivamente 
porque, embora fazendo parte dos quadros sindicais recebem o seu ven-
cimento pela empresa donde provêm; deste modo os sindicatos podem contar 
com activistas a tempo completo pagos pela "parte empresarial". 

Os vencimentos dos sindicalistas são grosso modo semelhantes aos dos 
trabalhadores da indústria. 66,7% dos sindicalistas ganha entre 400 e 600 
mil liras mensais; 31, 6% de 600 a 900 mil liras; e 1,7% acima das 900 mil. 

Mas o aparelho sindical não se esgota no âmbito dos seus funcionários. 
As já citadas lutas de 1969 provocaram o nascimento do "sindicato dos 
conselhos" e milhares de trabalhadores obtiveram o direito de desenvolver 
uma actividade sindical dentro da fábrica durante o tempo de trabalho. 
Os cerca de 4.000 "cedidos" (ou "destacados") são apenas uma pequena 
parte desta nova categoria sindical periférica. Em 1977 contavam-se em 
Itália cerca de 32.000 conselhos com mais de 206.000 delegados em represen-
tação de 5.188.000 trabalhadores. Um aparelho político impressionante e 
extremamente ramificado, situado em 70% na Itália setentrional. A influên-
cia do sindicato não se limita porém a este aparelho político destinado a 
gerir a conflitualidade, mas, desde há vários anos que entrou na gestão de 
organismos estatais. Segundo um recente inquérito, os representantes 
sindicais estão presentes com cargos directivos em muitíssimos organismos 
decisionais do aparelho económico-político do estado: em numerosas comis-
sões ligadas a 17 ministérios e outras à Presidência do Conselho; em insti-
tuições de governo da economia (organismos consultivos do C.I.P. - Comi- 
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té Interministerial para os Preços - e organismos do Plano); nos organis-
mos de previdência (com maioria sindical do Conselho de Aministração 
do I.N.P.S.); e ainda em uma miríade de organismos, instituições, comis-
sões várias, ligados às regiões, às províncias e aos municípios. São 26.000 
os sindicalistas presentes nestes organismos. Por outro lado, nas 63 maiores 
entidades do sector público (as que têm despesa anual superior ao bilião) 
os representantes sindicais são 283, ou seja 22.7% do total dos membros dos 
conselhos de administração. 

A influência desta legião de sindicalistas instalados nas instituições 
do estado pode avaliar-se melhor se analisarmos a importância do INPS 
(Instituto Nacional de Previdência Social). 'Somos a terceira entidade do 
país, depois do Banco de Itália e do I.R.I." declarou em 1.077 o director-geral 
do instituto. Com  efeito o INPS administra para cima de 65 biliões de liras, 
gere as contas de 23 milhões de trabalhadores, concede cerca de 13 milhões 
de liras em pensões, matém relações contributivas com 1.200.000 empresas, 
recebe anualmente 8 milhões de pedidos de prestações (dos abonos de fa-
mília aos subsídios de desemprego e às caixas de socorros). Os empregados 
do instituto são para cima de 25.000. 

Se a exposição de dados, de percentagens, de estatísticas, parece não 
deixar dúvidas sobre a importância do sindicato na política italiana, há pelo 
menos uma consideração que atenua esta imagem de poderio. O mecanismo 
das adesões e dos descontos das quotizações sindicais desenvolve um au-
tomatismo que, se por um lado produz um enrigecimento do processo de 
sindicalização, sobretudo no que toca à manutenção e progressão dos efecti-
vos, por Outro lado tende a fazer permanecer um alto nível de adesões "for-
mais", minando o processo de legitimação real do sindicato, mesmo se 
existe um certo consenso para com a estratégia sindical. já alguns analistas 
sindicais denunciam este facto como uma das consequências mais preocu-
pantes que derivam da introdução do "desconto automático": um sindicato 
formalmente forte, mas privo de poder efectivo para gerir as lutas. Contudo, 
isto é mais um perigo potencial que actual, mesmo se muitas lutas recentes 
nasceram e desenvolveram-se fora do sindicato e mesmo contra o sindicato. 
Basta recordar as lutas da hotelaria, dos comissários e hospedeiras do ar, 
dos ferroviários, etc. Como também o florir dos sindicatos autónomos: 
dos pilotos aéreos aos professores, dos bancários aos altos funcionários 
do estado, dos ferroviários aos pequenos sindicatos de ininicategorias pro-
fissionais. As estimativas sobre este fenómeno variam muitíssimo: Agos-
tino Marianetti, da CGIL, considera que os filiados em sindicatos autónomos 
serão no total uns 525.000, enquanto que Salvati, presidente da C.I.S.A.L., 
um dos sindicatos autónomos, declarou que só os inscritos nesse sindicato 
são mais de 1 milhão. 

Os sindicatos autónomos são quase sempre apodados de corporatismo, 
de amorfismo e mesmo de infiltração de direita. Se em muitos casos as crí-
ticas correspondem à realidade, também é verdade que os ataques dos mass- 
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trutura de base, na sua articulação com a classe operária. O seu destino 
depende de uma equilibrada alternância entre os seus aspectos institucio-
nais e a sua faceta de movimento. Nestes últimos anos acentuou-se a predo-
minância do primeiro aspecto em desfavor do segundo. 

A coges tão do poder reduz a sua capacidade de mobilização. Além disso, 
a acentuação da crise económica restringe de facto a sua possibilidade de 
manobra. Dezenas e dezenas de milhar de trabalhadores vêem posta em 
causa uma das poucas certezas adquiridas: o posto de trabalho. Encerra-
mentos, despedimentos são requeridos pelas empresas. A Fiat, a maior 
empresa privada italiana, quer suspender durante 18 meses 24.000 operá-
rios e ao final despedir definitivamente 8.000 assalariados, antecipando a 
reforma de mais 4.000. Iniciaram-se a 8 de Setembro, as consultas entre a 
Fiat e os dirigentes sindicais, mas a dureza da empresa deixa pouco espaço a 
estes. Entretanto, o Ministério do Orçamento e do Plano começou a reunir 
com os máximos líderes sindicais (Lama, Carniti, Benvenuto) para elabora-
rem em conjunto o programa económico. Os dirigentes sindicais ter-se-iam 
apresentado com posições diversas (elemento relativamente novo): a CGIL 
hesitante em aceitar o convite do ministro, a CISL disposta, mas não muito, 
a UIL decidamente favorável a uma colaboração. Assiste-se assim a uma sub-
divisão das partes: por um lado, as grandes empresas querem despedir ou 
suspender dezenas de milhar de trabalhadores, mesmo à custa do prestí-
gio do sindicato; por Outro lado, o governo quer corresponsabilizá-lo na pre-
paração de um novo plano económico a médio prazo, isto é, reconhecendo-
-o como interlocutor privilegiado e estimado. 

Esta situação dúpla põe objectivamente o sindicato em dificuldade. 
Se não utilizar "métodos enérgicos" nas negociações com as empresas 
arrisca-se a comprometer sensivelmente a sua liderança sobre o movimento 
operário, mas fazendo isso arrisca-se a comprometer "a compatibilidade 
do sistema" que deveria gerir juntamente com o governo. 

Situação difícil, é certo, e que aumenta teoricamente a possibilidade de 
desenvolvimento de um "sindicalismo de base". Mas esta possibilidade, é 
bom repeti-lo, só existe no campo teórico porque no momento actual não 
existe urna força anti-institucional capaz de cobrir este espaço livre. A 
U.S.I. (União Sindical Italiana), o reconstituido sindicato libertário, é pouco 
mais de urna sigla e conta com um reduzidíssimo número de militantes e 
com uma influência escassíssima no mundo do trabalho. Para mais, a sua 
laboriosa existência foi ainda tornada mais difícil por um aceso confronto 
entre os defensores de linhas diversificadas para a sua reconstrução. A fór -
mula "acção directa" era interpretada com uma gama notável de nebulo-
sidade; e mesmo para a estrutura organizativa e para as etapas da recons-
tituição diversas eram as opiniões. De facto, a USI recolhe hoje apenas uma 
parte dos anarco-sindicalistas italianos, enquanto que uma outra parte se 
reconhece nos Comités de Acção Directa que têm na revista Autogestione o 
seu porta-voz não oficial. Sobre estes dois "organismos" pesa por outro lado 
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o acentuar-se da crise política generalizada a toda a esquerda revolucioná-
ria. Uma crise instalada após uma década de acesa conflitualidade social, 
de fermentos, de iniciativas, mas que hoje são apenas uma pálida recordação, 
um triste argumento de conversa para os"órfãos da revolução falhada". 
E certo que o anarco-sindicalismo tem ainda algumas cartas para jogar, 
mas o confronto com as potentes centrais sindicais é demasiado desigual 
para que se possa esperar qualquer resultado concreto. E resta por outro 
lado saber se, para a activação de lutas autogeridas, uma estrutura sindical, 
mesmo de signo libertário, seria o instrumento mais adequado. Isto é, se uma 
estrutura estável responde melhor a estas exigências do que um ou mais orga-
nismos "fluídos", que nascem e morrem em estreita ligação com as exigên-
cias da luta que os criou. Com  efeito, existem exigências contrapostas e di-
ficilmente conciliáveis: de um lado a necessidade de ter estruturas que com 
a sua estabilidade e continuidade constituam ponto de referência e atracção 
para os "trabalhadores rebeldes"; do outro o ser os propugnadores de uma 
luta radicalmente anti-institucional que, para se exprimir de forma não con-
traditória, deveria saber renunciar a criar mini-instituições, negadoras, 
enquanto tais, dos intentos para que foram criadas. Grave dilema, quem 
sabe se irresolúvel. No entretanto o panorama torna-se cada vez mais som-
brio: a crise económica não dá tréguas, os despedimentos estão na moda. 
Explodirá a mítica raiva operária? Duvido, mas sabe-se que a esperança é 
sempre a última a morrer. 

L.L. 
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sindical e depois o P5, etc. em menor escala, que têm uma certa concepção 
de sindicalismo, que se apropriam ou não das estruturas corporatvstas, 
mas, no fundo, a questão é saber qual é, num determinado sindicato ou 
mesmo num sindicalismo dominante, a estrutura e a concepção de sindica-
lismo que lá impera e sobretudo, a nível dos trabalhadores, qual é a sua 
passividade perante esse mesmo sindicalismo, qual é a forma como o aceitam 
e como nele se integram ou como a ele reagem, esta é que é a questão. 

TRINDADE - Sobre essa questão da componente partidária ou da 
componente politica ou ideológica, julgo que o mais correcto em termos po-
lítico-sindicais é falar em componente partidária, já que a questão da ideo-
logia, seja os companheiros que defendem um sindicalismo autónomo ou 
seja os outros que defendem um sindicalismo ligado inteiramente a um deter-
minado partido, defendendo uma determinada ideologia, nesse caso político-
-sindical, na questão concreta da política parece-me que o Fontes já apontou 
a questão. Resta a questão da componente partidária fortissima no seio 
do movimento sindical: bem, isso é um facto que não pode ser desmentido 
e que se passa em torno seja de qual for o partido político. Não se pode 
somente criticar o Partido Comunista Português já que o Partido Socialista 
faz, em minha opinião, coisas ainda piores, concretamente a questão das 
Assembleias Gerais, como se viu nos Escritórios, foi uma ideia do Partido 
Socialista, instituindo órgãos eleitos por delegação no congresso, ora, apesar 
de tudo e de todas as críticas que foram feitas, a Assembleia Geral é onde 
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os sindicalizados têm a possibilidade de tomar a palavra. Nesse sentido 
a questão da componente partidária, não me afastando do tema, é um facto 
e julgo que aquilo que há que pôr em causa é o tipo de sindicalismo a cons-
truir-autónomo-e quando me refiro a sindicalismo autónomo refiro-me, não 
a um sindicalismo que seja dum partido autónomo ou dum partido que 
reivindique o sindicalismo autónomo mas, fundamentalmente, que exista 
no seio das massas trabalhadoras, uma consciencialização e formação pro-
funda que seja transmitida aos dirigentes dos sindicatos e que os dirigentes 
dos sindicatos saibam exactamente das massas dos trabalhadores e ao mesmo 
tempo que exista a possibilidade, aparelho técnico, gabinetes técnicos, 
gabinetes de estudos, estatísticas, etc., para possibilitar uma análise, uma 
tomada de posição, uma capacidade de decisão autónoma e não seja neces-
sário ir ao partido A ou B, seja que partido fôr, para tomar essa decisão. 
Portanto, para mim, a questão de partidarismo coloca-se de quem é que 
orienta, quem é que define as lutas, quem define quando se luta e porque 
se luta, ou seja a questão da autonomia não se coloca numa questão abstracta 
mas sim desde que haja as capacidades a que me referi, desde as possibili-
dades técnicas e de formação que apontei, então aí, sim, poderemos pensar 
efectivam.nte num sindicalismo autónomo. A questão do partidarismo 
é evidente, combate essa perspectiva pois que, segundo essa óptica, o par-
tido é que dará a indicação para as lutas globais e particulares do movimento 
sindical. 

SANTANA - Para mim o sindicato pode ser tudo: reformista, revolu-
cionário, ser até conservador; tudo depende das correntes de ideias que se 
geram dentro dele e também como é que as classes trabalhadoras reagem 
aos conflitos sociais, à exploração capitalista, qual é a posição que eles 
escolhem, pois numa certa época os sindicatos assumiram uma caracterís-
tica revolucionária inconformista pelas correntes de opinião que eram pri-
vilegiadas entre os trabalhadores, pois eram estes que as transportavam 
para dentro do sindicato. Isto nunca passou despercebido aos partidos 
políticos porquanto eles sempre tiveram em vista que o sindicato podia 
sempre ser uma boa agência eleitoral, podia representar núcleos de pressão 
que os partidos podiam manobrar. Daí que os partidos tivessem sempre 
interesse em procurar influir no movimento sindical. Houve épocas em que 
eles o não conseguiam. O fascismo teve uma missão a cumprir, pois exac-
tamente aquilo que em certos países, especialmente em Portugal, seria uma 
tarefa muito demorada, que os partidos políticos pudessem vir a conquistar 
os sindicatos e a dominá-los, foi o fascismo que cumpriu essa função com 
uma rapidez excepcional, com os seus meios próprios, acabar com a veleidade 
revolucionária dos sindicatos, e agora portanto livres para qualquer influên-
cia. 
Não há dúvida que são os partidos que influem, por intermédio dos elementos 
das próprias classes. Mas enquanto noutros tempos o que se procurou 
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ção da sociedade capitalista e as transigências da mesma, clepws UV Velem 

que a luta frontal dos sindicatos era negativa, acham portanto melhor uma 
transacção dos sindicatos. Naturalmente que tudo isto facilitou que os sindi-
catos hoje, não estejam apenas sob a influência dos partidos políticos mas, 

ainda mais, os sindicatos estejam ajeitados ao aparelho do Estado, tornados 
intermediários entre este e as classes trabalhadoras, portanto são eles 
mesmos que negoceiam com o Estado as transacções necessárias. Ora is-
to é também um óptimo aparelho para os partidos políticos. Se o partido 
político antigamente dominava o sindicato ou procurava dominá-lo para o 
tornar uma agência eleitoral ou um núcleo de pressão, hoje não é só um 
núcleo de pressão e uma agência eleitoral, mas é também uma via através 
do Estado. 

Por outro caminho, por via dos sindicatos, faz-se pressão no aparelho 
do Estado. Esta é uma constatação de que hoje a política está interiorizada 
nos sindicatos, não só por influência dos partidos políticos mas também 
por influência do Estado e pela abdicação das classes trabalhadoras que se 
acomodaram a situações perfeitamente convencionais. 

FONTES - Quando tu acusas os trabalhadores de levarem as suas 
ideias políticas para dentro dos sindicatos, eu tenho a impressão que há à 

46 



partida um erro, é que os trabalhadores não se dividem em dois: um que está 
fora do local de trabalho e outro que está dentro do local de trabalho, um 
que está fora do sindicato e outro que está dentro do sindicato. Quer dizer, 
o trabalhador é, em todos os seus comportamentos, situado pela própria 
sociedade em que vive. De facto, também não há "um sindicalismo", o 
sindicalismo corresponde sempre às pessoas que estão integradas, por 
exemplo, num determinado sindicato, a todas as ideias nele existentes, 
a todo o seu comportamento e extracto social a que pertencem, e portanto 
ao próprio tempo em que isto se insere. O que acontece é que o antigo sin-
dicalismo, aquele a que nós frequentemente nos reportamos, e que alguns 
chamam, na minha opinião, erradamente, tradição anarco-sindicalista, 
correspondia a um tempo em que as classes trabalhadoras tinham uma enor-
me combatividade. Combatividade esta que é preciso não esquecer, porque 
correspondia também a uma situação real existente. Não existia previdên-
cia social, não existia reforma, a "reforma" era muitas vezes uma colecta 
que se fazia no fim da vida do trabalhador quando era dado como improdu-
tivo, era a festa de despedida. Tudo isto, e uma situação de miséria agudi-
zada, levava uma acção extremamente violenta. Por Outro lado, a situação 
de ilegalidade em que a burguesia mantém, em certo sentido, os próprios 
sindicatos, leva-os a uma posição rígida para se afirmarem como tal. Tudo 
isto vem dar a perspectiva a um certo sindicalismo de radicalidade. O que 
acontece hoje é que o próprio fascismo, com as suas corporações, instituiu 
todo um mecanismo que tende a legalizar o estatuto de trabalhador. E isto 
que acontece. Legalizá-lo através de vários processos, desde as carteiras 
profissionais, regulamentando as posições e hierarquias dos trabalhadores. 
a outras formas, pelas quais, o trabalhador naturaliza a sua situação 
como trabalhador ao serviço de um patrão. A própria perspectiva do futuro 
que ameaçava profundamente os trabalhadores (isso é muito sentido pela 
imprensa operária) o fim da vida, o que será o amanhã, é "solucionado" 
através da previdência social, com o sonho da "reforma", etc. 

As perspectivas, a própria radicalidade vão diminuindo, quer dizer, 
tendo menos eco social, ou menos, possibilidades, menos referências sociais 
a uma radicalidade assente neste tipo de situações. O que acontece hoje, é 
que de facto há uma concepção dominante de sindicalismo que corresponde 
a uma sociedade, sociedade onde existem máquinas, não só as máquinas 
eleitorais; já não são os velhos partidos, grupos de senhores, de figuras, 
são máquinas potentes, bestialmente organizadas que actuam em vários 
sectores da vida social, que se procuram estruturar a vários níveis, daí que 
tudo isto circule. E é dentro disto que não se pode dizer que o sindicalismo 
do PS ou do PC seja uma traição, correspondem sim a dois projedos polí-
ticos o que determina a uma certa actuação a nível do sindicato, como uma 
actuação ao nível das colectividades, ao nível de bairro, etc. Portanto não 
há traição nenhuma. O que há, e simplesmente a aplicação prática de uma 
certa c'ncepção de sociedade, de comportamento social, o que para uma pes- 
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soa que não está dentro dessa lógica chama ao outro de traidor. As lógicas 
em que funcionam é que são diferentes, os objectivos diversos. Portanto, 
é sempre possível encontrar em cada partido, como em cada indivíduo, 
uma lógica, um fio condutor no que dizem e no que fazem. 

A IDEIA - Eu creio que foi dito que haveria várias linhas deconvergên-
cia no sentido duma explicação, duma interpretação complementar de vá-
rios elementos que foram aqui aduzidos. No entanto eu pego num aspecto 
que sobretudo foi focado por ti, Trindade, relativo à possibilidade (portanto 
já é uma questão de alternativa) de vir a criar espaços de autonomia onde 
os trabalhadores possam furtar-se um pouco a esse projecto particular dos 
partidos que procuram liderar, conduzir a luta sindical. Tu acentuaste a 
questão da formação como uma dessas possibilidades, eu penso que po-
diamos agora agarrar nesta questão, alargá-la um pouco e vermos que meios 
é que hoje existem, que instrumentos podem existir no sentido de favorecer 
uma descida dos sindicatos às bases, uma crítica, uma luta contra o controlo 
dos partidos, contra a formação de uma burocracia sindical, etc., ou seja, 
a questão das estruturas, a questão das práticas organizativas e da condu-
ção das lutas. 

TRINDADE - Sim, senhor. Ia fazer uma pequena introdução que era 
o seguinte: eu concordo perfeitamente com aquilo que o Fontes disse há 
momentos, e acrescentava outra coisa, para fazer um bocado de ligação com 
o que vou dizer agora. Inclusivé também a própria sociedade capitalista 
se desenvolveu e neste momento prima a questão do consumo, as pessoas a 
uma certa altura fixam-se, ficam nos cinemas, a ver televisão, etc., ou seja, 
também aquela necessidade de convivência, segundo aquilo que ouvi contar 
aos companheiros de antigamente, que era a necessidade de convivência, 
dum local de debate e de reflexão e de companhia, portanto, perdeu-se, 
porque se tem o cinema, ou os cafés ou a televisão, etc. 

FONTES - Eu só ia dizer que não 
era uma necessidade de companhia, 
o que acontece é que o Bairro de Alcân-
tara ficava completamente isolado da 
cidade de Lisboa, todos se conheciam, 
o bairro funcionava como uma assemb-
leia local, naturalmente, não era uma 
necessidade, surgia naturalmente... 

TRINDADE - ... hoje os bairros não têm vida exterior..., há um isola-
mento da própria pessoa, uma fragmentação. Isso é um facto e contra os 
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factos não ha argumentos, como é costume dizer-se. Quando se dá o 25 de 
Abril, efectivamente, a corrente de pensamento, corno eu lhe Costumo 
chamar, existente fundamentalmente no seio dos trabalhadores era o Parti-
do Comunista Português, que ao longo dos anos, desde o 25 de Abril para cá 
se foi alargando e aprofundando. As outras correntes não tinham existên-
cia a não ser esporadicamente em alguns pontos e o que se passa é que 
logo após o 25 de Abril a conqusta ao saneamento dos elementos corpo 
rativos leva a que sejam os militantes do PC a serem os porta-vozes e os di 
namizadores desse saneamento, dessa conquista dos sindicatos. O que d 
que isso por sua vez refortaleceu o PCP e por sua vez o próprio PCP & 
apoio, através dos seus militantes, ao movimento sindical. Bem, a questã 
de como é que eu pessoalmente entendo se poderá avançar na questão da 
formação, ou seja consciencialização de classe, sindical, que é um pouco 
diferente e mais vasta que a consciência de classe e que começará pela par-
ticipação, não somente pela participação, mas pela prática democrática 
das assembleias, pela possibilidade das variadas correntes de pensamento, 
por mais reduzidas que sejam, terem voz activa, de forma a que possa haver 
o debate ideológico que no princípio se referiu, e que a própria formação 
sindical seja orientada mais propriamente para a formação da consciência 
de classe e não para a questão partidária, para elogia:r ou sobrevalorizar 
urna ideologia político-partidária. Nesse aspecto os companheiros respon-
sáveis por essa formação estão bastante conscientes a prática vem demons-
trando que têm razão e vêm colocando as questões em termos correctos, 
duma maneira geral, corno eu disse. A ideia que eu possuo de como é que 
se deverá avançar para essa formação e, voltando um bocadinho atrás, hoje 
em dia ainda é restrito o número de trabalhadores sindicalizados que sabem 
estar numa assembleia geral, que é uma coisa importantíssima visto os 
nossos sindicatos serem baseados em assembleias gerais. Recordo-me 
que após o 25 de Abril ninguém sabia a diferença entre uma proposta e um 
requerimento, ninguém sabia como havia de votar nas outras propostas 
sobre o mesmo tema. Tudo isto foi uma experiência que se foi adquirindo, 
adquirir-se-á mais, há que aprofundar este tipo de actuação, há ,sue  alar-
gar mais este tipo de acção, possibilitar que esta acção se desenvolva dentro 
deste caminho. E evidente para terminar, que é um facto que a esmagadora 
maioria dos militantes ou activistas têm ideias concretas partidariamente, 
é evidente que o que restará é alargar, aprofundar, fazer evoluir o debate 
ideológico, a confrontação de opiniões, e para isso há que ter possibilidades 
de fazer isto. E para, terminar digo que isto não é impossível. Após o 25 de 
Abril, o movimento das comissões de moradores, dos trabalhadores, apesar 
da pouca experiência existente, foi um movimento muito expontneo, mo-
vimento que avançou. As chamadas conquistas do 25 de Abril devem muito 
a esse próprio movimento. Quero eu dizer, não estamos tão verdes como se 
poderá pensar ou como as minhas palavras poderiam dar a entender um 
pouco atrás, mas assim que haja possibilidades dentro da estrutura do mo- 
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vimento sindical de todo esse manancial de experiência, todo esse espon-
taneismo que surgiu, poderá ressurgir numas condições poéticas diferentes, 
que mobilizam, que assustam as pessoas, mas é um facto que se podem 
exprimir todas as correntes de opinião. 

A IDEIA - Falou-se de participação dos trabalhadores na revitalização 
dos sindicatos depois do 25 de Abril e eu creio não estar errado se disser 
que a seguir ao 25 de Abril as principais fases de luta se passaram fora das 
estruturas sindicais, nomeadamente a nível das empresas. Foi aqui dito que 
os sindicatos hoje eram perfeitamente adaptados, quaisquer que fossem as 
suas tendências partidárias, à negociação, à defesa de interesses imediatos 
dos trabalhadores nessa situação. Falou-se no salário nas "reformas". 
Portanto se o sindicato aparece hoje relativamente funcional para esse ti-
po de exigências, pelo contrário (e era este aspecto que eu queria acentuar) 
ele apareceu relativamente distante, para não dizer em alguns casos mesmo 
divorciado, das lutas que se passaram, e que por vezes ainda rebentam a 
nível das empresas. E agora queria colocar a perspectiva dos sindicatos 
actuais e as perspectivas das estruturas de base das empresas, sejam dele-
gados sindicais ou comissões de trabalhadores que estão em franca deca-
dência em relação aquilo que já foram. Por exemplo a actual lei da greve só 
em casos extremos é que permite legalmente que os trabalhadores duma de-
terminada empresa possam decretar a greve, ou seja, obriga em quase 
todos os casos a que seja uma estrutura sindical a decretar a greve. Como 
é que isto pode fazer esvaziar e contrariar as lutas locais imediatas que podem 
não envolver grande conteúdo político, mas que são lutas contra o desem-
prego, a repressão, etc, que se podem passar ao nível da empresa. 

TRINDADE -. Eu desejava responder a isto mas desejava também dar 
a minha opinião sobre aquilo que foi dito pelo Santana e pelo Fontes. E vou 
pegar numa coisa que foi referida pelos dois, que é a questão da participa-
ção, da percentagem de pessoas a participarem quer em assembleias quer 
em actos eleitorais, em comparação com o número de sindicalizados dos sin-
dicatos. Se nós começámos este debate e fomos de acordo que hoje a socie-
dade e a forma das pessoas estarem nela é diferente de há 50 anos, 60 anos 
atrás, em 1920 no auge da CGT, temos que compreender hoje que o fenó-
meno que foi aqui apontado, é efectivamente por causa disso que o movi-
mento sindical que tem 2 milhões de sindicalizados (é um caso concreto 
a CGTP representar cerca de 1 milhão e oitocentos e tal mil pessoas) e nós 
podemos dizer que desse um milhão e oitocentos e tal mil pessoas só um re-
duzido número é que participa em actos eleitorais, em assembleias gerais. 
Portanto eu julgo que aqui estamos a esquecer aquilo que dissemos ao prin-
cípio, quer dizer, para mim a questão coloca-se em termos muito simples: 
por aquilo que foi dito ao princípio, para as pessoas hoje é mais fácil descon-
tarem a sua quota para o sindicato (aliás porque já descontam para o fundo 
de desemprego, para o imposto complementar, para a previdência, etc.), 
também podem pois descontar uma quota. Mais isto porque há uma cons- 
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ciência mínima que existe no seio dos trabalhadores, de que o sindicato, 
no momento oportuno, é um tipo de previdência: um gajo chega lá, tem o 
seu advogado para defender, e ele é a sua defesa nos momentos de crise. 
Podem não ir a uma assembleia geral, podem não ir a um acto eleitoral, 
mas na realidade é isto que se passa. Ora eu julgo que a questão tem de ser 
vista assim, quer dizer, criticamos o sindicato porque não existe a partici-
pação de um milhão e oitocentas mil pessoas, julgo que é esquecermos 
aquilo sobre que todos nós estivemos de acordo ao princípio. E preciso, 
sim, aprofundar a particiapção e a democraticidade interna dos sindicatos. 

SANTANA - A máquina não consente... 
TRINDADE - Bem, então aí, sim, há discordância. A máquina não 

consente? Discordo disso. Poderá haver partes da máquina, algumas partes 
significativas que não consentem, mas se nós virmos que o que se passou 
até 1976 é uma coisa, e a partir do Congresso de 1977 para cá é outra, jul-
go que a questão não se passa assim. Eu mesmo penso que o que fez parar e 
recuar a UGT, que num determinado momento até chegou a ter extractos 
importantes e poderia estar em avanço para conquistar outros (recordo-
-me por exemplo que tem em 76/77 Telefonistas do Norte, de Lisboa, Meta-
lúrgicos de Aveiro, etc. tinham direcções da UGT), aos poucos e poucos, 
isso foi tudo sendo recuperado pela CGTP. E foi recuperado efectivamente 
porque houve uma situação de maior abertura e as pessoas se apercebe-
ram o que é que estava em causa e então aí concordo com o Fontes que 
foram efectivamente pessoas com perspectivas diferentes daquelas que es-
tavam nas direcções dos sindicatos que fizeram activar e dinamizar este 
tipo de coisas. Portanto quero eu dizer com isto que não se pode criticar por 
este motivo. 

A IDEIA - Estamos indubitavelmente numa situação de contra-ataque 
do capitalismo clássico, tradicional, depois do cagaço que tiveram em 74/75. 
Perante isso, a classe operária, os trabalhadores duma maneira geral, têm- 
-se batido sobretudo sectorialmente ou seja, nos contratos Rolectivos tentam 
aguentar-se como podem, mas eu pergunto que perspectivas há para aque- 
les que vão ficando desempregados, ou porque as empresas vão fechando, 
ou porque são os que excedem sobre o mercado de trabalho, ou são expul- 
sos da agricultura, etc.? Que perspectivas há relativamente à duração do 
trabalho? A duração do trabalho que começa a ser falada por toda essa 
Europa, em parte, se calhar, instrumentalmente, mas é também capaz de 
ser um movimento de fundo no sentido de progressivamente diminuir a car- 
ga do trabalho assalariado, seja lá de que tipo ele for. Que perspectivas 
há relativamente ao próprio salário? Há muitas formas, desde os aumentos 
em percentagem, desde aqueles que acham que o leque salarial actual- 
mente é já pequeno demais e acham que deve ser aumentado, até perspecti- 
vas inversas no sentido dum igualitarismo. E há muitas maneiras de lutar. 

Eu perguntava, perante perspectivas de objectivos como estas, pe- 
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nomia provocada quanto mais não seja pela situação económica, pelo desem-
prego, pela perda do poder de compra? Os trabalhadores não poderão for -
çar a mão às intenções dos dirigentes da CGTP... 

FONTES - ... mas forçar em que sentido? Aí é que é a questão. E a 
questão é a perspectiva que essas forças têm. Essa é que é a questão. Não 
digo que elas não possam ser forçadas, inclusivé que não possam haver 
lutas dentro da CGTP ou dentro da UGT ou até fora. O que eu digo é que 
essas lutas, depende muito da perspectiva que elas assumam. E essa ques-
tão implica o problema de alternativa para além do capitalismo de Esta-
do ou capitalismo privado. Quais são as perspectivas hoje? Esta é que é 
a questão. Será só a diminuição do tempo de trabalho, será só uma previ-
dência melhor, transportes melhores, será habitação, melhores jardins, 
será isso? 

SANTANA - Em 1917, quando o surto das greves salariais tinha 
atingido um certo nível como hoje, a União Operária Nacional analisou o 
problema e, em documento que está publicado, ela punha o problema de 
as lutas serem viáveis de continuar assim. Hoje, continuam-se a diferen-
ciar classes que tendo poder, iniciativa e organização, avançam, e outras 
que não têm nada e ficam para trás. Então o desnivelamento da classe tra-
balhadora assumia já uma certa proporção, que hoje é extraordinariamente 
mais elevada, e portanto punha-se a questão: não será que as lutas têm 
de passar ao nível duma luta frontal da classe trabalhadora contra preços, 
contra isto, contra aquilo, contra a organização do trabalho, e não mais 
por competições sectoriais? A greve geral de 1917 teve este objectivo e a 
União Operária Nacional pôs este problema, e hoje este problema não se 
põe... 

A IDEIA - Uma hipótese: uma greve geral não seria possível ao apelo 
da CGTP porque uma boa parte dos trabalhadores que poderiam estar de 
acordo em fazer a sua greve pelo contrato colectivo, não o estaria para ser-
vir os objectivos políticos que poderiam vir a servir ao PC, ou à extrema 
esquerda, ou ao PS... 

FONTES - ... Exacto! E isso viu-se muito concretamente na empresa 
onde trabalho, em Janeiro de 79. Houve uma convocação da CGTP para uma 
greve de solidariedade com a reforma agrária: foi um desastre. Apenas 
nas empresas com mais de 500 trabalhadores e dada a luta pelo seu contro-
le partidário, houve uma certa mobilização. Porquê o falhanço destas greves? 
Na minha empresa, os trabalhadores entendim que se tratava não de uma 
greve de solidariedade com outros trabalhadores, mas sim de apoio indi-
recto ao partido comunista. 

Existe hoje em Portugal a consciência política de dois modelos de so-
ciedade muito bem definidos, um modelo ilustrado pela União Soviética e 
aqui mais ou menos defendido pelo PCP, e Outro modelo defendido pelo 
P5, CDS e PSD, com várias nuances, mais ou menos reaccionárias , fasci-
santes, moderadas, liberais, sociais-democráticas e outras, mas funda- 
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mentalmente assente na propriedade privada, na integração de Portugal na 
CEE, etc. E esta consciência nítida desta confrontação aqui que impossi-
bilita nas empresas o passar-se além das lutas pelos contratos colectivos 
de trabalho ou problemas profissionais. Não vá a luta servir a uma das 
partes... 

TRINDADE - Eu quero dizer uma 
coisa. Por exemplo: hoje a malta chega 
ao fim do mês e já a partir do dia 20, 25 
já está a gastar dinheiro do mês que 
há-de vir. Isto não se passava em 
74/75: as greves faziam-se, 3, 4, 5 dias, 
e no fim do mês o contadinho vinha 
todo, hoje um gajo faz meio dia de gre-
ve e o ordenado é cortado. E hoje 
meio-dia quer dizer 200, 300, 400 
escudos, portanto... não são greves 
inoperantes, eu não entendo que sejam 
greves inoperantes, porque quando 
se consegue ultrapassar na prática os 
20% não é porque o Ministério do Tra-
balho assim o decide, é porque num 
dado momento as entidades patronais 
assim são obrigadas a isso... 

SANTANA - ... e achas que uma greve de meio-dia dá esse efeito? 
TRINDADE - ... o objectivo não é se dá, ou não, efeito. O objectivo 

é se consegues ou não consegues o objectivo. Se não se consegue o objectivo 
com meio-dia, nesse caso tenta-se um dia, faz-se 2 ou 3 dias. A CP já vai em 
6 dias de greve, a Função Pública esteve 4 ou 5 dias de greve,... 

SANTANA - ... pois é, começou-se a experimentar um dia de greve, 
mas a agudização dos problemas já leva a greve para mais longe... 

FONTES - ... há outro factor. Não existindo um fundo de greve, o tra-
balhador aguenta um dia de greve mas, alto aí, se fôr no mesmo mês já não 
aguenta lá muito bem dois ou três... 

TRIN)ADE - ... 4 dias de greve é uma semana de ordenado... são mais 
ou menos 5 ou 4 contos.., conforme os ordenados. 

A IDEIA - ... há século e meio que a classe operária luta e nunca teve 
greves pagas. E uma contradição... 

SANTANA - ... em Portugal lutou-se sempre contra as caixas de re-
sistência... e fizeram-se greves com semanas, semanas de greve.., e não 
havia caixas de resistência. 

TRINDADE - ... mas vocês outros, companheiros, recebiam os filhos 
dos gajos lá de baixo... é uma forma de resistência, uma questão de soli-
dariedade. 
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Como o Sindicato da Construção seguia a orientação cegêtista da Asso- 
ciação Internacional dos trabalhadores, criou o seu órgão apropriado para 
tomar conta da produção na sua indústria. 

Daí, a organização do Conselho Técnico. Pensava-se, no Sindicato, 
ser preciso começar, dentro da própria sociedade burguesa, o exercício 
da sua missão e, nesse sentido, concorreu a várias obras. Destacamos de 
entre elas algumas das mais importantes: 

As Encomendas Postais, no Terreiro do Paço, devoradas por um incên-
dio, de fogo posto, sem nunca se ter esclarecido quem foram os seus autores, 
em2de Maio de 1919; 

Vários Pavilhões do Hospital Júlio de Matos; 
Conclusão das obras do Instituto de Medicina Legal (Morgue); 
Algumas casas no Bairro da Boa Hora-Ajuda, que ficou conhecido pelo 

Bairro dos Mortos, em virtude de terem posto a todas as ruas nomes de mi-
litares, polícias e guardas republicanos, mortos nos conflitos com as forças 
de repressão. Estes eram assinalados como assassinados e os que tinham 
caído nas várias tentativas revolucionárias eram tidos como mortos. 

Também executou algumas obras particulares, uma delas na proprieda-
de residencial do escritor Rocha Martins. 

O engenheiro que tinha a seu cargo as obras do Estado preferia dar os 
trabalhos, por opção, ao Conselho Técnico do Sindicato da Construção 
Civil, por estar inteirado da competência e da honestidade dos seus compo-
nentes. 

Fez todas as obras de beneficiação nas casernas da Base Marítima, 
situada junto à doca de Belém. 

Em termos de comandita, construíu a Escola Normal de Benfica. 
Por último a sede do Sindicato do Pessoal de Câmaras da Marinha 

Mercante, que não chegou a ser concluída. Depois do 18 de Janeiro de 
1934, foram destruídas todas as suas estruturas de betão e a Câmara Munici-
pal de Lisboa apropriou-se dos terrenos, frente ao Jardim da Rocha do Conde 
de Obidos. 

A sede do Sindicato da Construção Civil de Lisboa, veio a tornar-se 
uma verdadeira colmeia humana. A convivência social era alí permanente. 

Ao Sindicato e à Federação da Indústria da Construção Civil, vieram 
juntar-se, instalando as suas sedes naquela grande Casa: a Confederação 
Geral do Trabalho; Câmara Sindical do Trabalho de Lisboa; Federação das 
Juventudes Sindicalistas; Grupo Dramático da Construção Civil; Escola 
Primária para os filhos dos sócios - mantida, principalmente, uma percen-
tagem do Conselho Técnico; o jornal A Batalha, órgão da C.G.T., que, 
diàriamente, levava a todos os seus leitores o ânimo nas suas lutas; jornal O 
Despertar, órgão das Juventudes Sindicalistas, de publicação mensal que era 
o porta voz vibrante dos anseios juvenis. 

Por aquele Edifício passaram figuras de todas as classes sociais, que lá 
íam ensinar e aprender, em conferências e palestras públicas. 
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Depois de tantos anos de luta e de sofrimentos, lembram-nos: Adolfo de 
Lima, Jaime Cortesão, João Camoesas, César Frias, Ana Braga, Mário de 
Oliveira, Julião Quintinha, Ferreira de Castro, Mário Domingues e outros, 
muitos Outros, professores, escritores, jornalistas, trabalhadores de todas as 
profissões, alguns de classes não confederadas, entrando alí dia e noite, 
a todas as horas. Eles todos foram, durante alguns anos, a força actuante do 
operariado organizado. 

Só a traição de alguns e a violência do Estado salazarista, em transição 
para o fascismo, conseguiu vencê-la. 

Mas voltemos um pouco atrás, às grandes lutas do Sindicato da Cons-
trução Civil. O seu torna!, O Construtor, era o porta-voz audacioso de toda a 
classe. 

Recordamos uma das suas primeiras páginas, quando foi eleito Presi-
dente da República o Dr. António José de Almeida. A toda a largura da pági-
na um título: 

SERÁ DOS NOSSOS? 

Em seguida fazia a transcrição de parte do seu discurso, feito num dos 
Comícios de propaganda republicana, no tempo da Monarquia. Disse aquele 
tribuno republicano, com monumento erguida numa das praças de Lisboa: 

"A força e às espadas dos tiranos, responde a dinamite dos revoltados". 
O jornal teve como seu director José Lopes, acompanhado de um grande 
número de militantes, tais como Jorge Coutinho, que se formou em engenha-
ria da construção civil; Alfredo Lopes, Alberto Dias, João Caldeira, António 
Brás, que se formou em construtor civil e se tornou o técnico responsável 
do Conselho Técnico. Júlio de Carvalho, João Miranda, João Jorge, Marce-
lino Gonçalves, Jorge Mateus, Luís Gonzaga, Tomás de Aquino, Tibério 
Caldeira, José Franco, Alberto de Almeida, Alexandre Assis e tantos outros. 

Neste pequeno grande jornal, escrevia a maioria destes homens, mili-
tantes que mantinham viva e actuante toda a estrutura orgânica que se dis-
tinguiu em todas as lutas reivindicativas dos trabalhadores, nas quais tive-
ram papel importante. 

O SINDICALISMO REVOLUCIONÁRIO 

A doutrina sindicalista revolucionária, afirmada em todos os Congressos 
da Indústria da Construção Civil, estava sempre presente em todas as suas 
reivindicações e eram, principalmente: 

A conquista das oito horas de trabalho; 
A crise de trabalho; 
A segurança no trabalho; 
O salário mínimo. 
A luta pela conquista da jornada das 8 horas de trabalho durou alguns 

anos. Em 1917, uma greve durou seis semanas. Fora estabelecido um acordo 
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O ANÂRCO-SINDICÁLISMO 
A via reivindicativa do sindicalismo revolucionário, foi esgotada pelo ca-

pitalismo internacional. A jornada das 8 horas de trabalho, o salário míni-
mo - sempre mínimo em relação ao custo de vida - bem como outras 
reclamações, foram ultrapassadas em muitos casos. 

Frente aos problemas da actualidade mundial, as estruturas da Organi-
zação Social Sindicalista, revelavam-se insuficientes, incompletas. Já disso 
se tinham dado conta os militantes confederais, quando num dos seus Con-
gressos aprovaram uma outra tese sobre as Câmaras Sindicais de Trabalho, 
em substituição das Uniões Locais de Sindicatos Operários. 

E certo que a parte teórica da Tese Organização Social Sindicalista, 
é, toda ela, libertária, mas a sua estrutura orgânica, depois de algun; anos de 
prática, não podia corresponder às lutas emancipadores dos trabahadores, 
cujo último objectivo é o derrube do capitalismo e dos Estados, em todo o 
mundo. 

As Câmaras Sindicais de Trabalho, com as suas Juntas de Freguesia 
e os Delegados por Bairro, procuravam ser a implantação dos trabalhadores 
organizados na vida, urbana e rural das populações. 

O triunfo da Ditadura Militar, em 1926 que. carnuflada de liberal, 
venceu todas as resistências, não permitiu que esta última tese provas da sua 
capacidade orgânica. 

O capitalismo, evoluindo para sistemas de exploração cada vez mais 
sofisticados, deu origem ao aparecimento de novas profissões e ao alarga-
mento do chamado leque salarial em pirâmide. Os trabalhadores cá de baixo, 
da base, pouco têm a ver com os lá de cima, do tôpo da pirâmide. Só uma or-
ganização que não seja sómente económica, mas essencialmente cultural 
e doutrinária, como a que é preconizada pelo anarco-sindicalismo pode dar 
resposta concreta aos problemas da vivência humana. 

A Guerra Civil de Espanha, 1936/39, mostrou duas coisas: uma, a possi-
bilidade de instaurar o Comunismo Libertário; outra, a impossibilidade 
da Revolução Social triunfar num só país ou numa região, contra todos os 
Estados coligados. 

Os Estados, todos os Estados, têm melhorado os seus meios de defesa. 
A luta violenta, individual ou de grupo, tem-se revelado estéril. Apenas 
tem contribuido para os Estados colmatarem algumas brechas nos seus meios 
de defesa e de ataque. Tudo isto pela simples razão dos indivíduos do "bota 
abaixo por qualquer meio" ainda não terem compreendido que a sua juta só 
tem permitido que os Estados envolvam na sua rede repressiva elementos 
que, sendo também inimigos de todos os Estados, nada têm a ver com as 
suas acções. 

Alguns Estados têm ensaiado outras formas de perpetuar a sua existên-
cia. Uma dessas formas, que tem motivado grandes controvérsias, é a cha- 
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mada Autogestão. A economia, a produção dirigida pelos trabalhadores. 
Porém, como esses ensaios visam manter e reforçar todo o sistema existente, 
só tem servido para engrenar os trabalhadores ao serviço do Estado que os 
explora. Daí que se tenha revelado ineficaz, o que é bem conhecido quando 
esses Estados têm de recorrer ao auxílio dos Estados capitalistas, estabele-
cendo com eles acordos vários, ficando deles dependentes. Os países indus-
trializados do sistema capitalista, com as suas multinacionais, precisam de 
mercados, cada vez mais largos, para onde possam dirigir a sua exportação, 
principalmente dos artigos caídos em desuso. 

Ê que o sistema da autogestão só pode ser praticado com êxito em siste-
ma verdadeiramente socialista, onde sejam os próprios trabalhadores a deci-
dir do seu destino. 

São estas ideias mestras dos militantes sindicalistas revolucionários, 
que pela prática da sua luta, com vitórias e derrotas, tiveram a coragem ne-
cessária para evoluir até ao Anarco-Sindicalismo. 

Foram estes homens militantes, na sua maioria autodidactas, que não 
puderam ir à escola na idade própria, que atravessaram uma época lutando 
tenazmente pela Emancipação dos Trabalhadores de Todo o Mundo. Por esse 
"crime", desde a 1•a  República, povoaram prisões, foram vítimas de todas 
as violências físicas e morais e deportados para as antigas Colónias da África 
Negra, nas regiões mais insalubres de Timor, Angola e Cabo Verde. Aqui, 
na Ilha de Santiago, sem água, esteve fixado alguns longos anos o famoso 
Campo do Tarrafal, de triste memória, onde algumas dezenas de resistentes 
caíram mortos de fome, doentes a quem não era prestada assistência médica, 
pois até os medicamentos que lhes eram enviados pelas famílias, muitas 
vezes foram apreendidos. 

Os que conseguiram vencer a violência e a fome, voltaram e continuam 
na sua luta de sempre pela libertação de toda a humanidade e contra todas as 
tiranias. 

Firmes na sua doutrina, agora alimentam com o seu esforço a campanha 
do seu jornal A Batalha, um dos mais antigos da imprensa portuguesa, 
que todos os meses leva aos leitores a Voz da Esperança num futuro melhor, 
livres da opressão dos Estados e da exploração capitalista, seja ela dos ricos, 
seja dos modernos tecnocratas, burocratas ou políticos. 

Nota: 
Pode afirmar-se que o Sindicato da C.C. de Lisboa era o organismo 

confederal mais importante pelas suas lutas, secundado pelos Sindicatos 
único das Classes Metalúrgicas; das classes do Livro e do Jornal; Indústria 
do Mobiliário e Indústria de Panificação que foram a espinha dorsal da 
C.G.T. e do seu Conselho Confederal. 

Lisboa, Março de 1980. 

A.T.A. 
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CLÁSSICO 

NENO VASCO 

Pareceu-nos muito significativa a inclusão neste número de um texto de bom recorte 
teórico sobre o tema do sindicalismo, como é o extracto que segue de Concepção Anar-
quista do Sindicalismo, de Neno Vasco, publicado pela editorial d'A Batalha em 1920. 

O que no sindicalismo é essencial é a organização e a acção de classe 
do proletariado, é o movimento sindical. Os operários, não porque teem cons-
cientemente êste ou aquele ideal quanto à sociedade futura, mas porque 
são salariados e precisam de lutar contra os patrões, agrupam-se em sindi-
catos (sociedades de resistência era muito mais apropriado), fora de qual-
quer partido político, como aliás as associações económicas da própria 
burguesia. Da sua condição de salariados, da sua fôrça de trabalho e do 
facto de estarem agrupados para a defesa dos seus interêsses económicos 
comuns resulta naturalmente o emprêgo de certos meios de acção, que 
giram em tôrno da greve. Desses meios de acção directa são partidários 
todos os operários, sejam quais forem as suas ideias políticas sociais ou 
mesmo religiosas ; e portanto todos se podem e devem reunir nos sindica-
tos para o exercício dessa acção, fazendo cada um, cá fora, se quiser, parte 
dêste ou daquele partido político ou seita. 

Para aderir, por exemplo, ao socialismo democratico, é preciso querer a 
socialização dos meios de produção, realizada e mantida pela democracia, 
e aceitar os meios de acção democráticos, a luta eleitoral e parlamentar; 
para aderir ao socialismo anarquista é preciso ter em vista a socialização 
da riqueza, realizada e mantida pela livre federação económica, e adoptar 
a luta directa económica e política, rejeitando o parlamentarismo e a delega-
ção de poderes (não de funções). Mas para entrar no sindicato, é necessário 
e suficiente ser salariado da respectiva indústria e querer resistir aos patrões. 
Não se pede adesão a um programa de transformação social. 

De modo que o sindicalismo é essencialmente o agrupamento dos pro-
dutores, como tais, no terreno económico e da acção directa de classe. 
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Certamente os anarquistas e outros socialistas esperam do sindicalismo 
muitas coisas: que os operários nele tomem consciência da luta de classes, 
do irredutível antogonismo de interêsses existente entre eles e os capita-
listas; que na acção e em contacto com os seus iguais no sindicato, os tra-
balhadores se apercebam da insuficiência dos melhoramentos parciais 
e da necessidade de expropriar a burguesia e reorganizar a sociedade sem 
parasitismo e em proveito de todos os produtores. Viu-se no sindicato um 
magnífico terreno maravilhosamente predisposto para o lançamento e ger-
minação da semente socialista e anarquista, das ideias de emancipação 
social por obra directa do povo. Profetizou-se, como Proudhon, que o parasita 
da produção acabará por ser expulso da fábrica, que "a oficina há-de matar 
o governo". E entre os anarquistas, desde o princípio do movimento, teve 
largo curso esta ideia: que a força organizada do proletariado será necessária 
para tomar Conta da herança da sociedade capitalista, para continuar, sem 
interrupções impossíveis, a vida social; que a sociedade futura será uma vasta 
federação de associações profissionais (congresso de Basileia, em 1869). 

Mas isso são ideias - nascidas evidentemente da vida das massas, 
da experiência operária, desenvolvidas e aperfeiçoadas onde e quando 
essa vida, essa experiência, esse desenvolvimento se torna mais livre e in-
tenso - são ideias de socialistas e anarquistas, que como tais as formularam 
e propagaram, são teorias, previsões, profecias, que, embora crismadas 
com o nome de "sindicalismo", não podem ser doutrina oficial do sindicato, 
constituir condição de entrada nesse agrupamento. 

Os anarquistas conscientes não pretendem que um sindicato se declare 
artificialmente anarquista. Se o fizessem, ou só ficariam nele os anarquistas, 
passando a ser um grupo de ideias, como os outros grupos anarquistas, 
sem ter, portanto a utilidade particular do agrupamento de interêsses, do 
sindicato; ou o sindicato só seria anarquista de nome, por artíficio autoritá-
rio - isto é, seria menos anarquista quando tal se declarasse. E se a doutrina 
adoptada fôsse um conjunto, velho ou novo, de fórmulas, teorias e previ-
sões optimistas, bem ou mal fundadas sobre o movimento sindical, chamasse-
-se embora "sindicalismo" a essa teoria, ainda se iria contra o verdadeiro 
sindicalismo, pois não teriam lugar no sindicato os operários que não a 
professassem, republicanos, sociais-democratas, anarquistas, etc. Seria 
um novo partido político, não a classe operária organizada. 

Não confundamos órgãos e funções, não estorvemos uns com os Outros! 
Quem é cooperativista, vá para a cooperativa. Se for, ao mesmo tempo 

mutualista, vá também para a associação de socorros. Se for ainda amante 
da beneficência, do desporto, da arte dramática, ou da patuscada, inscre-
va-se em quantas sociedades quiser, caritativas, dramáticas, musicais, 
recreativas, fúnebres, parturientes... 

Se for republicano ou socialista, vá para o partido respectivo e vote 
em quem lhe aprouver. 
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privilegiada dentro do proletariado, classe e previlégio que ameaçam conso-
lidar-se e desenvolver-se, associando-do ou substituíndo-se à classe e pri-
vilégios burgueses. 

Aproveitando o desenvolvimento industrial, ganhando automáticamente 
com a "intensificação das indústrias", buscando e cultivando os interesses 
comuns com os patrões, colaborando com a classe patronal nas reclamações 
desta e obtendo dela regalias, depois ciosa e violentamente defendidas 
contra a concorrência dos Outros trabalhadores, os operários "qualificados" 
formaram uma espécie de aristrocacia do trabalho, porventura ainda mais 
inimiga do proletariado inferior do que do patronato. 

Abaixo desta aristrocacia e por ela repelidos e guerreados, estão os sem 
trabalho e os sem ofício, os que não puderam ser iniciados na maçonaria 
do aprendizado e da união profissional, os trabalhadores adventícios, a 
imensa e desgraçada sub-classe, o proletariado dos farrapos, como dizem 
os alemães (lumpenproletariat). Para estes são inacessíveis as fortalezas 
trade-unionistas. Diante deles ergueram-se as altas joias e cotas associa-
tivas, e nas oficinas a boicotagem dos associados. Faz-se guerra à mão de 
obra estrangeira, fomentam-se conflitos de raças, suscitam-se leis restritas 
da imigração, apoiam-se as guerras de tarifas e o imperialismo. 

E os revolucionários que aspiram à abolição das classes e para esse 
fim procuram organizar os trabalhadores, agindo no seio das velhas uniões 
ou agrupando o proletariado delas excluido, encontram na sua frente, como 
um dos mais fortes obstáculos, esses semi-privilegiados, com a sua pesada 
burocracia, germe possível dum futuro novo Estado de classe, - perigo 
enorme que os anarquistas e todos os verdadeiros revolucionários sociais, 
que desejam, não outra substituição, mas uma supressão das classes, devem 
combater com todo o vigor e paixão, onde quer que ele exista já ou tenda 
a mostrar-se. 
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ALEXANDRE VIEIRA 

Alexandre Vieira é o tipo mesmo do militante sindicalista, honesto, 
dedicado até ao esgotamento aos problemas colectivos da sua classe. Mas 
é também um exemplo daquele autodidactismo e esforçada auto-promoção 
cultural que caracterizava os melhores filhos do povo.., quando este ainda 
não era obrigado a ir à escola. 

Por estas razões, o. seu nome estaria sempre particularmente indicado 
para figurar nesta secção de pequenas referências biográficas, num número 
precisamente dedicado ao sindicalismo - mesmo se os tempos que passam 
nos forçam a pôr em evidência aquilo que entretanto mudou, desde a época 
em que Vieira e tantos Outros lutaram por um ideal de sociedade livre baseada 
no reconhecimentos dos direitos do trabalho. 

Porém, acontece que passou no último Setembro o centenário do seu 
nascimento, tendo nessa ocasião sido prestada, por iniciativa da Biblioteca 
Nacional, merecida homenagem à sua memória. E pois também em referên-
cia a essa efeméride que aqui relembramos Alexandre Vieira. 

Nascido no Porto, foi porém em Viana do Castelo que começou a sua vida 
de trabalho e praticou o ofício de tipógrafo. Seguiu-se Caminha, o Porto 
e finalmente Lisboa. Já então era homem abalançado a escrever, na imprensa 
operária, grangeando estima e fama, tanto como compositor tipográfico, 
como no papel de militante activo dos direitos da sua classe. 

Logo entre 1902 e 1905 dirigiu o semanário O Lutador, de Viana. Depois, 
já em Lisboa, é um dos obreiros do diário A Greve, que inicia a sua publi- 
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É que, ao contrário do que poderia supor-se, estamos perante um sin-
dicalista que nunca foi operário, mas que, pelo contrário, descendia de fa-
mília burguesa, era dado às letras e foi sobretudo jornalista e publicista. 
E para maior singularidade, começou a sua vida pública apoiando a candi-
datura eleitoral do então seu amigo (mais tarde ministro repudiado pelos 
trabalhadores) Aristide Briand, desde a redacção do jornal Ouest Republi-
cain, criado para o efeito. 

De facto, a curta vida militante de Peiloutier reparte-se em duas fases, 
bem nítidas. Na primeira, vivida no país do Loire e baixa-Bretanha, ele é 
apenas um jovem jornalista passando - entre 1885 e 1893 - pelas mesas 
redactoriais da De'mocratie de l'Ouest, tomando parte nas disputas po-
líticas locais, contribuindo para a fundação da Bolsa do Trabalho de Saint 
Nazaire, passando pelas fileiras do partido socialista e evoluindo para posi-
ções de defesa da greve geral, como arma decisiva da acção operária. E assim 
que, por exemplo participando como delegado de Nantes e Saint Nazaire 
num Congresso Regional das Bolsas do Trabalho em Tours, Pelloutier 
consegue fazer aí votar uma resolução favorável à greve geral. 

Quanto às relações de Peiloutier com a acção política, elas foram evi-
dentes, mas não perturbantes, como alguns quizeram fazer crer. O seu bió-
grafo Maurice Foulon, por exemplo, desmonta através de provas materiais 
a hipótese de aproximação ao "boulangismo". Ora se por volta de 1886 
existem relações próximas entre o jovem Pelloutier e o deputado republicano 
Charles-Ange Laisant, é também verdade que este está em plena evolução 
ideológica e irá passar do republicanismo comprometido com a aventura 
do general Boulanger, ao radicalismo, ao socialismo revisionista e finalmente 
ao anarquismo. Quanto a Briand, é nesta época um radical dedicado à causa 
operária, favorável também ele à greve geral e lutando contra o predomínio 
do "guesdismo" nos organismos sindicais. 

A segunda fase da vida de Pelloutier abre-se com a sua vinda para Paris, 
em 1893. Rapidamente, ele toma contacto e torna-se próximo de Jean Grave, 
sapateiro de profissão original, então já forte teórico e designado por alguns 
como o "Papa da Anarquia", com o seu quartel-general instalado numas 
águas-furtadas da Rue Moufetard. Também se liga com Tortelier, operário 
marceneiro e propagandista encarniçado das teorias da greve geral. E, em 
seguida, é o conhecimento dos irmãos Reclus, de Charles Malato e de Kro-
pótkin; os seus primeiros artigos em jornais anarquistas. Pelloutier encon-
trou finalmente o seu meio. 

Porém é para uma síntese nova - a da fusão das teorias libertárias com 
o movimento operário - que ele se orienta cada vez mais claramente. Os 
escolhos são, entre outros, a orientação parlamentar do socialismo fra'ncês: 
Pelloutier lutará com todas as forças contra a intromissão partidária e pela 
auto-determinação do sindicalismo. Contra a tentação corporatista (exclusi-
vamente económica e reformista) dos organismos operários, ele propõe a 
solidariedade inter-profissional, pela federação "horizontal" dos sindicatos 
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em Bolsas do Trabalho locais, em seguida destas em estruturas regionais 
e nacionais. Finalmente, Peiloutier tem que lutar contra a ideia bastante 
generalizada então entre os anarquistas franceses (operários na sua grande 
maioria) de que militar nos sindicatos era "perder tempo", se não mesmo 
"tarefa contra-revolucionária". Um artigo publicado no número de 20 de 
Outubro de 1895 nos Temps Nouveau.v, o jornal de J. Grave, intitulado 
"O Anarquismo e os sindicatos operários", põe os pontos nos "ii" sobre 
esta importante questão. Afirma Pelloutier: "conheço numerosos anarquis-
tas que, por um preconceito de resto fundado, se mantêm afastados dos sin-
dicatos e até os combatem porque, durante um período, esta instituição 
foi um verdadeiro terreno de cultura dos aspirantes a deputados". E em 
forma de conclusão escreve: "Laboratório de lutas económicas, afastado 
das competições eleitorais, favorável à greve geral com todas as suas con-
sequências, administrando-se anarquicamente, o sindicato é pois a única 
organização, ao mesmo tempo revolucionária e libertária, que poderá contra-
balançar e chegar a destruir a nefasta influência dos politiqueiros colectivis-
tas. 

E suponhamos agora que, chegado o dia da revolução, a quase totalidade 
dos produtores esteja agrupada nos sindicatos; não haveria então, pronta 
a suceder à organização actual, uma organização quase libertária suprimin-
do de facto todo o poder político e onde cada parte constituinte, senhora dos 
instrumentos de produção, regularia ele-mesma os seus problemas, sobera-
namente e pelo livre consentimento dos seus membros? E não seria isto a 
livre associação dos produtores livres?" 

Nestas palavras resume-se toda a orientação posterior de Fernand Pel-
loutier. Em 1895 torna-se secretário-geral da Federação das Bolsas do Tra-
balho; dois anos depois funda I'Ouvrier des deu.i mondes, revista mensal 
de economia social, ao mesmo tempo que participa em numerosas outras ini-
ciativas editoriais. As questões da cultura e da sua articulação com a prá-
tica revolucionária dos trabalhadores continuam a preocupá-lo. Mas a doença 
ronda, agrava-se cada vez mais. 

Escassos meses antes da sua morte é publicada uma interessante obra 
de colaboração com seu irmão Maurice: La Vie ouvrière en France. Mas o 
seu belo livro Histoire des Bourses du Travail é já póstumo, publicado por 
iniciativa do irmão, com um excelente prefácio de Georges Sorel datado de 
Dezembro de 1901. 

Fernand Pelloutier falecera entretanto, a 13 de Março de 1901, em 
Meudon, nos arredores de Paris. Os seus amigos fieis - Delesalle, Pou-
get, Yvetot e Outros - assistiram à inumação do seu corpo. Anos depois, 
a C.G.T. fixava no bronze da sua homenagem, um pensamento que lhe era 
caro: "Ce qui manque à l'ouvrier, c'est Ia science de son malheur". 

J.F. 
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gozando do fruto da violência e do roubo dos seus antepassados, então 
a solução é fácil. Pela força eles se apropriam de tudo o que existe; pois pela 
força nós lho tiraremos. Se os pobres se puserem de acordo, eles são os 
mais fortes. "(2) 

Bom. Parece esclarecedor sobre os motivos de uma possível violência. 
Kropotkine também afirmou: "A burguesia compreende isto (o dia da 
revolução, próximo) e prepara-se para resistir - pela violência, pois não 
conhece, nem quer conhecer outros meios. Ela está decidida a resistir a 
todo o transe e a fazer o massacre de cem mil operários, duzentos mil, se 
for necessário, mais cinquenta mil mulheres e crianças, para manter o seu 
dominio." 

"Para a burguesia, o massacre é desde já todo um programa, provida 
que ela está de soldados - franceses, alemães, turcos - pouco importa 
- em quem ela confia. Pois que ela não procura mais do que manter o que 
já existe a prolongar o statu quo, nem que seja por quinze anos mais - toda 
a questão se reduz para ela em uma simples luta armada. De Outro modo 
se põe a questão perante os trabalhadores, pois que eles querem preci-
samente modificar a ordem de coisas existentes; o problema, para eles, 
não é tão odiosamente simples. Ele se põe, ao contrário, vasto, imenso. 
A luta sangrenta, para a qual nós devemos estar preparados, tão bem como 
a burguesia, não é no entanto, para nós mais que um incidente da batalha 
que nós travamos para nos livrarmos do capital." 

"Trata-se para nós, de abolir a exploração do homem. Trata-se de pôr 
fim às iniquidades, aos vícios, aos crimes que resultam da existência do ócio 
de uns e da servidão económica, intelectual e moral de outros." "... a solu-
ção... é a expropriação; é a Anarquia" (3). 

Para Kropotkine, o problema que A Ideia colocou, "da insurreição 
popular violenta que varre governos e instituições, para outros mais "ade-
quados" se instalarem nesse vazio", resolve-se com a tenecidade, a paciên-
cia, a perseverança, o ardor revolucionário que a seguinte frase deixa trans-
parecer: "Se se constituir uma outra classe de governantes que dirigem os 
governados, a insurreição não será uma revolução, e tudo recomeçará" (4). 

Já Bakunine nos tinha falado dessa divisão, entre dominados e dominan-
tes e da solução desta divisão pela Revolução Social, não fosse ele um prá-
tico dessa teoria. Qualquer dos seus escritos nos leva a entender que a con-
frontação violenta com o Estado é inevitável a única via para fazer o Estado, 
logo o capital, desaparecer da face da terra. E ele que nos diz, quando escre-
veu para o Progrés, a Lettre à Ia Comission du Journal: "E necessário que 
todos os trabalhadores oprimidos e explorados no mundo dêem as mãos 
atravessando as fronteiras dos Estados políticos e destruindo mesmo essas 
fronteiras, unindo-se para a obra comum num só pensamento de justiça 
e pela solidariedade de interesses. Todos por um e um por todos. E necessá-
rio que o mundo se parta uma última vez em dois campos, em duas partes 
diferentes: de um lado o trabalho em condições iguais para todos, a liberdade 
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de cada um na igualdade de todos, a humanidade triunfante - a Revolução; 
do outro, o privilégio, o monópolio, a dominação, a opressão e a eterna 
exploração". (5) 

Tornam-se claras a análise da sociedade estatal e a alternativa para, se 
sair dela que se propõe. 

O factor principal que A Ideia se vem esquecendo é aquele em que o 
anarquismo sempre se apoiou: o movimento social. A "ghetização" de que 
fala é, na verdade, aquela a que nos dirigimos se não tivermos em conta 
a força que é o movimento social. Daí A Ideia concluir que, "a insurreição 
popular varre governos e deixa um vazio". Falar nestes termos será pôr 
a questão em termos do poder. A insurreição anarquista faz-se em termos 
de destruição do poder, deixando tudo mas tudo vazio.., de poder. Isto 
significa que deixar, "vazios", ocupar, "vazios", implica que os anarquistas 
vão ocupar, feita a revolução, "vazios", isto é, o poder, o comando, a chefia; 
ora é absolutamente o contrário e se o não for, não é a Anarquia (6). 

De facto "pode-se falar de sociedade de alienação" (7) esta foi a caracte-
ristica da sociedade estatal, mas nunca como hoje essa alienação foi tão 
evidente e para compreender isto não é necessário uma grande ginástica 
intelectual de pesquisa, basta ler o jornal. Foi dele que retirámos o seguinte: 
"A medida dos problemas resultantes desta situação faz-se em termos de 
custos ecológicos: o ambiente degrada-se de modo irreversível, as matérias 
primas que existem em quantidades finitas caminham para o esgotamento, 
etc. Por Outro lado os custos sociais também não são menores: as condições 
de trabalho são cada vez mais duras o sistema económico não integra senão 
individuos cujas qualidades sejam estritamente e uniteralmente definidas, 
a situação dos desenraizados, dos marginais, dos pobres, torna-se cada 
vez mais difícil," (8). 

"A violência está constantemente presente nesta sociedade" (9). Está, 
esteve e estará, porque ela própria, violência, é "desde já todo um progra-
ma" (10), só se pode falar de uma sociedade não-violenta, se a actual desa-
parecer e não me parece que "a reivindicação dum direito a viver, desde já, 
à margem dela ou seja, " "ignorar" o Estado, tanto quanto possível, e 
resistir-lhe quando for necessário" (11), seja uma estratégia realista, uma 
vez que se esquece o caracter da própria sociedade estatal. 

Para mim, será para o Estado, logo capital, o que se pode fazer de 
melhor, tentar "ignorá-lo","viver numa ilha encantada, num sonho, e de 
vez em quando mandar umas bocas", não empregando "a greve clássica" 
(12) mas, "por ex., fazer funcionar os comboios sem pagar" (13). Pronto! 
Lá se esqueceu outra vez A Ideia do significado e objectivo da greve sob 
o ponto de vista anarquista. Para os anarquistas a greve nunca passou de 
uma forma de resistir, de exigir, de associar, de empregar a solidariedade 
e tendo como mira o fim do Estado e a Anarquia. 

A ideia de fazer funcionar os comboios sem pagar, certamente é baseada 
na chamadas "greves exemplares", levadas a cabo pelos anarquistas, 
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7—A Ideia n.° 15, p. 16. 
8 - Portugal Hoje, de 25/2/80. Para uma ética ecológica/Um novo projecto de socie- 

dade, por J Fernandes. 
9—A Ideia n.° 15,p. 16. 
10— Kropotkine,já citado. 
ll — IdeiaC.p. 17. 
12—A Ideia C., p. 17. 
13—A Ideia C.,p.17. 	- 
14 - 'Para os anarquistas". E evidente que não estou a excluir A Ideia, revista de 

pensamento e cultura anarquista, - não me foi conferido (nem a ninguém,) a autoridade 
de exclamar: estes são anarquistas e aqueles não o são. 

Refiro-me aos anarquistas que, como eu, estão de acordo com a corrente de opinião 
que aqui defendo. 

15— Bakunine "Organisation dela gréve genersie". 
16 - Esta minha posição revela tão sómente uma crítica à aceitação por parte de alguns 

anarqistas, em reforçarem e organizarem o movimento ecológico, onde a prática e teoria 
antiestatais se perdem para dar lugar a manifestações e contestações "em moda". O auto-
colante, Nuclear Não Obrigado, torna-se um passaporte da última moda; então o movimento 
deixa de ser revolucionário no sentido total do termo, para estar integrado no Estado. 

Mas não é só por aqui que ficamos. A questão do Estado, perspctivas práticas, o pa-
cifismo, as filosofias orientais, as eleições etc., constituem toda uma série de pontos impor-
tantes. 

Não sou pelas centrais nucleares, pela centralização, pelas poluições existentes, pela 
consumo de falsa comida, pela destruição do meio ambiente e toda uma série de questões, 
que o anarquismo sempre abordou desde Kropotkine, ainda o ecologismo estava na arca 
ideológica do Estado à espera da hora H. 

17— La Revolutlon Mexicaine de Ricardo Flores Magón. 
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ANARQUISMO E NÃO-VIOLÊNCIA 
- O ACORDO COMUM? 

Por António Cdndido Franco 

Queria eu sintetizar no mais curto espaço, e em dois pontos centrais, 
as relações entre Não Violência e Anarquismo, que são imensas e frutuosas 
para ambos os movimentos. Assim talvez não seja por acaso que uma publi-
cação anarquista como A Ideia, se interesse por debater e aprofundar as teses 
não-violentas de resistência a alternativa. E mais - adoptá-las como estra-
tégiae presença. 

E difícil, reconheço, ao querer relacionar os dois movimentos, saber 
onde iniciar um ou terminar o outro. E necessário quase uma aproximação 
artificiosa pois equivale a maior parte das vezes a uma separação forçada 
de ambos os legados. Concordo que é mais fácil, se o problema se puser por 
exemplo em relação à tendência violenta e militar do anarquismo. Aí a não-
-violência tem uma posição privilegiada de visão, porque no exterior dessa 
teorização, o que lhe permite distanciar-se ou aproximar-se. 

Mais difícil se torna já, se no anarco-sindicalismo pensarmos. E em 
absoluto, a dificuldade, se pensarmos por acaso em Tolstoi e no movimento 
pacifista da Holanda, da Grã-Bretanha e da América do Norte. 

O mesmo se pode agora colocar do ponto de vista de um anarquista. 
Que diria ele por exemplo de David Henry Thoreau? E do conceito de 

Desobediência Civil no Estado Moderno? E de insubmissão? E de P. Kro-
potkine? E de Gandhi e da luta de libertação da índia contra o imperialis-
mo e as formas de exploração económica por este impostas? Do seu anti-
-militarismo, das formas de acção directa que pôs em prática com o povo 
indiano (deserção de exército, boicote das indústrias inglesas, ocupação 
dos locais públicos, criação do poder das aldeias e do povo através de acti-
vidades económicas autónomas e não submetidas ao capital)? 

- Creio que se encontraria plenamente nelas, tal como muitos não-
violentos se encontram em muito do movimento anarquista. 

E pois sem dúvida ingrato tentar aproximar o que já é tantas vezes 
semelhante senão igual. Digo isto porque aproximar é também separar, 
ou reconhecer que se aproxima o que está separado. 

Assim a minha tese é que o socialismo utópico que considero parte 
e legado do anarquismo, e a reivindicação de uma sociedade socialista 
sem estado (a anarquia) é um movimento não-violento na origem, compre-
endendo perfeitamente a correlação e a importância dos meios para atingir 
os fins. 
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meira mulher; em 1951 a lei deu à mulher o direito de ser tutora dos seus 
filhos se o marido morresse mais tarde em 1?58 foi ermitid9 

f
i  milhr 

exercerem o sacerdócio; em 1962 decretou-se o salário igual para mulher 
e homem; em 1974 é dada à mulher a possibilidade de compartilhar com o 
homem o cuidar das crianças; em 1975 sai a lei do aborto, que diz ser legal a 
mulher abortar nos três primeiros meses da gravidez. Finalmente, em 1976, 
o parlamento decidiu determinar a igualdade no trabalho, embora só nos 
serviços estatais. 

Contudo, e pensando nestas regalias sociais que a mulher sueca alcan-
çou (diferentemente de outros países europeus ocidentais), o Campo demons-
trou que a mulher sueca luta ainda com grandes problemas, sobretudo 
a nível pessoal, político e social. Ela é em geral tímida e sente-se sempre 
em segundo plano, em relação ao homem. Politicamente, com algumas 
excepções, pareceu-nos que ela tem pouca audição junto do governo. 

2. Se o objecto deste Campo eram as mulheres, o objectivo era, funda-
mentalmente, exercitar-nos nas várias linguagens possíveis, rompendo 
desse modo com a dominação exclusiva de um tipo de linguagem sobre Outro, 
hierarquia esta estabelecida segundo os sexos e as classes, própria das so-
ciedades de hoje. Do drama à libertação da voz, passando pela dança e pelo 
humor, foram estas as linguagens não convencionais com que reaprendemos 
(ou tentámos reaprender, dado que não é de repente que é possível libertar 
uma forma de expressão reprimida desde cedo) a nos exprimir, assumindo-
as como tão válidas como as mais intelectuais, destruindo o conceito de lin-
guagem menor que a elas se encontra associado (de mulheres, de negros, 
de crianças, de loucos, de homosexuais, etc). 

O debate sobre cultura e cultura feminina, opressão, sindicalismo, 
movimentos de mulheres, estava também presente nos objectivos: reflectir 
sobre a sociedade que nos rodeia e sobre nós-próprias enquanto grupo e 
enquanto indivíduo que vivemos nesta sociedade - é indispensável quando 
se quer mudar o que existe. Conhecer as razões da discriminação sexista, a 
todos os níveis, de uma linguagem em que o masculino engloba o feminino, 
dos mitos da mulher-esposa-mãe e da mulher-prostituta e tantos outros 
que exercem um poder enorme de que por vezes se ignora o motivo, é tarefa 
que nós-próprias temos que levar a cabo. 

Na procura de um outro modo de vida, talvez menos alienante, e na ten-
tativa de construção de uma sociedade diferente, cabe ao trabalho um lu-
gar de destaque e às mulheres um contributo importante. Isto pelo facto de 
no seu dia-a-dia o trabalho manual e o trabalho intelectual só raramente se 
encontrarem ligados. 

Não é só o trabalho manual e o intelectual que devem ser conectados 
mas igualmente o prazer e o trabalho, desaparecendo a penosa repartição 
das horas do dia em horas de trabalho e horas de descanso, que tornam 
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aquelas cada vez mais odiosas para o trabalhador comum e estas progressi- 
vamente menos criativas. Também aqui a experiência e a memória da mulher 
poderão ser importantes na procura de uma alternativa, dado que ela traba- 
lha há menos tempo que o homem numa profissão desligada da sua casa, 
de que se não conhece o resultado e em que se não põe nada de nós próprios. 

Mas um Campo como este não se deve destinar apenas à concretização 
e discussão dos pontos de vista atrás referidos. Ele vale por si próprio, como 
experiência de vida em comum de cerca de 30 mulheres habituadas a tra- 
balhar com imensa gente à volta, mas a viver muito tempo sozinhas. E a vida 
em comum não é fácil, principalmente quando tudo é feito para a destruir. 

Estas são portanto as nossas breves reflexões e impressões sobre os 
objectivos de im Campo de Mulheres. Vejamos agora o que se passou. 

3. Cingindo-nos concretamente , a Stensnas, esteve bem patente que 
a vivência em comum durante uma semana não foi isenta de problemas e 
conflitos. Não é fácil, por mais que se deseje, juntar cerca de 30 mulheres, 
algumas acompanhadas de seus filhos, sem que haja motivos para discórdia. 
As pessoas têm os seus problemas pessoais a resolver e inconscientemente 
transportam-nos para o Campo. Assim, as matérias que deviam ser tra-
tadas sofreram cortes e modificações, pois que o ambiente de conflito estava 
já bem patente. Poderá dizer-se então que os objectivos não foram alcançados 
e a experiência foi negativa? Não somos dessa opinião. Todas as expe-
riências têm o seu lado positivo. A partir deste Campo, a organização pode 
no futuro modificar e melhorar os programas, a fim de obter melhores re-
sultados. E devemos nomear que, para além dos conflitos, houve uma vi-
vência e um descobrir de situações e problemas, que a mulher sueca de hoje 
enfrenta todos os dias. As participantes eram de diversas idades e níveis 
sociais e muitas delas nada tinham a ver com a SAC, mas existiam no entanto 
pontos comuns: a opressão da mulher; a falta de infraestruturas para o cui-
dado dos filhos nas horas de trabalho; o isolamento em que muitas vivem; 
e também alguma frustração pelas ditas "igualdades de direitos da mulher" 
que em certo sentido foram falseadas ou não tiveram o devido apoio social e, 
em muitos casos também, económico. 

Para as mais jovens sobretudo, há dificuldades de emprego e só as 
mais qualificadas poderão arranjar trabalho, embora o homem continue a 
ter prioridade em muitos casos. Teria sido esta "emancipação" da mulher 
sueca, em seu favor, ou em favor do homem? Temos francamente dúvidas 
acerca deste assunto. 

4. De todas as actividades efectuadas ressalta uma linha de força: a 
dificuldade geral em as executar, não no sentido tecnocrata que se poderia 
pensar, mas pelo facto de se notar ser difícil - no conjunto - ultrapassar 
as barreiras físicas, psicológicas e intelectuais que nos foram impostas 
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desde crianças e que nós próprias mantemos ou mesmo cultivamos. Houve 
brilharetes individuais, mas sempre no campo que pessoalmente se domina-
va. Fora deste, notou-se a inibição, o desconhecimento (salvo raras excep-
ções). De qualquer modo, cremos ter sido o resultado mais positivo do que 
negativo (principalmente a posteriori). 

Queremos no entanto salientar de entre as várias actividades, as ma-
térias que foram tratadas com maior desenvolvimento: a linguagem e a opres-
são. 

A) Linguagem 

No idioma sueco a linguagem é essencialmente burguesa e não existem 
palavras próprias das mulheres trabalhadoras. As palavras depreciativas 
são do género feminino. Enquanto a mulher faz perguntas, o homem faz 
afirmações. Enquanto que as intervenções da mulher são limitadas, o homem 
exprime-se por frases longas e complicadas, usando vocábulos estrangei-
ros, que invadiram o idioma sueco. Na língua sueca o homem desempenha o 
papel de senhor da criação, de pessoa activa, de "Adão". Um exemplo: 
se um homem é doutor e for casado, à mulher dele chamam doutora, mas no 
caso inverso isso já não acontece. 

No entanto, as diferenças de linguagem de cada grupo social são mais 
importantes do que entre homem e mulher. Num programa de TV em que 
fazem perguntas a pessoas de classes e sexos diferentes, verificou-se o se- 
guinte: a resposta do homem intelectual contém cerca de 14 palavras; a da 
mulher intelectual 13; o homem trabalhador forma a sua frase com 8,5 
palavras; enquanto que a mulher trabalhadora o faz com 8 palavras apenas. 

Há pois uma grande necessidade de mudar a linguagem. Mas para isso 
há também que modificar o sistema educacional e social. Enquanto isto 
não acontecer, a mulher estará sempre em desvantagem perante o homem. 

B) Opressão 

Esta é uma das realidades mais sentidas pelas mulheres suecas, vinda 
dos homens, mas também de outras mulheres. A primeira pessoa que opri-
me a mulher é a própria mãe, com a sua super-protecção, tornando a filha 
insegura. Depois há as outras mulheres: pela maneira como se vestem, 
pela rivalidade na vida sexual, pela inteligência, pela beleza e pela educação. 

No movimento feminista pode haver também opressão, quando algu-
mas mulheres falam muito intelectualmente ou se vestem de forma dema-
siada'nente convencional. 

Existe ainda uma outra forma de opressão: a individual. A mulher tem 
de criar confiança em si própria, individual, política e socialmente. Se ela 
lutar, individual e colectivamente, pode acabar com a opressão, pois não 
existe mais opressores se não houverem pessoas que se deixem oprimir. 
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5. O convívio e as conversas com as mulheres suecas do Campo, embora 
curto temporalmente, deram-nos a possibilidade de tomarmos contacto 
com os seus grandes problemas: as creches, o cancro (do seio, dos ovários, 
etc) e problemas ligados à anticoncepção, a opressão, a escolha de trabalho 
e o isolamento. Claro está que há variações consoante o grupo etário e profis-
sional que contactarmos 4  mas no seu conjunto parece-nos serem aquelas 
as principais questões com que se debatem as mulheres na Suécia. 

6. Da nossa participação mencionaremos que, no segundo dia do Campo, 
as organizadoras pediram-nos que fizéssemos uma sessão sobre Portugal, 
em especial sobre a situação política, o movimento anarquista e a mulher. 
Após a nossa intervenção, houve bastantes perguntas às quais nos pareceu 
terem sido dadas respostas que elucidaram as participantes de maneira 
adequada. Alguns dias mais tarde, tivemos também a oportunidade de, em 
nova sessão, sermos nós a fazer perguntas sobre a SAC, sua organização, 
estruturas e objectivos, etc. Também nos interessou saber que regalias 
tem alcançado a SAC através das suas lutas e qual o papel desempenhado 
por esta organização sindical na sociedade sueca, dominada pela social-
-democracia. Foram feitas perguntas individuais a quase todas as partici-
pantes sobre o motivo da sua participação no Campo, se eram ou não aderen-
tes à SAC e porquê. Devemos acrescentar que certas respostas nos não pa-
receram muito claras. Contudo, havia poucas militantes entre as mulheres 
presentes e algumas tinham dificuldade em se exprimirem em inglês, moti-
vo porque certos esclarecimentos foram bastante superficiais. 

7. Balanço deste Campo de Mulheres: 

Para a SAC, ter-lhe-á permitido um contacto e um conhecimento mais 
profundo dos problemas das mulheres suecas, principalmente das mais 
novas, e talvez, embora não no imediato, uma ligação entre elas e os grupos 
de mulheres da SAC. Isto malgrado ter sido considerado como um relativo 
fracasso pelas organizadoras, devido à formação de subgrupos dentro do 
Campo e ao surgimento de problemas relacionados com as crianças e a 
comida. 

Para nós, como mulheres, o campo revestiu-se de grande interesse e 
constituiu uma esperiência extremamente positiva, no sentido em que vi-
vemos, durante alguns dias, os problemas reais que mais preocupam a 
mulher sueca. E, como anarquistas, o exemplo deste Campo poderá num fu-
turo mais ou menos próximo ser-nos de grande utilidade prática. 

Set. 80/MTS-MAL 
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POESIA 

SOBRE A MORTE DE UM POETA 

NUM QUARTO QUALQUER 
EM QUALQUER PAÍS 
MORREU ONTEM UM POETA 
O NOME? 
NÃO O SEI NEM IMPORTA 
CHAMAR-LHE-EI POETA APENAS 
PORQUE OS POETAS SÃO IGUAIS 
EM QUALQUER PARTE DO MUNDO 
DIRÁ VOCÊ: 

MORREU UM POETA? 
BAH! QUE TENHO EU A VER COM ISSO? 
TODOS OS DIAS MORREM PESSOAS!" 

POIS É 
TODOS OS DIAS MORREM PESSOAS 
NÃO POETAS 
UM POETA É DIFERENTE 
CHORA MUITAS VEZES COM A SUA PENA 
AS PENAS ALHEIAS 
SOFRE SÓZINHO 
A MÁGOA DE TODA A HUMANIDADE 
TRANSPORTANDO-A PARA O POEMA 
COMO SE SÓ A ELE 
A MÁGOA PERTENCESSE 
CARREGA ÀS COSTAS 
TODOS OS MALES QUE OS HOMENS FAZEM 
O QUE É MAIS PESADO AINDA 
QUE A CRUZ QUE DIZEM 
QUE CRISTO CARREGOU 
O POETA É ANARQUISTA 
NÃO TEM MEDIDAS 
PARA O EXCESSO OU PARA O DEFEITO 
NÃO É COMO OS PÁSSAROS 
QUE METIDOS NUMA GAIOLA 
DEIXAM DE CANTAR 
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NÃO! 
O ESPÍRTO LIBERTÁRIO DO POETA 
MESMO QUE ESTE SEJA ENGAIOLADO 
CONTINUA SEMPRE A SUA CANÇÃO 
DE POESIA 
QUE É TUDO QUANTO EXISTE 
E SE POSSA IMAGINAR 
QUANDO MORRE UM POETA 
A DOR QUE SENTIMOS 
É MAIOR QUE AQUELA QUE TRANSPORTAMOS 
DENTRO DO PEITO 
QUANDO NOS MORRE A PESSOA AMADA 
PORQUE O POETA 
É A PESSOA QUE MAIS AMAMOS 
MESMO SEM SABERMOS 
QUE AMAMOS 

QUANDO MORRE UM POETA 
ATÉ O MAIS LINDO CANTAR 
DAS AVES 
SE ASSEMELHA AO TRISTE CHORAR 
DUMA CRIANÇA 
QUANDO MORRE UM POETA 
É UMA GOTA 
DA NOSSA CURTA LIBERDADE 
QUE SE ESCOA 
COMO A ÁGUA DUMA FONTE 
POR ENTRE OS DEDOS 
QUANDO LHE ESTENDEMOS AS MÃOS 
PARA DELA BEBERMOS 
ONTEM 
NÃO FOI UM POETA QUE MORREU 
FOI UM RAIO DE LUZ SOLAR 
QUE DEIXOU DE NOS ILUMINAR. 

JAIME CRESPO 
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LES ANARCHISTES 

(da Qbra musical com o mesmo nome. Paris, 1969) 

Y 'en a pas un sur cent 
et pourtant iis existent 
Ia piupart espagnols 
aliez savoir porquoi 
Faut croire qu 'en Espagne 
on ne les comprend pas 
Les anarchistes 

lis ont tout ramassé 
Des baignes et des pavés 
lis ont gueuié si fort 
Qu 'iis peuvent gueuier encore 
lis ont le coeur devant 
Et iis rêvent à mi-temps 
Et puis 1 'áme toute rongée 
Par de foutues idées 

Y'en a pas un surcent 
Et pourtant iis existent 
La piupart flis de rien 
On bien flis de si peu 
Qu 'on les voit jamais 
Que lorsqu'on a peur d'eux 
Les anarchistes 

lis sont morts cent-dix-fois 
Pour que daile et pour toi 
Avec i 'amour au point 
Sur ia tabie, sur rien 
Avec 1 'air entêté 
Que faitie sang versé 
lis ont frappé si fort 
Ou' iis peuvent frapper encore 

Y 'en a pas un sur cent 
Et pourtant ils existent 
Et s 'ii faut commencer 
Par des coups d 'pied au cui 
Faudrait pas oublier 
Que ça descend dans ia rue 
Les anarchistes 

lis ont un drapeau noir 
En berne sur 1' espoir 
Et ia mélancolie 
Pour trainer dans Ia vie 
Des couteaux pour trancher 
Le pain de i'amitié 
Et des armes rouiilées 
Pour ne pas oublier 

Y 'en a pas un sur cent 
Et pourtant ils existent 
Et qu 'iis se tiennent bien 
Bras dessus, bras dessous 
Joyeux et c 'est pour ça 
Qu 'iis sont toujours debout 
Les anarchistes 

LÉO FÉRRÉ 
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Original amigavelmente cedido por Pedro de Sousa. 
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BIBLIOGRAFIA 

Indicações sumárias para uma aproximação ao tema do sindicalismo, 
disponíveis em português: 

• HISTÓRIA 

O Sindicalismo em Portugal, por Manuel Joaquim de Sousa, Afronta-
mento 

Para a História do Movimento Sindicalista em Portugal, por Alexandre 
Vieira, Seara Nova 

Os Sindicatos Operdrios e a República Burguesa (1910-1926), por David 
de Carvalho. Seara Nova 

• ACTUALIDADE 

O Sindicalismo no Mundo, por Georges Lefranc, Europa-América 

Iniciação ao Sindicalismo, por Lucien Rioux, Iniciativas Editoriais 

Sindicalismo em Portugal, 77-78, a. v., Assírio & Alvim 

• PRÁTICA 

Acção Sindical, por Ugo Piazzi, Base 

Anarco-sindicalismo e Autogestão, por Renê B&thier, A Batalha 

Que Sindicalismo?, s. a., A Batalha 

• EDIÇÕES 

Entre vários organismos existentes, distinguimos as pequenas obras 
das Edições Base. 

• IMPRENSA 

Entre a imprensa sindical actual destaca-se a revista Alavanca, da 
CGTP. Fora dos aparelhos, continua o jornal mensal A Batalha, antigo 
órgão da CGT, fundado em 1919. 
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NOTA 

DE LEITURA 

A Experiência do Movimento Operdrio de Cornelius 
Castoriadis, publicado por A Regra do Jogo Edições, 1979 

O livro apresenta uma autêntica antologia de textos publicados na 
revista francesa Socialisme ou Barbarie todos mais ou menos saídos a lume 
na época dos anos 50. 

Não é um livro que nos apaixone, isto quanto à nova vaga de liber-
tários que estão empenhados no desmembramento de todo um autoritarismo, 
que a maioria dos idosos ainda não sanearam. 

Para Castoriadis, pelo menos neste livro, a tarefa fundamental é o com-
bate à burocracia, e a crítica acérrima aos partidos de ideologia estalinista. No 
entanto fà-lo de modo a deixar bem visíveis os seus "telhados de vidro" 
o que para tanto bastará analisar os textos "O Partido Revolucionário" e 
"A Direcção Proletária" ambos cheios de "boas intenções" quanto à forma-
ção de um partido novo, sonho que as esquerdas há tanto tempo tentam, e 
que vai constantemente ficando pelo caminho, porque além de caírem sempre 
nos mesmos erros, ontem e hoje, continuam a olhar a Revolução, como imi-
nente, e atrás da esquina, o que sem dúvida dá certo gozo, ver todo aquele 
sebastianismo. 

Surpreendeu-me nestes textos um certo paternalismo quanto à causa 
operária, isto no tocante às organizações autónomas, visto que Castoriadis 
frequentemente aponta as tendências autónomas como prejudiciais ao par-
tido revolucionário, porque segundo ele, esses órgãos são sempre susceptí-
veis à infiltração de elementos hostis ao poder proletário, e que mais tarde ou 
mais cedo irão apoiar a contra-revolução. E claro que este ponto de vista para 
mim, não é mais que a defesa do partido terrivelmente hortodoxo, sempre 
com o medo que algo lhe fuja ao seu contrôle, e muitas das vezes sedento de 
dominar estes órgãos de base, que poderemos tomar por exemplo, embora 
em épocas diferentes, a querela existente entre os "soviets" e o partido bol-
chevique. Também nos iossos dias, focando um caso português, temos o 
exemplo que nos deu a esquerda no relacionamento com as organizações 
populares, que tão bem "pacificou", de modo a deixá-las praticamente 
impotentes. 



MISCELÂNEA 

NO ÚLTIMO SEMESTRE, A IDEIA: 

enviou mensagem de saudação ao Congresso da Federação Anarquista 
Francesa (Maio) 

foi objecto de uma ampla resenha de imprensa no n.° 83 (Maio 80) de A. 
Rivista Anarchica. Grazie, compagni! 

enviou telegrama de apoio e recolheu assinaturas num abaixo-assinado 
em favor da luta do companheiro Jorge Dominos, que fez uma greve da 
fome de protesto contra a obrigatoriedade do 'número do contribuinte". 
(Julho) 

subscreveu uma petição do sr. Julio da Silva e Sousa à Assembleia da Re-
pública reclamando maiores garantias para os objectores de consciência. 
(Julho) 

enviou mensagem de adesão à homenagem da C.N.T. aos caídos da revolução 
de 36-39. (Barcelona, 19/7/80). 

difundiu comunicados à imprensa sobre: 

- a manifestação antinuclear internacional em La Hague (França) 
(25 • Junho • 80) 

- a 5a  marcha anti-militarista internacional França-Itália-Jugoslávia 
(6 • Agosto '80) 

A IDEIA a JOAN BAEZ: 

Sonhos, palavras, bandeiras negro-rubras no concerto de Cascais, amor 
e anarquia. 

JOAN BAEZ a A IDEIA: 
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Este nosso "Programa" saiu no final do verão passado, como suple-
mento à nossa revista. 

São 44 páginas que julgamos interessantes de ler, sobretudo para quem 
tenha os pés assentes na terra e farto esteja dos Programas partidários, 
que mais não são do que roles de medidas com fins exclusivamente eleitorais. 
Ou seja: elaborados num espírito de competição e imeditamente esqueci-
dos passado que seja o dia do sufrágio. 

O preço da brochura é de 20$00. Os pedidos devem ser feitos para 
A Ideia, Apartado 3122 - 1303 Lisboa Codex. (O pagamento pode ser feito 
por vale de correio, cheque, selos, etc. Favor acrescentar algo para os portes). 
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QJ4LTERNATIVA 
qMEDIATA! 

UM 
PROGRAMA 
LIBERTÁRIO 

Primeira obra de fôlego lançada pela Editora Sementeira, está já em 
venda o livro de Edgar Rodrigues: 

O DESPERTAR OPERÁRIO EM PORTUGAL, 1834-1911 

Dos pioneiros da emancipação operária à queda da monarquia, são 
três quartos de século da história contemporânea portuguesa que aqui 
são tratados, numa síntese rica de interpretações sociais e apoiada em ele-
mentos históricos recolhidos com paciente esforço investigador. 

316 páginas de interessante leitura. Os pedidos podem ser feitos para o: 

Apartado 3122 
1303 LISBOA Codex 
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LITERATURA CASTELHANA 

Anarquista ganha prémio nacional: Fernando Sánchez Drago - vencedor 
do prémio espanhol de ensaio pela sua obra Gargoris y Habidis, historia 
magica de Espaita, esclarece: "considero-me libertário, pois acho que o 
sou na medida em que aquilo que proponhQ é o pluralismo e o respeito, 
o não exercer violência alguma sobre o meu semelhante. O grande símbolo 
taoista é a água, que sempre flui e corre. Eu sou taoista. Viajar, escrever e 
não me deixar moldar, é isso a minha vida, aquela que sempre tenho levado". 

(EFE/Guangara Cubana) 

Jorge Luís' Borges sobre os crimes da ditadura argentina: "É MEU DE-
VER CONDENAR" disse aos 81 anos este escritor, um dos maiores vivos. 
"Assinei (um abaixo-assinado contra a ditadura) apenas por um motivo 
ético. Não estou filiado em nenhum partido político: não sou com certeza 
comunista, não sou com certeza nacionalista, não sou com certeza peronis-
ta, não sou com certeza fascista. Sou um velho anarquista individualista". 

(Panorama /ADS/O Jornal) 

EDGAR RODRIGUES 

Edgar Rodrigues veio outra vez até Portugal, contactar camaradas e 
familiares, passear e descansar. 

Aproveitando a oportunidade, a Editora Sementeira convocou uma 
conferência de imprensa para apresentação do seu livro O Despertar Operdrio 
em Portugal, a qual teve lugar na Galeria Opinião no passado dia 18 de Se-
tembro. Dois dias depois realizou-se também em Lisboa um convívio entre 
uma trintena de companheiros libertários, onde se estreitaram os laços que 
unem o anarquismo português ao brasileiro. 

Edgar Rodrigues, para além de obras doutrinárias e divulgadoras, 
tem conduzido uma enorme actividade de pesquisa sobre o movimento so-
cial do seu país de origem - que a Sementeira está agora a publicar - e 
também sobre a terra brasileira: o seu plano de edições é impressionante. 

Bem haja, Edgar, e boa saúde! 

Encontro Anarquico Não-Violento - Florença 5-6 Abril 80 

Como tínhamos noticiado, este encontro efectuou-se na última Prima-
vera. Segundo uma das moções aprovadas 1  os anarquistas não-violentos 
e o Living Theatre, presente, decidiram continuar a trabalhar no sentido de 
favorecer o aparecimento de um movimento anarquista pacifista. Mantém-se 
a edição do boletim Nonviolenza 'A e procurar-se-á lançar um jornal. 
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EOÇAO oo GRUPO DE CULTURA E ACÇÃO LIBERTARIA 

UPARTAC40 N 40- 2801 -- ALMADA- COM - PO#TUGAL, O E T E 

ANO V - N.' 47 - FEVEREIRO-1980 	 PUBLICAÇÃO MENSAL 	 PREÇO AVULSO 1589 

Atingiu o seu 50.° número o nosso estimado colega VOZ ANARQUISTA, 
jornal editado pelo Centro de Cultura Libertária, de Almada. 

E com grande simpatia que registamos o facto. Obra de um punhado 
de abnegados militantes libertários com passado mais do que suficiente 
para poderem hoje honestamente gozar de um merécido descanso, Voz 
Anarquista tem sido o resultado de uma teimosa vontade de difundir aos qua-
tro ventos os princípios básicos da ideologia libertária. 

Sem outras ajudas que não as colhidas pela sua inserção a nível local e 
as suscitadas expontaneamente pela perseverança de que tem dado mostras, 
Voz Anarquista ganhou bem o direito à sua existência, às suas posições 
próprias, à sua especificidade. Neste aspecto é um verdadeiro exemplo a 
apontar e só lamentamos que não hajam muitos mais casos destes, pelo 
país fora. 

A Ideia felicita os camaradas de Almada, desejando-lhes vida, saúde, 
e a expansão da sua actividade. 

CIRCULO DE ESTUDOS 
NJENJO VASCO 

Marcando a passagem de 60.° aniversário da morte de Neno Vasco 
(15 de Setembro de 1920), foi anunciada a criação, no âmbito da revista 
A Ideia e da Editora Sementeira, de um Circulo de Estudos com o seu nome, 
que se propõe nomeadamente: - contribuir para o desenvolvimento da inves-
tigação histórica sobre o movimento operário e anarquista em Portugal; - 
ajudar à recolha e tratamento de materiais de interesse histórico, no quadro 
do "Arquivo Histórico-Social"; - e participar no esforço de actualização 
do pensamento libertário, nos diferentes ramos do saber. 
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ACTUALIDADES 	TUA LIDA 	IDA DES 

ARGENTINA 

( ... ) Tudo dá a impressão de se prepararem as bases para um futuro 
governo, não no imediato, governo constitucional ou normal, baseado nas 
reminiscências do que foi o populismo peronista; ou bem, mediante o compro-
metimento desses elementos, ir mantendo o quietismo dos trabalhadores 
e dos salários de fome que imperam neste momento, com uma inflação con-
tinuada que passa os três dígitos. 

Esta é a causa principal do quietismo forçado do movimento libertário. 
Pesa também o retirar da franquia postal a todas as nossas publicações, 
quando não directamente a proibição de circular pelo correio. No tocante 
ao movimento operário, si recebeis o Boletim dos 32 Grémios podereis aí 
informar-vos das condições que se impõem para que ressurja um movimento 
são, hão digamos revolucionário, mas simplesmente sindicalista. Isto expli-
ca que a FORA já não tenha, desde há tempos, base de actuação e lenta-
mente se vá reduzindo, cada vez mais, a simples grupos de militantes. 
"Proyección" deixou de actuar como editorial por ser já impossível o envio 

de livros pelo correio e por negarem-se os distribuidores a colocá-los nas li-
vrarias. La Protesta e Reconstruir, mesmo se nominalmente não estão proi-
bidas de sair, não podem aparecer como expressão de um determinado 
movimento, mas apenas de uma pessoa, e têm também o obstáculo da fran-
quia e do alto custo das edições. 

Enfim, por agora não se vislumbra qualquer mudança. (...) 

(de uma carta da Federação Libertária 
Argentina, de 28 de Julho de 1980) 

POLÓNIA 

O mundo dito comunista parece ter entrado numa conjunção de vários 
tipos de crise, que abalam fortemente os fundamentos do sistema. 

Ainda no último número d' A Ideia referíamos a falência do castrismo, 
eloquentemente demonstrada pelo êxodo maciço de cubanos para as embai-
xadas e, logo que a porta se entreabriu, para o país mais próximo, os Estados 
Unidos onde, ao que parece, o seu capitalismo ainda é mais atractivo do que 
o socialismo estatal. 
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Há jornais anarquistas quase centenários. E mais de meia dúzia ultra-

passou os sessenta anos de existência. Longas vidas, pois, e jamais lineares, 
antes cortadas pelas mais diversas vicissitudes: encerramentos, assaltos, 
proibições, clandestinidades, exílios, etc, etc. 

Eis uma listagem dos decanos da imprensa libertária mundial, com rá-
pida resenha das suas existências. 

Vol 41 No. 18 

20 

É o mais antigo, actualmente existente. Foi fundado em Londres 
em 1886, por militantes ingleses e exilados, entre os quais John 
Turner e Kropótkin. 
Actualmente quinzenário e editado por um Colectivo: Freedm 
Press é uma espécie de "instituição" do anarquismo 13ndrino e 
britânico. Tem pois à vista o centenário. 
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Le Libertaire foi o título do jornal fundado por Sébastien Faure 
e outros em 1895, tendo-se tornado, com o correr dos anos, no 
órgão de expressão da mais importante tendência do anarquismo 
francês. Em 1954, peripécias várias levaram ao desmantelamento 
da Federação Anarquista e deste seu jornal tradicional. 
Assim, a nova Federação então formada teve, por razões legais, 
que alterar o título do periódico, fazendo-o com o mínimo de inci- 
dência ao adoptar o de Le Monde Libertaire, com grafismo idêntico 
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ao do seu antecessor. Pode por isso dizer-se que o actual órgão da 
Federação Anarquista Francesa é de facto o herdeiro moral do velho 
jornal de Sébastien Faure. Contudo o título Le Libertaire man-
teve-se propriedade de outros militantes e é actualmente também 
publicado, no âmbito da União Anarquista. 
Le Monde Libertaire é hoje um semanário, com sede em Paris e 
boa difusão em toda a França. 

líe"íw lw  
flbrtad 
NUMERO O - NUFVA EPOt.A 	EDITA LA 1IDERACIOt AARQUISTA DELA REGION CATALANA. 

É este um título de grandes tradições, na imprensa libertária de 
língua castelhana. Apareceu inicialmente em Madrid, entre 1899 
e 1905, como suplemento à famosa Revista Bianca, pela mão de Fe-
derico Urales (pseudónimo de Juan Montseny), transferindo-se de-
pois para Barcelona, sempre como periódico anarquista específico. 
Nos anos trinta veio a funcionar como porta-voz da Federação 
Anarquista Ibérica (FAI) e, depois da guerra civil, passou a publi-
car-se no México, por iniciativa dos militantes alí exilados, ainda 
e sempre com o mesmo carácter ideológico. 
Hoje, a par desta edição, uma outra existe também em Espanha, 
não-legal, sob responsabilidade da Federação da Catalunha - FAI. 

SOLID,ÁRIDÁADOBRERA 
O,apisICcifsisiió. I.suIsI Trsbsj. is Catiluis 1 = 1  Portavoz deis Coufelerizido Nacional dei Trabijo is Capela 

Solidaridd Obrera é o outro título histórico do anarquismo espnhol, 
tendo nascido em Barcelona em 1908 nos arranjos organizativos 
que antecederam a fundação da CNT. Diário em várias épocas, 
com uma influência considerável no proletariado ibérico, sempre foi 
e continua a ser, hoje, o órgão da regional catalã da CNT. A sua 
periodicidade presente é quinzenal. 

109 



JORNAL ANARCO- SINDICALISTA 

*A  BATALHAI  

ANTIGO ORGÃO DA CONFEDERAÇÃO GERAL DO TRABALHO 	 ANO VIl-VI SÉRIE--N.' 65 - MENSAL-SETEMBRO DE 890-IO$OE 

A Batalha foi um pouco a "Sou" portuguesa. Fundado em 23 de 
Fevereiro de 1919 e diário até 1927, a sua história é, de alguma 
maneira a história da resistência anarco-sindicalista ao capitalismo 
e ao fascismo. E hoje um mensário, propriedade do Centro de Estu-
dos Libertários e dirigido por Emídio Santana. 

UMANITA' NOVA 
SETTIMANALE ANARCHICO 

Em 1920, por iniciativa de brilhantes militantes como Malatesta, 
Fabri, Borghi e outros e sob a responsabilidade da União Anarquista 
Italiana contemporaneamente fundada, aparecia o diário Umanit4 
Nova, bastante dentro da ofensiva revolucionária que então se de-
senvolvia em Itália. Atravessando dificuldades semelhantes às já 
aludidas noutros casos, durante o fascismo, U.N. sobreviveu a 
tudo isso e mantém-se hoje como semanário, da responsabilidade 
da Federação Anarquista Italiana. 

Outros haveria, talvez, a citar. São porém casos mais complicados. 
Por exemplo La Protesta, um famoso título da imprensa anarquista argentina, 
que teve de cessar a publicação depois do golpe militar de Vidella. Ou Le 
Réveil, o velho periódico bi-língua suiço de L. Bertoni, tentando agora um 
tímido reviver. Ou Freie Arbeiter Stime, jornal escrito em yiddish publicado 
por anarquistas judeus imigrados nos Estados Unidos, que era o mais velho 
de todos e cessou, há dois anos atrás, a sua longa vida. Enfim, um inesgotá-
vel manancial de iniciativas de afirmação anarquista. 
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ROTEIRO LIBERTÁRIO EM PORTUGAL 

Em LISBOA: 

Centro de Estudos Libertdrios / jornal A BATALHA 

Sede e administração: Av. Álvares Cabra!, 27 - Te!. 65 86 75 
Redacção: Av. D. Gar!os 1, 128— Te!. 66 26 83 
Correspondência: Apartado 5085 - 1702 Lisboa Codex 

Livraria e ediç6es CONTRA -A -VONTADE 

Rua da Atalaia, 204-206 1200 Lisboa - Tel. 37 17 33 

Revista A IDEIA /EDITORA SEMENTEIRA, scan 

Apartado 3122 - 1303 Lisboa Codex 

Cooperativa Cultural Editora Fomento Acrata 
a/c: José de Brito, Trav. do Cabra!, 35-A, 1. 0  1200 Lisboa 

Publicação ACÇÃO DIRECTA 

Apartado 21191 - 1129 Lisboa Codex 

Revista SUBVERSÃO WTERNAGONAL 

Apartado 2500 - 1112 Lisboa Codex 

No PORTO: 

Grupo Libertario do Porto 

Apartado 466 —4008 Porto Codex 
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Em AVEIRO: 

Nu'cleo de "A Batalha" 

Apartado 14 - 3801 Aveiro Codex 

Em COIMBRA: 

Grupo Ecológico da Associação Académica de Coimbra 
Sede da A.A.C. - Rua P.e António Vieira (2.° piso), à Praça da 
República 
Correspondência: Apartado 158— 3004 Coimbra Codex 

Ateneu Libertário de Coimbra 

Apartado 463 - 3006 Coimbra Codex 

Em LEIRIA: 

Ateneu LiberA-frio de Leiria 

R. Dr. António da Costa Santos, 4— 2400 Leiria 

Publicação REVOLTA 

Apartado 268 - 2403 Leiria Codex 

Em CASCAIS: 

Mandrdgora - centro de cultura epesquisa de arte /Edições O 
PASQUIM 

Apartado 65 - 2751 Cascais Codex 

Em ALMADA: 

Centro de Cultura Libertdria /Jornal VOZ ANARQUISTA 

Sede, redacção e administração: R. Cândido dos Reis, 121-1. 0  D.°, 
Cacilhas (Almada) 
Correspondência: Apartado 40— 2801 Almada Codex 
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Publicações SATANÁS /0 CORVO 

Apartado 56 - 2801 Almada Codex 

Em PORTALEGRE: 

Comité Ibérico de Arte e Cultura (CIAC) 

a/c: Nicolau Saião, Bairro do Atalião, bloco 19 r/c D.° 7300 Portalegre 

EmFARO: 

Livraria Editora SOTAVENTO 

Pr. Alexandre Herculano, 24— 8000 Faro 

113 



PUBLICA ÇÕES PERIÓDICAS 

recebidas regularmente na redacção, por permuta ou compra: 

Acção Directa (Lisboa) - Adarga (Madrid) - Agora (Toulouse) - Anarchis-
mo (Itália) - Anarchist Agitador SRAF Bulietin (USA) - The Cienfuegos 
Press Anarchist Review (Inglaterra) - L'Anarcho (França) - An. Archos 
(Itália) - Área (Torres Vedras) - Arta (Lisboa) - De AS (Holanda) - Aska-
tasuna (Bilbao) - Autogestão (S.Paulo) - Autogestione (Milão) - Bar-
bárie (S. Salvador da Bahia) - A Batalha (Lisboa) - Bayou-la-Rose (New 
Orleans) - Bicicleta (Valencia) - Black Flag (Inglaterra) - Boletim Infor-
mativo do INSCOOP (Lisboa) - Boletim Informativo de los 32 Grémios 
Democráticos (Buenos Aires) - Bolietino Interno dela Federazione Anarchi-
ca Italiana (Itália) - Bounty (Roma) - Bulietin CRIFA, Commission de Re-
lations de 1'Internationale des Fédérations Anarchistes (Itália) - Bulietin 
du Centre de Recherches d 'Histoire des Mouvements Sociaux et du Syndi-
calisme (Paris) - Cahiers du Centre de Documentation Critique Internatio-
nale (Paris) - Cahiers Max Nettlau (França) - Cenit (espanhol, Toulouse) 
- CDA, Centro Documentazione Anarchica (Turim) - II Cerchio (Itália) 
- Chronique d'Informations Interna tionales, A.I. Amnesty International 
(Paris) - Bulietin CIRA, Ceptre International de Recherches sur L'Anarchis-
me (Suíça) - La Lettre du CICRA, Centre International de Coordination 
de Recherches sur 1'Autogestion (Paris) - CNT (Espanha) - Colères 
(Paris) - Le Combat Syndicaliste (francês-espanhol, Paris) - Comunidad 
(uruguaio, Suécia) - O Corvo (Almada) - CPCA, Centre de Propagande 
et de Culture Anarchiste (França) - Ecologia, Boletim Informativo N.E.G. 
D.E. Banco F. Burnay (Lisboa) - Espoir CNT (francês-espanhol, Toulouse) 
- Freedom (Londres) - Freie Press (Alemanha) - Gazeta do Mês (Lisboa) 
- Guangara Libertária (cubano, Miami) - História (Lisboa) - História 
Libertária (Madrid) - Ideas (Barcelona) - Informa Letero, APE (Lisboa) 
- Información AlT (Madrid) - O Inimigo do Rei (S. Salvador da Bahia) 
- L'Internazionale (Itália) - Intervenção (Lisboa) - Interrogations (Turim) 
- IRL, Informations Rassemblées à Lyon (França) - Iztock (búlgaro-francês, 
s/ países leste, Paris) - O Jornal da Educação (Lisboa) - Liberecano 
Ligilo (Holanda) - Le Libertaire (Japão) - Libre (Paris) - Lotta di Classe, 
USI (Itália) - A Memória da Agua Viva (Lisboa) - Minus (Hong-Kong) 
- Le Monde, sel.hebdo (Paris) - Le Monde Libertaire, FA (Paris) - Nada 
(Barcelona) - Non-Violenz'A (Itália) - The North American Anarchist 
(USA) - Notre Route (búlgaro, Paris) - Open Road (Canadá) - Pela 
Vida (Caldas da Rainha) - La Raison (Paris) - Raiz & Utopia (Lisboa) 
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- Le Refractaire (Paris) - Resistentes à Guerra (Alhos Vedros) - Le Ré-
veil Anarchiste (Suíça) - Revolta (Leiria) - Revista Portuguesa de Esperan-
to (Linda-a-Velha) - Révue Anarchiste (Paris) - Révue de Ia Presse Anar-
chiste Internationale (Paris) - A, Rivista Anarchica (Milão) - La Rue 
(Paris) - Ruta (Venezuela) - Ruta, FIJL (Barcelona) - Satanás (Almada) 
- Sema (Lisboa) - Solidaridad Obrera (Barcelona) - Solidarité Ouvrière 
(França) - Solidariteit, EIS (Holanda) - Subversão Internacional —  (Lisboa) 
- Terra Livre (Holanda) - Tierra & Libertad (espanhol, México) - Tierra 
& Libertad, FAI (Espanha) - Tribune Anarchiste Communiste (Paris) 
- A Urtiga (Lagos) - Vida Selvagem, NPEPVS (Porto) - Volontà (Itália) 
- Volontè Anarchiste (França) - Voz Anarquista (Almada). 

A M 1 GO 

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

- ASSINA-A 

- DIFUNDE-A! 
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- 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 Bákunin, Malatesta ou Berneri, e con-
cretizada no terreno das realizações sociais nos momentos de maior vigor colectivo das 
revoluções mexicana, russa e espanhola do nosso século. 

- A convicção de que o mundo actual caminha inexoravelmente para formas cada vez mais 
impiedosas de sujeição dos indivíduos, para a degradação acelerada da convivência social 
e do meio natural. A oposição contemporânea capitalismo 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 social, através de métodos de dominação política seme-
lhantes. Só uma profunda revolução social poderá criar uma verdadeira alternativa de vida. 

- A vontade de compreender a realidade social e de agir sobre ela no sentido de soluções 
libertárias, sem preconceitos e apenas na observância dos grandes princípios do pensa-
mento anarquista. Procuramos assim participar nas lotas 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 à 
organização, seguindo no essencial os conceitos malatestianos 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 de 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. 

A IDEIA 
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