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EDITORIAL 

O tema deste novo número - duplo - d'A Ideia aparece sintetizado no 
triângulo "revolução-reforma-utopia", e corporizado nos três primeiros 
trabalhos com que abrimos o volume. 

O artigo de Nico Berti lança uma crítica - sem dúvida polémica - ao 
revolucionarismo-versão anos 70, cujo vigor, se pode parecer excessivo, 
está no entanto à altura da dureza de certos mitos correntes num sector de 
extrema-esquerda, de que o anarquismo não está, de forma alguma, imune. 

Por outro lado, o texto de Bookchin representa talvez a prevenção 
contrária, a de que a falta de perspectivas revolucionárias actuais nos países 
de capitalismo avançado não signifique a mera intervenção reformista, 
perfeitamente funcional ao sistema, por parte daquelas forças que têm todas 
as potencialidades para contestá-lo. Aqui, fala-se do movimento anti-nuclear 
e dos Estados Unidos, mas o discurso é em parte válido para outras questões 
e países. 

Finalmente, com o texto sobre Kropótkine pretendeu-se, ao introduzir 
uma dimensão histórica no tal "triângulo" conceptual, avançar um pouco 
mais na delimitação do campo das preocupações do anarquismo de hoje, 
relativizando a componente "revolucionária" dominante durante algumas 
décadas, e recuperando a "reforma", na sua articulação com o pensamento 
utópico e as preocupações no mundo tardo-capitalista de hoje. 

Contribuições estimulantes e provocadoras de debate, que esperamos 
tenham prolongamentos nas nossas e em outras páginas. 

Chamamos finalmente a atenção do leitor para as pequenas modificações 
formais introduzidas na revista, nomeadamente a "plataforma editorial" 
inserida no final, bem corno a nova ficha técnica, com a apresentação nominal 
dos que "fazem" A Ideia, e ainda as contas da actividade financeira que ela 
envolve. Como se perceberá facilmente, tudo isto são alterações coerentes 
com o caminho que pretendemos, cada vez mais, trilhar, oferecendo um 
espaço de reflexão e debate de ideias, de cariz libertário, virado para o mundo 
de hoje e para o futuro. 

Paulo Guimarães
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REVOLUÇÃO E DEMAGOGIA 

(1984 iniciou-se em 1968) 

por Nico Berti* 

A pergunta fundamental a que desejava responder é 
esta: existe hoje um nexo entre a categoria "revo- 
lução" e a categoria "demagogia"? E se de facto 
existe, qual é a sua natureza? Na nossa opinião, res- 
ponder a esta pergunta significa aprontar o instrumento 
crítico decisivo para explicar o senso da ideologia da 
esquerda revolucionária e de uma parte do anarquismo 
nesta última década. 

Além do mais, é possível pois fazer-se avançar a 
pesquisa teórica àcerca de duas outras perguntas fun- 
damentais: é possível uma revolução sem demagogia? 
Qual será, em consequência, neste período, a possibi- 
lidade de explicação da revolução? Começamos então 
clarificando brevissimamente, o que entendemos signi- 
ficar com o termo "revolução": subversão profunda, 
radical, da ordem e*istente, com a sua substituição por 
uma sociedade globalmente considerada progressiva, 
infinitivamente 	melhor 	do 	que 	aquela 	derrubada. 

Progressivamente e melhor, na direcção da liberdade 
e igualdade. A definição é voluntariamente genérica 

*Assistente de His. porque só assim podemos acomodar, numa sucessiva 
tória 	Moderna, na reconstrução e explicação histórica, aquilo que, dum 
Universidade de Pá- ponto de vista altamente ideológico, não será absolu- 
dua. Colaborador de tamente possível unir: a esquerda revolucionária e o 
A. 	Rivista 	~ 
chica, 	foi 	redactor 

anarquismo. 	Clarifiquemos 	já, 	ainda que 	brevissi-  
da 	revista mamente, o que entendemos pelo termo 	demagogia 
gations. a mistificação, em alguns casos mesmo paroxística, da 

O presente artigo realidade; a representação transfigurada, em termos 
foi publicado na re- políticos e sociais, de uma dinâmica histórica absolu- 
vista 	italiana 	Vo- 
lontà 	n.° 	2/1980, fim 	. tamente suposta, a fim de dar razão a insuprimivel 
sob o título «ii 1984 questão, puramente ideológica, do senso e do fim da 
ê iniziato nel 1968". história humana. 
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Feita esta elementar precisão, digamos desde já que, 
segundo nós, o nexo entre "revolução" e "demagogia" 
existe hoje, e é profundíssimo. Dar a explicação desta 
existência é responder, julgamos, à pergunta sobre a 
natureza de tal nexo. Se, de facto, relacionamos entre 
si os significados dados antes aos dois termos, podemos 
ver como a revolução dos revolucionários de hoje é, do 
nosso ponto de vista, a perseguição de uma misti-
ficação e, assim, como ela esteja privada de qualquer 
fundamento objectivo, porque partindo de uma fal-
sidade. A evidência clara desta demonstração provém 
da imediata verificação empírica desta hipótese/per-
gunta: a revolução que deverá ser feita pelos homens 
existentes nesta sociedade (ou, pelo menos, por parte 
importante deles) é por eles verdadeiramente querida 
e perseguida? A sociedade de hoje tende de facto, em 
todo o caso, e para além da vontade dos seus compo-
nentes, para a revolução? A resposta a ambas as per-
guntas é, para nós, liminar: não! 

Os revolucionários de hoje (incluindo muitos anar-
quistas) respondem pelo contrário que sim, mesmo se 
acompanham um tal sim de toda uma gama de "ex-
cepções" e de "considerações" históricas e socio-
lógicas articuladas e complexas. 

Procuremos então explicar a razão porque eles dão 
esta resposta, identificando aquilo que, pensamos, seja 
o motivo comum que lhe está base. Trata-se de uma 
concepção simples e linear de natureza humana que 
leva a pensar a opressão e a exploração apenas como 
formas acidentais do ser humano, até aqui historica-
mente determinado; em última análise, como uma 
"segunda natureza", eliminável porque não perten-
cente ao originário código genético. 

E uma enorme ingenuidade cultural de cariz oito-
centista, que contém em si uma contradição insanável 
entre a dimensão conceptual da natureza humana e 
a dimensão conceptual da história humana; uma con-
tradição que cem anos de reflexão e de debates teóricos 
não conseguiram resolver. Afirmando que a opressão 
e a exploração são categorias "históricas", perten-
centes à história do homem, isto é, dizendo melhor, 
à sua historicidade, ao seu modo de ser tal como se tem 
até manifestado, pretende entender-se que a disponi-
bilidade natural para a liberdade e igualdade da parte 
de todos os indivíduos (ou, pelo menos, da classe mais 



numerosa) esteja quase intacta e até agora sufocada e 
impedida por forças acidentais e externas. Quando 
esta afirmação implica, ao mesmo tempo, uma contra-
ditória concepção histórica e natural do homem. A his-
tória torna-se, de facto, ao mesmo tempo, história 
realizada da opressão, e história falhada da liberdade, 
segundo uma demonstração indemonstrável. De facto, 
como pode o homem, este homem historicamente 
determinado pela opressão, marcado por tal heredi-
tariedade, ser também historicamente determinado 
para a liberdade? Se, vice-versa, ele não é histori-
camente, mas naturalmente, levado à realização da 
liberdade, porque é que ainda não a realizou? 

A contradição vem resolvida, como se sabe, com uma 
interpretação toda animística e mitológica, no sentido 
em que os planos da história e da natureza vêm falsa-
mente ligados numa lógica dos factos que está, obvia-
mente, exactamente no oposto duma lógica da liber-
dade. O animismo de uma procurada e desejada cer-
teza torna-se assim, paradoxalmente, o fundamento da 
liberdade e dos valores da liberdade. Em outros ter-
mos, vem alterado e mistificado totalmente pela von-
tade, isto é, pela única força capaz de realizar verda-
deiramente a própria liberdade. 

Tudo isto acontece porque a indeterminação con-
ceptual da natureza humana reflectida na precaridade e 
imprevizibilidade, não é de forma alguma aceite pela 
ânsia religiosa secularizada, toda virada, pelo contrário 
para a verdade absoluta. Assim a precaridade e impre-
vizibilidade que são os únicos fundamentos pré-
-ideológicos, isto é, naturais, da liberdade, são dissol-
vidos e agredidos na transposição dos significados que, 
da natureza passam à história, a qual, com o senso dos 
factos assinalado, tem a tarefa de preencher este vazio 
com uma certeza. A história humana torna-se por isso 
animismo, falsa representação da vontade, realizando 
assim, ideologicamente, talvez a forma mais alta da 
contra-revolução moderna. Boa parte da revolução em 
marcha é pois, infelizmente, contra-revolucionária. 

Eis pois como, segundo nós, se evita completamente 
a natureza do nexo existente entre revolução e dema-
gogia: justamente neste carácter totalitário da subor-
dinação da vontade humana a um papel que a deve 
transcender, na função executiva duma subjectividade 
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que só se consegue realizar num pressuposto deter-
minístico, isto é, na recuperação plena do subjectivismo 
revolucionário dentro dos esquemas préfixados da 
esfera dum "colapso" seguro do sistema, da sua 
"crise" irreversível e objectiva. E um círculo tauto-
lógico que delimita perfeitamente todo o ethos sub-
metido ao raciocínio totalitário moderno, armadilha 
inconsciente mas não secundária do pensamento revo-
lucionário de hoje. 

Há necessidade de partir deste nefasto produto 
marxista, que transvasou mesmo para grande parte do 
anarquismo, para compreender aquilo que roeu, nestes 
anos, a fé revolucionária. Em vez de apresentar-se 
como uma vontade de construir, contra a história, um 
projecto de liberdade, ela manifestou-se (e quis mani-
festar-se) como execução acelerada de um processo 
imparável plenamente amadurecido dentro da história. 

Assim, aquilo que deveria ter sido uma consciência 
do carácter prevalentemente subjectivo desta escolha, 
pois que se tratava, e se trata, talvez até de uma fé, 
isto é de uma esperança, de um desejo ainda para ser 
demonstrado e realizado, transformou-se numa crença 
cega e inconsciente da inevitabilidade revolucionária 
com a consequência de um paradoxal engano e auto-
-engano do revolucionarismo contemporâneo: não sabe 
que é religioso porque está convicto de ser científico. 

A absoluta e gravíssima falta de uma ética capaz 
de justificar, no pleno senso do termo, a escolha revo-
lucionária, de ser nela o fundamento cultural, além de 
ideológico e político - falta que atravessa todo o revo-
lucionarismo moderno - nasce directamente desta 
mistificação da origem neodeterminística. Se a revo-
lução, de facto, é o produto quase objectivo desta socie-
dade, das suas "crises", das suas "contradições", 
dos seus "males", que necessidade há de pensar uma 
ética que fundamente a revolução? Bastará abater este 
"sistema", que é a única causa de tudo "e o comu-
nismo virá sozinho". Explica-se assim porque é que a 
ética do revolucionarismo se esgota toda na crítica. 
Uma ética negativa, porque expressão de um projecto 
revolucionário visto só como negação do que existe. 
Um projecto revolucionário que não se funda em si 
mesmo sobre uma força moral própria, mas em "ma-
les", "crises", "contradições" do existente é, porém, 
olhado com atenção, não um projecto, mas uma espera. 



Uma espera necessária, uma espera messiânica embe-
bida de cientificidade. 

Nasce daqui o humus que fertiliza a demagogia. 
Esta pode-se definir como uma representação e uma 
interpretação contínua da realidade sob forma de ulti-
matum, de extrema tensão, de tremendismo, de catas-
trofismo, de irreparabilidade, de emergência, de 
ruptura, de excepcionalidade. 

Tudo isto como invenção linguística para esconder 
aquilo que não existe, ou se existe, para aumentá-
-lo ao máximo através de uma sua apresentação pres-
suposta que acaba por se tornar no final absolutamente 
fictícia. O exagero torna-se deste modo não só um 
defeito intelectual, mas também psicológico, cultural, 
moral. 

O exagero mina a base da vontade revolucionária, 
esvazia-lhe os conteúdos intrínsecos, torna extrema-
mente fraca a motivação para a mudança porque a sua 
referência documental que se pretende objectiva, é, 
pelo contrário, prevalentemente falsa. Com  efeito, 
para justificar a revolução de forma neodeterminística 
é-se levado a ver sempre o "mal", em cada aspecto e 
em cada momento da evolução da sociedade. Negando 
à priori qualquer desenvolvimento liberal e demo-
crático das formas institucionais, o poder é analisado 
e valorizado, não nas suas particularidades históricas, 
mas na sua essência ideológica. E uma intuição funda-
mentalmente justa (é um dos resultados especulativos 
mais altos alcançados pelo pensamento anarquista); 
mas que é porém completamente distorcida por um 
fundo moralístico que vê a política com uma óptica de 
moral. Daqui deriva que a especificidade histórica, 
cada especificidade histórica, é dissolvida debaixo de 
um preconcebido juízo ideológico. A anulação da parti-
cularidade e, por isso, da extrema e infinita comple-
xidade do real, que é inevitavelmente o reflexo maior 
do poder, leva à invenção do critério ideológico dá apa-
rência. Quando se verificam eventos ou momentos de 
tendência para uma menor opressão, uma menor desi-
gualdade, uma menor exploração, o revolucionarismo 
não só lhes nega a existência fazendo-as passar por 
uma aparência, mas ainda lhes mistifica o sentido afir-
mando que se trata de uma jogada "estratégica" e 
"refinada" do poder. O julgamento científico é trans-
formado numa leitura animística e mitológica do real: 
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a realidade é apresentada como uma ficção ou, dizendo 
melhor, como uma diabólica ficção. Assim a pressu-
posta ficção da realidade produz de facto uma verda-
deira ficção: é-se obrigado a ser falso para afirmar a 
falsidade da realidade. Tudo isto porque o revolu-
cionarismo reduz qualquer forma histórica, precisa e 
específica, do poder, à categoria sociológica da indeter-
minação que é bem expressa sob o termo de "sis-
tema". "Sistema" é, de facto, uma palavra mágica que 
compreende e explica do mesmo modo, o funcio-
namento das democracias ocidentais e o dos regimes 
totalitários, pois que para os revolucionários marxistas 
e para muitos revolucionários anarquistas, é uma 
mesma estrutura que lhes está na base: o "sistema" 
do Capital para os marxistas, o "sistema" do Poder 
para os anarquistas. E uma intuição substancialmente 
justa (falamos, da anarquista) mas que, posta assim, é 
absolutamente esquemática, abstracta, mesmo incom-
preensível. Isto explica,a substancial incapacidade do 
revolucionarismo em penetrar em situações sociais par-
ticulares e a grande incompreensão vigente entre isto 
e aquilo. Daqui a "superficialidade" da demagogia 
revolucionária dada pela sua profunda, terrível igno-
rância devida à perda de toda a memória histórica: 
basta pensar, ao menos pelo que toca à Itália, na repe-
tida afirmação que não houve solução de continuidade 
entre o regime fascista e o regime republicano. 

Tudo quanto dissemos até agora quer ser, no seu 
conjunto, um aparelho conceptual-interpretativo 
adaptado para decifrar o significado último da história 
revolucionária de 68 até hoje. Vejamos então a parte 
expositiva e factual. O próprio 1968, o ponto inicial 
deste período, é sem dúvida a expressão mais alta e 
completa do facto objectivo e elementar que sustenta 
e explica, na nossa opinião, o binómio revolução/ 
/demagogia: a falta objectiva de uma base material, 
histórica, concreta, que possa caracterizar-se como 
situação revolucionária ou pré-revolucionária. Noutros 
termos, é o maior testemunho desta ausência, falha 
porque não existe tal situação radicada nos traços pro-
fundos da história do ocidente europeu e norte-ame-
ricano de Yalta para cá. O 1968 exprime-se desde logo, 
como demagogia porque é a primeira e talvez a mais 
significativa resposta a esta ausência: a da revolução. 
Toda a luta de 1968 e desde então é, acima de tudo, 
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uma luta ideológica, com fundo político; marginalmente 
e, às vezes, indirectamente, uma luta social. E mani-
festo que o actor protagonista de 1968 é voluntaria-
mente revolucionário, não naturalmente, de facto, 
contra a ordem constituída. Nenhuma análise, por mais 
metafísica e bizantina que possa ser, pode demonstrar 
que, neste período e no que se segue, a luta seja preva-
lecentemente sobre o terreno económico e económico-
-social, porque os seus protagonistas estão, enquanto 
estudantes, fora da produção material; nem se pode 
definir um fenómeno radical de luta de classe de ten-
dência revolucionária porque, evidentemente, os estu-
dantes não são uma classe. 1968 é pois, no máximo, 
um fenómeno de luta revolucionária que pretende 
porém ser uma luta de classe de tendência revolu-
cionária. 

O sujeito revolucionário do 68 e desde então mani-
festado, é do ponto de vista do conflito social, um 
pseudo-sujeito revolucionário:' impossibilitado consti-
tucionalmente de fazer a luta de classe, não pode senão 
fazer a luta revolucionária sobre o terreno ideológico, 
cultural, do costume, definindo porém esta última com 
nome da primeira. Assim, no evidente intento de recon-
duzir a um ponto central toda a força produzida pelo 
antagonismo de classe, na ilusão de encontrar o ponto 
fraco do dispositivo inimigo e o momento favorável do 
choque social (milhares de palavras - mas só pala-
vras - sobre a relação entre crises ciclícas do capital 
e insubordinação operária) se consomem pois em todos 
os -modelos insurreccionais oitocentistas cujo único 
resultado é a auto-ghetização dentro do espaço da 
revolta juvenil e, posteriormente, do marginalismo 
social: uma situação típica das sociedades tardo-
-capitalistas e "opulentas". Acima de tudo, o margi-
nalismo social, que foi o grande cavalo de batalha 
nestes últimos anos da esquerda revolucionária mais 
extrema, exprime muito bem a substancial impotência 
da rebelião de 68, incapaz, absolutamente incapaz 
(mas não podia ser diversamente), de fazer a revo-
lução social. 

Neste sentido, aquilo que devia ter sido vivida e 
vista como tal - isto é, uma importante revolta moral, 
ideológica e cultural - é trocada pela revolução, ou 
pelos seus choques com a consequência de que o sen- 
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tido individualista e a sua reivindicação (depois de 
décadas de esquecimento) é imediatamente enroupada 
no mito, aqui absolutamente nefasto, do "colectivo". 
Não havendo uma consciência dos limites do 1968, do 
facto que, embora produto de uma autónoma vontade 
revolucionária, ele é também manifestação fisiológica, 
mesmo se traumática, do processo geral de moder-
nização em acção em todo o ocidente industrial, tende-
-se por essa razão a sobrevalorizá-lo dando-lhe atri-
butos que não tem, e atribuindo-lhe missões que não 
poderá desempenhar. 

A evidência deste facto objectivo é dada pela evo-
lução "histórica" das duas almas de 68: a espon-
taneista, e a leninista, ambas formas de diminuir a 
luta de classes. O espontaneismo, dando por líquido 
um estado difuso de revolta, não teve futuro; enquanto 
que o leninismo emergirá, com o tempo, sempre mais, 
até porque não existe uma luta económica-social gene-
ralizada conduzida pelos oprimidos contra a explo-
ração num plano revolucionário e portanto para in-
ventá-la, primeiro, e estimulá-la, depois, é preciso 
supô-la, politicamente. Todas as tentativas falhadas 
nestes anos para construir "o partido" apto a inter-
pretar a pressuposta realidade revolucionária não obti-
veram até agora o resultado esperado, testemunhando 
assim que o "político" é o verdadeiro e único espaço no 
qual podem viver os revolucionários; um "político" 
afanosa e inutilmente à procura de um "social", sem-
pre mais tímido e temeroso, tanto que se pode dizer que 
a expressão máxima deste "político", o partido ar -
mado, é, no seu nascimento, no seu desenvolvimento e 
na sua existência, inversamente proporcional ao nas-
cimento, ao desenvolvimento e à existência do conflito 
social produzido pelas classes inseridas nas relações 
de produção. A luta armada é o exacerbamento mais 
extremo do "político", resposta inevitável do grande 
fracasso histórico de 68: a falhada aliança orgânica 
estudantes /operários, revolucionários /oprimidos. As 
grandes massas populares nunca estiveram de facto 
fora da hegemonia da esquerda história. Nesta pros-
pectiva fundamental, o movimento operário está como 
há 12 anos, como há 13, 14 ou 15 anos estava: subs-
tancialmente reformista. 

Ora, se é só neste terreno político que o revolu-
cionarismo pode viver, enquanto o terreno social per- 
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manece no âmbito do reformismo, deve deduzir-se que 
a centenária dicotomia entre movimento económico e 
movimento político, entre partido e sindicato, não en-
controu nestes anos a sua solução. Assim, seguindo o 
nosso raciocínio, verificou-se todo o contrário, no sen-
tido em que tal divisão foi ainda aprofundada. Não 
poderia porém, ter sido diversamente, ao considerar-
-se a situação objectiva criada pela sociedade indus-
trial tardo, ou pós-capitalista: o fim irreversível da luta 
de classe proletária de tendência revolucionária. E um 
mito difícil de morrer o do "catas trofismo", um mito 
que o messianismo marxista alimentou durante dé-
cadas, e que décadas de solenes desmentidos não arrui-
naram, justamente porque se tratava de um mito. 
Sempre esperando ou encomendando a "última crise 
do capitalismo", os revolucionários marxistas (mas não 
só eles) esqueceram assim o macroscópico avanço da 
classe tecnoburocrática, a única classe que verda-
deiramente fez, em proveito próprio, a luta de classe 
contra o capital. E a tecnoburocracia a verdadeira 
classe "revolucionáriá',' nestes últimos 30 ou 40 anos; 
não o proletariado. E "rëvolucionária", neste caso, no 
sentido de que a luta de classe é sempre, mas sempre, 
uma luta pelo poder. E o proletariado, enquanto tal, 
como se sabe, somente pode sofrer, não conquistar, 
o poder. 

Ausência objectiva de uma situação pré-revolu-
cionária, ausência objectiva de um sujeito revolu-
cionário que seja, ao mesmo tempo, político e social, eis 
a simples e, se se quer, banal verdade que está perante 
os nossos olhos e que nenhuma estratégia pode mudar. 
Daqui, desta ausência, nasce como resposta a invenção 
dos revolucionários cuja tarefa é a de manter elevada a 
tensão do conflito social com uma acção frenética, arti-
ficial, de folgo forçosamente breve, mas que não pode 
entrar, justamente porque artificial, no profundo da 
estrutura social. A sacrossanta, mas não certamente 
revolucionária, campanha contra "a provocação de 
Estado" e o "antifascismo militante" do princípio dos 
anos 70, são, por exemplo, duas evidentes expressões 
de tais acções, feitas para atingir as massas sobre 
temas politicamente militantes, enquanto que no plano 
do conflito social não se consegue ir mais além de 
alguma greve geral (Outono de 69). São dois exemplos 
que testemunham como, não estando a revolução na 
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ordem do dia, não existe também uma qualquer cul-
tura socialmente revolucionária, no preciso momento 
em que, politicamente, se processam mesmo recuos 
(como o anti-fascismo). 

O desencontro entre os tempos breves impostos pelo 
revolucionarismo e os tempos longos próprios de uma 
mudança social autêntica e profunda, explica o desequi- 

líbrio da relação entre o plano avançado da "política" 
e o plano atrasado do "social". 

A política, não tendo raízes no social, é obrigada a 
assumir a aparência deste, a mudar, artificial e dema-
gogicamente a sua natureza; a agir, a desenvolver-se, 
a sentir-se como social. A política mima o social, veste-
-se de social: chama-se a tudo aquilo que faz,de acção 
social. Mas, sendo esta acção inevitavelmente fictícia, 
acontece que entre a dinâmica alienante do político 
feito subrepticiamente social, e a lentidão do verda-
deiro quotidiano social, abre-se um espaço sempre 
maior, em completo proveito do reformismo que, para-
doxalmente, mas logicamente, torna-se assim, contra a 
sua vontade, um autêntico sujeito político: é de 68 em 
diante que os sindicatos legislam como os partidos polí-
ticos, que são de facto consultados pelo governo para 
este fazer a sua política. (Tudo isto, também, devido à 
crise histórica da "forma partido"). O reformismo, 
enquanto expressão política adequada ao social - ade-
quada, na medida em que aumenta a alienação, a sepa-
ração do revolucionarismo político com respeito ao 
social - é pois perfeitamente capaz de racionalizar os 
impulsos inovadores dentro da lógica do poder. O revo-
lucionarismo político semeia sem colher porque con-
sidera o choque inevitável; o reformismo social, jus-
tamente porque este choque não se dá, pode por isso 
colher e "racionalizar", escolhendo e afastando: 
jamais o revolucionarismo demagógico trabalhou 
tanto e tão proficuamente pelo reformismo! 

Perante a grande capacidade de mudança da socie-
dade industrial, cada vez menos visivelmente divi-
dida por barreiras sociais e políticas, cada vez mais 
apta, através dos "mass-media',' a realizar uma espécie 
de homogeneização da "mentalidade comum"; uma 
sociedade que tem aumentado muito o nível de parti-
cipação activa dos oprimidos no sistema gerador da 
sua opressão que assim se torna uma opressão própria 
- tanto mais que a exploração económica já não cons- 
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titui a causa material motora da revolta social - a cul-
tura revolucionária ficou agarrada a esquemas hoje ina-
dequados para compreender algo. A sociedade indus-
trial do ocidente é por natureza, uma sociedade con-
flutual que, na sua particular estrutura de divisão em 
classes e no modo particular de desigualdade por esta 
delineado, exprime a forma poss:e1 da pluralidade que 
este contexto histórico pode dar. Esta pluralidade mar-
cada pela desigualdade é também, ao mesmo tempo, 
a expressão máxima da liberdade; isto é, a forma par-
ticular de desigualdade de classes da sociedade indus-
trial é condicionada e é a condição da máxima liberdade 
possível expressa nesta sociedade. Complementar a 
esta pluralidade possível, e portanto também a esta 
liberdade possível, é o relativismo cultural, por sua vez 
produto de vários níveis de diversidade social fundada, 
também ela, sempre sobre a desigualdade. 

Tudo isto foi assumido ideologicamente com o termo 
"contradições" para assinalar a fisiológica incapa-
cidade da parte desta sociedade para superar os seus 
próprios "males", originados na divisão em classes. 
Mas, neste contexto histórico, a "contradição" é a 
expressão de uma ambivalência tendencialmente cir-
cular porque, na medida em que exprime a desi-
gualdade, exprime também a liberdade possível; 
assim, na medida em que o revolucionarismo tende a 
fazer superar, a fechar estas "contradições", favorece 
também o cercear da liberdade possível neste contexto 
histórico. Enquanto que, inversamente, cada vez que 
nesta sociedade consegue manter as "contradições", 
ela renova-se, perpetuando-se e, com ela, a sua liber-
dade possível. 

Partindo deste balanço elementar resulta que a socie-
dade industrial do ocidente é muito mais 'revolu-
cionária" do que o revolucionarismo moderno que a 
quer abater, porque, nele, se trata apenas de uma linha 
(imaginária) de contraposição que não encontra apoio 
em nenhuma parte (salvo talvez nos países do ter-
ceiro mundo). O revolucionarismo exprime uma olím-
pica estupidez, cada vez que manifesta simultanea-
mente espanto e raiva pela extraordinária capacidade 
desta sociedade em recuperar as suas "contradições" 
pelo recurso a outras "contradições". Cada vez que o 
ciclo das "crises" se situa a níveis mais altos e mais 
gerais, o revolucionarismo vê com esperança o iminente 
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fim do "sistema", pois não sabe que este, justamente 
porque contraditório, porque continuamente contra-
ditório, está pelo contrário reforçando a sua saúde: 
a "contradição" é, de facto, a força desta sociedade. 

Mas, sobretudo, o revolucionarismo não sabe que, 
perseguindo as "contradições" com uma contra-
posição frontal - que, enquanto tal, será sempre 
incapaz de abater o 'sistema" - obterá como resul-
tado máximo o fechamento das "contradições" através 
de uma solução totalitária. Noutros termos: o poder 
acolhe, distorcendo-a, a pulsão igualitária de fundo 
avançada pela oposição, mas em prejuízo completo das 
liberdades. Exemplo recente: o Estado estende, sob 
insistência das forças políticas de esquerda, o controlo 
fiscal sobre algumas categorias de comerciantes e 
independentes. Faz, assim, uma obra de "justiça", 
no sentido que desta forma não são só os trabalhadores 
dependentes a pagar a totalidade dos impostos. O re-
sultado, porém, é que este mesmo Estado aumentou 
o seu poder político e ideológico pois, para fazer uma 
maior "justiça" foi-lhe dado de facto maior força, 
encarregando-o mesmo da tarefa de diminuir as desi-
gualdades de classe. O seu papel torna-se por isso 
justo aos olhos dos súbditos-cidadãos: é o Estado que 
opera na direcção da justiça e da igualdade. 

A objectiva convergência histórica entre a vocação 
tendencialmente totalitária do poder, enquanto tal, e a 
vocação tendencialmente religiosa de um certo revo-
lucionarismo apressa e reforça o advento do 1984. 
A sociedade "transparente" e o fim das "contra-
dições" que são os objectivos de uma ingénua con-
cepção revolucionária do homem, favorecem com efeito 
o advento do "total". Tudo isto porque persiste no pen-
samento revolucionário de hoje a visão culturalmente 
arcaica da opressão e da exploração, que são ainda 
vistas, já o dissemos, apenas como uma segunda natu-
reza, facilmente extirpável. Ainda não se reconheceu a 
macroscópica e elementar evidência do facto inili-
minável - e felizmente que assim é - da liberdade 
fundada sobre o conflito, sobre um certo conflito inde-
pendente e para além da realização da igualdade social. 
Assim, o inextricável nexo ideológico entre indivi-
dualidade, conflito e liberdade, três modos de ser de 
um mesmo ser, foi deixado estagnar no depósito his-
tórico do mundo burguês, em total prejuízo da revo- 
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lução libertária. 
O próprio 1968 foi o maior artífice desta voluntária 

e gravíssima "omissão". Este, querendo exprimir-se 
como luta de classe proletária, em vez de o fazer 
segundo a sua Própria natureza de revolta moral e 
cultural, acentuou demagogicamente de forma paro-
xística a dimensão do "colectivo", que assim se tornou 
absolutamente fictício, porque inexistente. Com  o 1968 
e o que se lhe seguiu observou-se uma importante 
confirmação na persistência no olvido da liberdade, no 
sentido mais amplo e mais preciso do termo. Por 
olvido da liberdade deve entender-se, de facto, a desva-
lorização completa da "ideologia" da individualidade 
que naqueles anos encontrou (e ainda encontra) o ostra-
cismo quase total no campo revolucionário da esquerda 
extra-parlamentar, enquanto que no próprio movi-
mento anarquista existia e ainda existe uma parte que 
acriticamente aceita a equação, tipicamente marxista-
-leninista-estalinista, do individualismo como indis-
farçável manifestação pequeno-burguesa. 

Portanto a objectiva, histórica convergência entre o 
revolucionarismo do 1968 e o totalitarismo do 1984 
deriva da total perda da cultura e do senso da indivi-
dualidade, uma perda que por sua vez remete para a da 
vontade, precisamente, neste caso, a daquele volun-
tarismo subversivo que conscientemente se coloca 
contra a história. De facto o 1968 deu, com a sua crença 
na revolução "colectiva", na irremediavelmente finda 
revolução proletária, o beneplácito "revolucionário" 
à maior contra-revolução moderna: o advento da socie-
dade de massa, isto é, da tendência histórica do!ni-
nante deste século e que esteve até agora na base de 
todos os regimes totalitários guiados pela nova classe 
dominante tecnoburocrática. Deste ponto de vista fun-
damental, 1968 está completamente dentro da história 
nomeadamente pelo seu fruto e expressão mais emble-
mática: ao exprimir-se intencionalmente como revo-
lução proletária, pela revolução proletária, está expri-
mindo a contra-revolução. 1968 é, em suma, no seu 
êxito histórico, a contra-revolução. 

De facto, 1968, com o seu imaginário advento revo-
lucionário das massas - na realidade, secundárias e 
previsíveis manifestações violentas produzidas por esta 
sociedade em vias de modernização - optando pela 
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demagógica liberdade colectiva (demagógica, porque é 
urna contradição nos termos) não obtém outro resul-
tado que não seja o de recuperar com fins revolu-
cionários o historicismo totalitário transcendendo, por 
natureza, porque determinístico até ao fim, todo o 
sentir e toda a forma individual. De tal modo que o 
revolucionarismo de 1968 é exactamente imagem do 
odiado "sistema": também ele "recupera" e "racio-
naliza" só que aqui se trata de "recuperar" e "racio-
nalizar" as "contradições" no campo da esquerda, do 
movimento operário e socialista; em especial aquela 
que já existia desde o fim do século passado entre o 
impulso da própria base para a liberdade - que natu-
ralmente deveria ter-se traduzido versus a história - e 
a filosofia dos seus chefes que queria e quer esta liber-
dade dentro da história. Eis como o mais obtuso his-
toricismo marxista que conjuga as liberdades bur-
guesas em modo proletário (em Itália., segundo a linha 
Labriola-Gramsci-Togliatti), faz filhotes no revolu-
cionarismo demagógico de 68; eis porque, e como, toda 
a esquerda extra-parlamentar (revolucionária ou não 
tanto) será sempre complementar e sucursal do comu-
nismo burocrático da forma político-social mais alta e 
mais realizada do 1984. Eis porque a esquerda, prati-
camente toda a esquerda, é contra o voluntarismo cons-
ciente, e por isso forçosamente contra quem é contra 
a história. 

E aqui chegamos ao problema mais importante de 
todo o discurso, um problema que ainda não foi seria-
mente enfrentado no campo revolucionário. Queremos 
aludir à hereditariedade activa das conquistas liberais 
feitas pela cidadania burguesa. Já dissemos que o rela-
tivismo cultural e o pluralismo social são os funda-
mentos, as condições da liberdade: daqui resulta, neste 
contexto histórico que tem um fundo ainda burguês, 
que a liberdade possível se funda sobre a desigualdade. 
O problema é então: como abolir a desigualdade sem 
reduzir a liberdade, através de uma revolução sem 
demagogia? Segundo nós, só é possível fazê-lo partindo 
desta elementar verdade e aceitando-lhe todas as con-
sequências: a única mas mesmo única, força revolu-
cionária da história é a liberdade. Qualquer que seja o 
modo em que se manifeste, o tempo em que se ex-
prima, o sujeito em que se evidencie. 
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A liberdade é a única conquista humana que tem fun-
damento em si própria: a liberdade auto-fundamenta-se 
na liberdade. Os modos, os tempos, os lugares mate-
riais da sua dinâmica são sempre etapas progressivas 
mas insuficientes com respeito ao seu irredutível, 
infinito, tender universal. Por isso, as formas históricas 
da sua expressão e os sujeitos que a interpretam 
- burguesia e proletariado no mundo moderno - não 
são mais que suas expressões inacabadas. Nenhum 
sujeito social esgotará jamais a liberdade porque esta 
e' uma força que pode assumir uma qualquer forma: 
a sua materialidade dd-se, de facto, como energia. Ela 
é, por natureza, inacabada, ao contrário da igualdade, 
que pode ser socialmente atingida. Assim a liberdade 
transcende a igualdade porque está naturalmente 
para além dela. Sendo uma construção voluntária, a 
vida da liberdade dura exactamente quanto dura a von-
tade de fazê-la viver. Um laço indissolúvel liga portanto 
a liberdade ao ser e ao agir individuais. 

Mas pode uma estratégia revolucionária que pre-
tende chegar a uma mudança social radical fundar-se 
apenas sobre a vontade individual? Evidentemente que 
não. Como sair então deste dilema tendencialmente 
paralisante? Na nossa opinião, somente registando 
claramente a mudança histórica acontecida na socie-
dade industrial contemporânea: o fim da luta de classe 
proletária de tendência revolucionária; o fim da contra-
posição revolucionária de classe entre burguesia e pro-
letariado e entre burguesia e classe operária; o advento 
já consolidado da tecnoburocracia como nova e prin-
cipal classe dominante; a ausência, por ora, de um ade-
quado. sujeito revolucionário capaz de combater esta 
última. Em suma: o reconhecimento de um estado 
social marcado por um período histórico de transição. 
Por último, talvez o fim de toda a contraposição frontal 
revolucionária. 

Só, portanto, partindo destas considerações é pos-
sível chegar à consciência fundamental que, cremos, 
devem ter hoje os anarquistas e todos os revolu-
cionários bem intencionados sobre a liberdade e a 
igualdade: que a revolução não é para ser procurada 
mas inventada; que a revolução é a máxima invenção 
possível da vontade humana interessada na mudança 
para a liberdade e a igualdade; que os tempos da cons-
trução revolucionária devem portanto respeitar o ama- 
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durecimento revolucionário da vontade revolucionária 
dos oprimidos. Sem esta consciência continuarer:cs 
ser revolucionários demagógicos e, por isso, não pode-
remos jamais opôr ao 1984 à nossa porta, a Prima-
vera do nosso 68. 

N. B. 

(trad. J. M. Leandro) 



O FUTURO DO MOVIMENTO ANTI NUCLEAR 

por Murray Bookchin* 

Seria uma experiência verdadeiramente interessante poder falar do 
movimento antinuclear em termos entusiástas e orgulhosos por termos sido 
capazes de aumentar a consciência colectiva para os riscos nucleares e pela 
mobilização sempre crescente que tivessemos sabido criar em volta deste 
problema. 

Seria muito mais agradável a celebração dos nossos sucessos do que a 
análise crítica dos problemas que nos afligem, que é o que este meu depoi-
mento pretende ser. Todavia permanecem solúveis, e a sua importância é tal, 
que condiciona o papel do movimento antinuclear nos próximos anos e o seu 
futuro como força de transformação social. 

As respostas que daremos decidirão se os nossos esforços e as iniciativas 
terão verdadeiro sucesso ou se a vitória será apenas superficial e aparente. 

Pergunto-me, para começar, se o slogan "Não ao Nuclear" é suficiente? 
Será suficiente mobilizar pessoas sob um único problema; organizar grandes 
manifestações, forums sobre meios alternativos energéticos ou até mesmo 
ocupações a instalações nucleares? Obrigar as empresas e o governo a sus-
penderem a actividade das centrais nucleares? Limitando-nos a este único 
problema por razões de eficácia e de "apoio das massas", teremos alterado, 
de qualquer modo, as instituições e a consciência social que levou à escolha 
nuclear? 

Se não nos empenharmos, a olhar para além dos horizontes limitados do 
"Nãõ ao Nuclear" nunca seremos capazes de iniciar a luta pela desactivação 
dos arsenais das armas atómicas que. proliferam em todo o mundo. Nunca 
conseguiremos fazer ver às pessoas os factores económicos e políticos que 
deram origem à escolha nuclear, e aos outros horrores análogos da vida 
social. Nunca compreenderemos a concepção demoníaca que considera o 
homem e a natureza simples objectos para exorar e manipular, nem a 
função da hierarquia que favorece a exploração do homem pelo homem e 
ainda mais, do homem sobre a mulher, e da sociedade sobre a natureza. 

* Anarquista e ecologista americano de grande nomeada, pioneiro neste domínio desde 
os anos 50. Autor de vários livros, apenas tem um ensaio traduzido em português: Para uma 
Tecnologia Libertadora (Via Ed.'). Ë actualmente professor universitário em Buriington 
(VT) e edita regularmente o boletim Comment (da sua inteira redacção) donde foi extraído 
o presente texto (Vol. 1, N.° 3, datado de Novembro de 1979). 
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Se conseguirmos interligar estes problemas de âmbito social e de explo-
ração dentro da propaganda antinuclear, então esta poderá pôr fim à tre-
menda crise espiritual, de que o nuclear é a mais evidente manifestação. 

Este é um dos problemas mais graves que o movimento antinuclear ame-
ricano terá que resolver, se não quiser comprometer a sua actuação futura 
como principal agente de transformação social. 

O SIGNIFICADO DA ACÇÃO  DIRECTA E DOS GRUPOS DE AFINIDADE 

Ao contrário do que afirmam, os americanos não são apáticos mas cons-
trangidos e moldados dentro das estruturas e das instituições e por isso 
mesmo estão convencidos, e não sem justificação, da impossibilidade de 
mudar, de modo significativo, o curso da sua própria existência. A possi-
bilidade de que dispunham nos últimos decénios, foi quase completamente 
usurpada pelas grandes sociedades multinacionais e pelos mastodontes apa-
relhos burocráticos governativos, por uma tecnologia ao serviço do controlo 
político, por uma economia e por um estado fortemente centralizados. Até 
mesmo na esfera privada o cidadão americano sentiu-se dominado pelos 
grandes "shopping-center", pelas omnipotentes máquinas dos "mass 
media" e por uma indústria energética monopolista que, em conjunto, de-
cidem toda a sua vida (tipo de comidas, moda, estilo de habitação, etc.). 
Neste vasto complexo institucional, o "Sistema", como justamente lhe cha-
mamos, o cidadão tende a alijar os problemas que lhe dizem directamente 
respeito e a refugiar-se na sua própria vida privada e familiar, nos seus 
amigos mais íntimos e nos prazeres quotidianos, isto é, no único mundo onde 
consegue ainda suplantar-se e compreender-se um pouco, se bem que apenas 
em parte. Este refúgio, num mundo à sua própria dimensão humana, poderá 
ser interpretado como apatia, mas, na realidade, trata-se apenas de uma 
impotência social causada pelo "sistema" que deliberadamente impede as 
pessoas de se assumirem e assumirem o controlo da sua própria existência 
e do seu destino social. 

A riqueza do movimento antinuclear consiste em dar conta quase intui-
tivamente da necessidade de romper com o sistema e de agir eficazmente fora 
dele entrando directamente na vida social, suplantando os burocratas, os 
"experts", os líderes e criando um tipo de acções extra legal, moral e pes-
soal. Para sermos sinceros, o recurso à acção directa foi, em grande parte, 
motivado pelo insucesso em bloquear as centrais nucleares actuando dentro 
do sistema. Anos e meses de intermináveis discussões e audiências, petições 
e cartas ao Congresso e ainda outras iniciativas, revelaram-se, todas elas, 
completamente inúteis. Clamshel, uma das primeiras grandes alianças 
regionais de âmbito antinuclear, nasceu mesmo em consequência da impos-
sibilidade de impedir, esperando dentro do sistema, a construção da central 
nuclear de Seabrook. O seu próprio carácter de aliança de grupos, foi definido 
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pela necessidade de ocupar de modo directo a localidade de Seabrook, e em 
evocar princípios morais em contraposição às leis. Uma aliança que renuncia 
ao emprego da acção directa, para se integrar no sistema, destrói a sua pró-
pria identidade e a força de inovação social dos movimentos que lhe dão vida. 
Inevitavelmente, transforma-se em mais uma das tantas organizações de 
massas que têm como objectivo, não uma mudança, mas a respeitabilidade. 

O que torna mais importante a acção directa é que esta Constitui um 
passo decisivo para a reconquista daquele poder individual sobre a vida 
social, que as burocracias centralizadoras e sufocantes usurparam à popu-
lação. 

Através da acção directa readquirimos não somente a sensação de con-
trolar o curso dos acontecimentos sociais, mas também uma nova indivi-
dualidade e nova personalidade sem as quais, é completamente impossível 
realizar uma sociedade verdadeiramente livre, alicerçada na actividade indi-
vidual e na autogestão. Muitas vezes falamos de actividade individual e de 
autogestão, os ideais da sociedade futura, sem que nos possamos dar sufi-
cientemente conta de que não basta democratizar a gestão e a actividade 
individual, mas também a necessidade de desenvolver plenamente o "EU" 
de cada indivíduo - entendido como um ser humano único, criativo e capaz. 
Como a sociedade de classes e de massas são a base sobre as quais se regem 
a hierarquia, a dominação, o comando e a obediência - constituindo um fértil 
terreno para o desenvolvimento de simples espectadores homogeneizados e 
que se deixam guiar, pelas élites, pelas "stars" pelas vanguardas, seja num 
ambiente tecno-burocrático ou em sociedades totalitárias do mundo socia-
lista. Uma sociedade verdadeiramente livre não reprime a individualidade, 
antes pelo contrário, encoraja-a, favorece-a, liberta-a porque acredita muito 
na capacidade do homem em gerir a sociedade e não somente feito para 
eleger, de tempos a tempos, os "experts", os génios. 

O princípio da acção directa não é outra coisa senão o alargamento da 
assembleia da cidade livre, o meio pelo qual cada indivíduo redescobre as 
energias escondidas em si próprio e readquire a confiança nas suas capa-
cidades e nos seus próprios conhecimentos. A acção directa é o meio pelo 
qual o indivíduo pode assumir directamente o controlo da sociedade sem 
recorrer a representantes que usurpam não só o poder, mas também a perso-
nalidade de um eleitorado passivo e espectador que vive na sombra do eleito. 
Em resumo, a acção directa não é uma táctica que possa ser adoptada, por ter 
uma fase de maior ou menor eficácia ou popularidade, mas um princípio 
moral, um ideal, direi mesmo, uma sensibilidade que deveria compreender 
e interessar todos os aspectos da nossa vida e do nosso comportamento. Do 
mesmo modo, o grupo de afinidade - um termo conotado com os anarquistas 
espanhóis da FAI nos anos 20 - não é simplesmente um grupo de acção, uma 
"task force" que possa ser criado com toda a desenvoltura e apenas para 
breves campanhas; é, pelo contrário, uma comunidade permanente, com-
pacta e descentralizada, formada por cerca de uma dezena de companheiros 
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e companheiras, como uma família, unidos não só por um objectivo e por uma 
acção comuns mas também, pela necessidade de desenvolverem um novo 
tipo de relações libertárias e educarem-se mutuamente, dividirem entre si os 
problemas e criando novos vínculos não sectários nem hierárquicos. O grupo 
de afinidade deveria constituir o primeiro e verdadeiro tecido celular a partir 
do qual se desenvolverão as alianças, o protoplasma que o transforma numa 
entidade orgânica, vital. Ao contrário da organização partidária, com a sua 
estrutura burocrática e centralizada em que as partes singulares são mecani 
camente ligadas por um sistema de obediência e de comando, o grupo de afi-
nidade realiza a própria unidade através da proliferação e da combinação, 
na sua autêntica dimensão local, como uma entidade realmente ecológica. 
O grupo de afinidade permanece sempre como parte integrante da comu-
nidade local, sensível às suas necessidades e exigências particulares. Todavia 
pode-se coordenar a nível local ou regional em associações e comités de coor-
denação através de delegados (não confundir com representantes), reno-
váveis em qualquer momento, sujeitos a rotação e encarregados de mandatos 
que reflectem exactamente as opiniões de cada grupo. 

Por isso quer na aliança, quer na união de grupos de afinidade, o poder 
n aumenta; antes pelo contrário, diminui, à medida que se sobe para uma 
coordenação superior; isto em flagrante contraste com as organizações par-
tidárias e hierárquicas, em que o sistema de representação política é forte-
mente radicado. Como consequência, o grupo de afinidade e a acção directa 
não são simples artifícios organizativos, um grupo de assalto, um instru-
mento para açaimar as ocupações antinucleares, mas são também princípios 
morais de um ideal, de uma sensibilidade que vão muito para além do pro-
blema e do horizonte da energia nuclear, afrontando o problema da energia 
espiritual, das nossas capacidades de associação e de acção humanas, descen-
tralizadas e ecológicas. 

Por ocasião do acidente de Three Mile Island este ano, e mesmo antes, 
no verão de 1978, quando a ocupação de Seabrook foi arbitrariamente con-
vertida num festival legal cheio de celebridades liderado pela Clamshell, em 
muitas associações houve intenções em transformar o movimento antinuclear 
num fenómeno político dos mass-media. Podem-se levantar sérias dúvidas 
sobre o facto de os presumíveis fundadores da Clamshell tenham compre-
endido que a acção directa e os grupos de afinidade não são simples instru-
mentos tácticos ou "unidades especiais". E verdade que os termos eram 
atractivos e foram largamente utilizados. Pela mesma ocasião, muitos dos 
fundadores de Clamshell consideraram o slogan "Não ao nuclear" um meio 
eficaz para desenvolver acções de massas, capazes de chamar a atenção dos 
mass-media, e organizar grandes espectáculos, nos quais pudessem parti-
cipar unidas pessoas com ideias sociais diametralmente opostas, defensores 
da empresa privada, inimigos da propriedade privada e no curso dos quais 
pudessem fazer uso à vontade das suas capacidades oratórias em frente de 
um público numeroso. Superar o "Não ao Nuclear", mesmo que fosse apenas 
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por uma responsabilidade educativa - eia tabu! Nas várias conferências e 
congressos de grupos, mesmo em associações locais em que os represen-
tantes do Comité de Coordenação Regional (reminiscência dos "repre-
sentantes regionais" do velho S.D.S. dos anos 60) limavam arestas, os acti-
vistas antinucleares mais sensíveis são exortados a não "sair" do âmbito do 
problema específico "Não ao Nuclear" e a limitar a sua actividade propa-
gandística ao interesse crescente que o público manifestava pelos problemas 
dos reactores nucleares, sem procurar desenvolver uma consciência pública 
mais rica e inquiridora sobre as origens sociais da energia nuclear. Empe-
nhados na tentativa de encontrar um mínimo denominador comum capaz de 
"mobilizar" toda a gente, o novo "stablishment antinuclear" não estava na 
prática a ensinar nada a ninguém. A única experiência verdadeiramente 
educativa, foi oferecida pelo acidente em Three Mile Island e, mesmo assim, 
a compreensão do problema por parte da opinião pública limitou-se aos as-
pectos tecnológicos, sem aflorar mesmo os aspectos sociais. A responsa-
bilidade impôs-se aos princípios; a popularidade à dissidência; preferiram-se 
as grandes mobilizações de massas em Washington e Battery Park às ocu-
pações, e perigosamente, enveredaram pela política em detrimento da acção 
directa. 

Agora existe um "stablishment antinuclear" que sobre muitos aspectos 
estruturais, manipuladores, tácticos e até financeiros, apresenta fortes seme-
lhanças com o "stablishment nuclear" contra o qual diz bater-se. Não é um 
grupo muito claro este "stablishment" orientado para os seus fins também 
muito pouco claros, constantemente em flagrante contradição com os prin-
cípios libertários dos grupos principais, tais como Clamshell, Shad, Abalone 
e Catfish. Os seus membros elitistas foram em alguns casos recrutados 
entre os presumíveis "fundadores" de grupos libertários. Outros líderes, 
como Tom Hayden, o duo Cockburn-Ridgeway, P.I.R.G. e Barry Commoner, 
afastaram-se publicamente desses grupos e de qualquer outro tipo de orga-
nização equivalente. Hayden e Cockburn-Ridgeway acusaram, em várias 
ocasiões, todos os grupos ecologistas de serem um pseudo-movimento de 
brancos pertencentes à classe média burguesa e elitista. Por sua vez, Com-
moner, recusou desdenhosamente tomar em consideração um pedido de 
apoio verbal feito pela Clamshell durante a ocupação de Seabrook em 1977, 
até que a ocupação foi objecto de largas citações na imprensa diária. Hoje em 
dia, esta nova flor do movimento é um dos oradores mais ouvidos e, pelo que 
se diz, potencial candidato presidencial do recente "Partido dos Cidadãos". 
O festival de Tom e Jerry na Califórnia, como igualmente o comício de 
Washington, revelaram haver um típico e autêntico aroma político. Final-
mente o M.U.S.E. e grupos afins, dirigidos nas suas actividades em parte por 
Sam Lovejoy e Harvey Wasserman, deram um toque de activismo de base 
àquela que parece ser uma organização de "High Society". A tendência para 
movimentos de massas, carneirismos pessoais, poderes políticos, estruturas 
de tipo partidário, manipulação burocrática, existência de recursos efectivos 
para actuar dentro do sistema, com a desculpa de que o movimento anti- 
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nuclear deve lutar contra o sistema utilizando as suas próprias armas, torna-
-se agora, numa palavra, completamente inconfundível. A grande multidão 
que se reuniu em Battery Park para ouvir o "stablishment antinuclear" e 
as suas estrelas e cantores, eram pessoas passivas, despersonalizadas e 
homogeneizadas, como qualquer público televisivo. Provavelmente, os que 
tomaram parte na manifestação de Washington também não deviam ser 
diferentes, O "stablishment antinuclear" levou aquele que era um movi-
mento essencialmente popular e libertário, para um gosto insano e anormal 
pela política, pela alta finança (naquilo que se consiga), pelos seguidores de 
multidões, "oradores" públicos e reconhecimento institucional. 

O perigo que esta aliança representa para os grupos anti-autoritários que 
estão surgindo em todo os Estados-Unidos é grande e fortemente aniquilador. 
Se o "stablishment antinuclear" tivesse uma clara e inequívoca identidade 
própria, poder-se-ia resistir mais facilmente. Mas ele surge no meio de nós 
como sendo também um dos nossos. Por fazerem desaparecer muitas e subs-
tanciais diferenças aglutinadoras e esbatidas pelo slogan simplista "Não ao 
Nuclear"; por convidarem artistas conhecidos com a desculpa da propa-
ganda ou dos industriais com interesses financeiros, ou dos legisladores com 
atractivos políticos, ou, ainda, dos "científicos" com os conceitos técnicos, 
ou também a "gente vulgar" para ajudar a criarem grupos, o "stablishment" 
invade o nosso ambiente como virus infeccicso que causa periodicamente 
graves enfermidades. Falando claramente: o "stablishment" cultiva os 
nossos piores defeitos. Atrai o nosso desejo de eficiência e a nossa esperança 
em conseguir o apoio efectivo das "massas populares", sem revelar as imo-
rais e, de facto, desmoralizantes implicações que os seus métodos contêm. 
Oculta o facto de que os seus métodos são afinal iguais aos do sistema, simi-
lares aos das agências de publicidade, que reduzem as pessoas a uma massa 
de espectadores controlados pelos "mass-media", perfeitos seguidores das 
"estrelas", que surgem com imagens e valores superiores á vida, somente 
porque o seu apetite pelo poder é superior aos seus próprios Egos. 

Não destaquei os problemas suscitados pelo "stablishment antinuclear 
por malícia, desejo de divisionismo ou sentido de maldizer. Há, muito mais, 
um profundo sentido de tragédia existente nas minhas observações, do que 
verdadeira ira ou irritação pessoal. Alguns membros deste sistema, poucos 
sem dúvida, são ingénuos; outros, no entanto, são claramente oportunistas, 
cujas carreiras e ambições pessoais ultrapassam' em muito o seu compro-
misso com uma sociedade humanista e ecológica. A minha insistência, parte 
não só em reconhecer que existem sérias diferenças dentro do movimento 
antinuclear e que não deverão ser ocultadas em nome da "unidade"; a minha 
preocupação principal é que descubramos e encontremos a nossa proi,ria 
identidade nos anos vindouros - o nosso compromisso com a' acção directa, 
com os grupos de afinidade e descentralização, com o regionalismo e as 
formas libertárias de coordenação. 

O futuro do movimento antinuclear, e em particular dos grandes grupos 
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que o compõem, depende não só daquilo que conseguiremos rechaçar, mas 
também daquilo que quisermos aceitar e das razões porque o fazemos e dos 
princípios, métodos e processos organizativos por que optarmos. Se nos 
resignarmos o ser suficiente "Não ao Nuclear", seguiremos sendo uns sim-
plistas, uns ingénuos e tragicamente inocentes que os que vão fazendo 
carreira podem cínica e astutamente manipular à sua vontade. Se aceitarmos 
a acção directa e os grupos de afinidade como simples "táctica", o "grupo 
para uma única acção", impediremos qualquer contacto real com aqueles 
milhões de pessoas inquietas e interrogativas, que procuram uma alter-
nativa ao actual sistema que lhes nega qualquer controlo sobre a sua própria 
vida. Se a nossa propaganda sobre energias alternativas falar somente na 
energia solar e eólica, sem avisar as pessoas que desenhos de grandes e 
fantásticos colectores solares espaciais e de moínho de vento se encontram 
nas mesas de projectos das grandes empresas multinacionais, então não 
faremos outra coisa senão ajudar a uma futura companhia nacional ener-
gética a propagar energias alternativas, fazendo-nos mais tarde pagar esses 
futuros serviços, tal como hoje somos obrigados a pagar à companhia Edison 
o fornecimento de energia eléctrica. Não devemos unicamente ensinar as 
pessoas na descoberta de uma tecnologia alternativa (e para quê?), mas 
também criar uma imagem de uma tecnologia popular, de tecnologias pas-
sivas, simples e descentralizadas para a produção de energia solar, eólica e 
produtora de alimentos de modo que cada indivíduo seja capaz de as com-
preender, controlar e manter e, se possível, construí-Ias ele próprio. 

Do mesmo modo é absolutamente insensato falar de "descentralização" 
e de "simplicidade voluntária" se atribuir-se a estes conceitos um papel 
simplesmente logístico ou conservador. Podemos ter facilmente uma socie-
dade "descentralizada" que consiga ser mais pequena do que um grande 
subúrbio e, no entanto, gerida pelos mesmos políticos burocratas, mantida 
pelas mesmas indústrias alimentares e pelas mesmas cadeias de negócios, 
patrulhada pelos mesmos polícias, unida pelos mesmos directores das 
empresas e das grandes sociedades por acções, ligada às mesmas auto-
estradas e adormecida pelos mesmos "mass-media" que controlam a nossa 
sociedade centralizada. Exigir descentralização sem autogestão, em que cada 
pessoa participe livremente no processo e nas decisões em todos os aspectos 
da vida, em que a produção seja côlectiva e a distribuição igualitária, con-
soante as necessidades dos próprios indivíduos, é puro obscurantismo. 
Do mesmo modo seria pura hipocrisia fazer acreditar às pessoas que a uma 
simples mudança de forma possa corresponder uma real transformação 
social e espiritual. Deixar sem resposta perguntas como: "Quem detém a pro-
priedade?", e "Quem controla o quê?" e, por outro lado, "cantar" as vir-
tudes e as vantagens do "pequeno", significa fazer pura demagogia. Descen-
tralização e valores humanos, sim! - mas numa sociedade na qual a pro-
priedade, a produção, o ambiente sejam comunitários e geridos de modo não 
autoritário. 
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Exigir "simplicidade voluntária", sim! - mas só quando o sentido da 
vida seja verdadeiramente simples e possível para todos, Os "jeans" e os 
"coletes de pele" à moda de Glória Vanderbitt não são "simplicidade volun-
tária". A argumentação desenvolvida pelo Stanford Research Institute para 
uma "simplicidade voluntária" e pelo controlo do crescimento, são idênticas 
às da Exxon ou Mobil pela conservação e poupança energética. Quando uma 
multinacional apresenta também a ideia de "simplicidade voluntária" vendo 
nisso uma nova área para futuros investimentos de capital; quando a indústria 
agrícola adopta métodos de cultura orgânicos para satisfazer a crescente 
procura de alimentos naturais; quando o Clube de Roma defende também 
tecnicamente "limites de crescimento", tudo isto já faz compreender quanto 
são superficiais essas "exigências" quando não representam uma verda-
deira ameaça às estruturas sociais fundamentais e às empresas, privadas, 
burocráticas e orientadas para o proveito próprio, exigências estas que 
atingem os pontos nevrálgicos da propriedade e do controlo social. 

Se quisermos assegurar ao movimento antinuclear um futuro signi-
ficativo, devemos sobretudo procurar favorecer, por ocasião dos próximos 
congressos e conferências, o desenvolvimento dos grupos de afinidade, 
como base, nas associações e nas acções directas a efectuar. A acção directa 
não significa somente ocupar os locais das centrais nucleares, mas também 
aprender a gerir todo e qualquer aspecto da nossa existência, da produção à 
organização, da instrução à imprensa. No seu período mais revolucionário, 
à volta de 1760 as assembleias das cidades livres da Nova Inglaterra repre-
sentavam o modelo concreto de acção directa no âmbito social. Precisamente 
pela acção directa, os nossos grupos de afinidade e os nossos congressos 
são modelos válidos tanto em Seabrook, Shoreman ou Rocky Flats. Sem 
dúvida, a acção directa não significa reduzir-se cada um a espectador passivo 
perante uma exibição de um "rock star", ou em frente de uma tribuna de 
oradores, ou à porta do Parlamento. Por outro lado, se tememos ficar em 
minoria por falar aberta e honestamente, mesmo com o risco de ficarmos ine-
ficazes ou mesmo "inofensivos", então merecemos o destino que nos espera: 
a "respeitabilidade" por termos renunciado; a "influência" por criarmos a 
desmobilização; o poder à custa do cinismo; o sucesso pelo preço da cor-
rupção. 

Há que escolher uma outra via, porque não há caminhos intermédios 
nem possibilidades de compromisso. De qualquer modo, somente criaremos 
com a nossa escolha, o nosso futuro. 

M. B. 
(trad. J. P. Oliveira) 
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CADUCIDADE E MODERNIDADE DE KROPOTKINE: 

ENTRE REFORMA E UTOPIA 

por João Freire * 

Kropotkine permanece como uma personagem significativa da história 
do anarquismo. Seria certamente considerado como um dos seus líderes 
carismáticos mais importantes, se não fosse a própria ideologia anarquista 
interditar tal noção. Porém, no plano da investigação, nada impede que o seu 
papel possa ser analisado mediante aquele conceito, já que os valores que o 
censurariam são, eles próprios, nateriais a analisar e a explicar. 

No entanto, para evitar as conotações demasiado simplistas que ten-
deriam a assemelhar um destacado militante anarquista a um chefe político 
de partido, preferimos utilizar o conceito de forte personalidade para aqueles 
que de volta em volta emergem nos meios anarquistas e dos quais Kropo-
tkine foi certamente um dos mais importantes. 

Forte personalidade, pois, - com os problemas do seu particular rela-
cionamento com o mundo dos militantes obscuros, com o exterior, etc. - mas 
também personagem complexa, impossível de resumir em algumas palavras 
e à qual a qualificação de contraditória nada adiantaria à sua compreensão, 
mesmo que ela pudesse parecer satisfatória num primeiro exame. 

O papel que desempenhou no movimento anarquista internacional está 
historicamente balizado por duas experiências maiores do movimento social 
dos trabalhadores: a montante, está a experiência da Internacional, com o 

* Docente de sociologia no ISCTE. Redactor de A Ideia e colaborador da imprensa libertária. 
O presente texto é a comunicação apresentada ao Seminário Internacional sobre a UTO-
PIA, organizado pelo Centro Studi Libertari G. Pineili, Milão 1981. 
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fascínio da figura de Bákunin e o facto histórico da Comuna de Paris; a 
juzante, situa-se a revolução russa, ou seja, a primeira aparente vitória do 
proletariado revolucionário. Kropotkine é assimna fluência do tempo, uma 
testemunha privilegiada, tanto da vida do movimento operário como da do 
anarquismo. São aqueles 50 anos onde o primeiro segue vias diferentes 
- social-democracia, sindicalismo-revolucionário, etc. - mas que final-
mente desembocam numa mesma convulsão final: a guerra e abalos revolu-
cionários subsequentes, e onde o segundo (o anarquismo) se constitui de facto 
como movimento ideológico, distinto do movimento operário, apesar das evi-
dentes ligações entre ambos. 

Mas Kropotkine não é apenas uma testemunha: é também um actor de 
primeiro plano. E justamente neste processo de autonomização do anar-
quismo que Kropotkine joga um papel decisivo, ao ser simultaneamente 
o teorizador e o divulgador principal de uma formulação ideológica global, 
cujos contornos, objectivos e métodos aparecem doravante claramente iden-
tificados e que, para além disto, se alicerça numa visão científica do mundo 
e se corporiza no proletariado como agente social da transformação. Veremos 
adiante algumas implicações que daí derivam. 

Proudhon, Bákunin ou Malatesra foram igualmente fortes persona-
lidades que marcaram intensamente o anarquismo. Hoje ainda, eles fazem 
figura de maftres à penser dos libertários contemporâneos, como Marx o 
faz para os marxistas. Porém, Proudhon é no anarquismo uma figura dis-
tante, que antecipou teoricamente a existência de um movimento político de 
opinião. Apesar do enorme valor dos seus escritos, ele é mais um percursor 
que um verdadeiro actor do drama da anarquia. Bákunin, por seu lado, ficou 
sobretudo como o revoltado, o agitador panfletário capaz das mais sublimes 
prosas libertárias, como do atabalhoamento e inconclusão de qualquer 
trabalho teórico estruturado. E o homem dos rasgos das intuições geniais... 
mas também da obcessão conspirativa e dos jogos de poder que sempre 
medram nos contextos organizacionais. E quanto a Malatesta, pode dizer-se 
que, apesar de lhe não assentar o impressionismo deste retrato de Bákunin, 
ele desempenha fundamentalmente um papel bakuniniano em condições his-
tóricas já bastante modificadas e que foram quase exactamente aquelas que 
conheceu Kropotkine. Nelas, Malatesta assume frontalmente a posição 
insurreccionalista (que fora a bakuninista de sempre) e, por esse facto, 
ficou sobretudo como um agitador e propagandista e não o teórico que as suas 
imensas capacidades permitiam e que se entrevêm nos escritos da sua 
última fase. 

Por esta breve comparação se vê já algo daquilo que distingue Kropo-
tkine dos demais. Mas estas duas primeiras características do seu papel 
explícito no movimento anarquista - o teorizador e o divulgador - não 
esgotam o complexo da sua personagem. 

Temos nele uma dimensão múica, decorrente da sua biografia, pelas 
circunstâncias verdadeiramente excepcionais da sua trajectória. Kropotkine 
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nasceu "em berço de ouro", foi nobre, príncipe, pagem do czar, oficial do 
império. E por sua livre vontade, tudo abandonou para desposar uma causa 
nobre, arrostando com os perigos, as incompreensões e os incómodos da acti-
vidade de um revolucionário. De Cristo dizem os seus seguidores que "sendo 
filho de Deus, fez-se homem e habitou entre nós para nos salvar". Embora 
não o dissessem, é plausível que, para os proletários anarquistas do tempo, 
Kropotkine fosse um pouco aquele que "sendo príncipe, se renegou para nos 
emancipar". A leitura da sua autobiografia "Autour d'une vie" (Memórias 
de um Revolucionário) é ainda hoje um verdadeiro deleite, uma "história 
das mil e uma noites", bem oriental, onde curiosamente não há da parte do 
seu autor e protagonista qualquer traço de rancor, arrependimento ou frus-
tração, mas antes uma certa candura e espanto por tudo aquilo que conhe-
cera, e que tão distante lhe ficara. 

Temos também uma dimensão, perturbante, de renegado, por virtude 
da sua atitude política em favor da Fraiça, quando da guerra de 14. Nessa 
altura, abriu-se uma das mais graves hesitações e finalmente a crise, nas 
mais arreigadas convicções do movimento anarquista. E Kropotkine ficou do 
lado dos que, aparentemente, saíram derrotados e diminuídos. 

Contudo, esta circunstância, que a qualquer outro teria fulminado na 
consideração política do seu meio, teve sobre Kropotkine efeitos bem menos 
catastróficos do que seria lógico pensar. Jean Grave, por exemplo, co-signa-
tário do famoso "Manifesto dos 16" e também ele testemunha-actor de 
primeira linha do mesmo período histórico de Kropotkine, termina poli-
ticamente a sua carreira de militante anarquista por causa desta questão, 
arrastando na queda o importante jornal Les Temps Nouveaux (ex-La Reolte, 
ex-Révolte). E, no entanto, por ser mais novo, Grave apenas morrerá em 
1939, assistindo pois ao desenrolar de um período já bem diferente, que vai 
do fracasso da vaga revolucionária europeia iniciada em 17 até ao esma-
gamento da guerra de Espanha. Só que Grave deixara de ser actor nesse 
drama. 

Com Kropotkine, a atitude "guerrista", se não pode ser compreendida, 
é-lhe pelo menos desculpada. Alguns analistas têm tido tendência a com-
preender esta diferença de tratamento, por virtude "do seu passado" ou 
mesmo da sua "avançada idade". Creio porém que mais importante ainda 
é a dimensão paternal (no sentido quase psicanalítico) que a sua personagem 
igualmente contém. E, mesmo para um anarquista não é fácil matar o pai! 
Só que, neste caso, a relação paternal de Kropotkine com o militante anar-
quista de base nada tem que ver nem com um tipo de autoridade tradicional, 
nem com um tipo de autoridade carismática - para empregar dois conceitos 
weberianos. O ascendente de Kropotkine funda-se, a nosso ver, por um lado 
na irradiante bondade da sua personalidade, e. por outro no prestígio que lhe 
é emprestado pelo estatuto de cientificidade a que o seu nome e obra ficaram 
ligados. Com  efeito, Kropotkine sobrenada o movimento anarquista durante 
largos anos. Longe de se imiscuir nas manobras organizacionais, ele escreve. 
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Investiga, reflecte, conceptualiza e divulga. Situa-se acima das polémicas da 
época: o terrorismo, o sindicalismo, as comunas alternativas, etc. E sobre 
a sua reputação corno "autoridade científica", abaixo nos debruçaremos 
mais atentamente. E assim um lúcido "adversário" seu, Malatesta, quem 
explicitamente o sintetiza: "Era possuído de duas paixões: o desejo de conhe-
cer e o desejo de fazer o bem da humanidade" (1). 

Uma segunda razão pode trazer Kropotkine aos debates e preocupações 
do nosso tempo: é que, enquanto teorizador da anarquia, ele pode ser legi-
timamente considerado como intérprete da utopia anarquista, pela forma 
particular da sua contribuição teórica. Com  efeito, e não falando agora da 
metodologia que ela encerra, a reflexão kropotkiniana é antes de mais duas 
coisas: a antecipação de uma visão societária anarquista; e a identificação, 
na história e na sociedade do seu tempo, dos elementos e sinais percursores 
da anarquia. Ora, se a segunda faceta revela preocupações de ordem cien-
tífica - o interrogar da realidade a partir de hipóteses ou intuições iniciais - 
a primeira apresenta o carácter de uma démarche utópica. 

E verdade que as duas facetas aparecem intimamente relacionadas e 
frequentemente se prejudicam no raciocínio de Kropotkine. Mas o que é 
indubitável é que o nosso tempo presente, muito mais do que um tempo 
de dialéctica filosófica ou um tempo de pensamento escolástico, apenas para 
citar dois exemplos diferenciadores, é justamente um tempo dominado 
simultaneamente - o que não quer dizer da mesma maneira, e na mesma 
proporção - por aquelas duas mesmas formas de pensamento: o científico 
e o utópico. 

E claro quê nada disto tem a ver com os mesmos qualificativos na ace-
pção em que são empregues por Marx, Engeis e os marxistas. Neste caso o 
pensamento utópico era inferiorizado em relação ao científico e visto como a 
sua "pré-história", um dos seus "elementos" ou "partes constituintes" (2). 
Curiosamente, Kropotkine refere numa carta estar escrevendo uma obra (que 
viria certamente a ser A Ciência Moderna e a Anarquia) à qual dava o nome 
de "Socialismo Científico e Socialismo Utópico" e onde mostraria que "no 
socialismo dito "científico", não existe uma só afirmação que não seja tirada 
do socialismo utópico" (3). 

Adiante veremos os limites e os viezes do cientismo de Kropotkine mas 
parece aceitável por agora registar este parentesco entre o pensamento 
utópico e o científico (tomados nas suas acepções mais estritas), parentesco 
que nos permite fazer a ponte entre as concepções de Piotr Kropotkine e 
os nossos próprios problemas de hoje. 

1. As concepções de Kropotkine no mundo do seu tempo 

É sabido que Kropotkine foi um geógrafo e geólogo de mérito. Sem atin-
gir o renome de um Elisée Reclus, contribuiu certamente tanto ou mais que 
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este último para um certo reconhecimento do anarquismo por parte dos meios 
científicos da época. 

Devemos pois começar por lembrar, na primeira fase da sua vida, a 
formação matemática e científica recebida, tanto no curso para oficial do 
mpéro (como é sabido "A Geografia serve antes de mais para fazer a Guer-

ra") como, após a sua demissão do exército, nos bancos da universidade de 
S. Petersburgo. A sua atracção para as ciências naturais e para as ciências 
exactas cedo se revelara e a essa paixão se entregou totalmente nos pri-
meiros anos da sua idade adulta. Depois, houve essa outra experiência funda-
mental que foi a estadia de 5 anos na Sibéria, durante a qual inicia as suas 
primeiras e importantes explorações e reconhecimentos geográficos e geo-
lógicos, que em seguida continuou por conta da Sociedade de Geografia 
russa. 

Viagens, publicações, intercâmbio científico - eis as excelentes con-
dições para a formação de um espírito científico naturalista, como viria de 
facto a ser o de Pedro Kropotkine. Além disso, havia nele aquela enorme 
curiosidade e deleite, que ele próprio reconhece, por esses exercícios: "Pou-
cos prazeres há na vida humana que igualem o produzido pela aparição repen-
tina de uma generalização que ilumina o entendimento, depois de um largo 
período de paciente investigação".(...) "Aquele que na sua vida haja experi-
mentado uma vez este prazer de criação científica, não o esquecerá ja-
mais" (4). 

Em seguida, após a sua evasão da Rússia, é a convivência directa com as 
personalidades científicas de uma Inglaterra no auge da euforia industrial: 
estreitas relações com a Geographical Society, colaborações para o Geo-
graphical Journal, The Nineteenth Century, a British Encyclopedia, confe-
rências e debates, integrado numa impressionante dinâmica de criatividade, 
descobertas empíricas e especulação, tanto mais possível quanto era ainda 
restrito e localizado em meia dúzia de centros o mundo dos cientistas de 
então. 

Atentemos ainda que, se o domínio da economia política se tornara, 
depois de Proudhon e sobretudo Marx, um campo de debate mais alargado e, 
ao mesmo tempo, imediatamente investido pelas contraposições sociais e 
políticas, em particular pela existência de um movimento operário e socialista 
que o reivindicava, tal alargamento teve também como consequência uma 
certa "despromoção" da própria disciplina e uma "banalização" e politização 
do debate. Ao mesmo tempo - na segunda metade do século - os avanços 
eram espectaculares nas ciências da matéria, na biologia, e davam-se os 
primeiros passos na sistematização das ciências sociais, nomeadamente, 
a sociologia, depois Auguste Comte, com Spencer, Durkheim. Ora, é justa-
mente neste meio, neste debate, que Kropotkine tenta situar-se, ao propor 
uma fundamentação científica dos seus ideais anarquistas. Os contrapositores 
socialistas, são-lhe relativamente indiferentes. 

Se olharmos de relance o desfiar cronológico da vida de Kropotkine não 
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deixará de nos saltar à vista a clara existência de fases bem nítidas, marcadas 
pelos seus escritos, e que deixam entender um evoluir lógico do seu pensa-
mento e das suas preocupações. 

Os anos 80 são anos de intensa actividade, de crúica e apresentação de 
um modelo revolucionario construtivo. O livro Palavras de um Revoltado sai 
em 1885 e, para certos analistas, ele encerra a fase "rebelde" da sua vi-
da (5). Em 1892, publica-se A Conquista do Pão e, de alguma maneira, era um 
ciclo que se fechava. Kropotkine contava então 50 anos de idade, fizera duas 
prisões, e nestes dois livros sintetizava os dois momentos - o crítico e o 
construtivo - das suas concepções sociais, já então consolidadas. Ele 
próprio afirma que foi durante o tempo vivido em Clarens, na Suiça (1880-8 1), 
que tal teria acontecido: "Neste lugar enchi as fundações e tracei das linhas 
gerais de tudo o que escrevi posteriormente" (6). 

Pode pois supor-se que é entre os 40 e os 50 anos que Kropotkine forja 
mentalmente a sua concepção do anarquismo, em plena pujança da vida, e 
na fase mais activa do seu militantismo. 

Em seguida, haverá como que a necessidade de uma pausa de reflexão. 
A sua crítica do capitalismo e da autoridade está feita e não há que voltar 
atrás. O seu comunismo anárquico de alternativa está igualmente delineado, 
e começa de resto a ser aceite pela generalidade do movimento anarquista. 
Mas é aqui que possivelmente o espírito científico toma o passo sobre o agi-
tador, e Kropotkine sente a necessidade de um sério trabalho de pesquisa, 
de fundamentação teórica para o seu sistema. E nesta. direcção que o seu 
esforço se orienta nos vinte anos seguintes. 

Senão vejamos: em 1888 aparece em The Nineteenth Century um famoso 
artigo de Huxley intitulado "A Luta pela Existência: um Programa". E o 
ponto de partida para uma pesquisa e uma série de trabalhos que Kropo-
tkine vai publicar na mesma revista entre 1890 e 1892 e nos quais procura 
rebater esta visão deformada do evolucionismo darwiniano, acentuando, 
pelo contrário, o carácter cooperativo das colectividades animais e humanas. 
E este conjunto que constituirá mais tarde o livro O Apoio Mútuo, um Factor 
da Evolução. Segunda confirmação: é nesta mesma década de 90 que Kropo-
tkine produz a obra que modernamente mais tem dado nas vistas, Campos, 
Fdbricas e Oficinas, cuja primeira edição sai em Londres, em 1899. 

Pode pois fazer-se a hipótese de que, na casa dos seus 50 anos, Kropo-
tkine é levado a buscar a justificação científica do seu anarquismo em dois 
domínios relativamente distintos mas complementares: por um lado, é pre-
ciso justificar solidamente as condições de sociabilidade de que o seu modelo 
carece para poder um dia realizar-se. E necessário mostrar que, já na própria 
sociedade burguesa ou em outras anteriores, existem potencialidades, ten-
dências de comportamentos sociais que dispensam o sistema competitivo 
e autoritário da sociedade burguesa. E o escopo principal d'O Apoio Mútuo, 
particularmente na análise histórica que é feita das sociedades medievais 

33 



(as cidades livres, a organização económica, o direito consuetudinário), bem 
como de várias outras pesquisas sobre a génese do estado (p.ex. O Estado, 
seu papel histórico, conferência, publicada em Londres em 1902). "O povo, 
elaborou, no decurso da sua existência, sob a forma de costumes, um certo 
número de instituições necessárias a fim de tornar exequível a vida social, 
a manutenção da paz, o ajustamento dos conflitos, e a prática do auxilio 
mútuo, em todas as circunstâncias que exigissem um esforço combinado" (7). 
E mesmo na sociedade burguesa, "apesar do individualismo autoritário que 
nos abafa, existe sempre no conjunto da nossa vida, uma parte muito vasta 
onde só agimos por livre entendimento" (8). 

O segundo domínio de investigação que lhe vai permitir justificar a possi-
bilidade de um sistema comunista anárquico é indubitavelmente a economia. 
E claro que, abordada com esta preocupação, a análise económica de Kropo-
tkine não se dirige tanto à teoria económica (como fizera Marx ou Proudhon), 
como sobretudo à apreciação das capacidades económicas existentes e sua 
adaptabilidade, ou não, ao sistema de produção-distribuição proposto. Que 
a análise seja parcial ou viciada, não é agora o lugar de o julgar, mas convém 
em contrapartida acentuar dois aspectos: 1.0  Kropotkine não desconhece de 
forma alguma os economistas clássicos e o próprio Marx; 2. 0  embora sem se 
avançar muito nesta direcção, ele propõe uma certa forma de abordagem da 
economia como "fisiologia social": "De um modo geral pensamos que, 
para se constituir como ciência, a economia política tem de assentar em bases 
diferentes. Deve, em primeiro lugar, ser tratada como ciência natural e, 
nestas condições, fazer a aplicação dos métodos usuais das ciências exactas, 
empíricas, investigando ao mesmo tempo qual a sua finalidade precisa. 
Em relação às sociedades humanas, a economia política deverá ocupar 
posição análoga à que ocupa a fisiologia relativamente aos animais e às 
plantas. 

E tal fisiologia deve ter por escopo o estudo das necessidades sempre 
crescentes da sociedade e dos diversos meios de satisfazê-las" M. 

Alicerçado o edifício da anarquia numa fundamentação sociológica 
(a da cooperação e apoio-mútuo) e económica (a da descentralização indus-
trial, das potencialidades agrícolas, da pequena dimensão industrial e da 
associação desta com as actividades agrícolas, e finalmente da educação 
integral e da crítica à divisão do trabalho), lança-se Kropotkine noutro 
domínio, mas ainda e sempre com a mesma preocupação: é agora a vez de 
uma reflexão aprofundada sobre as condições pol:íicas da transformação 
social, a qual vai ser feita essencialmente a partir do. imenso material his-
tórico que lhe é oferecido pela revolução francesa. 

O resultado desta longa pesquisa historiográfica (que de alguma maneira 
antecipa as teses recentes de um Daniel Guérin sobre o papel das classes 
populares na revolução (10)) vem a ser A Grande Revolução, publicada em 
1909, mas convém não esquecer que Kropotkine nela trabalhava desde há 
muito, pois já em 1893 publicara um primeiro esboco sobre o tema. 
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A actualidade pressionava Kropotkine. Ele sentia próxima a tempestade 
revolucionária: tempestade, haveria, de qualquer maneira. O seu folheto 
A Guerra (1912) dá bem conta disso. Restava saber se a revolução seria ou 
não triunfante e, em seguida, se ela seria jacobina ou libertária. Daí portanto 
e uma vez mais, o espírito investigador de Kropotkine a exigir uma abertura 
para essa última área de fundamentação que lhe faltava: a da acção política. 
Que esta seja entrevista exclusivamente numa conjuntura revolucionária 
é característica importante que agora vai registada, mas cujo significado só 
adiante analizaremos. Contudo há um sujeito histórico da mudança que, 
nas suas análises emerge com nitidez: é o povo, que sempre tende a levar 
mais longe as aspirações de liberdade e se opóe ao espírito autoritário que 
igualmente surge e medra na borrasca. 

Estava finalmente acabado o edifício teórico de que carecia o anar-
quismo. Vinte anos de pesquisas ali estavam condensadas, nessa meia 
dúzia de livros. A Ciência Moderna e a Anarquia dá conta, justamente, do 
acabamento dessa obra. "O anarquismo, fundamentalmente, é uma con-
cepção do universo baseada na interpretação mecânica dos fenômenos da 
natureza, compreendendo nesta igualmente os factos da vida social e seus 
múltiplos problemas de ordem económica, moral e política. O seu método 
de análise e de investigação é o das ciências naturais" (...) "O anarquismo 
representa um ensaio de aplicação das generalizações científicas que o 
método dedutivo-indutivo das ciências naturais fornece para apreciação das 
instituições humanas. Não só isso: o anarquismo, baseado nestas apre-
ciações, é ainda um prognóstico certo dos aspectos da marcha futura da 
humanidade para a liberdade, a igualdade e a fraternidade, no sentido de 
obter a maior soma de felicidade para cada uma das unidades que compõem 
as sociedades humanas" (11). 

Chegados a este ponto, dispomos de elementos bastantes para uma 
primeira síntese conclusiva. Kropotkine é, de facto, um mediano repre-
sentante do espírito científico do seu tempo. Ele rejeita vigorosamente 
todo o tipo de explicações metafísicas e acredita na experimentação e na 
prática com fonte e prova de toda a construção teórica. Rejeita igualmente 
o método dialéctico, que "lembra algo de bem antigo, de gasto e, feliz-
mente, esquecido pela ciência desde há muito. Nenhuma das descobertas 
do século XIX - em mecânica, em astronomia, em física, em química, em 
biologia, em psicologia, em antropologia - foi feita pelo método dialéctico 
( ... ) escolástica medieval ressuscitada por Hegel" (12). Pelo contrário Kropo-
tkine adopta o método dedutivo-indutivo desenvolvido pelas ciências natu-
rais. Mas, tal como os seus contemporâneos, não topa as armadilhas "cien-
tistas" que se infiltram num método de análise, em si rigoroso. Claramente, 
neste discurso, "ciência" e "progresso" são dois termos inquestionáveis. 

Porém, se esta concepção é passível de crítica, parecem excessivos os 
termos em que Malatesta a faz: "parece-me que lhe faltava qualquer coisa 
para ser um verdadeiro homem de ciência ( ... ) concebia uma hipótese e pro 
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curava em seguida os factos que pudessem justificá-la ( ... ) acabando, sem 
querer, por não ver os factos que contradiziam a sua hipótese". Sobretudo, se 
tivermos em conta a análise kropotkiniana do positivismo de Comte, é real-
mente demasiado rigoroso o julgamento final de Malatesta: "No fundo, 
Kropotkine concebia a Natureza como uma espécie de Providência, graças 
à qual a harmonia devia reinar em todas as coisas, incluindo a sociedade 
humana" (13). E no entanto o italiano, no fim da sua vida, identificava cris-
talinamente as consequências de tal cientismo: "fatalismo teórico" e "opti-
mismo excessivo", o que de modo nenhum - vista a última fase da sua pró-
pria evolução - se pode confundir com a expeditiva execução-  dialéctica 
é feita pela Grande Enciclopédia Soviética: "Mecanismo vulgar e evolução 
plana em filosofia, idealismo subjectivo e metafísico em sociologia, tais são 
as bases metodológicas da concepção do mundo de Kropotkine" (14). 

2. O pensamento kropotkiniano no movimento revoluciondrio 

Se Kropotkine é um homem de ciência, ele é também o militante de uma 
ideia e um propagandista eficaz pela sua capacidade de traduzir os mais 
complexos conceitos em exposições simples, acessíveis a um largo público. 

Alguns dos seus artigos para o RévolteÇ para Freedom, conheceram 
em seguida enormes divulgações como brochuras, nas mais variadas línguas. 
E de resto notório o facto de que a propaganda anarquista, nesta altura, se 
avantaja à marxista pela acessibilidade da sua forma escrita, que a torna 
facilmente difundível nos meios operários e camponeses: e é aqui provável 
que a forma brochura, folheto, de 10 a 50 páginas, tenha sido mais eficaz 
ainda que os próprios jornais, pois que mais apta a circular e perdurar. 

Kropotkine foi portanto, tal como Malatesta, como Grave, como Reclus, 
como Gori e outros, um fazedor de folhetos de propaganda e neste aspecto 
divulgador terá consistido também uma das suas boas contribuições ao movi-
mento anarquista. Menos homem de organização e de congressos - já o 
assinalámos - ele é sobretudo um colaborador da imprensa do movimento. 
Quantos textos seus não terão sido publicados, republicados, traduzidos e 
referenciados na imprensa libertária entre 1880 e 1920, e mesmo até hoje? 
Em Portugal, por exemplo, ele foi certamente um dos mais lidos. 

Porém o primeiro traço de conteúdo que nos parece dever ser assinalado 
nesta obra propagandística é a revolta. E certo que está mais em evidência 
na sua primeira fase militante no ocidente, como o assinalam biógrafos 
seus e já se referiu. Mas este traço vai perdurar longo tempo na maneira 
como o movimento anarquista vê Kropotkine, pela via das suas brochuras, 
dos seus textos memoráveis. Ouem pode dizer que a leitura de Aos Jovens, 
ou O Governo Revoluciondrio produzia menos efeitos entre os neófitos em 
1910 do que em 1885? E o facto é que Kropotkine nunca enjeitou nenhuma 
das suas posições ou parte da sua obra. 

Só que, nele, a revolta aparecia intimamente associada à noção de 
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bondade e também de justiça. A revolta é, não só legítima, como bendita, 
pois que ela se ergue contra a tirania, contra a iniquidade. 

E cá está o toque da bondade que revelam Malatesta, Grave (15) e tantos 
Outros e de que a sua própria vida foi um espelho. Bondade e revolta, quando 
lemos as descrições que faz da corte russa; bondade e revolta, quando vem 
para o ocidente e se entrega de alma e coração à propaganda revolucionária; 
bondade e revolta, quando por virtude desta é forçado aos exílios, às emi-
grações, às prisões. Contudo assinale-se que o seu espírito  analítico permite-
-lhe fazer perfeitamente - e simultaneamente - uma análise distanciada, 
sociológica, dos efeitos sociais e psicológicos das prisões (16). 

E, finalmente, mesmo quando Kropotkine desaprova os métodos terro-
ristas e de acção violenta minoritária e as suas consequências, nomeadamente 
sobre os inocentes, ele procura apesar de tudo ter uma atitude de com-
preensão, senão de desculpa, remetendo a maior responsabilidade para a 
desgraçada organização social existente. 

Com efeito, embora avesso a todos os excessos, a revolta tem no pensa-
mento de Kropotkine uma função básica e essencial que é a capacidade de 
ruptura numa situação dada. 

Um segundo traço da obra de Kropotkine é aquilo que tem sido apontado 
como o carácter evolucionista da sua concepção da história. Ao espírito 
dialéctico de Bákunin, rebelde e revolucionário, ter-se-ia seguido o evolu-
cionismo pseudo-científico de Kropotkine, encarreirando o anarquismo para 
a via da conciliação e do reformismo. São termos demasiado carregados, 
mas que transmitem o essencial deste tipo de apreciação. 

Com efeito, nada de fundamental parece opôr as concepções de Kropo-
tkine e de Elisée Reclus, neste plano. Evolução e revolução (17) são dois 
termos que, longe de se excluírem, se completam e engendram num mesmo 
movimento, a "marcha da humanidade". Não vamos voltar ao que já dis-
sémos sobre esta concepção do mundo e da história. Queremos agora apenas 
referir uma coisa: se há da parte de Kropotkine e por força desta concepção 
evolucionista - tal como sublinha Malatesta - um nefasto "optimismo 
revolucionário", ele é de facto partilhado pela generalidade dos anarquistas 
da época. Quer na fase febril do terrorismo, quer na curva ascendente do 
sindicalismo-revolucionário, a revolução social é sempre vista como iminente. 
Pataud e Pouget, por exemplo, anunciam Comment naus ferons Ia révolution: 
será numa segunda-feira! Do Pére Peinardà L'Anarchie, é o mesmo bater de 
sino. E não só em França, como também nos outros países onde o anarquismo 
conseguira uma implantação significativa. O próprio Malatesta reconhece que 
também ele foi possuído pelo mesmo estado de espírito e contribuiu à sua 
divulgação (18). 

E compreensível que assim tivesse sido. Consumada a divisão com a 
corrente marxista do movimento operário, o anarquismo tinha necessidade 
de tornar mais vivo aquilo que o separava da social-democracia. No plano 
da prática política isso concretizava-se pelo binário acção parlamentar versus 
acção directa: a primeira significava que a revolução estava ainda bem longe 
e havia que aproveitar as reformas para aproximar essa data; a segunda - a 
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posição dos anarquistas - era levada a anunciar a iminência da "grande 
madrugada". Cada acto justiceiro ou expropriador, cada greve insurreccional 
era vivida - quem poderia sabê-lo? - como a gota de água que poderia 
desencadear as telúricas energias revolucionárias das massas! E a miséria 
material efectiva dessas massas, a sua segregação do mundo político bur-
guês, da cultura burguesa, da sociedade burguesa, tornavam essa teoria 
popular entre os excluídos. Eis uma interpretação, certamente sumária, 
do importante desenvolvimento do sindicalismo-revolucionário e do anarco-
-sindicalismo. 

Porém, Kropotkine tinha deste processo uma visão bem mais subtil e 
complexa. E certo que ele - como Réclus - acreditava na tendência geral 
da evolução onde, por falta de entendimento dos governantes para inverter 
as coisas, a revolução violenta seria inevitável. Más a consciência da hipótese 
da derrota (quando mais não fosse pelas lições da revolução francesa) existe 
nele. Mais: desde 1905 ele antevê a possibilidade da derrota por antecipação 
que seria o verdadeiro significado da guerra para os sonhos de revolução 
social (19). Se Kropotkine aí recomenda fazer "como os sans-cuilotes de 1792, 
quando constituíram a Comuna revolucionária do 10 de Agosto, derrubaram 
a realeza e a aristocracia ( ... ) e marcharam a defender o solo da França ao 
mesmo tempo que continuavam a revolução", é claramente como uma 
manobra de último recurso. Não é uma manifestação de optimismo, mas o 
jogar da última carta perante esta forma de contra-revolução preventiva (20). 
Tê-lo compreendido, testemunha de um sentido de análise conjuntural que 
raramente se reconhece em Kropotkine. 

Mas é sabido quanto esta análise sobre a concreta questão da guerra 
veio a afectar a totalidade do movimento anarquista. A guerra (como mais 
tarde a guerra civil espanhola) aparece como um dado exterior, não previsto 
nem controlado pelo movimento, perante o qual, impotente, este se divide 
irremediavelmente. Deixemos de lado as agruras da polémica, cujos termos 
recriminatórios são tanto mais disparatados quanto mais impotentes todos se 
sentem perante o vendaval que os assola (21). E mais que tempo de lançar 
um olhar desapaixonado sobre a questão e tentar compreender que também 
assistiam razões àqueles que optaram pela defesa da França democrática 
em fase do militarismo alemão. 

Marie Goldsmith escreve, passados anos, na revista Plus Loin, dirigida 
por Pierrot, um dos signatários do "Manifesto dos 16", que "se a parti-
cipação na guerra viola os princípios pacifistas e anti-militaristas, a não-
-resistência aos exércitos invasores constitui uma violação pelo menos igual 
do princípio primordial da resistência à opressão, um abandono pelo menos 
igual do espírito de revolta" (22), o que coloca noutros termos a real alter-
nativa que se apresentou aos anarquistas europeus em 1914 após verificarem 
que o derrotismo revolucionário e a hipótese insurreccional fundira como 
neve ao sol do verão. Que fazer? 

As críticas da posição de Kropotkine baseadas num irracional chauvi-
nismo pro-russo e num liberalismo pro-francês, parecem-nos, à distância, 

38 



irrelevantes, quer sejam as do seu contemporâneo Malatesta, quer sejam 
as actuais de Zemliak: parece-nos que os excessos de linguagem devem mais 
ser vistos como decorrendo da agudização da polémica, do que de intenções 
obscuras, recalcadas. 

Por outro lado, já vimos como não houve, pelo menos em Kropotkine, 
nenhuma súbita viragem ou destrambelhamento. Assim, fazendo uma leitura 
objectiva, parece ser possível dizer que Kropotkine, muito simplesmente, 
optou por um mal menor, ou seja, por um princípio de realidade. Ele foi 
"optimista", esperou pela fraternização revolucionária dos proletários fran-
ceses e alemães, enquanto foi possível. Desfeito esse sonho, ele define a sua 
posição a partir de uma análise que já vinha de anteriormente e que identi-
ficava o triunfo do expansionismo alemão como a "mais má" das alter-
nativas. E uma atitude estratégica. Será, por isso, menos anarquista? 

A maior parte dos militantes, o grosso do movimento não o entendeu 
assim e a posição "guerrista" (esta própria expressão é já de si deformante) 
foi crucificada e como tal passou à mitologia do anarquismo. Sorte ingrata. 
Não foi uma alternativa do mesmo tipo, sem saída, que os anarquistas 
espanhóis tiveram que enfrentar em Julho de 36 quando se viram vitoriosos 
da sublevação franquista? E que dizer da atitude daqueles anarquistas que, 
em seguida, se lançaram na resistência anti-nazista, em França, em Itália, 
inclusivé nas forças armadas dos aliados? Rudolph Rocker foi dos que atirou 
a pedra a Kropotkine na 1 guerra e tomou a mesma atitude que ele na II. 
Seria uma questão de "idade", como o admite Victor Garcia? (23) 

Jean Maitron (24) avança o critério da "geração", como hipótese expli-
cativa dos comportamentos então assumidos. A geração que conhecera a 
Comuna de Paris e a Internacional alinha com a "união sagrada" por opo-
sição à Alemanha, reputada de ditatorial e marxista. A dos "resistentes à 
guerra" é, ao contrário, muito mais jovem e portanto insensível a este 
preconceito. 

Sem recusar de todo esta explicação, parece-nos mais importante 
acentuar aqui o caracter racional da escolha de Kropotkine, racionalidade que 
não podia ser assumida pelo conjunto de um movimento todo ele imbuido de 
optimismo revoluciondrio. O que era possível fazer um indivíduo, para mais 
habituado à reflexão metódica e analítica, estava vedado a um movimento, 
pois que punha em causa um dos pilares da sua própria construção ideológica. 

Não se quer dizer com isto que a opção de Kropotkine fosse "a melhor". 
Suponhamos: a inflexibilidade de uma posição ditada pela fé (por hipótese, 
na revolução) pode ter efeitos segundos que uma escolha racional estaria 
longe de conseguir. Por exemplo: o pacifismo de Louis Lecoin funda-se sobre 
uma razão subjectiva que não precisa de invocar a revolução próxima para 
saber como agir na prática e, desta forma, conquistar potencialidades de 
generalização (pelo exemplo, pela verticalidade da recusa) que a escolha 
racional de Kropotkine visivelmente não possui (25). Porém, não deixa de 
ser curioso constatar a verdadeira censura, o carácter quase de pecado, com 
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que o anarquismo assumiu no futuro esse "desvio". Um exemplo: onde 
encontrar com facilidade a versão integral do "Manifesto dos 16" e dos 
outros textos mais polémicos desta corrente? 

E no entanto a guerra de Espanha, a segunda guerra mundial, mos-
traram até que ponto era importante que o anarquismo reconsiderasse em 
profundidade esse problema, para não baquear perante cada nova expe-
riência. E de recear que tal não tenha ainda sido conseguido. 

E tempo de concluirmos este tema. 
Kropotkine é certamente, tanto pela sua obra teórica como sobretudo 

pelo seu papel divulgador, algo responsável pelo optimismo revolucionário do 
virar do século mas, se não queremos endeusar a personagem, temos de ter 
presente que a própria época é substancialmente optimista e, em particular, 
o movimento anarquista é todo ele o exemplo acabado dessa eufórica atitude. 

Porém, a clivagem dá-se, profunda, quase como um cisma religioso, 
que só não produz uma nova igreja reformada porque é o próprio "papa" o 
hereje. Que quer isto dizer? Que tal fissura revela a existência no anarquismo 
de então de duas linhas distintas: uma, personificada por Kropotkine, Reclus 
e Grave, que entende a revolução como um momento, tornado historicamente 
necessário, da evolução social. Porque não mitifica a revolução, porque 
considera que todos os avanços da liberdade são, em si, importantes para o 
espírito humano - podemos qualificá-la de reformadora. 

A segunda linha, corporizada em Bakunin, Malatesta e outros (nomea-
damente a grande maioria dos anarquistas espanhóis), considera que a revo-
lução é o momento central e imprescindível de toda e qualquer emancipação, 
daqui derivando a recusa total em considerar quaisquer etapas ou vitórias 
parciais num processo libertador. Por estas razões podemos qualificá-la 
de insurreccionalista. 

Está porém claro em nós que é esta uma dicotomia analítica e que no 
real, na história, nem sempre é possível distinguir tão limpidamente uma da 
outra. Por exemplo, é para nós uma interrogação e um programa de pesquisa 
o percurso de Malatesta, inequívoco expoente do insurreccionalismo durante 
50 anos, e que na sua última década - os anos 20 - parece rever profun-
damente parte dos seus conceitos anteriores. Alguns dos argumentos que 
então utiliza assemelham-se curiosamente aos de Merlino, com quem pole-
micara bravamente vinte cinco anos antes! (26) Outro exemplo complexo é o 
de Camilio Berneri que, apesar de tudo, nos parece mais um reformador, 
pelo seu "pessimismo sereno e racional". 

A utilidade deste quadro de análise parece-nos no entanto particu-
larmente evidente para o caso do anarquismo russo. A luz da investigação 
de Paul Avrich, é uma clivagem deste tipo que separa fundamentalmente 
sindicalistas e terroristas, anarco-sindicalistas e anarco-comunistas, Kieb i 
Volia e Chornoe Znamia, Kropotkine e Makhno (27). 

Reformadores e insurreccionalistas. Dicotomia historicamente datada, 
ou eterna bivalência do anarquismo? 
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3. Ëclípse e renovação do pensamento utoico 

O anarquismo kropotkiniano procurou com afinco uma fundamentação 
científica. Já vimos em que medida este objectivo foi conseguido e quais os 
seus limites intrínsecos e exteriores. Porém, sem o querer, Kropotkine 
(e não só ele), ao fazer a antecipação do que poderia ser uma sociedade liber-
tária, assumia a velha tradição utópica que consiste, antes de mais, na preser-
vação-da capacidade de sonhar, de imaginar o diferente, de inventar. 

O anarquismo histórico é assim e, em parte, contra o seu entendimento, 
a última modalidade de socialismo utópico. Apesar de, ao contrário dos 
marxistas, Kropotkine atribuir um papel relevante aos socialistas utópicos, 
é clara a sua preocupação de demarcação: "seria evidentemente falso aplicar 
a palavra utopia a previsões apoiadas, como são as mantidas e defendidas 
pelo anarquismo, no estudo das tendências que notoriamente se manifestam 
na evolução das sociedades em marcha para o futuro e nas induções que 
estas, desde já, nos fornecem. Saiamos assim da previsão utopista para 
entrarmos francamente nos domínios da ciência" (28). 

Com a revolução vitoriosa na Rússia, dá-se a primeira grande derrota 
do anarquismo, e a segunda do utopismo. Isto porque, como é sabido, se a 
revolução teve largas conotações libertárias, aquilo que ela produziu foi, 
com a estabilização e o cessar da actividade autónoma das massas, justa-
mente a vitória do bolchevismo sobre o anarquismo, na Rússia e, em seguida, 
no inteiro movimento operário. E com este esmagamento, morria uma 
segunda vez o espírito utópico; a primeira fora quando as revoluções euro-
peiasde 1848 o haviam lançado "aos caixotes de lixo da história". 

E claro que pode parecer unilaterial esquecer a existência do fortíssimo 
bastião que foi a Espanha e, mais geralmente, os países latinos. Porém, o 
anarquismo que prossegue nesses países já não pode ser o mesmo de antes 
da guerra. Nele, justamente, diminui consideravelmente a tal componente 
utópica e novas questões - directamente derivadas da revolução russa - se 
colocam. Pensemos nos debates sobre "classismo e humanismo", as ten-
dências "archinovistas", o vanguardismo, o antifascismo, etc.. 

O pensamento utópico sucumbe pois por longo tempo, dizia-se que defi- 
nitivamente. Mas, na história do pensamento humano, não há mortes defi- 
nitivas. Sob formas diferentes, as mesmas preocupações retornam, após 
maiores ou menores apagamentos. E o mesmo aconteceu ao utopismo. 

A partir dos anos 60 nos países de capitalismo mais desenvolvido surgem 
contestações, movimentos "irracionais", que nada tinham a ver com a 
reivindicação tradicional de mais consumo, de maior "bem-estar". Pelo 
contrário, aquilo que os movimentos juvenis - porque da irrupção de um 
bloco interclassista de gente jovem, se trata efectivamente - reclamam 
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contém uma crítica, pelo menos implicita, ao produtivismo e partindo, à ideia 
de progresso, que constitui qualquer coisa de verdadeiramente novo no 
mundo ocidental. 

Com efeito, o que é que marcou, fundamentalmente, nos últimos vinte 
anos, o debate social nos países de capitalismo maduro? Foram as lutas 
políticas, ou foram as contestações incontroláveis? Foram exigências de poder 
económico, ou foram aspirações a uma vida relacional diferente? Foi a classe 
operária, ou foram os novos movimentos sociais? Cremos que a segunda 
resposta não deixará hoje de obter o mais largo assentimento. 

Nos últimos vinte anos assistimos aos movimentos hippies, à crítica do 
gigantismo urbano e à reconsideração do rural, à contestação da escola e às 
revoltas estudantis, à tomada de consciência das mulheres, das minorias, 
à libertação da sexualidade, à voga da música e das filosofias orientais - uma 
tal irupção de energia criadora que só pode ser sintetizada como um levan-
tamento da vida. 

Na realidade, à crítica do produtivismo e do progresso associam-se, 
naqueles movimentos, a desconfiança para com a ciência e o estudo; a 
explosão do feminismo atinge igualmente a racionalidade, põe em realce a 
sensibilidade; o desabrochar da sexualidade evidencia o princípio do prazer, 
socialmente censurado desde há séculos - algo de fundamental estava de 
facto basculando nestas sociedades. 

A ecologia é a primeira tentativa de uma nova smtese. A individualidade, 
o diferente, o natural, o direito aos particularismos, a pequena dimensão, 
a revalorização do campo e do trabalho manual, novos conceitos de espaço 
e de tempo - são dimensões que se pretendem presentes numa nova ma-
neira de olhar o mundo. Nos balbuciamentos iniciais, é ainda cedo para 
distinguir se aquele objectivo poderá ser conseguido. 

Mas de toda a maneira, é lógico que este movimento multifacetado, 
poliforme, plástico, tenha sido levado a redescobrir os utópicos. O para-
lelismo era demasiado grande para que tal não sucedesse. No sec. XIX 
estava-se perante a industrialização selvagem e a burguesia triunfante; 
e já se sabia o resultado final das esperanças postas nas revoluções (ame-
ricana, francesa). Na segunda metade do sec. XX, conhecem-se os enjôos 
da abundância, a dinâmica trituradora da tecnoburocracia e as desilusões 
do socialismo realizado. Owen, Cabet, Considérant e sobretudo Fourier, 
são de novo editados e lidos com a maior curiosidade. Repetem-se os ensaios 
de vida em comum, de novas formas de trabalho associado. 

E neste movimento Kropotkine não podia ficar esquecido. Dele, inte-
ressam às gerações de hoje, menos o científico que o utópico; lê-se mais 
Campos, Fdbricas e Oficinas ou A Conquista do Pão, do que Palavras de um 
Revoltado ou A Ciência Moderna e a Anarquia. 

As inspirações são por vezes evidentes nos críticos mais perspicazes da 
sociedade actual. Pegue-se por exemplo em André Gorz: as suas sete teses 
de Ecologie et Liberté filiar-se-iam directamente no Kropotkine utópico. 



Schumacher e o seu famoso Small isBeautfu1 poderia ser seu filho espiritual. 
E Lewis Mumford referencia-o em Técnica e Civilização. 

Mas será que os anarquistas de hoje o ;econhecem da mesma maneira? 
Goodman afirma que "o novo anarquismo está, por assim dizer, numa fase 
bakuninista, pois insiste sobre a agitação, na acção directa e também na 
necessidade dê travar certas tácticas erradas. Kropotkine, na sua juventude, 
pertencia a um anarquismo mais maduro, que ainda "discutia", como ele 
próprio o diz, as possibilidades duma tecnologia, ecologia, pedagogia, vida 
rural, direcção da indústria anarquistas" (29). 

Isto era em 1969, nos USA. E de crer porém que o neo-anarquismo 
que se está constituindo perante os nossos olhos, o anarquismo na sua fase 
libertária que encontra o seu "meio natural" nos novos movimentos sociais 
(da ecologia ao feminismo, do localismo à criação cultural) - tal como o anar-
quismo histórico o encontrou no movimento social dos trabalhadores - é 
crer que esse anarquismo venha a reler Kropotkine com mais interesse e 
sobretudo de outra maneirado que as últimas gerações. 

A crítica da sempre crescente divisão do trabalho como suporte de um 
desejável aumento da produtividade social parece ser hoje - como para 
Kropotkine - fundamental. A reivindicação e a busca de tempo livre para 
criar, para dissipar, tem talvez actualmente urna carga mais subversiva do 
que no tempo em que Kropotkine a defendia. Uma educação integral - prá-
tica e científica - tendente a superar a divisão social entre trabalho manual 
e trabalho intelectual, habilitando cada indivíduo ao exercício simultâneo de 
funções produtivas e funções criativas - tal como Kropotkine propõe - con-
tinua a ser hoje do domínio da utopia. Outra coisa não afirma Ivan Illich. 

Mas é na sua concepção da organização económica, nomeadamente 
nas relações agricultura-indústria e cidade-campo que se situará a sua contri-
buição fundamental ao pensamento ecológico de hoje: defesa da viabilidade 
da agricultura, perante o esmagamento do desenvolvimento industrial; 
necessidade de descentralização da indústria; defesa das pequenas indús-
trias, rurais e caseiras; vantagem da associação de actividades agrícolas-
-industriais; possibilidades ofertas pela tecnologia para incrementar a des-
centralização; polivalência e autosuficiência... - por isto Campos, Fdbricas 
e Oficinas é hoje indispensável na biblioteca de qualquer anarco-ecológico. 

A utopia é a oposição possível à dominação social do pensamento ra-
cional-científico, em que se estriba a tecnoburocracia. Ela é tão cara à nossa 
época, como o progresso ao século das luzes. 

4. Entre reforma e utopia 

Retornemos agora à trajectória pessoal de Piotr Kropotkine. 
Em 1912 passa o seu 700  aniversário, que é festejado tanto por científicos 
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como pelos seus companheiros libertários. É pois um facto que Kropotkine 
entra na última fase da sua vida, embora Malatesta continue louvando a 
sua jovialidade. 

No verão de 1917 Kropotkine está de novo na Rússia, graças à revolução. 
Não nos interessa agora o papel político que ele aí desempenha. Limitemo-
-nos a recordar que o seu empenhamento é muito limitado, tanto por razões 
óbvias da sua idade, como também pelas susceptibilidades, ainda tão frescas, 
da sua posição na guerra e, finalmente, pela conflitualidade interna do pró-
prio movimento anarquista na Rússia, como atrás assinalámos. 

A posição de Kropotkine parece ser de relativo distanciamento e inclu-
sivé de crítica perante a viragem autoritária que os bolchevistas iam impri-
mindo à revolução, mas dentro de uma atitude geral de simpatia pelo derru-
bamento desse travão histórico que era o czarismo, e de carinho e interesse 
pontual pelas experiências particulares que lhe merecessem a atenção em 
virtude da iniciativa e experiência dos directamente interessados. Nesses 
casos não faltavam os seus conselhos e as suas incitações, como mostra 
a sua conhecida mensagem dirigida aos cooperativistas de Dmitrov, seus 
vizinhos. 

Tal atitude demonstra pois uma certa sageza, que é capaz de distinguir 
o fundamental do acessório, a distância que vai das práticas relacionais 
directas à acção política, a consciência, enfim, das suas possibilidades e das 
do anarquismo numa tempestade onde muitos ventos sopravam. 

Por um outro lado, cremos dever chamar a atenção para quais os centros 
de interesse intelectual que o teriam mobilizado nesses últimos anos. Ora, 
tirando a actualidade política e as discussões provocadas no seio do movi-
mento pela guerra, podemos pensar que terão sido as questões morais, o apa-
recimento e evolução das ideias morais, a necessidade de elaboração de uma 
nova ética para o futuro, aquelas que o terão de facto ocupado nos últimos 
anos da sua vida. Depois de A Ciência Moderna e a Anarquia, é naquilo que 
virá a ser a sua inacabada Ética, publicada já postumamente, que Kropo-
tkine trabalha durante uma década, ainda e sempre de forma metódica e 
sistematicamente organizada, isto é, científica. 

Esta trajectória, é preciso agregá-la à que anteriormente descreveramos: 
da revolta e do delineamento do modelo construtivo dos seus 40 anos, à 
análise científica das possibilidades alternativas do anarquismo nos seus 
50 anos; à fundamentação histórica das condições revolucionárias da mu-
dança nos seus 60 anos, para chegar finalmente à maturação dos princípios 
morais da nova sociedade, aos 70 anos. E isto, é bom sublinhá-lo, sempre 
em homem de ciência, inclusivé quando se interroga sobre os valores e as 
ideias, ou seja, quando o discurso se torna mais filosófico. 

Trajectória sem dúvida significativa, até porque nela se não vislumbram 
fracturas ou revisões dilacerantes, apesar da sensibilidade de algumas 
questões. E que esta última fase seja marcada pelas características que apon-
támos, não pode deixar de nos levar a fazer um paralelo com outra figura 
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brilhante do anarquismo, mais moderna e sem dúvida sem a auréola pessoal 
de Kropotkine e sobretudo sem um papel comparável no movimento do seu 
tempo. Referimo-nos a Gaston Leval. 

Também Levai foi um rebelde, também ele foi possuído por uma enorme 
vontade de interrogação científica, de estudo da viabilidade de uma sociedade 
e de uma economia libertárias. Também ele assistiu a uma revolução e cedo 
se distanciou da acção política para se dedicar àquilo que poderiam ser as 
suas experiências construtivas mais válidas para o futuro. Passou anos 
reflectindo sobre esse material e aprofundando o seu significado. E final-
mente, também ele, na derradeira fase da sua vida, se preocupou dos as-
pectos morais "sem os quais qualquer doutrina, mesmo socialista e libertária, 
só poderia ser uma nova fonte de malefícios e de infelicidade". Sintetizando 
as preocupações do seu humanismo libertário - assente em sólidas bases 
económicas e sociológicas - ele pode afirmar que "se trata, certamente, de 
instaurar a igualdade económica, mas trata-se tambénr de elevar a nossa 
espécie a uma maior felicidade e dignidade graças a uma éticque permitirá 
reconstruir a sociedade para o homem e pelo homem. O combate que Ira-
vamos é portanto simultaneamente de carácter moral, intelectual e mate-
rialmente construtivo; ele visa tanto o imediato como o futuro longínquo" (30). 

Gaston Levai e Kropotkine são, antes de mais, dois anarquistas cons-
trutivos. E é por isso que, neles, não há mitificação do problema da revo-
lução social. Não tem sentido, nas suas concepções, ser revolucionário (no 
sentido insurreccional) ou ser reformista (no sentido de anti-revolucionário). 
Se, em certas épocas históricas, o processo revolucionário se tornou uma 
necessidade inelutável, pois bem, há que procurar que o espírito libertário 
obreieve as tendências autoritárias que, com a justificação da defesa da revo-

lução, cedo liquidam o entusiasmo e a iniciativa populares. Assim, a revo-
lução russa chamou Kropotkine, apesar da sua idade, e a espanhola, Leval. 
Mas uma e outra foram apenas, nas suas vidas, duas curtas conjunturas 
cuja supressão em nada teria retirado sentido às suas obras. Porque o essen-
cial é o processo libertador, que pode conhecer essa, mas também outras, 
distintas, conjunturas particulares. Kropotkine é, como Gaston Levai e na 
melhor acepção do termo, um reformador. 

O nosso tempo actual é, como já vimos, um tempo que remeteu na ordem 
do dia a função da utopia. Será o mesmo com a reforma? 

Paul Goodman acreditava que sim. New Reformation procura justificar 
essa convicção. Não é pois por acaso que ele afirma sentir-se próximo de 
Kropotkine. "Devemo-nos esforçar por instaurar condições fraternais a partir 
de hoje, integrando progressivamente na sociedade livre que vamos fun-
dando, um número cada vez maior de funções sociais" (31). 

Escreve o seu biógrafo Bernard Vincent: "Se é legítimo contestar um 
sistema, que apenas é obra de alguns, é também pois legítimo preservar 
a sociedade que repousa na sequência dos séculos e é simultaneamente 
obra de todos e a sua herança comum: "Eu não estou disposto a corrigir a 
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natureza humana, escreve Goodman (mesmo segundo as minhas próprias 
pretensões) nem tão pouco a fazer uma cruz sobre a cultura do mundo oci-
dental". O que é o mesmo que dizer, em termos políticos concretos, que 
existe no homem primitivo, no cidadão de Atenas, no ideal da cavalaria 
e da honra medievais, na aristocracia monárquica e na burguesia moderna 
- tanto quanto no proletariado contemporâneo - valores fundamentais 
constitutivos do Homem que seria aberrante e até criminoso, atirar para a 
noite da história. Donde se segue que, nesta óptica, nenhuma transformação 
da realidade social deverá jamais revestir-se, no sentido literal da palavra, 
de um carácter totalita'rio: porque, se nem tudo é para conservar, também 
nem tudoé para modificar" (32). 

Outro neo-kropotkiniano, este felizmente vivo, é o inglês Colin Ward. 
O capítulo conclusivo do seu belo Anarchy iii Action faz uma convincente 
síntese das suas preocupações, e, também nele, Kropotkine aparece frequen-
temente citado ou em epígrafe. 

Despida já das roupagens evolucionistas do mestre russo, a sua abor-
dagem é-lhe naturalmente devedora de qualquer coisa: "O prevalecer 
de uma solução libertária ou autoritária não é o resultado de um choque defi-
nitivo de proporções cósmicas, mas é mais determinado por uma série de 
assaltos consecutivos, a maior parte dos quais sem vencedor nem vencido, 
que se sucederam e continuam a verificar-se, no decurso da história dos 
homens. Toda a sociedade humana, se se excluem as mais autoritárias 
das utopias e das contra-utopias, é uma sociedade pluralista, com vastas 
áreas que não estão em conformidade com os valores oficialmente impostos 
ou proclamados" ( ... ) 

"A questão de fundo, por consequência, não é a de estabelecer se a 
anarquia é ou não possível, mais antes se é possível alargar o campo de acção 
e a influência dos métodos libertários até ao ponto em que estes se tornem 
os critérios normais com os quais os seres humanos organizam a sua convi-
vência" (33). 

São estes, dois autores que poderemos considerar representativos do 
neo-anarquismo de hoje. Não que estas posições sejam dominantes no seio 
dos movimentos anarquistas, longe disso. Mas pode facilmente constatar-
-se que elas estão na base das essências libertárias das movimentações 
juvenis, feministas, ecológicas e outras que exprimem a oposição e as alter-
nativas às sociedades pos t-indus triais. 

Neles, como em Kropotkine, embora naturalmente de maneira diferente, 
estão presentes a utopia e o desejo reformador. 

De facto, nas nossas sociedades, reforma e utopia são duas formas 
essenciais de apreensão da realidade e de intervenção social, as quais simul-
taneamente recusam as clivagens ideológicas, puramente formais, de que a 
alternativa entre reformismo e revolução (como, a outro nível, entre violência 
e não-violência) é um excelente exemplo. 

Há ainda uma leitura actual de Kropotkine. 
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NOTAS 

(1) - MALATESTA, Errico - "Pietro Kropotkin, Ricordi e critiche di un vechio amico", 
in Studi Sociale, Montevideo, 15-4-31, reproduzido in RICHARDS, Vernon - 
Errico Malatesta, vita e ldee, Ed. Coilana Porro, 1968. 

(2) - Cf. ALTHUSSER, "...a teoria científica que abre ao conhecimento científico o que se 
pode designar por "Continente-História", in Avertissement aux Iecteurs du 
Livre 1 du Capital, ed. Garnier/Flammarion, 1969, e LENINE, "as três 
fontes, as três partes constituintes do marxismo", cit. de memória. 

(3) - Carta a James Guillaume, de 5 de Maio de 1903, citada in KROPOTKINE - Oeu-
vres, Paris, Maspero, 1976. 

(4) - KROPOTKINE - Memórias de um Revoluclonírfo. 	ib 

(5) - Cf. WOODCOCK, O. - AVAKUMOVIC, I. - Kropotldn: The Anarchlst Prince, 
London, Boardman, 1950, trad. franc. Caiman-Lévy. 

(6) - KROPOTKINE - Memórias... 
(7) - KROPOTKINE A Ciência Moderna e a Anarquia, trad. brasil. Ed. Mundo Livre. 
(8) - KROPOTKINE - A Conquista do Pio, trad. port. Guimarães Ed. e Delfos. 
(9) - KROPOTKINE - A Ciência... 

(10) - Cf. GUERIN, Daniel - Bourgeois et bras nus, 1793.1795, Paris, Gallimard, 1973, 
trad. Port. A Regra do Jogo. 

(11)— KROPOTKINE— A Ciência... 
(12) - KROPOTKINE - A Ciência... 
(13)— MALATESTA — op.cit. 
(14) - Cit. por Martin Zemiiak, in KROPOTKINE - Oeuvres. 
(15) - GRAVE, Jean - Quarante ana de propagande anarchiste, Paris, Fiammarion, 1973. 
(16) - KROPOTKINE - ia Ruísians and French Prisons, London, 1887. 
(17)- RECLUS, Elisée - Evoiudon et révolution. 
(18) - MALATESTA - op. cit. 
(19) - KROPOTKINE - carta de 4 de Novembro de 1905 publicada nos Temps Nouveaux 

e citada in Oeuvres. 
(20) - Cf. com a análise de Luigi Fabbri sobre o fascismo in Controrivoluzione preventiva. 
(21) - Malato: "Se uma revolução social rebentasse e que nós nela tivéssemos algum 

papel, o nosso primeiro acto deveria ser o de os encostar ao muro". Loréal: 
"É preciso que deixemos os cadáveres apodrecerem" - in MAITRON, 
Jean - Le mouvement anarchlste eu France, II, Paris, Maspero, 1975. 

(22)- Plus ioln, n.° 95, Março 1933, cit. por MA1TRON, op. cit. 
(23) - GARCIA, Victor - "Kropotkin", 1 e II, in Ruta, n.°s 20 e 21, Caracas, 1974. 
(24) - MAITRON - op. cit. 
(25) - Cf. LECOIN, Louis - Le cours d'une vie. 
(26) - Cf. MALATESTA - MERLINO - Anarchismo e Democrazia, Ragusa, Ed. La 

Fiaccoia, 1974. 
(27) - Cf. AVRICH, Paul - The Russians Anarchlsts, 1967. 
(28) - KROPOTKINE - A Ciência... 
(29) - GOODMAN, Paul - in Apresentação das Memórias..., N. York, Horizon Press, 

1969. 
(30) - Dos Cahlers de I'humanlsme ilbertalre, dirigidos por Gaston Levai. 
(3 1) - GOODMAN - Drawing the lime, 1962. 
(32) - VINCENT, Bernard - Paul Goodman et Ia reconquête du présent, Paris, Seuii, 

1976, trad. port. Via Ed. 
(33) - WARD, Colin - Anarchy lii Action, 1973, trad. italiana Ed. Antistato. 
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CRONOLOGIA DA VIDA DE KROPOTKINE 

1842 - Nascimento em Moscovo. 
1857-62 - Alistamento no Corpo de Pagens do Czar. 	15-20 anos 
1862-67 - Sibéria, como ajudante de campo de governador. Faz 20-25 

trabalhos científicos de geografia, no terreno. 
1867 	- Demite-se do exército. 	 25 
1868 - Membro da Sociedade de Geografia russa. 	 26 
1868-71 - Faz várias viagens científicas e publica trabalhos. 	26-29 
1872 	- Viagem à Suiça: encontro c/grupo bakuninista da AlT. 30 
1873 	- Participa no círculo Tchaikowsky, em S. Petersburgo 

e prossegue trabalhos científicos. 	 31 
1874 	- E preso e encerrado na fortaleza de Pedro e Paulo. 	32 
1876 	- Evasão do Hospital Militar Prisional, de S. Peters- 	34 

burgo, conseguindo sair do país com passaporte falso. 
Vai para Inglaterra. 

1877 	- Vai estabelecer-se para La-Chaux-de-Fonds, Suiça. 	35 
1879 - Funda o Révolteç em Genève, com Dumartheray e 	37 

Herzig, jornal que subsistirá até 1885. 
1880 - O Governo Revoluciondrio. 	 38 

A Comuna de Paris. 
1881 - OEsp*ito de Revolta. 	 39 

Aos Jovens. 
Expulsão da Suiça, por pressão russa. 

1882 	- Estadia em Inglaterra. 	 40 
A LeieaAutoridade. 

1883 	- Preso e condenado a 5 anos, em Lyon, por pertença 	41 
à AlT. 
Passa a maior parte da sua condenação em Clairvaux. 

1885 	- Palavras de um Revoltado, inclui os textos das suas 	43 
brochuras anteriores e é publicado por Reclus. (Stock, 
3'43p.) 

1886 	- Libertado, por amnistia, vai para Inglaterra. 	44 
Funda, com outros, o jornal Freedom. 
Em Paris, é fundado por Grave, Reclus, etc, o jornal 
La Revolte, para substituir o anterior Révolté. 
Recebe a notícia da morte de seu irmão Alexandre, 
na Sibéria. 
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1887 - Nas Prisões Russas e Francesas (Londres, 387 p.). 	45 
A Anarquia na Evolução Socialista (31 p.). 

1888 - Série de editoriais para La Revolte, iniciados pelo 46 
título Liberdade e Autoridade. 

1889 —OSalariato(35p.) 47 
1891 —AMoralAnarquista(74p.). 49 

Comunismo Anarquista: suas Bases e Princios 
(Londres, 31 p.). 

1892 - A Conquista do Pão, Stock, 297 p. inclui os textos 50 
publicados em La Revolte. 
Prefácio ao livro Bakounine, de P. Komuna. 

1893 - Esboço de A Grande Revolução (39 p.). 51 
A Agricultura (32 p.). 
Um Século de Espera (32 p.). 

1894 - Tempos Novos (36 p.), conferência em Londres. 52 
1895 - Membro da Associação Científica britânica. 53 

Inicia-se em Paris Les Temps Nouveaux, que vem 
substituir La Revolte, sempre animado pela mesma 
equipa. 

1896 - A Anarquia, sua Filosofia,  seu Ideal (59 p.). 54 
Apresenta o texto Comunismo e Anarquia a um 
Congresso em Londres, texto que será publicado em fr. 
em 1903 (18 p.). 

1899 - Campos, Fdbricas e Oficinas, Londres (é publicado em 57 
fr., Stock, 486 p., em 1910). 
Memórias de um Revoluciondrio, Boston (Publicado em 
fr., Stock, 536 p., em 1902 sob o título Autourd'un vie). 

1901 - A Organização da Vingança Chamada Justiça (16 p.). 59 
Esboço de A Ciência Moderna e a Anarquia (64 p.). 

1902 - O Estado: seu Papel Histórico, Londres (publicado em 
fr. em 1906, 46 p. - conferência). 60 
Justiça e Moralidade (Conferência). 
O Apoio Mútuo, Londres (publicado em fr., Stock, 390 p., 
em 1906. Inclui art. da Nineteenth Century, entre 1890 
e 1896. Ultima edição revista por K., Moscovo, Março 
1920). 

1903 - Funda-se em Genève Kiebi Volia (Pão e Liberdade), 61 
jornal russo com colaboração de K.. 

1905 - Ideais e Realidades na Literatura Russa, Londres 63 
230 pag. 
Prefácio a uma selecção de art. de Bakunin, ed. por 
Kieb i Volia. (32 p.). 

1906 - Funda-se em Paris o jornal russo Burevéstnik, 64 
dir. Rogdáev. 
Relatório Congresso Russo (Londres, 1907). 
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1908 - A Ciência Moderna e a Anarquia, N. York 66 
(publ. fr . Stock., 391 p., em 1913). 

1909 - A Grande Revolução, Stock, (749 p.). 67 
O Terror naRilssia(115p.). 

1912 — A Guerra (32 p.). 70 
Homenagem pelos seus 70 anos. 

1913 - ARevolução serd Colectivista? (8 p.). 71 
O Principio Anarquista (8 p.). 

1914 - A Acção Anarquista na Revolução (24 p.). 72 
Preparação p/ Congresso Anarquista Internacional. 

19 14-16 - Polémica s/ guerra (Manifesto dos 16: 28/Fev/16). 72-74 
1917 — RetornoàRússia. 75 
1921 — Morte a8Fev. 79 
1922 - Ética, Ed. Golos Truda, Moscovo, 268 p. (publ. - 

fr.398p.em 1927). 

50 



A MILITÂNCIA ANARQUISTA E A LEI 

II- CONSELHOS PRÁTICOS 

No seguimento dos apontamentos fornecidos no n.° 16 de A Ideia sobre 
o quadro legal em que o militante anarquista se pode mover actualmente em 
Portugal, indicam-se agora alguns conselhos práticos, muito breves, úteis 
para todos aqueles que, querendo divulgar as suas ideias, políticas, sociais, 
etc., se arriscam a enfrentar a autoridade legal do Estado. 

1. Publicações 

Qualquer texto impresso, desde o livro até ao panfleto, é considerado 
uma "publicação" e está assim sujeito à "lei de imprensa" (decreto-lei 
n.° 85-C/75, de 26 de Fevereiro). Segundo esta, as publicações unitárias 
devem indicar - sob pena de serem consideradas clandestinas - o nome do 
autor e do editor, bem como a tipografia e a tiragem. 

As publicações periódicas deverão obrigatoriamente - perante o mesmo 
risco - indicar, além do título, os nomes do director, do proprietário e o local 
da sede. Deverão ainda conter a data, a periodicidade, preço e tipografia. 

Tanto as publicações periódicas como as unitárias estão obrigadas ao 
"depósito legal", isto é, ao envio de exemplares a: Biblioteca Nacional; 
biblioteca da Secretaria de Estado da Comunicação Social; biblioteca muni-
cipal; e, só para as periódicas, Procuradoria Geral da República. 

No que respeita à afixação de cartazes, é conveniente ter em atenção 
a regulamentação de certos municípios, por vezes muito restritiva, que já 
levou à detenção de militantes (nó Porto, Sintra, etc.). No entanto, estas 
infracções não são crime, e apenas podem ser punidas com multas. 

2. Manifestação 

Existe o direito de manifestação e reunião em lugares públicos, desde 
que pacificamente e sem armas (decreto-lei n.° 406/74 de 29 de Agosto). 

Não há que pedir autorização, mas as pessoas ou entidades que pre-
tendam realizar reuniões, comícios, manifestações ou desfiles em lugares 
públicos, deverão avisar a autoridade civil (governo civil, nas capitais dos 
distritos; câmara municipal, nos outros casos), por carta, com 2 dias de ante-
cedência, assinada pela direcção da associação promotora, ou por 3 dos pro-
motores individuais (com nome, profissão e morada). 

O aviso deve indicar a data, hora, motivo e local ou trajecto. O recibo d 
recepção do aviso servirá de prova do cumprimento desta formalidade. 

Os desfiles só são permitidos fora das horas normais de trabalho e não 
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podem aproximar-se a menos de lOOm. das sedes de orgãos de soberania, 
embaixadas, partidos, quartéis, etc.. 

3. Reclamações 

A Constituição (art.' 49. ° ) garante que qualquer cidadão pode apre-
sentar, sozinho ou colectivamente, reclamações, petições, representações 
ou queixas a qualquer autoridade pública, nomeadamente à Assembleia da 
República e ao Presidente da República. Devem ser feitas em papel selado e 
conter a identificação do reclamante (nome, morada, B.I.). Convém enviar 
por correio registado com aviso de recepção, e as autoridades deverão dar 
uma resposta qualquer. 

A queixa judicial, pode ser sempre apresentada, dentro das respectivas 
formalidades, pelo que convém, aqui, aconselhar-se previamente com um 
advogado. 

4. Associação 

Este direito está regulado pelo decreto-lei n.° 594/74 de 7 de Novembro 
e pelo Código Civil (com modificações introduzidas pelo decreto-lei n.° 496/ 
/77), cap. "Pessoas Colectivas". 

Não é necessária a autorização das autoridades para constituir uma asso-
ciação. O depósito dos estatutos no governo civil, após prévia publicação no 
Didrio da República (III Série) e num jornal diário, é a formalidade que con-
fere personalidade jurídica à associação. Serve de prova, o recibo. Também 
há que enviar o Didrio da República que publicou os estatutos ao Procurador 
da República. 

Os estatutos têm de conter a denominação, fins, sede, forma de funcio-
namento da associação e contribuição dos sócios. São objecto de escritura 
notarial, bastando 6 pessoas para o efeito. 

Tem de existir sempre, como orgão soberano, a assembleia geral dos 
sócios; um conselho fiscal, de pelo menos 3 membros; e um orgão adminis-
trativo, também com um mínimo de 3 membros. 

5. Identificação 

As polícias podem exigir a identificação de qualquer pessoa, convindo 
andar sempre com bilhete de identidade e cartão profissional (ou sindical, 
ou de estudante, etc.). Evitar, pelo contrário, transportar consigo outra docu-
mentação. 

Se, devido a circunstâncias especiais, a policia quiser fazer essa identi-
ficação na esquadra, o que só por razões técnicas é justificável, convém então 
pedir a identificação ao agente e notar todos os eventos, para eventual recla-
mação. 
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6. Detenção 

A detenção pela polícia, por suspeita de crime, só pode ir até 48 horas 
e a pessoa deve exigir ser informada, no mais curto prazo, da razão da sua 
detenção. Para além desse período, só pode ser mantida em prisão preventiva 
por flagrante delito ou fortes indícios de prática de crime internacional a que 
corresponda pena maior, após comparência perante o juiz de instrução 
criminal e por decisão deste. Neste caso, tal facto deve desde logo ser comu-
nicado a parente ou pessoa de confiança do detido. 

Nesta circunstâncias, deve haver o maior cuidado nas declarações pres-
tadas e documentos assinados, só havendo a obrigação de fornecer os seus 
elementos de identidade e podendo recusar-se a outras respostas sem a 
presença de um advogado da sua confiança. 

E conveniente os militantes terem desde anteriormente passado procu-
ração dando plenos poderes forenses a um advogado, e conhecerem de cor 
o seu telefone. 

Em todos os casos de dúvida (e particularmente para os não-unifor -
mizados), pedir e verificar o cartão de identidade do agente policial. 

7. Busca domiciliaria 

Só é permitida (entre as 8 h. da manhã e as 10 h. da noite) desde que os 
polícias tenham um mandato do juíz de instrução. E atenção: revistar não é 
violentar, pelo que se deve tomar nota de todos os elementos convenientes, 
no caso deste tipo de comportamento. 

8. Convocações 

Referindo-nos a convocações do foro judicial, policiais, da administração 
dos impostos, das autoridades militares, etc., a não-comparência só constitui 
um delito quando a pessoa tenha sido directamente informada e dado prova 
disso (ao assinar um aviso de recepção, ou documento equivalente). 

Outras formas de convocação não são coercivas, e têm geralmente uma 
função intimidatória, embora o seu não acatamento possa vir a levantar com-
plicações e suspeitas. Aconselhar-se, pois, em cada caso, com o advogado. 

9. Nomeações 

Para cargos obrigatórios, como mesas eleitorais ou juris de tribunais, só 
o atestado médico (ou motivo de força maior semelhante) é que justifica a 
não-comparência. 
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UMA VISÃO GLOBAL DO BRASIL, HOJE 

por Edgar Rodrigues* 

Não se pode entender, hoje, um país isoladamente. Suas dificuldades, 
seus progressos administrativos, sua política económica ou seu sistema 
repressivo, tem sempre algo em comum com outros países. 

Cada nação vive os seus próprios problemas a níveis locais, regionais, 
nacionais e sofre um pouco os reflexos do mundo que a cerca. Os conflitos 
internos têm sempre interferência nos outros países, a curto ou a médio 
prazo, por mais distantes que estes se situem geograficamente. 

A nível de continente, o Brasil não está isolado dos efeitos do desrespeito 
aos direitos humanos no Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Haití e El 
Salvador, onde segundo a O.E.A. teriam desaparecido milhares de pessoas, 
por delitos de opinião, atribuindo-se só à Argentina 15 mil. 

A nível mundial não está ausente, imune. Dentro da intranquilidade 
vivida de 1945 a 1980, em que tivemos apenas "26 dias de paz, todos no 
mês de Setembro de 1945", bem como as "116 guerras, em 69 países, com 
intervenção de 81 Estados, e perca da vida de 25 milhões de pessoas". Os 
dados são da UNICEF (Organização das Nações Unidas), que também nos 
informa: "Na América Latina existe uma população de 154 milhões de 
crianças, na faixa de 1 a 14 anos de idade, ou seja: aproximadamente 41% da 
população". 

Nestes cálculos - segundo a UNICEF - "O Brasil em 1980 teria ...... 
51.384.000 de crianças, ou seja 43,91% do total da sua população". 

Dentro do elo latino-americano os brasileiros somam "107 milhões de 
pessoas classificadas como pobres", vivendo "52 milhões na faixa de indi-
gentes" (UNICEF eJ. B., 26-10-79). 

Eis aqui o primeiro ponto de contacto da violência e da fome! Dois 
factores que se geram e se reproduzem desordenadamente, aos arrancos, 
movimentando maquinismos de "defesa" - que por sua vez também 

* Autor de numerosas obras de história, ensaio e divulgação anarquista. Português radicado 
no Rio de Janeiro `há longos anos. Correspondente de A Ideia no Brasil. 
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são instrumentos de guerra, armam homens e nações em prejuízo de gente 
desnutrida - contra inimigos imaginários, formados na instabilidade, nas-
cidos do medo e da desgraça, projectado nas mentes humanas, onde só 
devíamos erigir as defesas da paz, já que é dentro de nós mesmos que a cura 
se terá de processar. 

Violência e fome têm origens semelhantes, são filhas da ambição do 
homem! Dir-se-ia que são da mesma família, que nasceram quando o homem 
obrigou o seu semelhante a trabalhar para si! Cresceu com a população ao 
longo dos séculos, impôs-se como disciplina, instituiu-se com as sociedades 
de classes, passou a chamar-se educação, respeito às leis e obediência 
ao Estado! A deformação do homem implantou o resto! 

Caminhando um pouco mais, vamos encontrar-nos diante da praga das 
drogas, da poluição dos rios e mares, do desmatamento das florestas, do 
poderio das multinacionais, da corrida armamentista e nuclear, esbarrar 
na guerra do petróleo que pode resultar numa 3 .  a Guerra Mundial. 

Dentro desta poderosa armadura situam-se os países cuja sobrevivência 
depende de capacidade e honestidade administrativa (a economia carece de 
esforço físico, intelectual, de conhecimentos profissionais, técnicos, cien-
tíficos), as riquezas naturais do trabalho humano de distribuição equitativa, 
e o ser humano de uma educação baseada em princípios sadios, capazes de 
fazer de cada criança um cidadão novo, sem ambições materiais, preparado 
para conviver fraternalmente com a liberdade e a igualdade, num mundo 
de irmãos Convictos! 

O Brasil é um desses países carentes, a viver dentro da armadura de 
ferro das multinacionais e de credores poderosos que dispõem de recursos 
naturais em potencial, para furar o cerco. O difícil é romper as barreiras 
internas, superar costumes, vencer a ganância física e mental de alguns 
e a indiferença de outros. 

A redistribuição das terras e o efeito das secas resistem ao tempo e 
impedem a produção em quantidade e a preços acessíveis. 

Já em 1775 a côrte portuguesa, impressionada com os efeitos das secas 
nas safras de Cereais que abasteciam as populações, "determinou que se 
repartissem entre elas os lotes de terras ribeirinhas". 

Dois séculos já decorreram, muitas siglas foram criadas para reformular 
o regime de propriedade da terra no Nordeste, mas o trabalhador continua 
sem terra para trabalhar e a nação sem seus alimentos de consumo e expor-
tação, na proporção do seu potencial rural. 

Ainda coexistem lado a lado o latifúndio e o minifúndio. 
Só cerca de "16,1% dos agricultores têm acesso à terra como proprie-

tários, sendo o restante (83,9%), 47,5% como parceiros, moradores arren-
datários e ocupantes e 36,4% como assalariados". 

Segundo o INCRA, "70% dos proprietários rurais são minifundiários 
ocupando 12% da área, enquanto 24% são latifundiários estendendo-se por 
quase 80% da área cadastrada". Nesta ordem, segundo a mesma fonte 
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insuspeita, "1% dos proprietários possuem mais de 40% da área cadas- 
trada", o que equivale a dizer que "quase 80% das terras pertencem a 
poucos grandes proprietários, cujas áreas estão classificadas como impro- 
dutivas" e estas equivalem a "mais de 70 milhões de hectares de área 
aproveitável, sem qualquer exploração, emperrando o aumento da produção 
e da produtividade". 

Complementando, o INCRA explica que existem envolvidos no trabalho 
da terra "cerca de 1 milhão e 200 mil assalariados permanentes; mais de 
6 milhões de assalariados temporários; cerca de 500 mil posseiros e arren-
datários; 500 mil posseiros e 2 milhões e 400 mil minifundistas, totalizando 
mais de 11 milhões de famílias de trabalhadores rurais, que à base de 5 pes-
soas por família, correspondem a mais de 50 milhões de pessoas vivendo 
do campo e no campo". 

A concluir O Projecto Sertanejo informa que "os baixos níveis de rendi-
mento resultantes da exploração inadequada das glebas, do pesado custo 
da utilização da terra, dos vícios e distorções no sistema de comercialização; 
os baixos padrões sócio-culturais, como barreira à melhoria dos processos 
produtivos e à organização das comunidades" impõem-se e desafiam as leis 
e o poder do Estado! "Estado que - segundo o Governador de Alagoas, 
Guilherme Palmeira - é um latifundidrio improdutivo que nem planta, nem 
trata, nem vende, nem cuida das suas terras". (J. B., 2 3-1 1-79). 

Teoricamente o governo vem procurando distribuir lotes de terra para 
debelar o efeito das secas, do desemprego e neutralizar a acção dos posseiros 
em guerra com os latifundiários. Tomando como exemplo Propriá, no Estado 
de Sergipe, a lentidão com que a distribuição se processa é ultrapassado 
de longe pelas necessidades dos trabalhadores e a ganância dos grandes 
proprietários que estão desmatando as terras para criar gado de abate, 
esbarrando nos interesses dos seringueiros, resultando em violência e na 
morte do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Basiléia, 
Wilson de Sousa Pinheiro. Tomando posição em defesa dos mais humildes, 
a Igreja - que não oferece seus latifúndios à reforma agrária - entra em 
atrito com as autoridades - sempre ao lado dos poderosos. 

Segundo o bispo José Brandão de Castro, o grande inimigo dos traba-
lhadores é o prefeito do município, homem muito rico, e este diz que "a cul-
pada de tudo é a abertura" que o Presidente da República vem percorrendo 
vagarosamente. 

Ainda a nível de luta no campo, explode a greve dos canavieiros em Per-
nambuco atingindo 60% da força produtiva em três municípios; 70% no 
Cabo; 90% em Aliança; 80% em Rio Formoso e Maraial; e 100% nos muni-
cípios de Jaboatão, Carpina, Ponte dos Carvalhos, Goiana, Itaquitinha, 
Condado, Amaraji, Primavera, Chá Grande, Escada, Palmares e São Lou-
renço. 

O Ministro do Trabalho entrou como mediadtr e o Tribunal Regional do 
Trabalho é chamado a julgar o dissídio dos 240 mil canavieiros. O resultado 
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jurídico ficou a meio do caminho, entre o que os trabalhadores, por inter-
médio do seu sindicato pediam, e a quantia que os patrões usineiros queriam 
dar. 

Com esta decisão, os trabalhadores tiveram de voltar a cortar cana e 
as usinas continuaram a produzir açúcar e álcool. Resultado: os usineiros 
ficaram mais ricos e os operários mais pobres. 

Pior do que o resultado parcialmente positivo das greves, apresenta-
-se o desemprego, ainda que muita gente careça de alimentos e existam 
milhões de hectares de terra por cultivar. 

Baseado em cálculos de 1977 (o calor é incompatível com actualização), 
"cerca de 15% da força de trabalho estaria subempregada em 1977, isto é, 
trabalhando menos de 40 horas semanais, embora pudessem ou quisessem 
fazê-lo em regime de tempo integral". Somando-se esta percentagem "às 
pessoas empregadas que recebiam abaixo do salário mínimo vigente ou 
apenas moradia, alimentação, transporte e vestuário à guisa de remuneração, 
a estimativa de subemprego abrangeria mais de 30% da força de trabalho". 

Em geral, estes números completam-se com pessoas de 55 anos para 
cima e de 21 para baixo, com tendência para agravar-se dentro da política 
de "contenção da inflação, a retenção das despesas", no instante em que o 
Brasil precisa de abrir 1,5 milhões de novos empregos nesta década que se 
inicia. 

Como soma de. todos os factores negativos, triunfa a violência. 
Os homicídios aumentam 24% no Rio de Janeiro, no ano de 1980, ofe-

recendo a nível do Brasil uma variedade de estilos e de pessoas, começando 
nos marginalizados que roubam e matam; traficantes de drogas, que eli-
minam seus concorrentes; o deputado que agride o vigia do prédio onde 
mora; o capitão da P.M. que teria mandado matar o traficante "cabo Júlio"; 
o pintor que assassina um projectista "por nada"; a actriz que mata o amante 
por ciúme; o juíz que mata o advogado por causa de um arranhão no seu 
carro; o polícia que fuzila um seu companheiro de profissão; o menor que é 
assassinado por menores que variam de 6 a 10 anos! 

Em matéria de assaltos e roubos, varia entre uma carteira e um relógio 
até ao desvio de um bilião, em mercadorias; da corretora Tieppo que "fur-
tou" mais de um bilião aos investidores, até pessoas roubadas mais de 6 
vezes enquanto a "polícia gaúcha afasta de funções 5 agentes acusados de 
arrombamento". 

Segundo a imprensa, mata-se uma pessoa eir. cada 3 horas, e entre 
cada 10 famílias, 6 foram assaltadas no Rio de Janeiro. 

A conviver com este tipo de violência, a sociedade aceita a violência 
causadora de morte ou comprometedora da vida, multiplicando-se com a 
sofisticação do conhecimento tecnológico, donde sobressai a energia nuclear. 

O mesmo público transformado em massa ou automatizada e submissa 
- isto não é privilégio do Brasil - convive com a morte causada pela poluição 
a todos os níveis, desde o envenenamento dos rios, poluição da atmosfera, 
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até às substâncias químicas empregadas na agricultura, na indústria ali-
mentícia, no cigarro, causadoras permanente de mortes cujos autores pagam 
até impostos ao Estado para poder fazê-lo. 

RESUMO: 

a) Terras incultas; 
b) Gente sem trabalho e sem o que comer, nem onde morar digna-

mente; 
c) Aumento astronómico do custo de vida; 
d) Greves por aumentos salariais. 

CONSEQUÊNCIAS: 

a) Roubos e furtos; 
b) Desfalques; 
c) Seques tros; 
b) Estrupos; 
e) Assassinatos individuais e do "esquadrão da morte"; 
f) Fabricação, compra e venda de armas cada vez em maior quantidade; 
g) Tráfico de drogas, jogos do bicho, das corridas de cavalos, lotarias 

e roletas; 
i ) Excesso de leitura comercializada e alienante; 
j ) Formação do Partido dos Trabalhadores (P.T.) para levar traba-

lhadores ao poder. 

SOMA: 

a) Fome; 
b) Carência e falta de hábito de leitura educacional e cultural; 
c) Intranquilidade; 
d) Ausência de solidariedade humana a todos os níveis; 
e) Desamor às coisas, às pessoas, a si mesmo e ao próximo. 

ESPERANÇA: 

a) 10% Acreditam na solução - abertura rumo à democracia e à liber-
dade responsável; 

b) 10% Contestam abertura e culpam-na pela violência; 
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c) 10% Incluindo estrangeiros, só acreditam na abertura, vendo; 
d) 70% Sem esperança... 

SUGESTÃO: 

a) Redistribuição total das riquezas naturais e provenientes do trabalho 
humano; 

b) Reeducação dos velhos e educação das crianças, desarmando-lhes as 
mentes da ambição, da inveja, da revolta, do ódio, da ganância, 
do desejo de disputa, das hierarquias a partir do berço áté tornar 
o homem irmão do homem; 

c) Estabelecer o exercício da liberdade como necessidade de todos; 
d) Estabelecer a auto-gestão do trabalho e de administração dos bens; 
e) Substituir a arma pela ferramenta; 
f) Estabelecer e estimular o respeito à natureza, como à vida; 
g) Instaurar e incentivar em forma de educação o Amor ao trabalho, 

exercitar a Igualdade dos direitos e deveres de todos dentro da 
Colectividade, e o Amor à Humanidade. 

E.R. 

F 
'1 
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A PRAXE DAS UNIVERSIDADES 

por André Bandeira* 

Jogar com a praxe académica é fazer o jogo perigoso. 
Uma praxe é sempre um código e, dentro dos códigos, jogar, brincar e 

variar é arriscar-se a ser inexoravelmente esmagado pelas sanções que 
correspondem sempre a um código. 

Mas por outro lado, quanto mais um código é código, quanto mais aper-
tadas se apresentam as suas interdições, mais vontade há de o transgredir. 

As Universidades portuguesas foram surpreendidas pelo renascimento 
da praxe académica. 

Assim, em Coimbra e um pouco no Porto, algumas modalidades da praxe 
foram restauradas e recuperaram certa popularidade - é o caso dos cortejos 
da queima-das-fitas desde o ano lectivo de 77/78. 

Depois do domínio dos partidos de esquerda e extrema-esquerda nas 
associações, seguiram-se, a partir do 25 de Novembro, vários triunfos das 
listas do PPD e do CDS e mesmo (nos liceus) de listas mais à direita. 

No momento em que umas venciam e outras tentavam, o PPD e o CDS 
acharam que já era possível repôr a queima-das-fitas, por um lado para 
mostrar poder de realização, por outro para virem a ser pioneiros numa 
outra área da vida estudantil nada semelhante à das associações e da política. 

A par disso, alguns comerciantes, pais de estudantes, certos sectores 
tradicionais das populações citadinas e antigos estudantes se apressaram 
a apoiar a iniciativa, dando-lhe eco e dando-lhe verba. 

A extrema-esquerda e a esquerda (cautelosamente) viram ali mais que 
uma alternância eleitoral. Só poderia ser o despertar do saudosismo mais 
conservador e medieval porque a tradição da queima-das-fitas fora já inter-
rompida por quem, ao tempo estudante, era agora dirigente das formações 
de esquerda. Ora uma tradição interrompida e restaurada depois contra 
quem a interrompeu é uma tradição mais oportunista que, realmente, tradi-
cional. 

* Libertário. Estudante de Direito. 
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Assim, colheu adeptos entre estudantes desmotivados da luta política 
associativa, ganhou apoios partidários entre quem desejava serenar as Uni-
versidades e foi engrossando. 

A extrema-esquerda logo reagiu através das "semanas académicas" ou 
então do "dia do estudante" U.S.) tentando assim oferecer uma alternativa 
tanto à enfadonha luta por reivindicações como à reposição da queima-das-
-fitas insinceramente tradicionalista e apolítica. 

De algum modo conseguiu. Mas conseguiu apenas não deixar que estu-
dantes intrinsecamente críticos e contestadores não se viessem a desmotivar 
mais e que continuassem pelo menos a conviver. Quanto aos estudantes mais 
novos que vão entrando para a Universidade e que cada vez menos têm a ver 
com a atmosfera vivida a seguir ao 25 de Abril (pois eram então muito novos) 
as semanas académicas passaram-lhes despercebidas. E porquê? 

E que as semanas académicas não tinham o carácter vincado e forte das 
queimas-das-fitas. Além disso as semanas académicas ficaram-se entre o 
espectáculo militante e o convívio - ou seja: o convívio parecia ser um mero 
pretexto, uma nova máscara para o militantismo associativo. 

Se as semanas académicas queriam ter o mesmo efeito magnetizador dos 
bailes e convívios, já vinham atrasadas pois bailes e convívios foram sempre 
a especialidade dos que restauraram a queima-das-fitas. E se de facto qui-
sessem funcionar nesses termos, era como que perder o carácter incisivo e 
arrebatador que agrupou multidões de estudantes a seguir ao 25 de Abril. 
Era fazer má figura. E dar o braço a torcer. 

Em 1981, em Lisboa e Evora, Universidades onde a tradição não existe, 
a esquerda optou pelo grande espectáculo, bem organizado, profissional, com 
grandes cabeças-de-cartaz. O convívio vem depois, vem a propósito e surge 
naturalmente como uma rotina. 

Mas no Porto e em Coimbra, não. Aí não restava outra coisa senão rever 
as ideias sobre a queima-das-fitas. E assim se fez: a esquerda tenta parti-
cipar. 

José Afonso, por exemplo, decidiu-se a reabilitar o fado de Coimbra, 
que grande parte dos estudantes boicotou na Sé do Porto e na Sé de Coimbra. 
Os estudantes do P.C. tentam infiltrar-se na organização da queima-das-
-fitas. Grupos de estudo de intelectuais esforçam-se por esclarecer o que é 
isso da praxe, dizer que "há praxe e há queima-das-fitas" e que a tradição 
não é de todo negativa. 

A praxe académica é um jogo de azar. 
Repô-la, foi um êxito porque os estudantes estão sujeitos a uma Uni-

versidade super-populada, a cursos breves e absorventes, à selecção e a uma 
grande competição. A queima-das-fitas tornou-se assim como que um sá-
bado-à-noite anual para o convívio estudantil. Além disso, a política nas 
associações chegou a um ponto morto, passou a demorar-se e a dizer respeito 
a organizações de bastidores. 

E como num sábado-à-noite se grita, se dança e bebe, aí estão de novo 
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os desfiles, as capas negras e os gritos ritmados para desoprimir o estado 
de espírito dos estudantes. 

Em segundo lugar, porque é que logo a esquerda resolveu bombardear 
de tomate e grão os cortejos? 

Porque era como lhe mexessem numa coisa sua - as latadas e os cor-
tejos de 1960 e 50 associaram a queima-das-fitas ao estudante "contra o 
regime" e este, por sua vez, à esquerda. Os heróis da queima também eram 
heróis da luta contra o regime. Porque a tradição do estudante, essa sim, era 
de ser contestatáno e rebelde e porque também foi uma surpresa assistir à 
súbita popularidade da queima-das-fitas. 

Em terceiro lugar, a queima-das-fitas é a manifestação de uma Uni-
versidade que quer ser autónoma à maneira de uma corporação ou de uma 
Universidade que quer evitar transformar-se numa máquina de tirar di-
plomas? 

Quanto a esta questão só há uma resposta: a Universidade é hoje dema-
siado populosa e diversa para sequer tentar ser uma corporação. E como não 
pode ser, a queima-das-fitas que se viu restaurada arranjou maneira de ser 
ela o próprio corpo, de substituir as tareias que se davam aos caloiros pelas 
tareias que se dão aos opositores à queima, de substituir a aristocracia dos 
veteranos pela aristocracia dos organizadores do cortejo. 

Quem repôs a queima-das-fitas, repôs um cortejo folclórico patrocinado 
pela Pepsicola - não quer ir mais longe porque tem medo de libertar o que os 
estudantes sentem. E que a queima é um jogo perigoso. 

O PPD e o CDS bem quiseram apresentar a queima-das-fitas como uma 
resposta e uma demarcação à consciência política dos estudantes - desta vez 
não se preocuparam em disfarçar, porque a queima-das-fitas só pode con-
tinuar tradicionalista e sediciosa se não se alargar demasiado. 

Com esta se satisfazem os participantes. Têm uma semana para se 
embriagarem, tentar o engate que não conseguiram ao longo do ano, marchar 
e gritar antigos gritos de guerra da corporação, bater, entrar em confronto. 

E podem também deixar que a Universidade, como máquina esgotante 
e deprimente de tirar diplomas, a Universidade os faz todos arrepiar quando 
gritam o "Aferriá" em coro, continue por muitos anos e bons a fazê-los 
felizes. Mas a queima-das-fitas não pertence aos seus organizadores do 
momento. Pertence, sim, a uma cultura e, como cultura, quer dizer também 
uma certa forma de aceitar a herança do Passado, a queima-das-fitas pertence 
à memória dos estudantes. 

Além disso, a queima integra-se numa coisa mais vasta que é a praxe. 
E a praxe, por sua vez, integra-se no fenómeno que é a Universidade. 

A praxe começou por ser lei ou costume. Até setecentos, pouco se dife-
rencia dos costumes nobres característicos pela sua brutalidade - nessa 
altura as práticas costumeiras redundam sempre no domínio mais ou menos 
brutal, mais ou menos contínuo, do caloiro. 

Depois, em setecentos surge a praxe e parece já racionalizada - o alvo 
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continua a ser o domínio dos caloiros por parte dos veteranos e a época é a do 
estudante que não estuda, a época por excelência da " cábula ".** 

Em terceiro lugar (meados do século XIX) e culminando na geração de 
Eça de Queirós e Antero de Quental, a praxe como relaçã.o de domínio sobre o 
caloiro perde frente à oposição contra os lentes e os mestres - à "cábula" 
sucede-se a "boémia". 

Depois a praxe vai-se sempre mantendo como relação de domínio do 
caloiro até se tornar, nas décadas de 50 e 60, o meio de exprimir reivin-
dicações políticas mais universais. 

Entretanto (1957), elaborou-se o Código da Praxe Académica com base 
nos textos do século XVIII (o Palito Métrico). 

A praxe anda sempre à volta da "caçoada", da "investida" e outros 
modos de dominar o novato ou caloiro. Entrar-lhe pela casa dentro, rapar-
-lhe o cabelo, obrigá-lo a fazer vênias às donzelas, fazê-lo de touro, bater-
-lhe, obrigá-lo a pagar, etc.. 

A praxe é portanto uma maneira de dominar. E dominar de tal modo que 
o que foi caloiro, quando for veterano, há-de perpetuar o domínio. 

E a queima-das-fitas é corno que uma grande despedida da vida que se 
leva regulada por essa praxe. E como que um culminar. 

A praxe é uma paródia da lei e o código da praxe uma paródia das regras. 
Ou então a praxe é uma forma brutal de aprender a mandar - aprende-se a 
obedecer à paulada para vir mais tarde a governar a chuço. 

Ora se a praxe académica é isto e se é da Universidade que saem muitos 
dos quadros de um Estado, já se vê como é que a sua juventude é moldada. 

Assim, as brutalidades, as arbitrariedades mais revoltantes da praxe, 
são a iniciação. 

Mas a praxe é também outra coisa: é uma lei que se constrói à margem 
das leis oficiais e dos Bons Costumes. E portanto uma lei ilegal. E como lei 
falta-lhe grande parte da seriedade, tem muito de paródia. 

Ao longo do século XVIII (quando surge a praxe) e na medida em que 
esta se combina com a pura e simples cábula, a praxe é predominantemente 
uma maneira de se despedir da juventude e de disciplinar a brutalidade. 

Mas no século XIX a praxe é uma forma de fugir à lei; transgredindo as 
leis oficiais está-se a admitir o desrespeito por todo o tipo de leis e a auto-
nomia não só enquanto estudante mas também enquanto indivíduo. 

Não é por acaso que as conspirações liberais e mesmo certos atentados 
contra o mestrado das Universidades partem dos estudantes; nem que o 
movimento intelectual da geração de Antero vem da plena vida académica. 

A praxe não é portanto só a lei e o poder levados ao extremo, é também 
um modo de se libertar da lei. 

Só assim se pode explicar que, nas jornadas de 50 e 60, os estudantes 
se tenham apenas aproveitado da autonomia universitária para exprimirem 
uma sensibilidade geral, a todo o País. 

A queima-das-fitas era então um instrumento. 
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Assim os costumes académicos são um jogo perigoso. 
Tanto exprimem a luta dos estudantes contra os mestres, como uma 

maneira de os estudantes tomarem sobre si o domínio e imporem-no uns 
aos outros. 

Os costumes académicos são tão variados e são tantos como a própria 
liberdade - e costumes como estes são exactamente o contrário do costume 
que é sempre a tentativa de fazer sobreviver instituições agonizantes. 

Em segundo lugar, estes costumes atribuem uma identidade - dão à 
irreverência, à rebeldia, à contestação, força. Embora também lhe dêem 
Risco. 

Os costumes académicos caracterizam assim uma certa acção revo-
lucionária. 

Em última análise, os costumes académicos, quando se desencadeiam e 
começam a funcionar, são uma forma de teatro vivo e vivido todos os dias. 

Criando tipos, criando itinerários, reduzindo a comunicação a algumas 
práticas e sinais fortemente nítidos, o estudante praxista pode vir a tornar a 
Universidade suficientemente clara e rígida para que a transgridam. 

O estudante praxista vê a Universidade. 
Penso que hoje é necessário restaurar a tragi-comédia dos estudantes. 

E, através dos estudantes, oferecer à sociedade um outro tipo de tragi-
-comédia. 

Seja pelo desbragamento dos acontecimentos culminantes, como a 
queima-das-fitas, seja pela atrevida e habilidosa desmontagem da praxe. Seja 
pelo exagero, seja pela confusão deliberada mas segura que, pelo caminho 
inverso, destrói "metódica" e "cientificamente" um certo Ensino, uma certa 
Educação já ultrapassadas. 

O sentido não é procurar comparticipar das queima-das-fitas que há. 
Estas são por natureza rígidas e perversas. 
Seria muito mais fecundo apropriar-se de outros costumes e pô-los a 

funcionar "envenenando-os" de intenções. Além de ser muito mais prudente 
e rápido, seria muito mais interessante. 

Condição prévia é que os estudantes apostados em alterar a Univer-
sidade percam o pudor em relação ao costume. 

E necessário que o conheçam, o dominem e saibam dar o salto - assumir 
certas práticas que desde logo não os marginalizem mas os situem em posi-
ções donde possam, legitimamente, ir mais além. 

Mudar de maneira de se falar e de se dirigir mas também de arranjar 
uma maneira de falar incisiva, contundente e expressiva. 

E justamente em Lisboa e Évora, Universidades sem tradição ou com 
uma tradição já muito recuada, que se pode pôr em prática o direito do estu-
dante a ter as tradições que muito bem lhe apetecer. 

* T. Braga: História da Universidade de Coimbra, vol. 1. 	
A.B. 

** M. Eduarda Cruzeiro, in Análise Social, Vol. XV. 
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ABORTO E TOLERÂNCIA 

por J. M. Costa Macedo* 

Sempre que leio a intervenção de alguém contra o aborto, ocorre-me ime-
diatamente a pergunta: que repercussões se esperam disto a nível jurídico? 
Pretende-se apenas um esclarecimento ético no conjunto das várias doutrinas 
existentes sobre o assunto, ficando por esses limites, ou espera-se directa ou 
indirectamente que a Polícia fique ao serviço de uma certa moral e contra as 
transgressões possíveis de que for objecto? Exigência ou não exigência de 
braço secular, eis a questão primordial. Condenação moral do aborto e sua 
despenalização jurídica, abrangendo não só a mulher como também 'o pessoal 
clínico interveniente, ou subsequente penalização? Sempre que a conclusão a 
tirar for a da perseguição policial sobre alguns participantes no acto de abor-
tar, a intervenção, escrita ou falada, constitui mais um acto repressivo, tão 
repressivo como a posição do defensor da despenalização, ou até da libera-
lização, que negasse a enfermeiros e médicos o direito 'à objecção de cons-
ciência, tão repressivo também como a doutrina que incentivasse o Estado a 
constranger as mulheres ao aborto ou à contracepção. 

Numa questão em que há tantas filosofias da vida relacionadas com 
outras tantas éticas, a atitude mais pertinente de um Estado, que não é intér-
prete nem da natureza nem de Deus, será a de não optar por nenhuma delas 
como ideologia oficial, incentivando apenas o debate de ideias e fazendo res-
peitar quer as diversas opiniões quer as consequências práticas das opções 
teoricamente assumidas. 

Nem mesmo a autoridade da ciência poderia levar um Estado a inclinar-
-se mais por uma opção do que por outra. Quando as verdades da ciência se 
nos impõem, não precisam que o poder as imponha. Mas acresce que neste 
caso, qualquer atitude perante o aborto não é mais nem menos científica. 
Qualquer informação que a ciência nos dê sobre a autonomia do embrião ou 
do feto passa pela interpretação filosófica da vida, por uma antropologia 
igualmente filosófica, para as quais, assim como para a axiologia que lhes 

• Licenciado em Filosofia; professor do Ensino Secundário. 
Este artigo foi publicado em tribuna livre no Jornal de Notícias de 21/9/1980 e é aqui repro-
duzido com a aquiescência do autor. 
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ande anexa, a intervenção dos dados científicos não constitui base de uma 
rigorosa ilação. Assim vejamos: 

a) Do facto de na primeira célula germinal haver um programa de futuro, 
não podemos ser automaticamente levados a atribuir a tal programa a mesma 
dignidade que à sua realização. 

b) Por outro lado, a dignidade humana funda-se em princípios que em 
última análise são filosóficos ou teológicos: existência da alma espiritual, 
revelação divina acerca da mesma, semelhança do Homem com Deus, impor-
tância da consciência ou da subjectividade, imposição de defendermos 
sempre os seres da nossa espécie biológica ou da nossa raça, não ficando por 
aqui a enumeração. Nenhuma destas várias razões porém tem força científica 
e muito menos um Estado nos pode impôr a crença em Deus ou na alma, ou 
definir quem é que representa mais a espécie, se é o embrião ou aquela que o 
transporta, na suposição de que a espécie tivesse força de imperativo cate-
górico. Quanto à existência de consciência subjectiva como fundamento da 
dignidade do Homem, mesmo que aceitássemos ser este o seu fundamento, 
estaríamos, no caso do embrião, perante algo muito singular. Com  efeito, 
haverá que respeitar a consciência antes de ela existir? Precisaríamos de ser 
ultra-aristotélicos ao ponto de termos de interpretar a potência como um acto 
em pequenino, ou impor-se-ia fundamentar a doutrina segundo a qual a 
possibilidade vale tanto ou até mais do que a realidade - tudo filosofia, da 
qual o Estado não tem de fazer-se pontífice. 

c) A própria noção de pessoa transcende a ciência. Quando pretende 
fundar-se nas ciências resulta cientificamente uma extrapolação, como extra-
polação é passar das leis científicas para leis éticas. Não se pretende com isto 
subestimar as éticas. São mais importantes que a ciência, mas por isso mes-
mo a sua autoridade não deverá apresentar-se como científica (o que é enga-
noso), nem como estatal (o que é sempre tiranizante). 

d) Embriões e fetos são biologicamente autónomos, mas são também 
biologicamente parasitas do corpo materno. Ora é moralmente dificílimo 
definir se e até que ponto temos o dever de deixar-nos sugar por todos os 
parasitas humanos que as circunstâncias (biológicas e sociais) nos impõem. 

Perante problemas tão complexos, cuja solução deriva da reflexão filo-
sófica ou teológica, sempre pessoal, o mais lógico e pragmático é que a de-
cisão última caiba à pessoa mais concretamente envolvida no assunto: à pes-
soa cujo organismo é parasitado - à mulher. 

A legalidade incumbirá apenas fazer respeitar estas opções e nada 
mais. 

Exactamente por isto, e para evitar o totalitarismo de estado a nível 
ético (o pior dos totalitarismos), é que, nomeadamente nos hospitais e ser-
viços oficiais, o aborto deve ser praticado em quem o deseje (salvaguardada 
a objecção de consciência de enfermeiros e médicos que a tal se oponham mas 
sem prejuízo da urgência e da eficácia da intervenção por outro pessoal 
não-objector). 
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Dadas as dúvidas existentes sobre o aborto e dado o carácter molesto do 
mesmo, é natural que se propague a informação sobre todos os métodos anti-
concepcionais, "naturais" e artificiais, em centros abertos a toda a gente sem 
distinção de idade, sexo, ou estado social, a fim de que escolham segundo a 
vontade dos interessados e não segundo a vontade das igrejas cuja moral por 
vezes penetra nas clínicas como moral (repressiva) ou, o que é mais grave, 
como se fosse a voz da ciência. 

Faça-se propaganda contra ou a favor dos métodos abortivos, contra ou 
a favor da contracepção, mas também sem partidarizar oportunisticamente 
os assuntos. Em cada um dos partidos políticos pode haver pessoas a favor ou 
contra cada um dos processos pelos quais a mulher decide sobre a sua fecun-
didade ou sobre a sua maternidade. Não tornemos tudo demasiado simplório 
fazendo do foro íntimo um simples corolário de adesões eventuais e super-
ficiais. 
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DEBATE: 

A PROPÓSITO DE "UM PROGRAMA LIBERTÁRIO" 

por Emídio Santana 

O Grupo "A IDEIA" tomou uma iniciativa: sugerir uma ALTERNATIVA 
IMEDIATA! - UM PROGRAMA LIBERTÁRIO, uma iniciativa corajosa e 
oportuna que não pode ser deixada no silêncio; que se deve discutir ou dis-
cordar, talvez, mas analisar. 

E a oportunidade de um debate desapaixonado sobre a missão, ou 
melhor dizendo, da intervenção dos Anarquistas nas lutas sociais e da sua 
contribuição para esclarecer e desmontar os messianismos políticos que se 
jactam de transcendência científica e de sentido prático, os efeitos desmo-
ralizantes da vastidão da crise das instituições, que é a própria civilização 
posta em causa. Será afinal a definição que pr'curamos de uma alternativa 
a todo o processo de crise política, social e económica. 

A hipótese de uma Revolução catastrófica a abrir uma época de pro-
fundas transformações sociais não parece possível no quadro dum país ou de 
um continente, posto que não existem autonomias nacionais e o sistema 
encadeia os países num processo de relações e de dependências que podem 
deter ou degenerar uma situação revolucionária. 

Nem por isso dëixa de ser viável situações revolucionárias derivadas da 
crise das instituições que podem pôr em marcha iniciativas e experiências que 
mais ou menos se fixam ou produzem repercussões profundas. Neste caso, 
atente-se, não deixa de ser importante o modo de fixação das iniciativas 
revolucionárias traduzindo-as em instituições que permaneçam, que tenham 
raízes populares e capacidade de desenvolver as novas aquisições revo- 
lucionárias, como os métodos organizados que canalizem os sobressaltos 
populares e a sua intervenção social dando-lhe sentido e permanência. 

Será neste sentido que A IDEIA apresenta um Programa Libertário 

* Militante anarco-sindicalista. Antigo membro do Comité Confedera] da CGT. Director 
do jornal A Batalha. 
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procurando fixar ideias e dar um conteúdo para uma acção popular mais 
extensa, em que as nossas ideias e o nosso movimento se projectem e ani-
mem. 

Um programa libertário não é, com certeza, um plano de governo cujas 
limitações A IDEIA corrobora, mas será uma forma de entender a confron-
tação com a realidade e a agudeza dos problemas sociais e do quotidiano. 
Quero entendê-lo não como uma catalogação e definição pragmática mas 
sobretudo a abordagem dos problemas. 

Em 1945 o grupo CLARIDADE, constituído dentro dum dos cárceres 
por diversos militantes que ali se encontravam presos e que meditavam sobre 
as realidades que hoje se nos apresentam, e então já evidentes, ousaram 
sugerir alguma coisa de semelhante. Por isso não poderia deixar passar a 
sugestão de A IDEIA sem acorrer ao debate que se proporcione. 

Será Reformismo? Será Possibilismo? Possibilismo, talvez, quando este 
se entenda não como um processo moderado, muito pragmático, cauteloso e 
dominado pelo chamado "sentido prático", mas entendido no propósito de 
alcançar alguma coisa do possível, objectivamente no encontro com os 
problemas na sua relatividade, das suas repercussões e nos termos de 
decisão. 

O conceito generalizado de reformismo é o processo de intervenção no 
interior do sistema para o atenuar usando como método apenas e no máximo 
uma certa generosidade. A sua experiência está feita e a crítica que lhe temos 
feito está certa. Mas tomar uma posição frontal contra o sistema, procurando 
agredi-lo e reduzir constantemente a sua preponderância, não será refor-
mismo com certeza. 

Há pessoas que entendem o Anarquismo como uma posição espe-
cialmente filosófica ou, doutro modo, irreverente para com uma sociedade 
cada vez mais alienante da pessoa humana, o indivíduo, ou como uma forma 
de repulsa moral contra a sociedade. Eu entendo-o duma forma mais directa, 
como a resposta do indivíduo directamente contra a alienação, agressiva, 
procurando concorrer numa acção colectiva em termos de luta, em termos 
de alternativa. 

Em vez de ser o refúgio ou o sacrário do desgosto do indivíduo que se 
sente subjugado, o Anarquismo deverá ser a resposta permanente contra 
sociedade que cada vez mais nos subverte na grilheta dos impostos, no apa-
relho eleitoral, no labirinto jurídico e agora, também, nas leis sindicais que 
nos aparafusam ao sindicato que já se deixou integrar no sistema 

Afigura-se-me que o Anarquismo deve pôr em movimento as pessoas 
para sacudirem o jugo, mas tem de lhes propôr alguma coisa que não seja 
apenas uma declaração ideológica, que nãq seja um programa eleitoral mas 
que seja um plano de acção com continuidade e que dependa das próprias 
pessoas participantes; que se perpetue, que se radique tanto nó quotidiano 
como no plano mais amplo das transformações sociais, e da conquista duma 
nova qualidade de vida. 
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O conteúdo do programa, que julgo apresentado como exemplificação 
ou de definição de ideias acerca dos problemas abordados, deixo-o para ser 
entendido ou discutido na dinâmica duma acção organizada ou movimentada. 
Prefiro analisar a alternativa em termos de acção. 

Como poderemos, pois, formar uma alternativa de luta e de resposta? 
Por razões históricas poderíamos dar relevância ao Sindicalismo como 

um movimento de classes exploradas em que latejam forças potenciais, 
mas o seu estado actual de anquilosamento aguarda, com certeza, um desen-
volvimento das lutas sociais a diversos níveis para poder alcançar uma 
posição válida, depois de experiências sindicais autónomas que poderão 
surgir e resultar na circunstância. 

Os problemas mais agudos para as pessoas derivam principalmente da 
qualidade de vida que suportam e da que se pode desejar e de variados 
aspectos que não encontram imediata correspondência nas melhorias sala-
riais apenas, mas um tanto mais, por exemplo, nas condições de vida e do 
trabalho, e que tomam volume e gravidade na ruptura urbana, na extrema 
conflituosidade social, no desemprego, nos problemas que derivam das 
nefastas pressões duma sociedade produtivista (a supremacia do poder do 
capitalismo empresarial) sobre um consumismo artificial, forçado e into-
xicante e que, como dizíamos, são problemas que se enfrentam a nível das 
populações e não em termos de classe ou profissionais. 

No campo, as populações na sua vida rotineira e sem saída, divorciadas 
das cidades sedes burocráticas, esvaziadas de horizonte ou probabilidades de 
desenvolvimento, têm apenas como miragem ilusória a emigração para os 
"bairros de lata" citadinos em que submergem e se marginalizam. 

Em ambos os casos é o insucesso do meio local, cidade ou aldeia, em que 
os indivíduos se sentem isolados mas dominados por grandes problemas 
que cada vez mais se agravam e que, quando tratados a nível do Estado, 
não encontram correspondência com as necessidades locais. 

Na aridez deste clima social é maior a dificuldade de encontrar as formas 
de associação das pessoas, tornadas zeros no infinito das sociedades estra-
tificadas, das metrópoles tumultuosas ou das aldeias despovoadas, e que 
possibilitem formas de intervenção. 

Ao cidadão desta democracia formal fornecem-lhe apenas o círculo elei-
toral, onde se regista e se obriga de vez em quando a dar o seu ilimitado 
crédito ao Poder, e em complemento tem o partido político que o compromete 
com as rivalidades políticas no aparelho do Estado com a sugestão de que é 
"cidadão de pleno direito". 

Foi essa democracia partidária que inverteu a marcha natural dos acon-
tecimentos em 1974 que se expandiram nos orgãos de iniciativa popular, 
as comissões de trabalhadores, agora conformadas no espartilho legal, 
as comissões de moradores e outros tipos de associação que prometiam 
articularem-se num vasto movimento federalista, do bairro ou povoação para 
as freguesias, concelhos, distritos e sucessivamente. 
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Seria de voltar a esse movimento de aptidões populares. 
Agora não estamos em presença duma crise do poder político nem duma 

explosão dessas capacidades. Será necessário suscitá-lo nos termos possíveis, 
mas afastado da influência deletéria dos partidos. Mas isto não será, com 
certeza, um bico de gás que se acende apenas com um simples riscar de um 
fósforo; será preciso aproveitar circunstâncias viáveis, o tal possibilismo se 
assim lhe quiserem chamar. 

A debilidade da democracia formal pôs em evidência a importância social 
e política da autonomia do poder local e municipal, considerado indispensável 
ao desenvolvimento das populações, da capacidade de resolução dos seus 
problemas fundamentais, com extensão regional pelo seu poder de irra-
diação. Mas será muito mais importante como processo de formação duma 
democracia directa que lhe será subjacente. 

Este processo pode ser activado pela movimentação dos munícipes à 
volta dos grandes problemas locais, exigindo o seu direito de intervenção e 
de decisão. Dalgum modo, e como processo verdadeiramente democrático, 
será também uma brecha na estrutura centralizadora do Estado, uma contes-
tação do paternalismo oficial, uma inversão de marcha que faculte a ini-
ciativa e intervenção popular. 

Na vida local as juntas de freguesia, e num complemento federativo 
os municípios, são orgãos em contacto directo com as pessoas em certas parti-
cularidades mas que o Estado sujeita e regimenta com os seus regulamentos 
e leis. Uma inversão de marcha nestes escalões do aparelho administrativo, 
desfigurados e esvaziados, teria um grande alcance social e político. Seria 
mesmo uma salutar confrontação desde que houvesse uma movimentação 
envolvente que os tornassem associação das populações, a sua própria comu-
nidade, em vez de, rotineiro orgão burocrático. 

A administração destes orgãos não deriva de candidaturas obrigadas aos 
partidos; podem ser da iniciativa das pessoas. Se esse mecanismo se auto-
nomizar, se funcionar como associação popular com uma dinâmica oposta ao 
centralismo estatal, poderíamos assim criar um mecanismo da autogestão 
local, fundamento dum socialismo sem "gulags" nem congressos mons-
truosos para apenas consagrar a política do secretário-geral do partido. 

Dinamizada a acção popular com o incentivo do espírito federalista e 
autonomista dos Anarquistas então se elaborariam os planos de acção com o 
sentido das realidades e das raízes de que se alimentaria. 

Este movimento poderá ser incrementado com a convergência de di-
versos agrupamentos locais de fins diversos, culturais, ecológicos, recreativos 
que tomariam também o seu lugar na administração local das freguesias 
e dos municípios. 

A presença dos Anarquistas, válida com o seu sentido libertário, seria 
também muito válida para anular novas tentações paternalistas e totalitárias 
e as falsas embalagens democráticas, "socialistas" ou "comunistas". 

E. S. 
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F.I.T.E.I. 

PORTO, Novembro 1980 

ifi FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 
DE EXPRESSÃO IBÉRICA 

por Miguel Sopas* 

Sem características festivaleiras onde existem prémios em disputa, 
o FITEI é um festival cuja preocupação primordial vai sendo a divulgação e 
a vontade de aumentar o público de teatro; não só no Porto, mas também 
no Norte. 

Não podendo fugir às inevitáveis limitações que uma realização destas 
tem num país tão pobre de cultura, há por vezes momentos, em que a orga-
nização deixa transparecer essas limitações, compreensível aliás, pela falta 
de apoio económico do Governo e o corte da verba camarária, pondo de tal 
modo em causa a realização, que um dos organizadores encara a hipótese da 
suspensão do FITEI no próximo ano. Nem mesmo a dedicatória do Festival 
a Camões, durante o centenário, foi o suficiente para receber apoio eco-
nómico. 

(*) Estudante. Membro do grupo de teatro Seiva Trupe e do Grupo Libertário do Porto. 
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De qualquer modo o festival tem uma dimensão muito diferente dos 
demais existentes, tornou-se num momento auase único de confluência das 
culturas de expressão ibérica, promovendo a divulgação das diversas culturas 
e línguas ibéricas que vão, como se sabe, para além do Português e Cas-
telhano. 

20 companhias de teatro em 15 dias, numa cidade que tem 3 grupos de 
teatro profissional, e onde em média cada um produz 2 a 3 peças por tem-
porada, é demasiado em pouco tempo. 

Senão vejamos, para além da revista que consegue ainda fazer êxito 
de bilheteira, as salas de teatro independente estão às moscas, e na maior 
parte dos casos, aquando de algum êxito, não se vislumbra mais do que a 
habitual boémia das Belas-Artes e os tão prestigiosos intelectuais dos cafés 
da Urbe. 

Porquê então lotações esgotadas e repetições especiais durante o FI-
TEI?! 

Porquê salas cheias com espectáculos de qualidade em simultâneo? 
Numa cidade tão carenciada de espaços sociais (pr'além do futebol) de 

manifestações artísticas e criativas, os grupos estrangeiros actuam na rua e 
interpelam o cidadão, a "Baixa" enche-se de arlequins e polichinelos, os 
bombos rufam pelas ruas, as paredes escuras são salpicadas pelos fatos colo-
ridos dos actores, um pouco de cor, música... e finalmente o pessoal lembra-
-se do teatro, da alegria de algumas memórias de infância nas representações 
da escola, durante a Páscoa e o Natal, alguns vítimas do êxodo rural, dos 
"mistérios" na sua aldeia. 

A cidade muda um pouco de fisionomia e finalmente o teatro parece 
assumir o seu verdadeiro papel: ser uma das expressões mais ricas, da tra-
dição cultural do nosso povo. 

Assim o festival abriu com a peça sobre Camões, jntitulada "QUANTO 
VALE UM POETA?", uma pergunta que segundo a sugestão do próprio 
Camões cabe a resposta aos "nossos governantes". 

"A Barraca" inaugurou as primeiras enchentes' com as peças "E ME-
NINO OU MENINA" e "PRETO NO BRANCO", onde ficou mais uma vez 
demonstrado o excelente nível que caracteriza aquela companhia, com meios 
simples 2 espectáculos extremamente vivos, acompanhados por uma boa 
representação. 

Uma novidade bem-vinda este ano ao FITEI, foi o Grupo Madrilleno 
"•'CALLE LEJANIA", um grupo vocacionado para o teatro de rua (como o 
próprio nome indica), que apresentou um trabalho sobre a poluição nas 
grandes cidades. Grupo de características interventivas acabou duma forma 
espectacular a sua actuação, levando o público da sala onde previamente 
tinham poluído o ar com explosivos, para a rua, fazendo parar o trânsito, 
exprimindo numa criação cénica o terrível pesadelo da poluição. 

Uma pequena nota ao Grupo Colectivo de Teatro "MARGEN" de 
Oviedo, que apresentou as "GALAS DEL DIFUNTO" de Vaile Inclán, uma 
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peça muito bem conseguida, com um bom cenário, que abordava, a derro-
cada do Império Colonial Espanhol nas Américas. 

Grande ironia aos sentimentos patrióticos expressos duma maneira 
idêntica aos de Salazar quando este exortava os portugueses para combater 
nas colónias. 

A primeira desilusão surgiu com a Companhia Lota Moncada e José 
Plínio (nome dos autores) do Brasil, deste modo, o mito do calor tropical, 
não deu para aquecer uma plateia gelada pelo frio da sala. Foi mais uma 
telenovela, só que esta era a 3 dimensões. 

E neste enfartanço de telenovelas, que apareceu muito oportunamente 
o teatro "Movil Campesino" da Venezuela que nos habitou já em parti-
cipações anteriores a grande qualidade. Este Grupo apresentou "EL ANI-
MADOR" de Rudolío Santana, que fala da história de um rapaz que, extre-
mamente chocado com o triste desfecho de uma telenovela, rapta o director 
da cadeia de televisão e instiga-o a mudar o final do drama, o mesmo rapaz 
acaba por demonstrar até que ponto está traumatizado pela televisão, aca-
bando por obrigar o sequestrado a sujeitar-se a todas as sevícias da publi-
cidade e dos concursos de televisão. Uma história muito pitoresca. 

"Os últimos dias de Rodison Crusoé" sobre o texto do Grand Magic 
Circus, foi outro momento saboroso de teatro, em que o público continua-
mente solicitado, sem violência, foi sujeito ao imprevisto e à participação. 
Espectáculo giro e revisteiro com cor e fantasia. 

O momento mais alto do festival foi com o Teatro Estúdio de Cuba, 
levando à cena 3 peças, embora a última "AS BODAS DE SANGRE" de 
Garcia Lorca tivesse praticamente enssombrado as outras. Representação 
de tal modo excepcional com uma bonita encenação, que o público aplaudiu 
durante 15 minutos consecutivos, gritando "bravo" e vivas a Garcia Lorca. 

O Teatro de Animação de Setúbal e o Grupo de Campolide, respecti-
vamente com "FRAGMENTOS" e "QUE FAREI COM ESTE LIVRO", 
foram momentos de bom teatro cá da terra. 

"FRAGMENTOS" envolvia uma boa dose de crítica ao "Paraíso Demo-
crático Americano" não ficando só por aí. Camões e a Inquisição num bom 
espectáculo de bons cenários e guarda-roupa, em óptimas representações 
individuais. 

"NAKOS INFORME" do México foi o momento de bons actores fazerem 
mau teatro. Duvidosa "Introdução à História 1 e II" para crianças de pelos 
no queixo, fazendo lembrar um tipo de educação lá do Leste, em que há 
bons e maus, e sei lá mais o quê... 

Boa presença do grupo de instrumentos tradicionais angolanos, embora 
não apresentando teatro propriamente dito, demonstraram o valor e a riqueza 
da cultura africana. 

Um dos espectáculos mais polémicos, mas que sem dúvida foi o melhor 
em termos de espectáculo, foi apresentado pelo Grupo "CARRUSSEL" de 
CADIZ, apresentando uma nova leitura de teatro com a peça "MEDEA", 
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onde a tragédia assumia momentos verdadeiramente macabros, recordando 
os nossos pesadelos de infância. 

Uma peça cheia de beleza plástica, com um excelente trabalho de actor 
no campo da expressão corporal, um verdadeiro misto de actores e bailarinos. 
Foram momentos vividos de fantasia, em que o belo por si só, sobrepunha-se 
ao enredo e á história. 

O Festival foi encerrado pela peça, em texto galego "DOUS PERDIDOS 
NUNHA NOITE SUXA" pela companhia Luis Seoane da Corunha. Quem 
sabe a vaticinar, se o futuro do festival será "UNA NOITE SUXA?" 

M. S. 

GRUPOS PRESENTES NO FITEI-80 - PORTO, 8 A 23 NOVEMBRO 

Grupos presentes no FITEI-80 - PORTO, 8 a 23 de Novembro: 

Teatro Carrussel, Taller de Investigacion - Cadiz, Espanha 
Teatro Experimental do Porto - TEP - Porto 
Teatro Movil Campesino - Tovar, Mérida, Venezuela 
Seiva Trupe - Teatro Vivo - Porto 
A Barraca - Grupo de Acção Teatral Lisboa 

.Marionetas de S. Lourenço & o Diabo - Teatro de Opera - Lisboa 
Teatro de Calle Lejanía - Madrid 
Colectivo de Teatro MARGEN - Lugones, Oviedo 
Lota Moncada e José Plínio - Curitiba, Paraná, Brasil 
Troula, Cooperativa Teatral Galega - Corunha 
Teatro Estúdio de Cuba - Havana, Cuba 
Grupo de Teatro de Campolide - Almada 
Teatro de Animação de Setúbal - TAS - Setúbal 
Teatro Libre - Madrid 
Teatro Nakos-Informe - México 
Teatro Universitário do Porto 
Grupo de Teatro Alpendre - Terceira, Açores 
TEUC - Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra 
TEAR - Viana do Castelo 
Teatro Luís Seoane - Corunha 
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OS ANARQUISTAS NO CINEMA 

por Pletro Ferrua* 

Uma breve incursão na história do cinema revela-nos que a fisionomia 
dos anarquistas sofreu nos filmes a mesma deturpação e preconceito que eles 
sofrem na sua vida diária. A sua imagem é muito limitada e estende-se unica- 
mente desde o perigoso psicopata até ao mais inocente atrasado mental, 
passando pelo maníaco, pelo fanático, pelo bobo inofensivo ou pelo palhaço. 
Neste sentido, a figura do anarquista como personagem cinematográfica, 
é tão antiga como a história do próprio filme como processo expressivo. 

1913 parece marcar o início do interesse dos realizadores pelo "folclore" 
anarquista. Heart of a Jewess parece ser o primeiro desses filmes, mas não 
há hoje nenhuma bibliografia sobre ele embora tenhamos um filme sobre um 
outro aspecto desse período, chamado The Anarcbist, de Herbert Brenon, fil- 
mado em Paris. Embora não evitando associar o protagonista anarquista com 
os bombistas, o filme põe o problema das vítimas inocentes na luta dos anar- 
quistas contra os seus inimigos (neste caso a polícia) e deixa a inocência e a 
juventude, (e o senso comum?) predominarem. 

A 1a  Guerra Mundial trouxe-nos uma pausa e só em 1919 os anarquistas 
voltam a aparecer no grande écran com Boots de Elmer Clifton, Bzdlin' the 
Bulsheviki de Frank Donovan, The Red Viper de Jacques Tyrol, The Right 
to Hapiness de Allen Holubar, Riders of the Dawn (um filme de Zane Gray), 
The Undercurrent de Wilifred North, e The Vokano de George Irving. Con-
tinua no ano seguinte com The Great Shadow de Harley Knowles e L:fting 
Shadowsde Leonce Perret. Em 1921 temos BrokenHearts, The Ace ofHearts 
e Cheated Lave. Em The DolIar-a-Year Man de James Cruze, baseado num 
texto de Walter Woods, um grupo de anarquistas planeia o rapto de um 
príncipe viajante. A poderosíssima campanha de publicidade da Paramount e 
a presença da bem conhecida "Fatty" Arbuckel (tornada famosa com os 
filmes mudos de Charlie Chaplin) asseguraram um certo sucesso de bilheteira 
para este filme. Ao mesmo tempo a Pioneer Film Company lança o filme de 
George Everett The Crimson Cross no qual é provavelmente representada a 

* Em 1980 realizou-se em Portland, USA, um importante SIMPÓSIO INTERNACIONAL 
SOBRE O ANARQUISMO por iniciativa de professores e alunos do Lewis and Clark Coliege. 

Entre as inúmeras realizações, teve lugar uma semana de cinema, cujo catálogo agora 
nos chegou às mãos e donde reproduzimos o texto que lhe serve de apresentação, da autoria 
do professor Pietro Ferrua, anarquista e um dos principais organizadores do Simpósio. 
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primeira personagem anarquista feminina, Miss Otto Fisher. Infelizmente, 
ainda estamos no domínio da "ópera do sabão". Ainda neste ano são rea-
lizados The New Díscíple de Olhe Seliers, Straight from the Shoulder, The 
Song of the Flame. Em 1922 The Good Provider Orfhans of the Ghetto, 
A Tailor-made Man são realizados mas o mais importante é The Stranger's 
Banquetde Marshall Neilan baseado no conto com o mesmo nome, de Brian 
Oswald Donn-Byrne. Thomas Holding representa o papel do anarquista John 
Trevelyan. Este filme é historicamente importante, talvez porque pela pri-
meira vez a figura de um anarco-sindicalista e os problemas de uma contes-
tação colectiva são reproduzidos no écran. O militante anarquista organiza 
uma greve que temporariamente é bem sucedida, tendo as questões postas 
pelos trabalhadores de um estaleiro sido reconhecidas pelos patrões, até ele 
ser vítima de contradições, cedendo a pressões vindas de cima, e acabando 
por trair os seus camaradas, que depois o executam. Bavu, The Fifth Year, 
Goss:, Potash and Permutter, A Bol's Awakening, Fool's Highway, Lau-
ghing at Danger, Coming Through, Daughters Who Pay e Eve 's Lover são 
realizados em 1923-25. Em A Regular Fellow (também conhecido por He is a 
Prince), o anarquista central é, neste caso, um amigo do príncipe que quer 
evitar o casamento aristocrata que as circunstâncias e a tradição lhe im-
punham. O príncipe pede ao anarquista que fomente uma revolução. Uma vez 
a monarquia derrubada e proclamada a república, o príncipe torna-se o presi-
dente do país e assim pode seguir o seu desejo de casar com a mulher do seu 
coração. A situação do anarquista e da população, contudo, ficou na mesma. 

De 1927 até 1930 podem-se mencionar Bertha, the Sewing Machine Giri, 
Into Her Kingdowm, Men of Steel, My Offícial W:fe, Rose of the Tenements, 
Steel Preferred, The Volga Boatman, Monte Cano, Stay It Again, Jake the 
Plumber, Mockery, Mountains o! Manhattan, Give and Take, The Scaniet 
Lady, Tempest, East-side Sadie, The Second Floor Mistery. Antonin Artaud 
descobre um "hino à anarquia" nos filmes dos irmãos Marx do princípio dos 
anos 30, particularmente em Animal Crackers. Ele não é o único a pensar 
deste modo pois o anarquista "Groucho-Marxist" é hoje um denominador 
comum nos E.U.A. e Canadá. 

Um "hino à anarquia" mais convincente é, todavia, esse cantado por 
Jean Vigo em Zero for Conduct (ou Nought for Conduct). Filho de um anar-
quista controverso mas bem conhecido, este realizador viveu menos de 30 
anos e a sua carreira cinematográfica durou apenas 3 anos limitando-se a 
2 filmes e 2 documentários. A sua qualidade, contudo, bastou para lhe criar 
uma reputação indestrutível. A medida da sua fama é a abundante biblio-
grafia crítica assim como o cobiçado prémio Jean Vigo para jovens reali-
zadores, instituído em sua memória. O seu filme mais influente não recebeu 
imediatamente a atenção que merecia devido a ter sido proibido pela censura 
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francesa e a sua influência real só começou depois da 2•a  Guerra Mundial 
quando foi finalmente autorizada a sua exibição. Quase meio século mais 
tarde, Zero for Conduct ainda produz um forte impacto. 

A morte de Jean Vigo em 1936 coincidiu com o início de uma série de 
guerras nas colónias italianas de África, em Espanha, culminando na segunda 
Grande Guerra, quando o anarquismo deixou de ser um tema de ficção e 
começou a ser uma realidade na Espanha de 36-37. E o período dos docu-
mentários, de Malraux e Jivens, e dos filmes da CNF-FAI sobre os méritos 
da revolução. E é somente nos últimos anos da década de 40 que os anar-
quistas e realizadores se encontram novamente. Em L 'Aigle a Deux Têtes 
(1947) de Cocteau, o anarquista é o poeta e, também, o revolucionário que 
quer matar a raínha. O aspecto político da peça (Cocteau estava a pensar em 
Luccheni, o anarquista italiano, que assassinou em Génova a rainha Elizabeth 
da Áustria) foi depois minimizado, dando lugar a uma história de amor. 

Grandes realizadores olham agora para os anarquistas como fonte de 
inspiração, mas, com algumas excepções, eles não os vêem numa pers-
pectiva correcta. Claude Chabrol filma A Double Tour (co-produção franco-
-italiana de 1959) com Jean Paul Belmondo, cujo charme não é suficiente para 
tornar simpática a figura do anarquista exilado que ele representa. Anar -
quistas exóticos formam também o enredo de The Siege of Sidney Street 
(Inglaterra, 1960) de Robert Baker, no qual "Peter the Painter" contribui 
para o aumento da fama de W. Churchil. Este foi, infelizmente, um episódio 
da vida real da violência niilista, exportada da Rússia para Inglaterra e que 
causou uma onda de repressão contra outros exilados anarquistas. A guerra 
civil de Espanha é o tema do filme de Jean-Jacques Vierné, La Fé'te Espa-
gnole (França, 1961) baseado no romance homónimo de Henri-François Rey. 
Uma total falta de sensibilidade e uma falta de exactidão histórica trans-
formam os anarquistas nos "maus". Melhor tratamento não seria de esperar 
de um realizador soviético. Optimistichevskaya Tragediya de Samson Sam-
sonov (URSS, 1963) é uma adaptação da peça com o mesmo nome, de Vis-
hnevsky. Este filme tem por finalidade mostrar que os "bons" anarquistas 
são aqueles que se alistam no Exército Vermelho renunciando aos princípios 
fundamentais do seu ideal. 

Nem mesmo Louis Maile escapa à tentação de trabalhar personagens 
anarquistas em Viva Maria (produção franco-italiana de 1965). Filmado no 
México, com Jeanne Moreau e Brigitte Bardot nos principais papéis, esta 
homenagem à revolução mexicana depressa se revelou ser uma farsa, uma 
verdadeira ruína, porque a revolução mexicana foi rica em episódios anar-
quistas em que muitas mulheres heróicas tomaram parte. 
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Um outro grande elenco de actores (Paul Newman, David Niven, Phi-
lippe Noiret, Michel Piccoli, Peter Ustinov, Sophia Loren e outros) e uma 
outra co-produção (EUA - França - Itália) produziram um novo desastre, 
pelo qual Peter Ustinov é talvez o maior responsável: Lady L (1965). Ustinov, 
no papel de Armand, é não só um anarquista, mas também um ladrão, bom-
bista e "gigolo". Isto é o cúmulo! Em La Vieile Dame Indigne de Renê 
Alho (França, 1965) o anarquista é uma figura secundária, o sapateiro Ai-
phonse, que pela primeira vez, é um personagem honrado. 

Para se reabilitar do fiasco de Viva Maria, Louis Malhe adaptou para o 
cinema um romance de George Darien que teve os seus momentos de nata-
riedade no início do século. Le Voleur (França, 1967) faz sobressair Belmondo 
e é contado num estilo narrativo muito sóbrio e sugestivo. Bem representado 
e muito bem filmado, este filme é a obra prima de Mahie. E no entanto duvi-
doso que muitos anarquistas reconheçam o seu ideal por detrás das supo-
sições filosóficas de um hábil e cínico expropriador. 

Com The Bofors  Gun (Inglaterra, 1968) de Jack Gold, voltamos aos anar-
quistas violentos, neste caso irlandeses. Mais do que um ataque oontra a 
opressão, o filme gira à volta de alguns oficiais ingleses, das suas intrigas 
e das suas aspirações de carreira. 

Serão, na realidade, anarquistas os membros da Frente de Libertação do 
Sena-e-Oise no filme Weekend de Jean-Luc Godard? Numa adaptação livre 
de um conto de Cortazar, este filme é profético pois que a cena simbólica de 
canibalismo nos prepara para os acontecimentos de Maio, quando a França 
fica dividida entre burgueses e revolucionários. Com  um grande sucesso, este 
filme tem pouca ligação com o anarquismo, apesar da opinião de vários 
críticos. A presença de anarquistas em La Voie Lactée (França, 1965) de 
Bufluel é esporádica. Eles estão lá para executarem o Papa (mas somente na 
imaginação de Laurent Terzief). My Girlfriend's Wed4ing de Jim Mcbride 
(EUA, 1969) inclui um anarquista cujo papel é ser o marido oficial de uma 
inglesa. A sua alcunha, Red Menace (ameaça vermelha), não é certamente 
animadora. 

Do outro lado da cortina de ferro a imagem do anarquista não tem feito 
progressos. Sirokko (Hungria, 1969) de Mikios Jancso retrata um pseudo-
-anarquista Croata, citando Proudhon e fazendo causa comum com os parti-
dários fascistas "anti-Pavelic". E assim que o partido comunista faz para 
adulterar a história. 

Um dos primeiros filmes totalmente dedicado à vida de um anarquista 
é Malatestade Peter Lilienthal(RFA, 1970). Ele relembra igualmente o cerco 
de Sidney Street que já tinha influenciado Robert Baker. O realizador alemão 
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não é um sensacionalista; todavia, tendo vivido no exílio, ele sabe o que 
significa a emigração política. Com  Eddie Constantine no protagonista, é 
um dos filmes característicos no nosso festival. 

Muito compreensivo para com o anarquismo é o filme de Mauro Bolo-
gnini, Libera, Amore Mio (Itália, 1971) em que a personagem feminina é 
filha de um anarquista, e que ao herdar as suas ideias, torna-se progressi-
vamente anti-fascista e, depois, uma audaz guerrilheira contra a ditadura 
de Mussolini. 

Outro realizador italiano, Lina Wertmuller, entra no domínio anar-
quista com o filme Film d'Amore e d'Anarchia (Itália, 1974) que foi um 
grande sucesso comercial, principalmente nos EUA, mas que não é um filme 
muito honesto visto sob uma perspectiva anarquista. E ofensivo para a his-
tória assim como para o bom gosto. Quatro de cinco ou seis atentados à vida 
do ditador Mussolini foram obra de anarquistas. Mas Zamboni, Lucetti, 
Schirru ou Sbardellotto não têm nada em comum, quer psicologicamente, 
quer politicamente, com o lastimoso e desprezível bobo, personificado por 
Giancarlo Giannini. 

Não é melhor a segunda tentativa de Chabrol, no tratamento que dá aos 
anarquistas, no seu filme Nada (França, 1974). Mais fundados da táctica dos 
Tupamaros do que na dos anarquistas franceses de Maio de 68, os militantes 
do bando "Nada" raptam o embaixador americano em França. A falta de 
interesse humano manifestada pelo pseudo-anarquista é atípica de ocur-
rências semelhantes realizadas pelos anarquistas na vida real. Mas a opi-
nião preconcebida de Chabrol é óbvia, pois o título do filme significa "nada" 
em português e espanhol o que quer dizer que é equivalente ao niilismo. 

Para salvar o ano temos ia Pantagonia Rebelde de Hector Olivera 
(Argentina, 1974). Este é um dos principais filmes que trata com precisão 
os anarquistas. Os acontecimentos bem conhecidos do massacre da Panta-
gonia em 1920, o assassinato do coronel Varela por Kurt Wilckens, as lutas 
da F.O.R.A., cada acontecimento é correctamente retratado. A fotografia é 
excelente, a representação soberba e os diálogos são politicamente verda-
deiros e psicologicamente verosímeis. Este filme é um dos momentos altos 
do nosso Festival. 

O grande acontecimento seguinte é Cecilia de Jean-Louis Comoili 
(França-Itália, 1975). Nascido na Argélia, Comolli tinha uma longa prática 
de crítica cinematográfica (ele foi o editor geral dos Cacbiers dá Cinema, de 
1966 a 1971) antes de realizar a sua primeira longa metragem. A since-
ridade de objectivos é evidenciada pela longa pesquisa para a realização do 
filme, num total de cinco anos. Quando lhe perguntaram o que é que o atraiu 
para esta história ítalo-brasileiro de vida comunal e amor livre datando da 
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última década do séc. XIX, Comoili respondeu: "Era uma história que enca-
deava vários aspectos e graus da realidade, a história de um grupo e a his-
tória de um casal, utopia e presente, teoria e existência". Nós fomos bastante 
felizes ao ter assegurado a presença de Comolli, a exibição do seu filme e a 
realização de uma mesa redonda sobre o tema "Anarquismo e Cinema" - 
um acontecimento excepcional. 

Em 1977 Giancarlo Mingozzi apresentou no festival de Locarno Gli Ultimi 
Tre Giorni (Itália, 1977), dedicado à memória de Anteo Zamboni, o suposto 
assassino do ditador Mussolini. Gli Ultimi Tre Giorni é de longe um esforço 
mais sério para retratar Zamboni do que Love and Anarc/,y, o qual falha pela 
necessidade de um estudo exacto da personalidade de Mammolo Zamboni, 
pai de Anteo, que sobreviveu até ao princípio dos anos 50. 

Há, com certeza, muitos mais filmes que nós não conseguimos localizar 
e que nunca passaram em Portland (que não é o melhor local para encontrar 
bibliografia ou material filmográfico, nem para ver filmes raros). Entre estes 
filmes encontram-se Les anarchistes, ou Ia Bande á Bonnot de Philip Fou-
rastier (França, 1968), que depressa desapareceu dos circuitos comerciais, 
mas uma cópia felizmente localizada por Mrs. Johansen da Academia de 
Cinema de Paris passará neste simpósio. O filme de Ennio Lorenzini, Quanto 
é Belo Lu Murire Acciso (Itália, 1975), sobre o qual não possuímos dados; 
San Michele Aveva Un Galo, dos irmãos Paolo e Vittorio Taviani (Itália, 
1971); Meteilode Mauro Bolognini (Itália, 1969); Metralieta Stern de António 
de La Loma (Espanha, 1965), livremente baseado na vida do guerrilheiro 
anarquista Francisco Sabater; Die Auslieferung de Peter Von Gutten (Suiça), 
ocupando-se da vida de Netchev na Suiça; os filmes de Bruno Paolinelli, 
filho do conhecido e sentido militante anarquista, já falecido, Attilio; Deus, 
Pátria, Autoridade de Rui Simões (Portugal, 1977), apresentado no festival 
de Locarno em 1978 e muito elogiado pelos anarquistas portugueses. 

Alguns filmes de conteúdo anarquista estão agora a ser realizados. 
Entre eles, Tiens, V'la Autre Chose de Pierre Fabre (França, 1980) e Padirt 
de Penny Allen (EUA, 1980). Boas notícias chegaram recentemente da Dina-
marca onde teve lugar o que pode ser intitulado de Primeiro Festival Inter -
nacional do Filme Anarquista. E provável que na década de 80 se assistia a 
uma proliferação de filmes com conteúdo anarquista e a próxima tarefa é 
estabelecer um ou dois centros difusores continentais (o CIRA, na Suiça, e a 
Pacific Street Film Collective, nos EUA, poderão ser as localizações ideais) 
assim como estabelecer uma equipa de investigação (Howard Besser e eu 
próprio temos já estado a fazer algum trabalho nesse sentido). 

Espero que o festival lhes agrade! 
P. F. 

(trad. M. Dias) 
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SUBSIDIOS PARA O ENTENDIMENTO SURREALISTA 

por Nicolau Saião 

O surrealismo tem sido encarado, "por muitas e desvairadas gentes", 
das mais febris maneiras. Excrescência carnosa crescendo de súbito no 
telhado da casa do Mundo, o seu aparecimento foi, como Michel Carrouges 
o afirmou, "umfeno'meno extraordindrio" na sociedade construída à base de 
místicas, entre as quais as racionalistas, as técnicas, as trabalhistas. Tudo 
objectos de vidro, paulatinamente tratados pelos modernos métodos visando 
torná-los inquebráveis. Entre os actos de lesa-sociedade cometidos pelo 
surrealismo, avulta um efectivamente terrível, que faria estremecer as cons-
ciências mais afastadas no espaço social: a renovação da linguagem, me-
diante a destruição sistemática do discurso burguês. Discurso que, como se 
sabe, se prolonga em miríade de actuações e acontecimentos: na verdade o 
fenómeno da linguagem é um fenómeno mortal. Não é efectivamente por 
acaso que o Homo do topo da pirâmide faz soltar-se o raio aniquilador, assim 
como contém a sua saudável virulência o epíteto cabrão aplicado a um Presi-
dente ou um Chefe de Governo. Trocado por miúdos, o surrealismo reivindica 
a "linguagem dos pdssaros" (1), que é muito mais subversiva que a lin-
guagem dos marginais (2). Queimando bruscamente as pontes entre a língua 
e o cérebro, entre o cérebro e a cama, entre a cama e a existência, a sedução 
surrealista criou um veículo novo, global, intranquilo (3). 

Diga-se de uma vez por todas as possíveis, havidas ou a haver: a escrita 
automática, posta a correr, não éo substracto do surrealismo. E que há dife-
rença, e não minúscula, entre "automatismo psújuico" e "automatismo 
mental" imediato ou físico. Leia-se: um reaccionário, ou um imbecil, fazendo 
escrita automática apenas faz reaccionarismo ou imbecilidade. Não deve 
esquecer-se que os "mecanismos do habito" continuam de boa saúde... 

Para que a operação surrealista tenha possibilidades de viajar, é neces-
sário que efectivamente o "automatismo psújuico" solte as "feras do De-
sejo". 

Exemplifiquemos: peguemos na frase "Ele foi fazer exame na quinta-
-feira e ficou mal, devido a não ter estudado". Substituamos as palavras 
fazer e exame por outras que lhe estão próximas, "meter" e "enxame". 
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Dará pois: "Ele foi meter o enxame na quinta-feira e ficou mal, devido a 
não ter estudado". Substituamos agora devido por ouvido e estudado por 
apitado. Teremos então: "Ele foi meter o enxame na quinta-feira e ficou  mal 
do ouvido por não ter apitado". Este exemplo simples e rápido demonstra 
como o agir surrealista modifica o discurso burguês e repressivo. Instaurando 
o princ:io do prazer em detrimento do principio da realidade, a subversão 
surrealista cria uma Realidade efectiva, anti-dogmática, projectada em todas 
as direcções. E sendo a linguagem o fundamento mesmo da sociedade 
repressiva, ou a sua escora principal, está-se a ver como a imaginação des-
poleta verdadeiramente a rotina, a mediocridade, a sovinice anti-lúdica. 
Isto o sabem os poetas (todos os homens que sabem ser poetas) assim como 
as crianças (as que não foram sufocadas pela protérvia pseudo adulta). 
"O amor é  infancia finalmente reencontrada", diz Breton. Entenda-se que 
para nós não há pois diferença entre Amor e Poesia. 

II 

"O surrealismo e'imortaf', afirmou um dia André Breton. Não o fez por 
acaso, nem a frase era uma simples bandeira-de-choque. Breton, como todos 
os surrealistas, não falava por falar: a palavra surrealista é efectivamente 
Verbo encarnado "que persistimos em opor ponto por ponto à Graça divina". 
E é imortal porque sempre acompanhou o Homem através dos tempos. 
Não devemos também esquecer que, como disse Rimbaud, o Poeta "fala não 
só pelos homens mas tombem pelos animais". E pelas coisas até, acres-
centaríamos nós. E pois no macaréu surrealista que as ideias de dignidade, 
poesia, justiça, amor, prazer, liberdade, etc. encontram o seu mais acelerado, 
mais perfeito, continente. Com  efeito, combatendo altivamente contra o 
nazismo, o fascismo, o capitalismo e o neo-nazismo situacionista (que per-
cebeu bem que o surrealismo era o pior inimigo dos dogmas e da alienação 
mercantil), a poesia surrealista não se exaure na palavra escrita e pintada, 
antes se multiplica através delas: os surrealistas são contra a arte pela arte, 
assim como são contra a arte quota para o Partido. A obra de arte aconte-
cimento, em que o prazer de criar explode em miríades de novas lâmpadas 
negras e misteriosas, é o que nos importa. Contra o postulado neo-nazi situa-
cionista, que intenta liquidar o artista (pois é no artista - com ou sem o seu 
conhecimento, com ou sem o seu senso - que reside a criatividade em-corpo-
-e-em-alma) os surrealistas desejam pelo contrário que o artista, ultra-
passando a falta eventual de consciência social, reivindique totalmente a 
missão que lhe cabe: catalisador de novas revoltas, transpondo de um salto 
as pequenas revoltas pol:hcas, sequelas do marxismo, que o nosso infeliz 

84 



mundo é obrigado a conhecer: o terrorismo do Estado e o terrorismo dos 
grupos que fingem opôr-se-lhe para instaurarem um outro Estado à medida 
dos seus apetites. Saiba-se de uma vez por todas que, sendo este o tempo em 
que, como Breton afirmou, "existe violência física e passividade mental", 
o surrealismo defende que a violência deve ser mental e não física. A não ser 
em períodos de insurreição de massas, "a palavra pode infinitamente mais 
que a espada". Porque a palavra não é, nunca foi, inerme! Que o digam os 
homens do Poder, que a todo o momento inundam os nossos ouvidos com 
enxurradas de palavras! Que o digam os alcouces universitários, que o digam 
as Igrejas e os organismos políticos! 

E necessário que as consciências livres do nosso tempo entendam de 
uma vez que é necessário, como sempre foi, despoletar a fome de maravilhoso 
que dorme no coração de todos, e que é reprimida pelas leis, pelos dogmas, 
pela maquinaria esterilizadora. Não foi por acaso que o Poder criou a civi-
lização do "poster", não é por acaso que o movimento neo-nazi situacionista 
intenta destruir a criatividade, com o pretexto que a Arte está separada 
da Vida. A arte nunca esteve separada da vida: o que houve foi, em deter-
minados períodos, falsos artistas, cortejados pelas vigas do poder, para 
castrar no Homem o seu pendor imaginativo. E foi preciso que os verda-
deiros artistas - sempre de cunho para-surreal - tomassem nas mãos a 
busca da Via, à semelhança dos alquimistas, dos cátaros, dos libertários de 
sempre. Porque a Arte autêntica é sempre libertária. E, nessa medida, todo 
o surrealista é libertário. Mesmo quando, nos tempos do crescimento do 
nazismo hitieriano, os surrealistas franceses fizeram causa comum com o 
socialistas e comunistas, foi tendo em vista a extirpação da imbecilidade codi.  
ficada. Eis porque, sendo libertários pela sua condição de artistas con; 
cientes (até no sonho, até no delírio)  os surrealistas não se coíbem de levanto. 
ante certo "anarquismo" as mais sérias reservas. Quando, por ocasião d' 
"caso Violíete Noziéres", os anarquistas tentaram apoderar-se do crime da 
jovem violada, para ilustrarem os seus postulados, os surrealistas imedia-
tamente saíram á estacada repondo o tema no seu verdadeiro contexto: 
a revolta contra as instituiçóés é sempre um caso individual, que parte da 
profundidade do Homem, não porque tal seja agradável a este ou aquele 
movimento, por muito livre que se queira, mas sim porque a liberdade e' da 
cor do Homem! 

Os que querem destruir a Poesia fazem-no porque, por enquanto, não 
podem destruir o Homem, transformando-o a seu bel-prazer em máquina 
fornicadora e produtora. Sendo a Poesia um facto interior ao Homem, o que 
eles visam é habituá-lo a ideias feitas, geradoras de comportamentos pro-
gramados. A Poesia e a Arte surrealista, como toda a Grande Arte, não é 
pois um alibi intelectual, como intenta sugerir o neo-nazismo situcionista, 
mas o sinal de permanência da criatividade e, através da Imaginação oceânica 
e solar, signo do Homem todo, sua figura e seu esplendor ante o Mundo. 
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NOTAS 

(1) Expressão arcaica, comum à Alquimia e à Poesia, utilizada entre outros pelos campo-
neses anarquistas do Languedoc na baixa Idade Média, bem como pelos Rosacruz. 
Significa, geralmente, linguagem liberta das convenções. 

(2) O calão ou "argot", posto que interessante sob o ponto de vista do acto secreto, não é 
uma linguagem fora da sociedade mas sim uma consequência, por dissemelhança 
embora, da vasa societária. Expressões de "argot" são por vezes expressivas e em-
pregues na poesia. Contudo, não tem poder verdadeiramente criativo enquanto tal. 
François Villon, que era um verdadeiro marginal, ladrão, assassino, burlão e proxeneta, 
além de moedeiro falso e carteirista, ascende à imortalidade e ao nosso amor como 
Poeta. Note-se entretanto que Villon foi Poeta precisamente porque soube transfigurar 
a sua experiência de "Inferno na terra", respondendo ponto a ponto à sociedade da sua 
época. 

(3) António Maria Lisboa: "O surrealismo não é uma nova maneira de bem dormir mas sim 
uma tentativa absoluta de estar bem acordado e de sonhar". Refira-se, com Edgar Poe: 
"Os que sonham de olhos abertos têm possibilidades de saber coisas que os que só 
sonham de olhos fechados nunca encontrarão". E G.K. Gesterton: "Todo o encadea-
mento de palavras leva ao êxtase, todos podem levar ao país das Fadas". N. S. 

BIOGRAFIA DO AUTOR DESTE ARTIGO 

Nicolau Saião nasc. em Monforte do Alentejo em 1946. Foi redactor-colaborador do 
Diário de Lisboa-Juvenil e colaborador permanente dos suplementos "Literário" e "Fim-
-de-Semana" do República. Chefe -de -redacção do jornal A Rabeca, de que é actualmente 
redactor-principal e director da "Página Literária". Colaborador de Colóquio-Letras e 
MELE (órgão surrealista de Honolulu). Textos seus apareceram em jornais e revistas 
diversos: Distrito de Portalegre, A Batalha, Voz Anarquista, Jornal do Alentejo, Ciclo Cul-
tural, Pasquim, Diário do Alentejo, revista EVA, Jornal de Artes Plásticas, & ETC, O País, 
Diário de Lisboa, A Nossa Terra (Cascais). Como pintor expôs em diversas localidades, 
colectiva e individualmente. É especializado em Arte Fantástica. Formado em Literatura 
Fantástica e Ocultismo pelo Instituto Ezra Weeden, licenciado em Religião Comparada pela 
Escola Superior de Providence. Foi observador-meteorológico, vendedor de acessórios para 
automóveis e professor-explicador. Trabalha actualmente como funcionário dos Serviços 
Municipalizados de Portalegre. 
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POESIAS 

POEMA CONTRA A GUERRA E A VIOLÊNCIA 

Venham para baixo com os ovos 
porque senão ponho-me a rir 
cantem-me canções de frigir 
os meus tomates novos 

Chamam-me luva, chamem-me trança 
chama-me pantufa escangalhada 
chamem-me calça rasgada 
chamem-me manuel da silva tomás figueira 

Chamem-me tudo o que faça falta 
para que de repente em qualquer rua 
apareça um bocado de lua 
um rato um rato definitivo e zangado 

Com um soluço pendurado 
no vidro da casa mais alta. 
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Quem é que teve a boa lembrança 
de ir à reunião 
dos que embarcam sem senão 
sem rei sem roque sem vento 
dos que não tragam veneno 
nem merda de sentimento? 

Vicente, vivente são 
co'a vida sempre na mão 

co'a morte sempre ao relento. 

Estas ruas cada vez estão mais 
espaciais. 

Se cagas sentenças por luxo 
vai p'rá Companhia dos Cartões 
com faroleiros por companheiros 
nos olhos azuis de Camões 

Amo o povo, por isso faço 
sem me custar ou encostar 
ponto-traço ponto-traço ponto-traço 

j á estás madura, meu amor 
para ir ao fim da Terra comigo) 

Mas que mania a destas escavadeiras mecânicas 

NICOLAU SAIÃO 
e o fantasma de Theo van Gogh 
in Residência Fixa 
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A SANCTA MISSA VATICANAE 

Competição de missas na Praça de S. Pedro, em Roma. A Igreja, "sempre 
atenta às conquistas da civilização e do desporto", queria pôr a missa ao 
ritmo trepidante do nosso tempo. Para esse ofício tinham armado altares 
funcionais entre cada par das gigantescas colunas da praça arquitectada 
por Bernini. Dada a "partida", os padres começavam a dizer missa o mais 
rapidamente que podiam. Atingiam velocidades inacreditáveis quando se 
voltavam para os fiéis (Dominus Vobiscum), quando se persignavam, etc., 
enquanto os acólitos passavam e repassavam sem parança carregando os 
missais e outros objectos de culto. Alguns caem exaustos, como os boxeurs. 
Finalmente, fica campeão Mosen Rendueles, de Huesca, com o record de 
missa completa num minuto e três quartos. Como taça é-lhe entregue uma 
custódia num grande cesto de vime. 

QUANDO FOMOS PARA A CAMA 

Os resíduos de estrela que ficaram entre os seus 
cabelos 

crocitavam como cascas de amendoins 
a estrela cuja luz tu descobriste 
há um milhão de anos já 
no mesmo instante em que era dado à luz 
um diminuto menino chinês. 

"Os chínas são os zínícos que não temem 
os fantasmas 
que nos saem da pele todas as noites". 

Lástima é que a estrela 
não tivesse sabido fecundar teu seio 
e que o pássaro da lamparina de azeite 
a bicasse como casca de amendoim 
o teu e o meu olhar 
deixaram-te no ventre 
um signo futuro de luminosa multiplicação. 

LUÍS BUTUEL 
(trad. Mário Cesariny) 
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ALEGORIA DO MUNDO NA PASSAGEM DE ARNALDO DE VILLANOVA 

Ouro trigo leão e prata e crina 
te esperam sob o vaso menstrual 
separarás primeiro a água e a mina 
porque a água não é um mineral 

no coágulo te espera areia fina 
e sob a areia planta sideral 
que ao manto do rei verde se combina 
porque a planta não é um vegetal 

ao homem cabe outro de buscá-lo 
e a sua cria morta ou imortal 
tirá-la-ás do ventre do cavalo 
porque o homem não é um animal 

e se o espelho de cobre te fascina 
se te aparece o monstro do umbral 
que à ígnea terra o atro abismo ensina 
e nas trevas afunda o bem e o mal 

recolhe expurga fende e ilumina 
e com espada de fogo talha e inclina 
porque o fogo não é o seu sinal. 

MÁRIO CESARINY 

in Planisfério e Outros Poemas 
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Homenagem a Luís Bufluel. Mário Cesariny, 1969. 



La Realidad de los dias 

En Portugal hay miseria 
en el mundo tambien 
En Portugal hay carceles 
en el mundo tambien 
En Portugal hay esclavitud 
en el mundo tambien 
En Portugal falta cultura 
en el mundo tambien 
En Portugal existe ia tortura 
en el mundo tambien 

En tu barrio hay injusticias 
en ei mio tambien 
Cuando sairemos de Ias orbitas 
Donde nos vemos encerrados? 

Cuando nos daremos Ias manos 
para ser positivos y solidarios? 

Cuando - cuando 
nos vamos a decidir 
a vivir en el cotidiano? 

El Pelao 
Suécia, 1981 
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GUERRA À GUERRA! 

Nesta hora sombria que o desgraçado planeta que habitamos vive, dois 
monstros se espreitam prontos a destruir a humanidade. Um, escudado na 
estátua da liberdade mutilada pelos falsários do capitalismo azul; o outro, 
escudado na fouce e martelo, símbolo atraiçoado pelas hordas reaccionárias 
do capitalismo vermelho. 

Condenado a ser retalhado pelo poder destruidor do canhão, ergo a 
minha voz já velhinha contra a tempestade de ferro e fogo que se avizinha 
cada vez mais. 

A consumar-se tamanha barbaridade, a maior que o Estado, esse terro-
rista, teria provocado através da sua existência, o que restará desta pobre 
humanidade de que tão ingenuamente se deixa guiar por sanguinários 
imperialistas?! 

Já é tempo dos povos se levantarem contra a seita negra que há milénios 
vem arrastando as multidões para os campos da morte, onde o homem feroz-
mente mentalizado, vai desumanamente destruir e roubar a vida ao seme-
lhante que nunca viu, nem sequer sabe se ele existe! Em proveito de quem? 

Em proveito da alta banca, da igreja, sua fiel companheira; sombras 
negras que têm os seus lacaios espalhados pelas capelinhas politiqueiras. 

Não caminhar mais por esses campos onde tudo é sangue e morte! 
Defendamos as nossas vidas, as vidas dos nossos filhos, dos nossos 

pais, dos nossos irmãos! 
Que as armas se virem contra os vândalos provoadores de tantos 

crimes! 
Lutemos pela liberdade, pela paz, contra a guerra, contra a seita caser-

neira do capitalismo de duas cores fundamentalmente iguais nos seus ob-
jectivos: matar, destruir; oprimir os povos, submetendo-os aos seus ca-
prichos, às suas ambições. 

Oh! 
Povos oprimidos 

Que sois 
A carne de canhão, 

Que tendes 
As armas na mão, 

Quando vos decidis 
A varrer da terra 

O vandalismo 
Do homem 

Raivoso cão!?... 

Fev. 1981 	 ARTUR MODESTO 
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PÁGINA DE IIISTÓRIA: 

A COMUNA 

Há cento e dez anos passou-se algo de extraordinário que marcou um 
povo e sucessivas gerações de revolucionários: a Comuna de Paris, procla-
madaa 18 de Março de 187 1. 

Anos mais tarde, Eugène Pottier, comunalista e igualmente autor da 
letra d'A Internaci,nal, escrevia os seguintes versos, dedicados aos sobre-
viventes da sangrenta repressão restauracionista. E a famosa música La Com-
mune n 'estpas morte! 

On Pa tuée à coups d'chassepot, 
A coups de mitrailleuse, 
Et roulée avec son drapeau 
Dans Ia terre argileuse. 
Et Ia tourbe des bourreaux gras 
Se croyait Ia plus forte. 
Tout ça n'empêch'pas, Nicolas, 
Qu'la 'Commune n'est pas morte! 

Comme faucheurs rasant un pré, 
Comme on abat des pommes, 
Les Versaillais ont massacré 
Pour le moins cent mille hommes. 
Et ces cent milie assassinats 
Voyez c'que ça rapporte. 
Tout ça n'empêch'pas, Nicolas, 
Qu'la Commune n'est pas morte! 

On a bien fusillé Varlin, 
Flourens, Duval, Millière, 
Ferré, Rigault, Tony Moilin, 
Gavé le cimetière. 
On croyait lui couper les bras 
Et lui vider l'aorte. 
Tout ça n'empêch'pas, Nicolas, 
Qu'la Commune n'est pas morte! 
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lis ont fait acte de bandits, 
Comptant sur le silence, 
Ach'vé les biessés dans leurs lits, 
Dans leurs lits d'ambulance. 
Et le sang inondant les draps 
Ruisseiait sous ia porte. 
Tout ça n'empêch'pas,'Nicolas, 
Qu'la Commune n'est pas morte! 

Les journalistes poiiciers, 
Marchands de calomnies, 
Ont répandu sur nos charniers 
Leurs flots d'ignominies 
Les Maxim'Ducamp, les Dumas, 
Ont vomi leur eau-forte. 
Tout ça n'empêch'pas, Nicolas, 
Qu'la Commune n'est pas morte! 

C'est Ia hache de Damoclês, 
Qui plane sur leurs têtes. 
A l'enterr'ment de Vallès, 
lis en étaient tous bêtes. 
Fait est qu'on était un fier tas 
A lui servir d'escorte! 
C'qui vous prouve en tout cas, Nicolas 
Qu'la Commune n'est pas morte! 

Bref, tout ça prouve aux combattants 
Qu'Marianne a Ia peau brune, 
Du chien dans l'ventre et qu'il est temps 
D'crier: Vive Ia Commune! 
Et ça prouve à tous les Judas 
Qu'si ça marche dËla sorte, 
lis sentiront dans peu, Nom de Dieu! 
Qu'la Commune n'est pas morte! 
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CRONSTADT, Março 1921 

Enquanto o P.C.P. festeja os seus 60 anos, nós preferimos recordar o 
evento de Cronstadt, última convulsão generosa da revolução russa, a qual 
seria massacrada em poucos dias pelos exércitos bolchevistas. 

Eis um dos patéticos apelos dos rebeldes: 
"A todos... A todos... A todos... 
Camaradas operários, soldados vermelhos e marinheiros! 
Aqui em Cronstadt, nós bem sabemos como vós estais sofrendo, com as 

vossas mulheres e crianças, a ditadura comunista. Nós derrubámos o Soviete 
comunista, e o Comité Revolucionário Provisório inicia hoje as eleições para 
um novo Soviete o qual, livremente eleito, reflectirá a vontade de toda a popu-
lação laboriosa e da guarnição, e não mais de um punhado de comunistas 
insensatos. 

A nossa causa é justa: nós somos a favor do poder dos Sovietes, e não do 
de um partido; nós somos pela representação livremente eleita das massas 
trabalhadoras. Os Sovietes falsificados, controlados pelo Partido Comunista, 
ficaram surdos às nossas reivindicações e, em resposta, só nos atiraram 
metralha. 

Agora que a paciência dos trabalhadores chegou ao fim, querem-nos 
fechar a boca com esmolas. Por ordem de Zinoviev, foram suprimidas no 
departamento de Petrógrado as barragens da milícia; Moscovo atribui 10 
milhões de rublos-ouro para comprar no estrangeiro víveres e artigos de 
primeira necessidade. Mas nós sabemos que esta esmola não comprará o 
proletariado de Petrógrado; por cima da cabeça dos comunistas, nós vos 
estendemos a mão fraternal de Cronstadt revolucionária. 

Camaradas, não apenas vos estão enganando, como estão deformando 
a verdade com as mais baixas calúnias. 

Camaradas, não vos deixeis induzir em erro! 
Em Cronstadt, o poder encontra-se nas mãos dos marinheiros, dos 

soldados vermelhos e dos operários revolucionários, e não nas dos guardas-
-brancos, com o general Kozlovsky à cabeça, como afirma a rádio caluniadora 
de Moscovo. 

Assinado: O Comité Revolucionário Provisório" 

(Radiodifundido a 5 de Março, e publicado no Izvestia n. °  4 de 6 de Março de 
1921 do Soviete Livre de Cronstadt.) 
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O Porto foi uma cidade de enormes tradições anarquistas. Já neste 
século, era corrente dizer-se que, ali, o anarquismo era mais puro e mais 
operário do que em qualquer outra cidade portuguesa. 

O jornal A Vida é o primeiro marco importante de uma cadeia inin-
terrupta de imprensa libertária, de ritmo semanal, que vai desde 1905 até à 
ditadura militar, após a revolução do 3 de Fevereiro de 1927. 

Eis como esse jornal se apresentava aos seus leitores, a 18 de Março 
de 1905 (aniversário da proclamação da Comuna de Paris), no seu primeiro 
número: 

"Viver é uma NECESSIDADE absoluta e a Necessidade não tem lei. 
Sem a felicidade de todos ninguém pode ser feliz e só no amor se en-
contra a felicidade. 

A VIDA 

APÓS O "DESPERTAR" 

DECLARAÇÃO: 

É muito simples o caso: deixou-se o título "Despertar" à empresa do 
"Alarme" e fomos tratando d'A VIDA. 

A VIDA é, pois, absolutamente, o que era o "Despertar" que despertou 
para A VIDA... - E o mesmo Ideal, em toda a sua pureza, os mesmos 
obreiros, com toda a sua dedicação. Resultou somente isto: a mudança 
do título. 

Outro sim, declaramos que nos foi de todo impossível publicar o jornal 
na semana passada, por causa do sucesso feniano, o que muito nos de-
cepcionou. 

Agora exortamos os camaradas amantes sinceros do nosso belo e sublime 
Ideal de redenção, paz, amor, felicidade, a que timbrem pondonorosos em 
sustentar A VIDA, fazendo todo o bem possível por ela, elevando-a e glori-
ficando-a, tanto por causa da Humanidade, como para confusão dos nossos 
inimigos". 

Mas se A Vida teve um lugar de destaque no movimento nortenho - e 
também nacional - vamos destacar também, de entre a abundante imprensa 
anarquista da capital, um jornal que fez data e que foi o culminar da trans 
bordante actividade propagandista de António Pinto Quartin, antes da sua 
expulsão para o Brasil: referimo-nos ao jornal Terra livre, cujo 1.0  número sai 
a 13 de Fevereiro de 1913 e que assim se apresenta: 
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TERRA LIVRE 

Terra Livre é a sociabilização do solo, das matérias-primas, dos instru-
mentos e dos produtos do trabalho. E a produção organizada e feita directa-
mente pelo trabalho; é o consumo livre, sem intermediários, nem mono-
polizadores, ao alcance de quem precisa; é a livre troca das utilidades cujo 
estalão será, não o metal convertido em moeda, mas a satisfação das neces-
sidades dos indivíduos, e o valor, a intensidade dessas necessidades no tempo 
e no espaço em que os indivíduos as sentem. E a distribuição justiceira entre 
as necessidades do consumidor e os esforços do produtor. E o direito ao pro-
duto integral do trabalho, como diz Schmoller. E a economia social cienti-
ficamente organizada, predominando e servindo de base o consumo das uti-
lidades e não somente a sua produção e o seu comércio. A produção depen-
derá do consumo e não este daquele. A produção subordinar-se-á ao consumo 
e não este ao negócio, à traficância, ao comércio, à especulação dos inter-
mediários, dos parasitas, que, açambarcando as utilidades, as vendem, 
.fazem delas agiotajem explorando com as necessidades dos consumidores. 

E, numa palavra, a sociabilização intensiva das indústrias, imposta, 
imprescindível, em face das necessidades humanas e aplicando às sociedades 
o princípio edonistico. 

Terra Livre é a mulher emancipada; é a mulher socialmente igual ao 
homem, tendo os mesmos direitos e deveres, e dignificada por si mesma, pela 
sua inteligência e sensibilidade, pelo seu saber e querer. E a mulher cons-
ciente da sua função social, em que a boneca da moda e carne de prazer 
propriedade do homem se substituirá por uma individualidade, por uma inte-
lectualidade - senhora do seu pensar, do seu sentir, do seu cérebro e do seu 
corpo, em que as maternidades serão consentidas mas nunca impostas! 

E a família liberrimamente constituída, sem a intervenção de estranhos 
e baseada na recíproca e espontânea escolha entre dois seres que se com-
preendem, respeitam a liberdade de cada qual e que se querem. E a família 
considerada como primeira escola, como a primeira aula da criança, das gera-
ções que se sucedem. 

Terra Livre é o amor pela natureza, de que a humanidade é apenas uma 
parte mínima, sem superioridade nem inferioridade! E a vida vivida na sua 
mais bela essência e espansão, em que os indivíduos se melindrarão pelo 
menor desdém infligido à mais modesta - não inferior - das coisas. E a arte 
produto da estética consciente e educada, a arte guiadora e impulsora, a arte 
simultaneamente sentimental - sua base - e raciocinante, intelectualizada 
- arte humana, feita por humanos e para humanos! E a arte, numa palavra, 
social, em que a banalidade, a ignorância, a inocência, a amoralidade que 
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dissolvem os carácteres e mantêm o achincalhamento dos costumes do pre-
sente será substituída pela arte edificadora, reconstructora do futuro, duma 
humanidade... humana! A arte comercial, a arte maneirista, insôssa, fictícia 
e de fancaria, que adula e refina os preconceitos dos ignorantes será subs-
tituída por urna arte vivificadora, criadora que antecipará pelo sentimento os 
progressos da Ideia redentora dos povos! 

Terra Livre é a Verdade. E a ciência generalizada, divulgada, sem privi-
légios, abolindo o dualismo entre intelectuais e não-intelectuais, sendo todos 
uma e outra coisa; todos tendo igualmente o direito de conhecê-la e de exer-
cê-la! 

É a destruição da mentira, do preconceito, das pragmáticas, dos proto-
colos, das ficções, dos sofismas. E o domínio da franqueza e o destronamento 
da hipocrisia! 

E o ensino integral, isto é, a educação integral e harmónica de todas as 
aptidões e energias do ser humano e o estudo de todos os conhecimentos que 
constituem o quadro geral das ciências. E o método intuitivo e experimental, 
ou racional como é vulgar dizer-se hoje. E a escola sem dogmas, quer eles 
venham envolvidos na sotaina confessional dum padre, quer no avental d'um 
maçon, quer eles traduzam a ideia dum deus ou dum supremo arquitecto, 
quer ainda eles se nos apresentem sob a sobrecasaca do político e sob as 
tiradas sentimentais e mórbidas dos grandes oradores e que traduzem na 
chamada educação cívica, em que se salienta a sanguinária palavra pátria! 

Terra Livre é a ética aplicada, experimental, consciente. 
E a conduta livre sem prémios nem castigos, em que os indivíduos pro-

cedem pelo que sentem, pelo que querem e não pelo que lhes pode suceder 
de bom ou mal. E o princípio determinista liberrimamente efectivado, em que 
a soma das determinantes que causam prazer é que faz nascer a resolução, 
a acção do indivíduo! O indivíduo que pratica um acto fá-lo porque sente 
maior prazer em o praticar. A sua recompensa está unicamente nesse prazer 
íntimo. Aquele que não mata porque tem medo, não deixa de ser potencial-
mente um assassino. Aquele que não mata porque mio quer é que é um ser 
moral. Aquele que auxilia o seu semelhante única e exclusivamente porque 
sente prazer nisso, não pode ser comparado àquele cujo auxilio que presta 
tem um fim interesseiro de criar no seu protegido um indivíduo grato, reco-
nhecido, que lhe deve favores. 

E o indivíduo íntegro moral que só pratica o que entende e pensa e 
"o indivíduo que não pratica o que pensa, pensa incompletamente" e não 
é um carácter. 

Terra Livre é a destruição da injustiça! E dar a cada qual o que lhe é 
devido, isto é, "a cada qual segundo as suas necessidades e de cada qual 
segundo as suas aptidões e energias". 

E a justa organização social em que os indivíduos têm o que precisam 
unicamente pelo facto de nascer e não pelo que trabalham, porquanto o que 
fisiologicamente só é capaz de produzir 10 e produz esses 10, vale tanto e tem 
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tanto direito à vida como o que fisiologicamente pode produzir 20. Os esforços 
foram os mesmos, as forças produtoras é que variaram e portanto justo é que 
tanto um como o outro tenham o que necessitam. A justiça não está numa 
distribuição igual, á guisa de ração, de todas as utilidades, mas sim numa 
distribuição em que todos satisfaçam todas as necessidades de harmonia com 
a sua fisiologia. A desigualdade fisiológica dos indivíduos deve ser anulada 
pela justiça social. 

Terra Livre é a abolição das castas, das classes. E o nivelamento social, 
o império da consciência colectiva dos indivíduos! E a destruição de todo o 
princípio despótico, tirânico, autoritário, e conseguintemente do militar, do 
padre e do político, de todas essas calamidades que o passado criou e que o 
presente mantém e suporta. 

A função política, - apanágio de oligarquias em que os monárquicos são 
republicanos de corôa e céptro e os republicanos são monárquicos de chapéu 
de côco e bengala - generalizar-se-á,integralizar-se-á, dinamizar-se-á, pul-
verizar-se-á, "e passará desses profissionais, desses peritos no governo seu 
e dos outros, para a grande massa anónima, que consciente da solidariedade 
social e cônscia dos altos interesses das sociedades, entra a exercê-la directa-
mente entre si, sem sofismas de votos, de eleições, de parlamento ou de 
quaisquer entidades ornamentais e fictícias". "Daqui o antiparlamentarismo 
que tende a suprimir por inútil, e tantíssimas vezes prejudicial, o verme poli-
tiqueiro e as correlativas coteries, em que esses vermes se agrupam para, 
sem excepção, explorarem e viverem à custa d'aqueles que suportam o seu 
parasitismo". A política deixará de estar monopolizada em poderes e passará 
a ser exercida directamente pelos indivíduos como uma das suas funções 
sociais. Deixa de ser poder e passa a ser função. e assim os parasitas auto-
ritários, económicos, administrativos, judiciais e políticos desaparecerão e 
as unidades do corpo social adquirirão a posse de si mesmas com pleno conhe-
cimento do que são, o que querem e para onde vão, sem interpostas pessoas 
ou intermediários, muito embora seja uma entidade abstracta chamada 
Estado. 

Terra Livre quer, pois, dizer - Terra de libertados ë de libertários. 
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BIOGRAFIA: 

GONÇALVES CORREIA 

por Francisco Quintal* 

O LIRISMO VEÍCULO DA ANARQUIA 

EVOCAÇÃO E ALGUNS APONTAMENTOS 

Andei por montes e vales em busca de dados concretos sobre este 
lídimo camarada, por terras de Beja busquei informes, pormenores, datas, 
na mira de lhe ressuscitar o arcaboiço equivalente à fama que deixou. Andei 
à procura de um homem de carne e osso, quando se tratava afinal de uma 
figura quase lendária, num mundo utilitário como este. Nem a família sabia 
quando nasceu nem quando morreu. Nasceu como nascem os fogos fátuos, 
chama que vale enquanto brilha e que depois é nada. Mas, pelos seus es-
critos, por vezes recheados de pormenores e de anedotário, podemos recons-
tituir, embora vagamente, a época, a órbita, o espaço por onde vagueou esta 
espécie de cometa, astro errante que todos viram além e aquém mas mal 
puderam determinar o sítio. Na capa de um seu livro de... - ia a dizer versos, 
dessa coisa com que muitos hoje ganham a vida - mas prosa de autêntica 
poesia, vê-se o seu retrato de homem de barba cerrada e bigode retorcido mas 
não aparentando mais de trinta anos, portanto nascido já, em São Marcos da 
Ataboeira, concelho de Castro Verde, distrito de Beja, aí pelos anos oitenta 
de finais do século XIX. E, já que ninguém sabe de datas - muito frágil é 
a memória dos parentes - nem vale a pena recorrer à repartição do registo 
civil, sigamos a vida inconformista deste bom camarada, conversador lhano, 
inato propagandista de um ideal em cujas asas de sonho se enleou até ao final 
de sua vida. 

* Militante libertário. Director do jornal Voz Anarquista. 

101 



A época em que António Gonçalves Correia entra na vida social, preo-
cupado naturalmente com a sua situação profissional, fora a de parentes ricos 
que tivesse,se não foi a agrícola desde a infância, e provavelmente já atraído 
pelo ideal anarquista, esses últimos dez anos do século anterior, e mais os 
primeiros dez do século vinte, caracterizou-se por uma florescência dos 
ideais libertários em que a democracia era um ideal futuro, irmanado nos pri-
meiros dez anos do Século (1900-1910) com as actividades anarquistas que 
desabrochavam com extraordinária pujança. Apesar dos assomos ditatoriais 
do rei e de João Franco, não será exagero afirmar-se que todos se diziam 
anarquistas, os estudantes das escolas, os políticos que preparavam a Repú-
blica, os militantes operários, aliás grande número deles dispostos a largar a 
túnica efémera, a seguir à vitória alcançada. 

Neste ambiente eufórico, mal delineado, mas que a imprensa da época 
pelo menos testemunha, e que pela propaganda se transmitiu às províncias, 
o jovem Gonçalves Correia teve certamente muitas ocasiões de aderir entu-
siasticamente e, sem nenhuma espécie de continência, abraçar o Ideal que, 
qual maná caído no deserto, o conduziu às derradeiras consequências a que 
pode levar uma alma sã, sôfrega de amor e desejosa de pôr em prática os 
exemplos de Kropotkine e Tolstoi, de Sebastião Faure e Jean Grave, de Mala-
testa e Bakunine, cuja literatura em abundância corria Portugal de lés a lés. 

Dedicou-se, como meio de sobreviver e obter possibilidades para a pro-
paganda das suas ideias, à profissão de caixeiro viajante que lhe permitia 
estender a sua acção a largas extensões de terra em poucas horas. Não fazia 
negócio sem que manifestasse o seu intento insofrível de propagara ideia que 
mais que tudo o alanceava. E fazia-o de tal forma, com tal simpatia e con-
vicção, que o negociante mais rude e ignorante, acabava por se demover do 
seu conservantismo e aceitar, sem possibilidades de argumento contrário, as 
razões do seu simpático adversário. Disse-me um dia que muitas vezes aca-
bava por pôr de parte o negócio, para abraçar comovido o dono do estabe-
lecimento, e abraçar também os fregueses, e seguir estrada fora imerso na 
comoção que o tomava. E foi assim toda a vida. Ganhou dinheiro, fez uma 
casa, constituiu família, a vida. Mas nunca o abandonou o desejo, a espe-
rança, de pôr em prática os aforismos de um ideal constitutivo da sociedade 
futura, que propagava. A possibilidade de levar avante a prática das comunas 
libertárias subjugou-o de tal forma que não descansou enquanto não se lhe 
entregou de alma e coração. No ambiente revolto do Alentejo dessa época, em 
que os governos da primeira república exerciam uma feroz repressão sobre 
o proletariado, incidindo o pior ódio sobre os elementos rurais, é fundada a 
comuna libertária de Vale de Santiago (A Comuna da Luz) que foi, poucos 
meses depois, espezinhada pela G.N.R., poucos anos depois de fundada a 
república em que os próceres da propaganda de 1910 haviam prometido 
mundos e fundos, afinal para acabarem por dar ao povo a repressão e a 
miséria. Mas Gonçalves Correia prosseguia impávido, animado das mais 
sinceras intenções. Aí pelos anos 20 funda em Albarraque, povoação atra-
ente, de boas terras, nas abas da serra de Sintra, uma nova colónia libertária. 

102 



Falhou! Não há que denegrir as intenções de alguns dos seus componentes 
nem propalar o mau serviço de outros. Gonçalves Correia vence pelo ideal 
nobremente difundido. O que há que lamentar é a imperfeita sociedade 
actual, com o seu capitalismo desenfreado, os seus governos odiosos, a sua 
repressão contra-producente, a sua discriminação infame, a sua hipóçrita 
moralidade. Com  gente desta não há nada a fazer. Mas Gonçalves Correia 
salva-se pelo ideal. A comuna de Albarraque morre afogada em dívidas, e o 
sonhador, com o auxílio de um amigo, U. Campelo) experimentado em ne-
gócios *, tenta pagar as dívidas e readquirir o possível, e sai da comuna, pobre 
borboleta que deixou queimar as asas nas chamas do Capital sem poder 
demonstrar nada de quanto tinha de belo e continua na sua actividade tor-
nando-se, dia a dia, mais conhecido e mais amado pelas multidões que o 
ouvem e aplaudem freneticamente. Na vida do quotidiano, em Beja, pelos 
lados de Cuba, mais além por terras de Mértola, amigo de pobres e de 
ciganos, Gonçalves Correia é um ídolo sem pensar que o é, comprando, nos 
mercados, aos passarinheiros, os aprisionados passarinhos e logo pondo-os a 
voar, esses pobres entes que as próprias feras não desejam, e o homem, 
sôfrego de guloseimas, tanto ambiciona. 

Gonçalves Correia - senhor Corrêa como lhe chamam, no sotaque 
regional, os seus numerosos amigos - é tão bom escritor como orador e 
conferencista. - 

Um dia, em Évora, no Teatro Garcia de Rezende, aquando de um Con-
gresso dos Trabalhadores Rurais, fala sobre a Felicidade de todos os Seres 
na Sociedade Futuro. Fala que não engana, fala que não mete os pés pelas 
mãos como é hábito de governantes, fala que entra no coração da gente 
simples a qual a compreende e há-de vencer um dia. Em 1916, em plena 
guerra mundial, guerra fautora do estado de guerra de hoje, em que não se 
lamenta os bombardeamentos das casas mas o irremediável derrubamento 
dos sonhos de uma Era melhor, Correia publica Estreia de um Crente, série 
de Cartas abertas dirigidas a um anarquista, a um tio rico, a um republicano, 
a um caçador, a uma mulher, a um advogado, e finalmente a um condenado. 
Que pena que tenho de não poder levar esta obra, pendurada desta simples 
biografia, à mão de quantos a hão-de ler! Que linguagem! Que chama poética 
de um homem que nunca fez um verso! Que força de persuação! Que argu-
mentos inconfundíveis! E assim foi o Gonçalves Correia: em toda a parte 
onde havia borborinho, o fumo de um casal aflito ou o percutir de uma revolta, 
aí estava Ele, vivo, eufórico, convencido e convencendo, na redacção de 
A Batalha ou nos jornais do Porto, nos sindicatos, nas ruas, na imprensa 
regional, nunca se dando por vencido e nunca percebendo que houvesse 
vencidos ou traidores. Acompanhei-o, mais ou menos, pela vida fora. Estive, 

* Em Albarraque, devido ao esforço do Campelo, ou homenagem póstuma prestada pela 
Colónia de Santa Fzabel, que lhe sucedeu no terreno, existe actualmente uma rua com o 
nome Gonçalves Correia. Se o dar o nome a uma rua, é homenagem que merece citar, aí 
fica a indicação. 
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com ele, na sua casa de Beja. Pela sua mão, aprendi a ser caixeiro viajante em 
época apertada em que a necessidade obrigava. Contemplo mais uma vez a 
sua verónica figura na capa daquele livro, publicado em Évora, um dia, 
ainda cheio de vida, ainda distante da sua figura de apóstolo de um ideal que 
a hipocrisia nunca denegriu. E vi ainda mais tarde essa figura de velho, 
brancos os cabelos, cansado, irremediavelmente triste, tão diferente daquela 
outra em que a Ideia refulgia em clarões de vitória. 

F. Q. 

PENSAMENTOS DE GONÇALVES  CORREIA 

"A propaganda socialista... Mas, afinal, bom será definirmos o que é o socialismo, 
pois temos duas espécies: temos o socialismo parlamentar, nocivo, interQencionista, à 
moda do socialismo alemão, e temos o socialismo libertário, consciente, de acção directa, 
que só por si faz tremer de medo os cómodos barões que disfrutam os benefícios do patri-
mónio comum. Esse sim. É o socialismo do futuro, sem deputados, sem eleições, sem o 
deprimente "carneiro com batatas" que corrompe consciências, que aniquila caracte-
res".(...) 

"Por hoje vou terminar. É claro que não o farei sem que de novo o incite a prosseguir no 
caminho encetado. Que tal de progressos aí pela associação? Tem aumentado o número de 
sócios? São já mais vastas as instalações da sede? Os associados vão criando gosto pela 
agremiação? O espírito de solidariedade tem criado raízes entre os rurais de aí? Já eles 
conseguiram o aumento de salário em que pensavam? Já frequentam o curso nocturno com 
mais assiduidade? Já lêem com prazer os jornais avançados? Já alguns são assinantes de 
publicações anti-políticas? Já puseram de parte a taberna? Já deixaram de fumar? Já são 
mais amigos das companheiras? Já se não curvam tanto ante o despotismo dos mandantes? 
Responda-me, meu amigo. Responda-me a tudo isto. E não se esqueça você, meu caro 
Lourenço, que temos ainda muitas léguas a percorrer". 

(Carta a um anarquista) 

"Vou terminar esta carta, dizendo-lhe mais uma vez, terminantemente, que quero 
continuar a ser pobre mas independente, do que a possuir dinheiro mas não ter liberdade de 
opiniões. Oferece-me o seu dinheiro e o seu prestígio. Guarde tudo isso que não faltará 
quem aceite a oferta. Eu não. Eu quero continuar sendo o "sem eira nem beira" de sempre, 
mas a fazer uso desta grande liberdade, desta irreverência sagrada que me enobrece aos 
meus próprios olhos". 

(Carta a um tio rico) 
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"Ainda há poucos dias - recorda-se? - o meu Exmo. amigo me disse que sonhara 
uma república diferente desta, e recorda-se do que eu respondi? Foi que o mesmo não 
sucedeu comigo, apesar de menos experiente. Antes do 5 de Outubro já o meu espírito pai-
rava por outras regiões. Por quê? Porqüe compreendera já que isto de repúblicas e de mo-
narquias é coisa muito parecida. E certo que os olhos se me inundaram de lágrimas de 
alegria no 5 de Outubro. Mas é igualmente certo que essa alegria foi quase momentânea 
porque dias depois, horas depois, momentos depois do triunfo da rebeldia popular, já eu 
via o negro interesse pessoal a manchar os intuitos puríssimos dos idealistas". 

(Carta a um republicano) 

"Caçar! Ter uma espingarda cara, de canos reluzentes! Ouvir detonações demons-
tradoras de instintos feroz! Ver cambalear com ímpio prazer uma activa codorniz que não 
soube esconder-se!... Roubar a vida, uma coisa tão preciosa! Ser assassino a sangue frio, 
uma coisa tão deprimente! Cometer a cobardia (cobardia, sim!) de lutar com forças desi-
guais, de lutar com coelhos, com perdizes, com galinholas, com tordos, empregando para 
isso chumbo e balas! Toda a acção ofensiva é deprimente... E haverá coisa mais depri-
mente, mais reveladora de cobardia, mais condenável, mais monstruosa, do que atacar sem 
ser atacado, do que ferir sem ser ferido, do que perseguir por maldade seja o que for?" 

(Carta a um caçador) 

"O casamento! A grande comédia! A insigne imoralidade! Compáre-se, compáre-se 
o casamento, esse acto de submissão vergonhosa aos preconceitos sociais, com esse outro 
acto natural, digno, plausível, que é a união livre de dois seres que se querem e que o afecto 
prende! Como há-de aceitar-se o casamento sem pensamentos de revolta? E o casamento 
religioso? Esse então, muito pior do que o casamento civil! Pois haverá coisa mais irracional 
do que proclamar Indissolúveis duas criaturas que amanhã, por questões de educação, de 
temperamento ou por quaisquer outros motivos, podem aborrecer-se?" 

(Carta a uma mulher) 

"Revolução do Amor, a nossa revolução!... Vem depressa amante divinizada! Triunfa 
já, chama divina! Vem depressa, não te demores!... Bom amigo: fui atrás da Revolução e 
deixei-o a si por momentos. Não leve a mal. A revolução é a minha namorada. Eu quero-a. 
Eu hei-de segui-Ia. Começarei aqui perto: está aqui a cadeia a dois passos, mergulhada em 
trevas. Arrancarei de lá, nesta hora sagrada de Justiça, os tristes que a justiça burguesa ali 
encerrou e entregar-lhes-ei aquele livro onde Junqueiro escreveu: "Há mais luz nas 24 
letras do alfabeto do que em todas as constelações do firmamento". Baterei à porta do 
Sr. Secretário de Finanças para lhe dizer: venha comigo. Eu sou a Revolução triunfante! 
Quero igualar economicamente todos os homens! Sigamos: dorme aqui, neste quarto de 
hotel, o Sr. Dr. Delegado? Vou acordá-lo e dizer-lhe: Sr. Dr. está na rua a Revolução. Sou 
eu!... Já não há presos na cadeia! Vêm aqui comigo e estão salvos! Onde irei agora? Ah! 
Recordei-me já. Baterei aqui à porta do Sr. Juíz, a quem direi: Sr. Dr.: Sabe quem sou! eu 
sou a Revolução... Mas tranquilize-se já. Sou a Revolução, mas a revolução do Amor! Eu sou 
o povo!... E o administrador do concelho? Onde mora? Vou falar-lhe. A papelada repelente 
ardeu toda... Onde vou agora? Há aqui perto muitas tabernas. Eu, a revolução social, bani 
esse passatempo imoral donde o Estado burguês auferia largos proventos!... E os pros-
tíbulos? Não há aqui prostíbulos? Lá está um... Filhas perdidas, eu venho salvar-vos". 

(Carta a um advogado) 
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MISCELÂNEA 

AS GRALHAS 

.essas malditas importunas que se insinuam entre as linhas e as 
palavras do escrevente para lhe alterar o sentido da escrita ou às vezes para 
fazer jogos de palavras cheios de espírito! Essas bichas também têm abun-
dado nas páginas d'A Ideia. Quase sempre são inofensivas e não chegam 
a perturbar o leitor. Mas aborrecem bastante os redactores, apostados que 
estão em fazer obra primorosa. Porém, quando se é, além de redactor, escri-
turário, administrador, difusor, etc., é a função final de revisor aquela que 
mais sofre: já se conhece o texto de cór, e lá passam as ditas gralhas. Por isso 
pedimos a indulgência dos leitores e dos involuntariamente prejudicados: 
por exemplo, no último número, onde devia vir "Livraria Contra-a-Cor-
rente", saíu... "Contra-a-Vontade"... do que pedimos desculpa aos nossos 
amigos da Rua da Atalaia. Mas com um sorriso nos lábios, tudo passa melhor! 

JOSÉ TA VARES 

José Manuel Tavares de Sousa, tal é o nome verdadeiro do articulista 
que, sob o pseudónimo de Almeida Fernandes, nos enviara o texto que publi-
cámos no último número d'A Ideia com o título "A Questão não é: Não-
-violência ou Terrorismo; mas Estado ou Anarquia. Pela Anarquia!" 

Pois José Tavares foi preso em fins de Outubro do ano passado, na altura 
em que a nossa revista saía a público, pelo que não nos foi possível satisfazer 
o pedido que então nos fez chegar, de que o seu artigo viesse assinado com 
o seu nome verdadeiro. 

Tavares encontra-se agora detido na Cadeia Regional de Leiria, aguar-
dando julgamento, sob a acusação de actos ligados com armas de guerra. 
Tavares é um jovem idealista que, em qualquer circunstância, terá agido com 
intenções revolucionárias, de acordo com as suas convicções. Esperamos que 
o seu caso não venha a funcionar como "expiador" de todas as atribulações 
político-armadas de uma época da história recente portuguesa, só porque ele 
se assume individualmente responsável pelos seus actos, e os anarquistas 
não têm "padrinhos" nem "forças poderosas" que os defendam. 
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SEMANA DE PRESENÇA LIBERTÁRIA 

De 27 de Outubro a 1 de Novembro pp, teve lugar em Alcântara e por 
iniciativa de vários camaradas agrupados em torno do jornal A Batalha, mais 
um conjunto de actividades de propaganda e debate, a que se deu aquela 
designação. 

Na nossa opinião, os debates ficaram aquém do que seria para desejar, 
em virtude das consabidas pechas de improvisação e superficialidade. E 
outras. Mas o teatro e a música tiveram bem maior êxito e, no conjunto, a ini-
ciativa foi bastante positiva, como encontro de pessoas, convivência e pro-
paganda. 

CUSTÓDIO DA COSTA 

Era certamente dos militantes da antiga geração mais conhecidos dos 
novos, pelas suas incansáveis funções de "permanente" da sede d'A Ba-
talha, do 25 de Abril para cá. 

Antigo padeiro, embarcadiço, tarrafalista, foi concerteza um dos me-
lhores representantes daquela inflexibilidade dos anarco-sindicalis tas, de 
velha têmpera, que fez história. 

Com saudade o vimos desaparecer, atingido pela inexorável lei biológica 
que, apesar disso, nunca chega para abafar um sentimento de mal-contida 
revolta. 
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EUROPA 

Não há dúvida que, se a vida da Europa não está marcada pela portu-
guesa, a de Portugal está-o cada vez mais pela da Europa. E o mercado 
comum, mas muito mais do que isso. Para o melhor e para o pior. Até talvez 
para o "teatro de guerra europeu", que é como quem diz, ser alvo de al-
guma(s) bombas nucleares. Mas mesmo abstraindo dessa horrorosa mas não 
impossível eventualidade, o padrão europeu que nos preparam inclui contra-
dições indisfarçáveis. Três exemplos da actualidade: porque será que os 
squatters, os ocupantes de casas vazias holandeses foram levados a tomar 
formas de luta como as que se viram, estragando mesmo a "festa" da nova 
raínha? Porque é que os jovens de Zurique não cedem na sua pretensão de 
gerirem, eles próprios, os seus centros de convívio, a ponto de enfrentarem 
a violenta polícia da pacífica Suiça? Porque é que, apesar da proibição, a 
última grande manifestação anti-nuclear na Alemanha, em Brokdorf, juntou 
cem mil manifestantes, que foi impossível apresentar como marginais? 

Pergunta: 
Será deste tipo a actualidade portuguesa daqui a dez anos? 

ENCONTROS LIBERTÁRIOS 

Entre outros que costumam ter lugar na época de Verão, pedem-nos o 
anúncio das JORNADAS LIBERTARIAS DE LYON (França), a 7 e 8 de Junho 
(para contactos prévios: Librarie La Gryffe, 5 rue S. Gryphe (Tel. 7-8610225) 
e de uma SEMANA DE ENCONTROS INTERNACIONAIS, em data ainda a 
fixar, perto de Ciudad Real (Espanha); contactar, neste caso, o Ateneo Liber-
tário de Puertollano, Calie Pelayo, 2, Puertollano, Ciudad Real. 

FÉDÉRA TION ANARCHISTE FRÁNÇAISE 

Inaugurou a sua nova sede-livraria ("Público"), que se situa agora em: 
145, Rue Amelot - 75011 PARIS - FRANCE (Tel. 33/1/805 34 08). 

MANUEL CLEMENTE MARQUES 

Mais um nosso amigo e camarada cuja notícia do falecimento nos chega 
no momento de encerrarmos esta edição. Trata-se de um antigo trabalhador 
rural, do Ciborro, Montemor-o-Novo, que ainda há poucos meses nos aco-
lhera e connosco mantivera curiosíssima conversa. 
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ISAAC GARCIA BARBA 

A notícia da sua morte, repentina, deixou atónitos todos os que o conhe-
ciam pessoalmente. 

Apenas com 51 anos de idade, espanhol, estabelecido em França, foi 
militante discreto, mas activíssimo, do anarco-sindicalismo de língua caste-
lhana. 

De fraca compleição física, parece que à sua morte se podem ligar, como 
causa longínqua, as torturas sofridas quando da sua prisão em Janeiro de 
1977 em Barcelona, por ocasião de uma "célebre" reunião da FAI, ainda 
considerada clandestina, apesar de já nessa altura a CNT dispôr de acti-
vidade pública. 

Barba viera por duas vezes a Portugal em 74 e 75, em representação 
do movimento espanhol do exílio. 

Aos seus próximos, e em especial à sua companheira, A Ideia exprime 
o seu maior pesar. 

INFLAÇÃO MILITARISTA 

Desta vez queremo-nos referir ao orçamento das contas públicas para 
1981. Com  cerca de 42 milhões de contos para as forças armadas e 18 milhões 
para as forças policiais, o orçamento do governo AD consagra a "parte de 
leão".., aos anjinhos! Para quem quer reduzir o peso dos militares na vida 
portuguesa, não está nada mau. 

E verdade porém que, em matéria de inflação, há sempre os que perdem 
e os que ganham! 

RECUERDO FASCISTA 

Imitando o seu antecessor general José Manuel Pavia que em 1873 dis-
persou as cortes e deu por terminada a primeira República espanhola, Tejero 
Molina, e todos os outros militantes que ficaram na sombra, fizeram viver a 
muitos milhões de pessoas horas que se julgavam já impossíveis. 

Enquanto os "cenetistas" condenados pelo "caso Scala" continuam a 
bradar inutilmente a sua inocência, vai o aparelho de Estado herdado do 
franquismo continuar intacto, com uns ligeiros acertos de "disciplina" e de 
vassalagem ao rei? 
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C.R.LF.A. 

A Comissão de Relações da Internacional de Federações Anarquistas 
tornou público que se realiza em Paris, a 23 de Maio de 1981, uma Confe-
rência Internacional sobre a Repressão que actualmente existe no mundo, por 
responsabilidade dos Estados e do Capital, e em particular sobre aquela que 
atinge os libertários, em Espanha, Itália, América do Sul, Grécia, Irlanda, 
países de Leste, etc.. 

AMNISTIA INTERNACIONAL 

Está em vias de lançamento em Portugal a acção do movimento Amnesty 
International, que defende os direitos humanos mínimos, qualquer que seja 
o quadrante ideológico do perseguido e o do Estado violador. 

Eis uma iniciativa a que os libertários não deverão ficar indiferentes, 
pois que, em muitos pontos, há nítida coincidência de pontos de vista, sejam 
práticos, sejam filosóficos. 

O endereço provisório desta associação é: c/o dr. Alfredo Gaspar, Rua 
Marquês de Fronteira, 82-5.°-Esq. - 1000 LISBOA. 

/ 

LUÍS GONZAGA 

Mais um valioso elemento do antigo movimento anarco-sindicalista 
que desapareceu, após prolongada doença e hospitalização. 

Gonzaga, activo elemento da classe corticeira e do Grupo "Terra e Liber-
dade", do Barreiro, para além de um importante papel desempenhado 
durante muitos anos nas estruturas cooperativas locais, foi dos militantes 
que, após o 25 de Abril, mais se empenhou na reactivação local da propa-
ganda libertária. 
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NO ÚLTIMO SEMESTRE A IDEIA: 

• Foi objecto de uma ampla informação no n.° 9 do boletim do CPCA, Centre 
de Propagande et de Culture Anarchiste, de Vilieneuve St. Georges, 
França. 

• Enviou um comunicado à imprensa sobre o dia 24 de Outubro de 1980, 
jornada mundial de acção e informação para o desarmamento unilateral. 

• Esteve presente, com as suas publicações, na exposição de bibliografia 
das Jornadas Libertárias de Montpellier, em 22/23 de Novembro de 1980. 

• Saudou o anúncio da criação da Liga de Estudos Anarquistas de Portalegre 
(LEAP), cujo contacto é: Joaquim Nicau, Rua da Capela, 47 - 7300 POR-
TALEGRE. 

• Esteve presente no 1.0  Encontro Nacional de Objectores e Objectoras de 
Consciência, em Janeiro último. 

• Enviou mensagem de saudação ao Encontro Hispano-Português de Sala-
manca, em Fevereiro, reunido para debater diversas questões postas pela 
militarização na Península Ibérica. 

ta 

• Enviou carta ao jornal Portugal Hoje, em 10 de Fevereiro de 1981, a pro-
pósito do debate lançado por aquele periódico sobre as armas nucleares 
em Portugal, no sentido de que seja dada a palavra às minorias que sobre 
a matéria têm ideias radicais, e não só às forças políticas. 

NÃO AO MILITARISMO! 

A Ideia publicou mais um desdobrável de propaganda sobre esta ma-
téria, incluindo um alerta aos pais contra os brinquedos bélicos, uma infor-
mação aos jovens sobre a possibilidade de não fazer a tropa, por objecção 
de consciência, e uma reflexão sobre a actual corrida aos armamentos, termi-
nando com o apelo para o desarmamento unilateral e imediato, a abolição 
de todos os pactos militares e a conversão das despesas militares em despesas 
civis e sociais. 

E gratuita a sua distribuição. 
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BIBLIOGRAFIA 

UMA GRANDE OBRA: 

BLACK ROSE BOOKS 

Black Rose Books é o nome de uma editora libertária canadiana, do 
Quebec, que desde há anos vem efectuando um importante e incansável 
labor editorial, ao publicar alguns dos melhores textos políticos e socio-
lógicos actuais, bem como clássicos do anarquismo. 

Edita igualmente o periódico trimestral Our Generation (an independent 
radical journal), desde 1961, o que significa um esforço de persistência e 
maturidade incontestável. 

Por isso, e porque poderá haver leitores interessados, indicamos segui-
damente as suas publicações disponíveis, segundo o catálogo que acabam 
de nos enviar. O preço é referido em dólares canadianos. 

TOWARD AN ECOLOGICAL SOCIETY - Murray Bookchin 	 $ 8,95 
LOUISE MICHEL - Edith Thomas $ 9,95 
STATISTICS FOR SOCIAL CHANGE - Lucy Horwitz & Lou Ferleger $12,95 
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ANARCHIST ORGANISATION (The History of the F.A.L.) - Juan Gómez 
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- Pierre Valliêres $ 8,95 
NO NUKES (Everyone's Guide to Nuclear Power) - Anna Gyorgy et.al . $12,95 
COMMON SENSE FOR HARD TIMES - Brecher & Costeilo $ 8,95 
SCIENCE & LIBERATION - ed. Rita Arditti, Pat Brennan & Steve 

Cavrak $ 8,95 
CRITICAL TEACHING AND EVERYDAY LIFE - Ira Shor $ 8,95 
THE SUN BETRAYED (A Study of the Corporate Seizure of U.S. 

Solar Energy Development) - Ray Reece $ 8,95 
INDIGNANT HEART (A Black Worker's Journal) - Charles Denby $ 8,95 
SOCIAL AND SEXUAL REVOLUTION (Essays on Marx and Reich) 

- Berteli Oliman $ 8,95 
BETWEEN LABOR AND CAPITAL - ed. Pat Waiker $ 8,95 
THE POLITICS OF EUROCOMMUNISM - ed. Cari Boggs & David Plotke $ 9,95 
.ECOLOGY AS POLITICS - André Gorz $ 9,95 
BAKUNIN ON ANARCHISM - ed. Sam Dolgoff $ 8,95 
CHINA (The Revolution is Dead - Long Live The Revolution) 

- ed. The 70's, intr. Kan San $ 6,95 
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SELF-MANAGEMENT (An International Perspective) - ed. Centro 
Studi Libertari O. Pinelli &InterroRations $ 9,95 

TRILATERALISM (Elite Planning for World Management) 
- ed. Holly Sklar $12,95 

PRISONS IN CANADA - Luc Gosselin $ 9,95 
THE ECONOMY OF CANADA (A Study of Ownership and Control) 

_ Jorge Niosi(2.a ed.) $ 7,95 
THE CITY AND RADICAL SOCIAL CHANGE - ed. Dimitrios Roussopoulos $ 8,95 
IS THE CANADIAN ECONOMY CLOSING DOWN? - ed. Fred Caloren $ 695 
THE TRADE UNIONS AND THE STATE - Walter Johnson $ 6,95 
THE POLITICS OF URBAN LIBERATION - Stephen Schecter $ 6,95 
NATIONALISM AND THE NATIONAL QUESTION - Jacques Dofny & 

Nicole Arnaud $ 6,95 
ESSAYS ON MARX'S THEORY OF VALUE - Isaak IIlich Rubin $ 3,95 
DEMOCRACY AND THE WORK PLACE - Harold B. Wilson (2.' ed.) $ 7,95 
THE QUÉBEC ESTABLISHMENT (The Ruling Class and the State) 

-PierreFournier(2.'ed.) $ 7,95 
THE POLITICAL ECONOMY OF HUMAN RIGHTS: - Noam Chomsky & 

Edward S. Herman 
- Vol. 1: The Washington Connection and the third World Fascism $ 9,95 
- Vol. II: After the Cataclysm: Postwar Indochina and thc Reconstruction 

of Imperial Ideology $ 9,95 

LAW AND THE POOR IN CANADA - ed. Herbcrt Marx & Irwin Cotler $ 5,95 
WORKING IN CANADA - cd. Walter Johnson $ 3,95 
WORLD INEQUALITY - ed. Immanuel Wallerstein $ 3,95 
THINGS WICH ARE DONE IN SECRET - Marlene Dixon $ 7,95 
CANADA AND RADICAL SOCIAL CHANGE - ed. Dimitrios Roussopoulos $ 2,95 
QUÊBEC LABOUR - pref. Marcel Pépin, ant. pres. C.N.T.U. (2.' ed.) $ 3,95 
THE GENOCIDE MACHINE IN CANADA (The Pacification of thc North) 

- Robert Davis & Mark Zannis $19,95 
THE POLITICAL ECONOMY OF THE STATE (Canada/Québcc/USA) - ed. 

Dimitrios Roussopoulos $ 2,95 

PORTUGAL (The Impossible Revolution?) - Phil Mailer $ 6,95 
THE RUSSIAN TRAGEDY - Alcxander Berkmann $ 4,95 
DURRUTI: THE PEOPLE ARMED - Abel Paz $ 7,95 
THE UNKNOWN REVOLUTION 1917.1921 - Voline $ 7,50 
THE BOLSHEVKS AND WORKERS' CONTROL 1917-1921 - Maurice 

Brinton $ 2,95 
A PRIMER OF LIBERTAR1AN EDUCATION - Joel Spring $ 3,95 
THE STATE - Franz Oppenheimer $ 3,95 
THE POLITICS OF OBEDIENCE (The Discoure of Voluntary Servitude) 

- Etienne de Ia Boétie $ 2,95 
THE IRRATIONAL IN POLITICS - Maurice Brinton $ 2,45 

MOTHER WAS NOT A PERSON - ed. Margret Andersen (2.a ed.) $ 3,95 
QUEBEC AND RADICAL SOCIAL CHANGE - ed. Dimitrios Roussopoulos $ 3,95 
THE BITFER THIRTIES IN QUËBEC - Evclyn Dumas $ 3,95 
LET THE NIGGERS BURN! (Racisin in Canada) - ed. Dennis Forsythe $ 2,45 
CIVIL DISOBEDIENCE (Theory and Practice) - Christian Bay & 

Charles Waiker $ 2,95 
MEXICO (Land and Liberty) - Ricardo Flores Magon $ 4,95 
POST.SCARCITY ANARCHISM - Murray Bookchin (7.' ed.) $ 6,95 
THE CUBAN REVOLUTION (A Critica! Perspective) - Sam Dolgoff $ 6,95 



THE ANARCHIST COLLECTIVES (Worker's Self-Management in Spain, 
1936-39) -'ed. Sam Dolgoff 	 $12,95 

THE KRONSTADT UPRISING - Ida Mett (2.a  ed.) 	 $ 1,45 

Os pedidos ou outros contactos com estes amigos devem ser feitos para: 

BLACK ROSE BOOKS LTD. 
3981 Boulevard St. Laurent —4 th. floor 
MONTREAL H2W 1 5Y, Québec, CANADA 

Vf clivagens 

DAVID COOPER 

GRAMÁTICA 
DA VEDA 
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Nota de Leitura 

GRAMÁTICA DA VIDA, 

de David Cooper 

Dedicado "aos que hão-de sobreviver e aos que já sobrevivem às suas 
mortes. A todos os inúmeros revolucionários anónimos, loucos poetas e 
poéticos loucos do mundo que nunca hão-de submeter-se", apareceu nas 
livrarias no princípio deste ano a edição portuguesa (a 2•a,  por sinal) de Gra-
mdtica da Vida, de David Cooper. 

Um dos fundadores da chamada anti-psiquiatria, Cooper escreveu esta 
obra, não para "decifrar soluções, mas antes procura sugerir uma gramática, 
ou talvez uma série de gramáticas de uma natureza tal que as "regras" 
convidassem o leitor a infringi-Ias, a fim de elaborar estruturas de expe-
riência progressivamente independentes. 

As gramáticas da vida dizem respeito aos modos de estruturar o risco em 
cada situação da vida, e com toda a lucidez. Nada arriscar é segurança 
suicida da tranquilidade pessoal. 

O risco consiste em assumir as responsabilidades quando não há mais 
alternativas". 

Assim Cooper, nos vários capítulos deste livro, aborda o acto político, 
o problema da "vigilância" do orgasmo, as experiências com droga e por fim 
a própria anti-psiquiatria. 

O "tratamento" (se é que se pode utilizar este termo) dos diferentes 
assuntos é feito de uma forma "subversiva", levantando-se os problemas, 
não indicando qualquer solução e deixando ao leitor a responsabilidade de 
reflectir e responder, se é que existem respostas às questões levantadas. 

E por assim dizer e tanto quanto sentimos, um livro aberto, um diálogo 
por vezes incómodo, em que Cooper aborda "com" o leitor o que de mais 
profundo existe em cada um de nós. 

Em suma um "diálogo-livro" sobre o mundo e as coisas. 

Conceição Vieira 
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LEITURAS QUE SE SUGEREM 

Suplementos à revista A IDEIA: 

• Bakunine: Federalismo - A Associação dos Irmãos 
Internacionais 	 10 Esc. 

• O Escdndalo da Humanidade 	 Grátis 
• Anarquia madein U.S.A. 	 Grátis 
• Anarquismo, terrorismo e individualismo 	 Grátis 
e Alternativa Imediata: Um Programa Liberta'rio 	 20 Esc. 
e Não ao militarismo 	 Grátis 

EDITORA SEMENTEIRA, scarl: 
(Apartado 3122 - 1303 Lisboa Codex) 

• Modesto: Páginas do Meu Caderno (Poesia) 	 20 Esc. 
• MAIO 68: textos e cronologia 	 30 
• E. Rodrigues: O Despertar Operdrio em Portugal 

(1834-1911) 	 240 
• Os Anarquistas e os Sindicatos (Portugal, 1911-1922) 	270 

Serviço de livraria do jornal A BATALHA: 
(Apartado 5085 - 1702 Lisboa Codex) 

e Reis Sequeira: Relembrando e Comentando. Memórias 
de um operdrio corticeiro 180 Esc. 

• A. Tomás Aquino: Memórias das Prisões Atldnticas 180 
• O 18 de Janeiro de 1934 
e 

80 
J. Oiticica: A Doutrina Anarquista ao Alcance de 

Todos 55 
e R. Rocker: Porque sou Anarquista 20 
e M. J. Sousa: O Sindicalismo em Portugal 50 
• J. Lima Alves: Cerimonial para um Massacre 30 
e A Miséria no Meio Estudantil 30 
e André: Texto de Combate ao Quotidiano de Miséria 30 
e Quem nos Protege dos nossos Protectores? 12,5 
e Tecnologias Alternativas e Vida em Comunidade 10 
e Vacinas em Tribunal 25 
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Serviço de livraria do jornal ~ANARQUISTA: 
(Apartado 40 - 2801 Almada Codex) 

• E. Rodrigues: ABC do Anarquismo 	 50 Esc. 
• Breve História do Pensamento e das 

Lutas Sociais em Portugal 	 80 
• Deus Vermelho 	 80 
• J. Chueca: Como ~ser Anarquista? 	 15 
• A. Botelho: Da Conquista do Poder 	 15 
• Kropótkine: A MoralAnarquista 	 10 
• S. Faure: Doze Provas da Inexistência de Deus 	 10 

Malatesta: Solução Anarquista para a Questão Social 	10 

OS ANARQUISTAS E OS SINDICATOS 

(Portugal, 1911-1922) 

Já está em circulação o segundo livro de Edgar Rodrigues, dos quatro 
que a Editora Sementeira irá publicar referentes à história do anarquismo 
em Portugal. 

As 300 páginas que compõem este livro encerram importantes docu-
mentos sobre a fase ascensional do movimento operário anarco-sindicalista. 
Os pedidos podem ser feitos para: 

Editora Sementeira - Apartado 3122— 1303 Lisboa Codex. 
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CONTAS D' A IDEIA 

RESUMO DOS BALANÇOS - 1974 a 1979 

(volume de dinheiros movimentados) 
em França: 

1974/1975 	 5.230,82F.F. = 26.000$00 

em Portugal: 
1974/1975 	................................................... 30.857$60 
1976 	 ......................................... 30.126$70 
1977 	 ............................................. 32.490$10 
1978 	 ......................................... 30.781$80 
1979 	 ............................................ 45.383$60 

BALANÇO DO ANO DE 1980 

Despesas: 

Composição e impressão d'A Ideia 	.................... 93.250$00 
Expedição d'A Ideia 6.251$90 
Custo de outras publicações de conta própria 1.820$00 
Liquidação de publicações à consignação 258$00 
Quotizações e donatívos 1.700$00 
Despesas gerais (correspondência, etc.) 1.300$50 
Outras despesas 5.115$00 

Total ................... 115.695$40 

Receitas: 

Assinaturas 	........................................ 16.402$20 
Vendas d'A Ideia 	 27.198$50 
Vendas de outras publicações de conta própria 	930$00 
Vendas de publicações à consignação 	 $ 
Quotizações (dos próprios) 	.. ....................... 48.050$00 
Donativos (de simpatizantes) 	.......................... 19.212$00 
Outras receitas 	...................................$ 

Saldo de 1979 	 1.188$70 

Total ................... 113.981$40 

SALDO para 1981 ................... - 1.714$00 
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SUMÁRIO 

RÉSUMÉ 

Ce número - double - annonce comme thème central les rapports 
entre "révolution-réforme-utopie", traités dans les articles de Nico Berti 
(à propos du révolutionnarisme post 1968), de Murray Bookchin (l'avenir du 
mouvement anti-nucléaire) et de João Freire (sur Kropotkine). 

Au-delà de ce corps central, nous trouvons des travaux de nature di-
verse, teis Ia chronique du Brésil de Edgar Rodrigues, un article sur l'Uni-
versité de André Bandeira, ou le commentaire de Emídio Santana sur notre 
"Programme libertaire". 

Les thèmes historiques et litéraires sont aussi présents. Et le lecteur 
pourra encore trouver l'ensemble de textes et d'informations que, comme 
d'habitude, Ia révue véhicule toujours. 



SUMMARY 

This double number presents as the main theme, the relationship among "Revo-
lution-Reformation-Utopy", which is treated in the articles by Nico Berti (with vegaad 
the revolutionarism post 1968); by Murray Bookchin (the future of the anti-nuclear power 
movement) and by João Freire (on Kropotkine). 

Besides of this main body, we will find various articïes sucke as the cronic from Brasil, 
by Edgar Rodrigues, an article on the University by André Bandeira and the comment 
made by Emídio Santana about our "Libertarian Prograrnme". 

The historical and literarian themes are also treated in this number. The reader caw 
also find the usual miscellaneous, information, which, this review uses to provide. 

RESUMO 

La nuna numero - duobla - prezentas, kiel centra temo, rilatojn inter "revolucio - 
reformo - utopio", kio estas pritraktata en Ia artikoloj de Nico Berti (pri Ia revoluciismo 
post Ia jaro 1968), de Murray Bookchin (Ia estonteco de Ia kontraú 'nuklea movado) kaj de 
João Freire (pri Kropotkino). 

Krom estas legeblaj diverskarakteraj verkoj, kiel kroniko pri Brazilio de Edgar Ro-
drigues, artikolo ri Ia Universitato de André Bandeira kaj Ia komentoj de Emídio Santana pri 
fia "Liberecana Programo". 

Historiaj kaj beletraj temoj ankaú 'guas suf1an spacon. La interesatoj povos trovi 
miks4on cl tekstoj kaj diversajn informojn, kiujn, kiel kutime Ia revuo malavare prezentas 
al Ia legantaro. 



Paulo Guimarães
MOSCA




