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Com este presente número o Miguel Serras Pereira passou a 

exercer as funções de director de A Ideia. Ao cabo de mais de quinze 

anos - se não no exercício formal da função, pelo menos como anima-

dor - e ((consciencia vigilante)) deste grupo editorial - é chegado o 

momento de deixar a primeira linha. Razões de ordem interna ao grupo, 

e também minhas, particulares, determinaram que fosse agora a altura 

de uma tal ocorrência - acontecimento, afinal de contas, normal na 

vida de qualquer iniciativa colectiva. 

Do melhor e do pior que foi realizado, muito ficou com a marca 

da minha intervenção, e disso assumo a inteira responsabilidade. Mas 

desejo declarar que a obra produzida foi, desde o início, o resultado 

de um esforço colectivo, onde, não obstante, cada um pôde sempre 

manter a sua individualidade própria. 

Julgo que nada de fundamental separa as minhas ideias e aspi-

rações das do Miguel Serras Pereira. Mas é natural que a orientação 

que ele não deixará de imprimir à revista potencie novas possibilidades 

de desenvolvimento e de maior influência no meio em que nos inse-

rimos. São esses os meus votos, neste momento. Ele e toda a equipa 

de queridos amigos que prosseguem esta empresa sabem que conti-

nuam a contar com o meu apoio, ajuda e solidariedade. 

Jogo Freire 
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EDITORIAL 

Como os leitores de A Ideia se terão apercebido através de alguns 
textos publicados nos últimos números da revista, iniciou-se desde há 
algum tempo entre o colectivo por esta responsável, alargando-se ao 
conjunto da Cooperativa A Sementeiro, um intenso debate interno sobre 
as perspectivas e critérios que devm caracterizar uma intervenção liber-
tária na sociedade actual. 

Na sequência desse debate, o colectivo responsável pela edição 
de A Ideia decidiu elaborar uma nova plataforma editorial que a 
seguir publicamos e cujos pontos principais seria redundante repe-
tir aqui. 

Ao longo do mesmo processo João Freire demitiu-se das funções 
de director da revista, que ocupou durante anos e desde o início da 
sua publicação, sempre animado por um espírito de liberdade ao qual 
só nos resta prestar homenagem e continuarmos fiéis, nesta nova fase 
da vida de A Ideia. 

Houve igualmente alterações na composição da redacção da re-
vista e encontra-se em curso o processo de admissão de novos sócios na 
cooperativa A Sementeiro, em vista ao alargamento da sua capacidade 
de intervenção. 

O director de A Ideia é doravante Miguel Serras Pereira, sendo, 
no entanto, conveniente assinalar que continuarão a ser o conjunto da 
redacção e, em última instância, todo o colectivo da Sementeiro os res-
ponsáveis máximos pela orientação da revista. 

Contribuir para o desenvolvimento de um movimento de opinião 
libertário, capaz de marcar a sociedade em que vivemos, combater o 
poder hierárquico e lançar os fundamentos de uma cidadania alterna-
tiva, é para nós a tarefa principal. Sendo assim, os leitores não estra-
nharão que assinalemos com especial destaque neste editorial o pequeno 
dossier sobre o Leste que se publica neste número de A Ideia. Com  
efeito, a crise do «socialismo real)) confronta-nos brutalmente, por uma 
via ou outra, com todos os grandes problemas das sociedades contem-
porâneas, à escala do planeta, e é o futuro do mundo inteiro, que sob 
aspectos decisivos, se joga nas suas repercussões ainda em aberto. 
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NOVA PLATAFORMA EDITORIAL 

A Ideia é uma revista de reflexão e crítica de orientação liber-
tária. Assim, pretende, através desta plataforma editorial, propor-se 
como ponto de encontro, debate e articulação de todas as tradições e 
tomadas de posição actuais que visem contribuir para a instauração de 
uma ordem social auto-governada mediante a participação igualitária de 
indivíduos livres e solidários. 

A liberdade e a justiça que são os fins de tal projecto libertário 
terão, para efeitos práticos, que ser definidas aqui em termos muito 
gerais: liberdade igualitariamente exercida de decidir como se traba-
lha, se habita, convive e vive, implicando a auto-organização a partir 
da base do conjunto da vida social, bem como a auto-limitação institu-
cional do âmbito do que é público e passível de decisão colectiva, sendo 
a salvaguarda da irredutível singularidade dos indivíduos um dos valo-
res colectivos fundamentais; justiça garantida tanto pela igual partici-
pação de todos na definição das normas que os vinculam como pela pos-
sibilidade aberta a cada um de propor a alteração das normas existentes. 
A liberdade e a justiça assim entendidas são também condição e con-
teúdo da luta pela paz que foi sempre um empenhamento distintivo da 
melhor tradição libertária. 

Na qualidade de revista crítica assim definida, A Ideia pre-
tende igualmente manter as suas páginas abertas àqueles que, não se af ir-
mando embora libertários, estejam empenhados em contribuir para 
o debate em torno da construção de formas comunitárias assentes nos 
princípios da emancipação colectiva e da autonomia individual. Esta 
perspectiva libertária significa também defender o primado do diálogo 
sobre a autoridade hierárquica e a violência, e até, mais do que só 
isso, reconhecer na abertura de um espaço dialógico colectivo e público, 
a que todos tenham igual acesso, uma das fundamentais condições neces-
sárias da afirmação da liberdade e da justiça de que atrás falámos. 

Revista política, uma vez que aposta na reinvenção da cidade 
humana, A Ideia não pode ser apenas isso para o ser bem. Deste modo, 
as suas páginas tentarão reflectir criticamente acerca do conjunto das 
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NOVA PLATAFORMA EDITORIAL 

questões que se colocam no mundo contemporâneo em todas as dimen-
sões da nossa existência, repercutindo-se de uma maneira ou de outra 
na vida de todos os dias, sem esquecer que o terreno do quotidiano é o 
ponto de partida e o alvo decisivos da acção e do pensamento libertários. 

Quanto ao modo de funcionamento da revista e às normas de 
colaboração, a orientação geral de A Ideia cabe, colectivamente, à 
comissão de redacção e ao colégio dos colaboradores permanentes, com-
petindo no dia a dia as decisões sobre a publicação de textos, arranjo 
gráfico, etc., à comissão de redacção. A responsabilidade pelo editorial 
e pelos escritos não assinados (ou assinados por um pseudónimo evi-
dente) pertence moralmente à comissão de redacção e, por força da lei 
ao director. A responsabilidade dos artigos assinados cabe em exclusivo 
aos seus autores. 

De acordo com o que já foi dito, A Ideia agradece todas as pro-
postas de colaboração que lhe sejam enviadas, comprometendo-se a 
apreciá-las com a devida atenção. No entanto, os originais não-solici-
tados que não forem objecto de publicação não serão devolvidos. Por 
regra, as propostas de colaboração enviadas para A Ideia deverão ter 
um máximo de dez/doze páginas dactilografadas a dois espaços, sendo 
acompanhadas pela identificação dos seus autores. As colaborações não 
são remuneradas. 



DOSSIER 

A crise do «socialismo real)) 

A vaga de fundo que ameaça submergir os diversos países da 
esfera do imperialismo de Moscovo, gémea da que abalou o sub-impe-
rialismo do império de Pequim com o trágico desfecho provisório que 
se sabe, tem merecido toda a atenção empenhada dos colaboradores 
de A Ideia. 

Com efeito, para além de outros aspectos de decisiva importância 
histórica, a crise do Leste interpela-nos profundamente quanto ao ((lado 
de cá)), suscitando tomadas de posição políticas cujas explícitas ou im-
plícitas consequências locais devemos pensar e assumir. 

No intuito de contribuir para o lançamento de um debate alar-
gado sobre os problemas em causa - debate que é vital para manter 
e desenvolver tudo o que a favor da emancipação individual e colectiva 
vai mexendo entre nós -, decidimos consagrar boa parte deste número 
da revista à recolha de algumas opiniões, vindas de pessoas de quadrantes 
diferentes, acerca da crise do ((socia1imo real)) e das suas repercussões 
para lá das fronteiras que circunscrevem - ou circunscreveram - a 
sua esfera de domínio. Se a leitura dos textos dos inquiridos que acei-
taram responder ao nosso questionário poder ajudar os leitores de 
A Ideia a reflectirem por conta própria sobre os problemas levantados 
e a tirarem dessa reflexão novas ideias, teremos cumprido o nosso 
objectivo. 

QUESTIONÁRIO 

- Quais os aspectos principais e mais significativos da crise do 
chamado ((socialismo real)), quer em termos de génese quer em termos 
de futuro? 

- Que conclusões políticas - organizativas e teóricas - se 
devem extrair da crise, tanto no que ao plano interno da região portu-
guesa se refere, como no plano internacional? 
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José Barreto 

O fim duma utopia? 

Nas numerosas análises que vão surgindo sobre as transformações 
ocorridas a Leste proclama-se insistentemente o fim de várias coisas, 
amiúde contraditórias, por vezes intrigantes. Com  a maior frequência 
diagnostica-se o fim do comunismo. Para os mais ousados, se bem que 
não insuspeitos, é o socialismo, todos os socialismos cpie estão definiti-
vamente desacreditados. Há quem relativize a coisa, condenando o 
((socialiSmo real)) - e absorvendo, talvez, o dos livros. Espíritos selec-
tivos garantem que é apenas o fim do estalinismo, mas outros invocam 
as origens deste e recuam até ao leninismo ou ao marxismo. Muitos 
são os que preferem falar do fim duma utopia, amplo conceito que 
deve abranger em si todos os ismos anteriores e ainda lhe há-de sobrar 
espaço para outros. Os mais optimistas, enfim, acham que se anuncia 
o fim das ideologias - e que a política regressa, porventura, a um 
modelo plenamente natural, liberto das especulações da razão, como 
se dizia no século xviii. 

Poderia obstar-se a tudo isto pie nunca houve apenas um socia-
lismo, mas sim muitos e muito diversos, antes e depois de Marx. Que 
o estalinismo estava para o marxismo como o Manual dos Inquisidores 
para o Evangelho segundo S. Mateus. Que o ((comunismo reformista)) 
que se foi instalando desde os anos 50-60 em vários países do Leste e, 
depois, na própria China, já pouco tinha a ver com os padrões estalinis-
tas propriamente ditos. Que a social-democracia, viva e actuante em 
algumas das sociedades mais desenvolvidas de hoje, é um ramo do 
socialismo com o mesmo direito que o leninismo. Que é sempre arris-
cado passar certidões de óbito a ideais, incluindo o ideal comunista. 
Que a extinção das ideologias é ela própria uma ideologia de longas 
barbas brancas. E assim de seguida. 

De entre todas, gostaria de deter-me a contemplar aquela tese, 
muito divulgada, segundo a qual a cadeia de acontecimentos precipi-
tados a partir de Moscovo por Gorbatehov significariam ou culmina-
riam o fim duma utopia. Ideia simples, sedutora, pronta a consumir, 
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JOSÉ BARRETO 

Óptima para discursos ide estadistas mais ou menos democráticos, mais ou 
menos liberais, com os pés bem assentes na terra. 

Para começar, o conceito que tenho dos utopistas não me sugere 
nada de familiar com a imagem que possuo de Estaline, Trotsky, 
Khrutchov, Brejnev, Andropov, Mao Tsé-Tung, Ten Hsiao-ping, Tito, 
Jaruzelski, Kádár, Husák, Honnecker, Álvaro Cunhal e Ceausescu. 
Também não tenho Marx na conta de utopista - nem com a influência 
que Saint-Simon, Fourier ou Considérant exerceram sobre ele, O Lenine 
utópico que queria tornar acessíveis as tarefas de gestão e de governo 
a todos os cidadãos não resistiu ao Lenine ((científico)) que queria 
organizar a economia e a sociedade segundo os modelos autoritárioos dos 
caminhos de ferro, dos correios e de Taylor. Houve decerto muitos 
espíritos utópicos temporariamente envolvidos, mobilizados, fascinados 
pela mitologia da revolução proletária. Nos começos da revolução 
soviética, ainda se encontravam aqui e acolá cintilações de genuina 
invenção e experimentação utópica. Depois tudo desapareceu na vora-
gem do realismo estalinista. 

Mas o que faz com que se desate, hoje a tratar de utopias regimes 
ditatoriais que duram há 80 ou 40 anos? Será o facto de esses regimes, 
prostrados na mais completa estagnação, se estarem a extinguir - pro-
vando isso a inexequibilidade dos seus programas originais? Em todo 
o caso, o fiasco é um critério errado do utópico. Nem todos os projectos 
inviáveis são utopias, nem todas as utopias são projectos inviáveis. Voar 
era utópico no tempo de Leonordo da Vinci, temerário no século xviii, 
corajoso no século xix, mas banal nos dias de hoje. Houve muitas 
utopias com futuro, como a independência da América, os descobrimen-
tos portugueses, a semana de trabalho de 40 horas, a viagem à Lua, 
o sufrágio universal. Pelo contrário, se os programas de Lenine, Esta-
liné, etc., conduziram em linha recta à liquidação, gorbatchoviana, é 
porque tinham cada vez menos futuro. 

O 'marxismo foi a aplicação de métodos supostamente cientí-
ficos a uma análise dinâmica das sociedades, na tentativa de responder 
à pergunta: o que faz evoluir as relações sociais e em que direcção? 
A prioridade conferida a esta questão radicava numa concepção mate-
rialista da História e na postura coerentemente anti-utópica do pen-
samento de Marx. Nada de mais estranho ao método de Marx que a 
démarche inventiva, imaginativa e experimentalista dos projectistas 
da sociedade futura. Marx tanto ridicularizava os ((insípidos)) refor-
madores que queriam introduzir pequenas inovações imaginosas no corpo 
da sociedade burguesa como os ((fantasistas)) que concebiam modelos 
ideais de sociedade futura e, em função desses modelos, traçavam o 
caminho a percorrer. A técnica privilegiada de Marx, ao invés, foi 
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DOSSIER 

a extrapolação, a projecção no futuro das supostas grandes tendências 
evolutivas observadas entre o passado e o presente. Para se construir 
o futuro da sociedade não era necessário inventá-lo nem experimen-
tá-lo, bastaria apenas reconhecer e adoptar as tendências em gestação 
no ventre do capitalismo mais desenvolvido. 

Muitos dos falhanços do marxismo, razoavelmente visíveis já 
antes da Revolução de Outubro, foram erros de prognóstico: tendên-
cias que não se confirmaram, cataclismos que não se produziram, evo-
luções que tomaram um sentido muito diverso. Erros resultantes de 
apreciações deficientes, mas também de dados e acontecimentos impre. 
vistos e largamente imprevisíveis. Por ironia, os regimes que no nosso 
seculo se reclamaram do marxismo foram a realização de algumas das 
mais sinistras profecias de Marx sobre o... capitalismo. Onde foi levada 
mais longe a proletarização da sociedade, transformando-se em massas 
de assalariados dependentes e espoliados todos os anteriores estratos 
sociais? Onde obstaram mais flagrantemente as relações sociais ao 
desenvolvimento livre e harmonioso das forças produtivas? Onde teve 
lugar o mais violento processo de acumulação e concentração do capi-
tal, através duma inédita expropriação de todos os bens físicos e 
morais, de todos os direitos e liberdades da população? 

Os grandes arquitectos do ((socialismo real)) interpretaram, decer-
to. o marxismo segundo as conveniências e contingências do seu exer-
cício do poder. Transformaram-no em programa de via única, ((reno-
vando-o)) e ((actualizando-o)) em doses amplamente mortíferas. Num 
ponto seguríssimo, porém, mantiveram-se fiéis a Marx: a recusa mate-
rialista das utopias. Nenhum deles deu um passo que não procurasse 
submeter-se às leis férreas do desenvolvimento económico e social, que 
não se conformasse aos modelos pré-existentes, marxianamente colhidos 
no legado do possado capitalista ou, à míngua deste, copiados dos 
países capitalistas mais desenvolvidos. 

O amanhã radiante da sociedade comunista nunca passou duma 
abstracção vaga, prudentemente colocada nos confins do horizonte, atrás 
do sol poente. A construção das bases materiais ocupou a tempo 
inteiro todos os regimes de inspiração soviética. As ((originalidades)) 
que introduziram (incluindo uma versão militarizada da planificação 
económica) resultaram sobretudo da infinita centralização do poder, 
da gestão da penúria por eles próprios provocada e das potencialidades 
abertas pela extrema depreciação do factor trabalho, reduzido ao 
estatuto da servidão. Outras originalidades, como o poder dos sovietes, 
não duraram mais que um breve instante de transição. Todas as ilusões 
de disseminação do poder morreram prontamente nas mãos de sensatos 
e inamovíveis educadores do povo. 
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JOSÉ BARRETO 

Do cristalino marxismo teórico ao totalitarismo estalinista e 
às versões mais recentes de ((comunismo reformista)) não há, talvez, 
linha de coerência mais rigorosa que a da obsessão anti-utópica. Apenas 
um sonho impossível alimentou o ((socialismo real)): o de construir 
uma sociedade nova adoptando o lado bom do capitalismo e recusando 
o mau. Para mais não deu o engenho utópico dos seus líderes. Do lado 
bom acabaram realizando muito pouco, mas no mau e no péssimo foram 
inexcedíveis. O epílogo, que já se vai desenhando, será a adopção de 
ambos os lados do capitalismo. Como diria Marx, se lhe apetecesse 
ironizar: não vai ser necessário inventar nada, bastará apenas rematar 
o percurso percorrido até hoje pelo ((socialismo real)). 

A utopia só prolifera, só desafia a inércia e adivinha o futuro 
em clima de liberdade, isto é, de indeterminação desse futuro: livre 
invenção, livre iniciativa, livre experiência, livre falhanço, livre sucesso. 
Os regimes do Leste extinguem-se por falta de liberdade e de utopia. 

O mundo da era pós-Gorbatchov será muito provavelmente um 
mundo melhor. Mais uniformizado, sem dúvida, no plano das estru-
turas políticas e económicas: cada vez mais um sistema de democracia 
e um sistema de mercado. Mas uma vez estancada a sementeira plane-
tária de ogivas nucleares e a sangria dos orçamentos de defesa, não 
haverá saudosismo da antiga emulação Leste-Oeste. O confronto do 
((niundo livre)) e do «campo socialista)) sempre tendeu a expressar-se 
privilegiadamente no braço de ferro armamentista e na guerra. A paz 
perpétua, velha utopia de um mundo sem guerras, poderá agora ficar 
mais próxima do pie nunca. 

Os valores da igualdade, do colectivismo e da solidariedade, tão 
desacreditados neste fim de século, nem por isso deixarão de conti-
nuar a competir com os valores do individualismo. Bem comum e 
liberdade não coexistirão sem conflito. Os direitos do homem e dos 
povos não se resignarão à lei do mais forte. A inovação continuará 
a opor-se à tradição, a razão ao preconceito, o sonho à necessidade. Não 
haverá tréguas. A crise dos regimes do Leste em nada afectará as forças 
do progresso social e humano. Pelo contrário, a se2urança e o desanu-
viamento planetário só poderão favorecê-las. A começar nas próprias 
sociedades ocidentais. 
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João Martins Pereira 

O conceito de ((partido de vanguarda» 
está moribundo 

1. A primeira observação que me ocorre é a de que a teoria 
marxista da necessidade da revolução proletária, contrariamente ao 
que é corrente hoje ouvir dizer, pode ter sido posta em causa pela não-
-revolução nos países capitalistas, mas não pelo patente fracasso a que 
teria sido sujeita nos países do ((socialismo real)). De facto, em nenhum 
desses países se chegou a verificar um afrontamento final entre capita-
listas e proletários, em que desembocasse o exacerbar das contradições 
entre ((forças produtivas)) e ((relaçoes de produção)) - e só isso seria 
uma ((revolução marxista)), isto é, conforme com os pressupostos teóricos 
do marxismo. 

A revolução original (1917) fez-se num país pouco industriali-
zado, sem condições reais para que um proletariado industrial consciente 
e combativo pudesse tomar o poder. Não é por acaso que os grandes 
debates nos anos 20 se situaram sempre em torno da questão campo-
nesa. A agravar o problema, a guerra civil e a guerra exterior impu-
seram, à partida, uma ditadura (como, aliás, sucedeu sempre, de forma 
mais ou menos disfarçada, em qualquer país capitalista em guerra) 
que a questão camponesa, e a morte de Lenine, ajudaram a eternizar. 
E convém não esquecer que a política que Estaline pôs em prática nos 
últimos anos da década foi muito próxima da que preconizara Trotsky 
(para quem a acumulação primitiva socialista teria de se fazer à custa 
dos campos, reconhecimento tácito de que o atraso industrial era insu-
ficiente para suportar uma autêntica revolução proletária). Recorde-se, 
enfim, que o ((sagrado)) princípio da revocabilidade de qualquer ((dele-
gado)) popular (representante eleito pelas bases, deputado, dirigente, 
etc.) a todo o momento, em que deveria assentar qualquer (teórica) 
((democracia revolucionária)), nunca ali foi posto em prática. 

Quanto aos outros países do ((socialismo real)), sabe-se bem que 
em nehum deles se processou sequer qualquer simulacro de revolução, 
e que a génese dos seus regimes supostamente socialistas decorreu, no 
essencial, de uma partilha de zonas de influência no pós-guerra. 
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Em poucas palavras, pode dizer-se que, independentemente agora 
de se ser ou não marxista, o ((socialismo)) em todos esses países nasceu 
torto, porque nasceu de cima. Criou-se um novo Estado que, em lugar 
de inscrever no seu programa o seu próprio declínio, se consolidou cada 
vez mais, ao ponto de se tornar tentacular, totalitário. A crise do 
((socialismo real)) não é uma crise do socialismo. 

Em termos de futuro, parece claro que a (transição para o capi-
talismo)), que parece inequivocamente desenhar-se, será talvez ainda 
mais difícil do que qualquer transição para qualquer socialismo que se 
possa imaginar. A ((despianificação)) será um processo de tal forma com-
plexo, que se criarão tensões extremas em todos os pontos do sistema 
económico-social: basta pensar nos efeitos da transformação dos preços 
planificados em preços de mercado. Cada indivíduo, passada a embria-
guez dos primeiros tempos, e perante a crescente evidência de tais efeitos 
(desemprego, inflação,dcsigualdades sociais, as guerrilhas partidárias, 
as ((carreiras fulgurantes» dos novos democratas, etc., etc.) interrogar -
-se-á: que farei com esta liberdade? Embora variando de país para 
país, a tendência geral será para a constituição, a mais ou menos curto 
prazo, de Estados fortes, de escassa, ou mesmo nenhuma, aparência 
«democrática»: a versão soft será a de governos de união nacional 
(a Polónia já tem um), a mais dura será a de ditaduras abertas, civis 
ou militares, porventura ((populistas)). Recorde-se, de resto, que quase 
todos esses paíss conheceram tais regimes entre as duas guerras, e que 
a sua experiência de democracias parlamentares é historicamente nula. 
Mas, justamente, este contexto de transição altamente instável é, em 
contrapartida, muito favorável à emergência de órgãos descentralizados 
de democracia de base, que poderão modificar o curso dos acontecimen-
tos de forma imprevisível. A isso voltaremos no ponto seguinte. 

2. Em termos organizativos, poderá dizer-se (sem pretendermos 
ser exaustivos) pie três conclusões importantes se podem extrair das 
crises a Leste, com particular interesse para os países capitalistas oci-
dentais: 

1.0 - que o conceito de ((partido de vanguarda)) está mori-
bundo; 

2.° - que a área do chamado ((espectro político)) à esquerda 
dos partidos socialistas e sociais-democratas está «em aberto», ou 
melhor fica desbloqueada com o desaparecimento dos partidos 
estalinistas; 
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- que existe o risco de que a ((v1SO capitalista da socie-
dade e do mundo» tenda a tornar-se num dado adquirido, no 
interior do qual se desenrole toda a política. 

Destes pontos decorre que a crise pode ser extremamente fecunda. 
E que aqueles povos irão aperceber-se em pouco tempo que o sistema 
capitalista apenas lhe vem substituir uma forma de «condicionamento» 
por outra, e que, no limite, os países ocidentais fecharão benevolamente 
os olhos a qualquer ditador (agora) de direita que apareça a pôr ((tudo 
na ordem)). As condições estarão maduras para que surjam não só for-
mas de organização inovadoras, como uma ((produção)) de elementos 
teóricos que busquem uma síntese da liberdade política com una orga-
nização económica virada para as necessidades reais e para a qualidade 
de vida, e não assente na lógica consumista de grupos nacionais ou mul-
tinacionais, que nesses países não vêem mais do que fabulosas oportuni-
dades de negócio e de lucros. 

A ser assim, e é bem provável que seja, a esquerda europeia 
- aquela que sempre andou em busca dessa mesma síntese poderá 
vir a ocupar com redobrado vigor o seu lugar próprio de contestação, 
mobilização social e apresentação de propostas imaginativas e consis-
tentes de transformaçíio da sociedade. Em Portugal, também, após o 
longo período de apagamento e esterilidade ideológica que tem atraves-
sado. Convém não esquecer que das duas ((potências ideológicas)) que 
igualmente rejeitava, só ficará uma, agora muito mais exposta e sem 
alibis (sobretudo o da eterna luta anticomunista, em nome da qual 
muitos lhes perdoavam muita coisa: viu-se como já lhes foi bem mais 
difícil fazer engolir aos seus próprios aliados a invasão do Panamá...). 
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E convertem cada pessoa 
em pau de novas bandeiras... 

1. Na década de 1930 o modelo staliniano, de urna economia 
planificada e administrada pelo aparelho de Estado central, inspirou 
os esforços de independência económica de numerosos países semi-
-colonizados e influíu decisivamente na teoria, e na prática, dos países 
industrialmente mais desenvolvidos. A seguir à segunda guerra mun-
dial o Plano Marshall e, depois, a importância assumida pelos oligo-
pólios multinacionais mudaram isso tudo. O aparelho de Estado central 
foi perdendo a capacidade de intervenção, em favor do sistema descen-
tralizado de um poder directamente económico, assente nas maiores 
empresas. A União Soviética e os seus aliados apareciam inevitavel-
mente retardados perante a generalização daquele sistema. É esta a 
razão última do esforço reformador da classe dominante a Leste. 

Que sobretudo não se pense, como se esforçam por fazer crer os 
políticos ocidentais e os seus jornalistas, tratar-se do triunfo dos valores 
da livre-concorrência e da liberdade. No que à classe dominante diz 
respeito, trata-se da substituição de um mercado administrado central-
mente por um mercado planificado descentralizadamente a partir de 
uma multiplicidade de pólos estreitamente inter-relacionados. Subs-
tituir-se-ia assim à obsoleta fiscalização da sociedade por um centro 
único uma outra forma de controlo, muito mais eficaz, capaz de per-
mear inteiramente a vida quotidiana e os chamados ócios. Além de 
imporem a disciplina e a forma de comportamento obrigatórios durante 
o processo de trabalho, as grandes empresas produzem ou financiam 
os espectáculos que atraem as multidões e administram a sua difusão 
pelos meios de comunicação, esforçando-se por regulamentar até ao 
detalhe uma ideologia de massas. E convertem cada pessoa em pau de 
novas bandeiras, logotipos no peito da camisola, nas costas do blusão, 
na algibeira do traseiro. 

IDEIA (54) Maio 90 



DOSSIER 

As dezenas de milhões de trabalhadores que nas ruas se mani-
festam, que paralisam ou ameaçam paralisar as empresas, que num 
caso voltaram maciçamente as costas ao país, precipitam por um lado 
as reformas, levando à crise os velhos aparelhos de direcção centrali-
zadora. Mas, por outro lado, aqueles sistemas de relacionamento social 
que promovem e começam na prática a instituir nada têm a ver com o 
programa de transformações da classe dominante. Os milhões que no 
ano de 1989 entraram em greve na União Soviética e constituíram 
autonomamente as suas comissões, mantendo-as em funcionamento 
muito para além de terem posto fim à paralisação do trabalho; os 
milhões que na República Democrática Alemã ou na Checoslováquia 
dão corpo e força às organizações informais - todos eles estão na prá-
tica, independentemente do que pensem ou julguem pensar, a desen-
volver formas de uma sociedade auto organizada. 

Por isso a classe dominante se esforça por converter essas orga-
nizações informais em partidos políticos clássicos, onde reine a hierar-
quia e a delegação dos poderes, e que possam assim ser integrados nos 
novos aparelhos governativos. É esta, hoje, a operação mais crucial 
para a sobrevivência da classe dominante. É este o ponto de contradi-
ção - e de articulação - entre o movimento capitalista de reformas 
e o movimento popular. 

Como sempre, são os trabalhadores polacos que estão mais avan-
çados no processo. Aí a conversão das formas autónomas de luta em 
partido político foi tendo lugar paulatinamente desde 1982, culmi-
nando no Verão de 1989 com a instauração de um governo de unidade 
da classe dominante chefiado pela burocracia do Solidariedade. Enquanto 
os órgãos de informação ocidentais foram dando conta do programa de 
reformas económicas que os ministros do Solidariedade concebiam com 
a ajuda dos peritos do Fundo Monetário Internacional, enquanto fomos 
sabendo dos drásticos aumentos de preços previstos, do planeado conge-
lamento de salários, dos projectos de despedimentos maciços, a imprensa 
polaca - agora livre, não é - tudo calou sobre o assunto. Com  a 
entrada em vigor do programa, em Janeiro de 1990, os trabalhadores 
polacos apercebem-se na prática do significado da recuperação capita-
lista dos movimentos autonómicos. As classes dominantes gostam muito 
de falar em liberdade e de cada vez apresentam a factura. A reacção 
que os trabalhadores tiverem na Polónia em 1990 será profética para 
os restantes países de Leste. 

2. Em Portugal, como nos outros países, temos os que sistema-
ticamente encontram nos acontecimentos históricos a confirmação do 
que há muito fora dito já pelos fundadores da doutrina - qualquer 
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que esta seja - de que são os guarcli6es. Ao medirem as convulsões 
da história pelo padrão da peqIenez das ideias retratam-se a eles, não 
à história. 

E temos o resto, os 'muitos outros que procuram ver e aprender. 
É possível que desta vez sejam mais, porque todo aquele extraordinário 
movimento de criação social não tem evocado nenhuma bandeira, nenhu-
ma doutrina feita. Dele sairão a miríade de práticas inovadoras, as 
novas abordagens ideológicas, a reformulação de seculares aspirações. 
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« Ainda acredita no capitalismo? » * 

Às vezes há coisas notáveis publicadas em jornais. Um semanário 
de Lisboa' publicou um relato que merece essa qualificação. E urna 
entrevista honesta com um prisioneiro político em greve de fome, José 
Ramos dos Santos, acusado de actos levados a cabo como membro das 
FP-25. José Ramos dos Santos decidira-se pela greve de fome por ter 
há muito ultrapassado, sem julgamento, o tempo legal de prisão pre-
ventiva (três anos), no que foi secundado por quatro camaradas seus, 
solidários com a sua iniciativa. De tudo isto, e do perigo mortal em 
que os grevistas de fome vierem a encontrar-se, em particular o pri-
meiro, para se defenderem contra os abusos da legalidade estatal, muito 
bem conta o jornal. 

A entrevista é notável por outras razões: pelo pie revela, em tão 
pouco espaço, sobre a situação contemporânea das crenças políticas. 
Chega de resto a ser tocante - sem ironia - a perplexidade do jorna-
lista. Depois de ter apresentado José Ramos dos Santos como pessoa 
« imbuida de uma profunda crença (no comunismo), a insistência que 
parece espontaneamente pôr nas suas perguntas ideológicas (profunda-
mente ideológicas, como se verá) tem como resultado (não sei se terá 
tido como objectivo), organicamente, sugerir ao leitor comum que o 
militante preso é um fanático. E que só isso pode ser. As mais explí -
citas dessas perguntas e afirmações são as seguintes: ((Ainda acredita na 
'Revolução Socialista'?)), e ((Os acontecimentos do Leste europeu pro-
vam à saciedade a falência do modelo socialista.)) 

É sobretudo nesta última afirmação que se revela a profunda 
crença do jornalista - que é a crença do neoliberal, subentendendo uma 
visão do mundo ((objectiva)) e ((neutra)). A razoabilidade e a pertinên-
cia das respostas do prisioneiro, interpretadas pelo leitor comum dum 
jornal liberal, que necessariamente comunga desse corpus ideológico 
que faz da democracia estatal e económica o melhor dos sistemas polí-
ticos possíveis (contando o jornalista, à partida, muito naturalmente, 
com essa cumplicidade), farão dessas respostas, também necessariamente, 
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expressões de um fanático. De um fanático, ainda por cima, perfeita-
mente condenado. Tão condenado, de resto, que o jornal lhe dá voz, 
como quem se presta a ouvir as declarações de um moribundo político. 
Se o não fosse, decerto o jornal não se daria ao trabalho de o ir ouvir; 
não iria, normalmente, com ele trocar impressões sobre o estado do 
mundo e da sociedade portuguesa. Há também ainda outra razão mo-
mentosa para a iniciativa jornalística: é que com esta tão prolongada 
greve de fome do recluso das FP-25, Portugal, visivelmente, mostrou-se 
tão :moderno como qualquer República Federal Alemã, e a notícia 
impunha-se. 

Não se trata de saber se o prisioneiro em causa tem toda a razão, 
ou se é o jornalista quem a tem, visto não se tratar aqui duma discussão, 
dum diálogo. Trata-se de descortinar, no emprego do vocabulário espon-
taneamente utilizado pelo jornalista, a carga religiosa dele e aquilo 
que por trás dele o sustenta. 

É evidente, através das suas perguntas e afirmações, que o jor-
nalista quer significar não haver, da sua parte, nenhuma crença. Crença, 
de facto, para ele, é acreditar na possibilidade duma revolução social, 
no comunismo, numa sociedade sem classes; e tanto mais crença quanto 
lutar por isso e tê-lo como exigência corresponde, conforme pedagogi-
camente diz a José Ramos dos Santos, «a uma luta inglória». O jorna-
lista, pois, é desprovido de crenças. É isto, desde logo, que o define, 
é este o seu estatuto de comunicador. Sendo uma tal convicção, sem 
dúvida, que o faz pensar e dizer que o outro é crente. 

E no entanto, expondo quanto um tal edifício é frágil, bastou 
uma afirmação sua para mostrar ((à saciedade)) como está imbuído 
dessas terríveis crenças - é quando, em tom sincero e repleto da perti-
nência que nestes casos sempre tem a sabedoria das nações, diz ao pri-
sioneiro que aos acontecimentos de Leste provam a falência do modelo 
socialista)). Esta asserção significa muito claramente ter ele acreditado, 
e acreditar ainda, como qualquer crédulo moderno, como qualquer 
espectador de tudo ou como qualquer ideólogo estalinista, serem ou 
terem sido os regimes de Leste socialistas. 

A crença do jornalista objectivo, como veículo cultural de todos 
os poderes, consiste em tomar à letra a oficialidade das ideologias esta-
tais; em tomar como realidade aquilo que elas nomeiam e com que se 
nomeiam. Sendo por essa razão que se encontra aquém da teoria e da 
análise. Os regimes de Leste, da China, de Cuba, do Vietname, etc. 
foram há muitos anos já desmontados pela teoria revolucionária de 
diversas correntes políticas, em termos de uma crítica que sobejamente 
mostrou estarmos na circunstância perante regimes capitalistas, diferen-
tes na forma dos regimes «ocidentais», mas não no fundo. Naturalmente, 
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porém, a teoria revolucionária nada tem de oficial, de autorizado, de 
canónico. O que a define, neste particular, é o ela ser precisamente 
herética, justamente por ser crítica, por ter por fundamento uma total 
liberdade de análise. Querendo mostrar-se como um não ideólogo, 
o jornalista - e com ele todos os supostos agentes objectivos e neutrais 
da informação sobre o mundo - parte assim de um equívoco de conhe-
cimento. De um equívoco, porém, que conta à partida em seu proveito 
com um consenso conservador - com um consenso atrasado, antes de 
mais nada, no conhecimento. 

O conhecimento destes agentes neutrais é, com efeito, obtido atra-
vés duma censura prévia consensual, a censura das descobertas teóricas 
feitas pela análise revolucionária no campo das sociedades ditas comu-
nistas, daquilo que essa análise radical conseguiu expor publicamente. 
Trata-se aqui nitidamente duma objectividade falaciosa, duma objec-
tividade invertida; porque a desmontagem dos ((sistemas socialistas» 
não data de há meses, foi levada a cabo desde pelo menos os anos 30. 
Qualquer espírito livre pôde a ela ter acesso desde essa altura, e entre 
nós, em todo o caso, em textos publicados sem censura política desde 
pelo menos o 25 de Abril de 1974. 

Na sua aparente inocência, o que esta história das crenças quer 
fazer vingar e precisamente tornar canónico é a impossibilidade duma 
superação das condições mentais e da praxis do velho sistema capita-
lista, que hoje teria alcançado uma absoluta superioridade teórica, mos-
trando-se (ou mais propriamente sendo mostrado) como o único sistema 
político possível e razoável. Designando como crentes os indivíduos que 
lêm como exigência uma sociedade liberta da exploração, do medo e da 
mentira, a «objectividade» pretende fazê-los passar por estranhos faná-
ticos ultrapassados pela história, automaticamente condenados pelo facto 
de o serem. Ao mesmo tempo, esta objectividade pretende impor-se 
como a única visão possível e razoável do mundo, e, a partir daí, dar 
cartas. É certo que uma tal argumentação parece hoje, a meio de um 
conformismo muito vasto, por vezes próximo da submissão, mais fácil 
de sustentar. Mas nem por isso deixa de ser uma falácia, uma simples 
expressão continuada e contaminada - da ideologia dominante. 

Com efeito, não é pelo facto de as armas da crítica estarem hoje 
menos presentes nas contradições sociais que essas contradições sociais 
deixaram de existir. O segredo do capitalismo reside justamente em 
ser ele a criar a sua própria subversão. Por via dessa menor presença 
e manifestação da crítica explícita, o império dispõe hoje duma apa-
rência mais sólida, mais consensual. Não deixa porém de ser um impé-
rio com pés de barro - sendo o barro, aqui, o embuste da harmonia e 
da capacidade autoreprodutora que o constitui. 
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À linguagem, e em particular a linguagem política, não é, como 
se sabe, um elemento secundário do real. Bem pêlo contrário, é cons-
titutiva dele. George Orwell, nomeadamente, no seu Mil Novecentos 
e Oitenta e Quatro, descobriu a chave da linguagem política moderna: 
a novilíngua da sua ficção é uma realidade hoje patente a olho nu. Por 
isso a questão a pôr aos crentes não é aquela a pie atrás fazíamos refe-
rência (((ainda acredita na revolução socialista?))), mas decerto estou-
tra; muito mais moderna: ((Ainda acredita no capitalismo?)). 

NOTA 

* Em vez de responder directamente às perguntas do questionário pro-
posto, Júlio Henriques optou por nos enviar o texto que aqui publicamos (Nota 
de Redacção) 

1 Expresso, 6-1.90, entrevista de Orlando Raimundo. 
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Na morte de Sakharov 

Ainda antes da morte de Sakharov, recebemos de Mikhail Agurs-
ky um artigo sobre o célebre cientista russo. Como o leitor poderá apre-
ciar, trata-se de um texto algo laudatório; mas tem o mérito de mos-
trar como a dissidência é possível, mesmo em situações aparentemente 
extremas de integração - foi o caso de Andrei Sakharov, peça impor-
tante de um complexo militar-industrial poderoso. 

Judeu russo, Agursky era professor de cibernética na U.R.S.S., 
antes de emigrar para Israel em 1975. Actualmente é professor de 
Ciência Política na Universidade Hebraica de Jerusalém, dedicando-se 
à investigação sobre os países de leste. Entre outras obras, é autor de 
um samizdat, Paralelo entre os sistemas económicos «ocidentais)) e 
((sovietico)), que foi editado em português pela Cooperativa Cultural 
Editora Fomento Acrata. Participou em Lisboa no colóquio Tecnologia 
e Liberdade, em 1987, onde apresentou uma comunicação intitulada 
((Implicações geo políticas da crescente desintegração do império sovié-
tico)) (Tecnologia e Liberdade, Lisboa, Editora Sementeira, 1988, 245-
-266). 

ANDREI SAKHAROV E EDWARD TELLER: 

RESPONSABILIDADE E MÉTODOS DE DESTRUIÇÃO DE MASSA 

Andrei Sakharov é o símbolo maior da esperança e da coragem 
para toda a humanidade. Sakharov é a confirmação de que mesmo um 
sistema opressor não é suficiente para mudar a natureza humana e que 
nenhuma sociedade está completamente para além da possibilidade da 
rebelião. Mesmo que seja um só indivíduo, este pode desafiar uma socie-
dade opressora: esta possibilidade deve assustar os seus dirigentes, espe-
cialmente quando o rebelde emerge do seu próprio meio e rejeita todos 
os benefícios materiais e sociais que lhe ofereciam. 

Sakharov foi um dos pilares do complexo militar-industrial sovié-
tico, que constituía o suporte dos dirigentes soviéticos, com as armas de 
que estes necessitavam para a intimidação ao resto do mundo e para 
a imposição da sua vontade política. Sakharov era um homem rico, 
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seja pelos padres soviéticos seja pelos ocidentais; apoiado em todos 
os seus projectos científicos, deteve uma enorme influência pessoal, se 
não mesmo política. E, no entanto, abandonou toda a sua riqueza ao 
governo soviético, não porque detestasse o apoio governamental, enquanto 
tal, mas porque detestou a sua participação na criação da bomba atómica 
soviética, de onde lhe vinham a maior parte das regalias. Arrependeu-se. 
Não quis contribuir para a corrida às armas de destruição maciça, fos-
sem quais fossem as suas justificações políticas. 

No caminho dos crentes russos, Sakharov não se sentia isolado, 
certamente, quando juntou a sua voz aos protestos dos intelectuais contra 
a injustiça, a opressão e a mentira, um protesto iniciado por artistas, 
escritores, militantes dos direitos humanos, e outros. Ele sabia de ante-
mão que teria uma audiência; não iria ser como o índio solitário 
de Huxley. 

Sakharov pertencia à tecnocracia soviética, considerada como a 
principal esperança russa por alguns ingénuos observadores ocidentais. 
Na realidade, esta tecnocracia, como todas as outras, é o mais insensível 
elemento da sociedade soviética, sem qualquer escrúpulo em relação 
às implicações do seu trabalho. As sociedades opressivas beneficiam 
sempre da indiferença moral das suas tecnocracias. Não será por acaso 
pie os tecnocratas ganharam a imagem sinistra que lhes é dada na 
moderna ficção-científica. 

Infelizmente, a tecnocracia não é uma força passiva, de cuja indi-
ferença moral os regimes abusem. Pelo contrário, a tecnocracia é a 
principal força condutora da moderna corrida aos armamentos e o esque-
leto que suporta todos os complexos militar-industriais. A situação é 
mais transparente quando se trata de um grupo de políticos que solicita, 
a íum grupo de tecnocratas, uma resposta a um desafio específico do 
,rival militar. Mas qual é a origem desse desafio? A sua origem está 
na tecnocracia desse país rival, a qual habitualmente intimida os seus 
próprios políticos com a ameaça de um panorama político sombrio 
caso os seus orçamentos não contemplem uma nova arma ou os pro-
gramas de investigação de aplicação 'militar. Nestes casos, são os pró-
prios políticos que se encontram indefesos contra a possibilidadei de, 
mais tarde, serem acusados pelos seus opositores pelos prejuízos causa-
dos ao seu próprio país. A moderna corrida aos armamentos não é, 
assim, apenas uma corrida entre líderes políticos rivais mas, igualmente,. 
entre tecnocracias rivais. 

Mas não nos deixemos iludir. O mecanismo interno do complexo 
militar-industrial americano é, de todo, semelhante ao seu correspon-
dente soviético e o seu ritmo de funcionamento é igualmente decidida 
pelos tecnocratas. Seja qual for a motivação subjectiva de um cientista 
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quando propõe uma nova arma de destruição maciça, entendo que ele 
está a cometer um crime. Hoje em dia, o seu governo gozará apenas 
de uma vantagem temporária sobre o inimigo que mais cedo ou mais 
tarde encontrará maneira de o apanhar, provocando uma maior escalada 
no potencial de destruição dos arsenais bélicos. A corrida aos armamen-
tos tornou-se num círculo vicioso e o cientista que cria uma nova arma 
deve estar consciente de que está a despoletar um processo extrema-
mente perigoso, não só no seu próprio país mas também no país rival. 

Sakharov não foi o responsável pela iniciativa da bomba H sovié-
tica que, de facto, foi originada pelos americanos. Mais ainda, Sakharov 
não foi o líder do projecto soviético e a sua participação na bomba sovié-
tica não foi maior do que a dos outros cientistas que contribuiram para 
o projecto. Contudo, veio a considerar que até mesmo essa partici-
pação constituiu um erro e isso, ainda mais que a sua luta pelos direitos 
humanos, é, para mim, o sinal da sua dignidade e da sua boa-fé. O seu 
arrependimento pela sua contribuição para a escalada armamentista 
fê-lo sair do círculo vicioso e abandonar para sempre esse território 
envenenado. Sintomaticamente, uni débil, e por vezes enviezado, filme 
americano sobre Sakharov não apenas ignora esta dimensão das suas 
atitudes como apresenta, mesmo, a sua expulsão da instituição militar-
-industrial como um castigo que o teria deprimido. De facto, constituiu 
um desafio à sua consciência de cientista. 

O cientista nuclear americano Edward Telier é conhecido como 
o pai da bomba H. Ele foi, de facto, o primeiro, ou um dos primeiros, 
a conceber a possibilidade da bomba e a propô-la ao governo americano, 
numa altura em que a U.R.S.S. não possuía tal arma. Teiler poderá, 
por isso, ser considerado não só como o pai da bomba H americana mas 
também como o causador da sua resposta soviética. No entanto, Telier 
continua visivelmente orgulhoso do seu papel na corrida armamentista 
de 'destruição à escala mundial e, aparentemente, não tem quaisquer 
remorsos. Ele parece considerar ser responsável pela criação de um 
poderoso meio dissuador do expansionismo soviético - enquanto o que 
realmente fez foi empurrar o mundo para uma vertigem suicida. Os segre-
dos nucleares americanos foram imediatamente obtidos pela omnipo-
tente rede de espionagem soviética, então dirigida por Laurenty Beria, 
o qual se empenhou pessoalmente na obtenção das armas nucleares para 
os soviéticos. A U.R.S.S. não podia esperar construir uma bomba H a 
partir do nada e necessitava, no mínimo, de todos os conhecimentos 
ocidentais para ter um ponto de partida, mobilizando todos os seus 
recursos para o financiamento do projecto. A U.R.S.S. reuniu todos 
os seus físicos capazes de transformar os conhecimentos nucleares ame-
ricanos, roubados pelos espiões soviéticos, em mecanismos próprios - 
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e a bomba II soviética estava já praticamente pronta a ser testada nos 
finais de 1952. 

Pode-se alegar pie, tendo em vista a desastrosa situação da econo-
mia soviética após a Segunda Grande Guerra e dado o grande fosso tecno-
lógico entre a U.R.S.S. e os E.U.A., Estaline não se atreveria a investir 
grandes somas na construção de uma arma que os americanos ainda 
não possuíssem. Mas ele estava a planear a conquista da Europa Oci-
dental, extremamente confiante na superioridade militar convencional 
soviética. Receou, então, a força disuasora nuclear americana; mas foi 
exactamente a iniciativa do Dr. Telier,  roubada dos E.U.A. e imitada 
com êxitoo pela U.R.S.S., que fez Estaline acreditar que se, por sua vez, 
usasse a ameaça da bomba H contra os americanos, poderia neutralizar 
uma possível intervenção destes no caso de decidir lançar um ataque 
soviético, assim como o evitar de uma guerra. Apenas a sua morte 
terá salvo o mundo. 

O' escritor soviético Petr Proskurin culpou o presidente americano 
Truman pela devastação em que a Rússia caíu no pós-guerra, devido à 
imposição da corrida nuclear na U.R.S.S. e que exigiu uma mobilização 
total dos recursos soviéticos para tal fim. Proskurin deliberadamente 
ignorou a questão da razão da necessidade americana de erguer uma 
barreira contra o caminho soviético de dominação do mundo -- mas 
actualmente ele tem razão. A corrida nuclear foi, de facto, imposta à 
(JR.S.S.: a bomba soviética foi uma resposta às armas nucleares ame-
ricanas. 

Ao contrário da ausência de remorsos por parte do Dr. Telier pela 
sua participação na construção dos arsenais nucleares, Sakharov, com 
o seu fulgurante e agitado espírito, o espírito de um crente russo, arre-
pendeu-se, devolvendo o dinheiro que ganhou ao governo soviético. 
Nem que fosse só por isto ele mereceu o Prémio Nobel, ainda que nunca 
se tivesse empenhado na luta pelos direitos humanos. O seu repúdio 
pela corrida às armas nucleares está exactamente no espírito do Prémio 
Nobel, que teve origem num arrependimento semelhante. 

Sakharov é uma personalidade única. Não conheço ninguém 
que, como ele, tenha trabalhado para que se rompa o círculo vicioso 
da escalada armainentista. Há muitos antigos soldados - e até mesmo 
criminosos - que se arrependem e deixam o seu anterior 'mundo. Mas 
não parece que aqueles que produzem as armas sintam remorsos. Mesmo 
Nobel apenas se arrependeu depois dos factos consumados. Sakharov 
simboliza o maior desafio que já foi feito a muitos, indiferentes à socie-
dade em que vivem. [Tradução de Carlos António Nuno] 
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A revolução e o nosso tempo 

Dir-se-ia que os revolucionários de hoje nada têm já a dizer. 
Assistimos desde há alguns anos a uma contínua ((retirada)) psicológica 
e ideológica, a um ((redimensionamento)) e a um ((reducionismo)) das 
anteriores pretensões transformadoras, que são factos indubitáveis. Uma 
reconsideração que se quer crítica e realista investe todas as forças que 
de um modo ou de outro tinham e têm ainda como ponto de referência 
primeiro a ideia fundamental da revolução. Tudo isto se verifica num 
clima de revisão geral, preludiando um exame e uma clarificação teó-
rica alargada e profunda. Entrámos numa nova fase histórica marcada 
por um imaginário (para usar um termo em voga) privado de futuro e 
de passado. Não há futuro, porque um cepticismo profundo afasta 
actualmente as esperanças e as motivações que permitiam projectar em 
frente o conjunto das aspirações reprimidas e desmentidas pelo presente; 
não há passado, na medida em que grande parte das experiências histó-
ricas ((exemplares)), tomadas como pontos de referência concretos e 
garantias da possibilidade efectiva da transformação, são hoje subme-
tidas a um juízo crítico mais severo e desmistificador. 

O novo reformismo encontra-se numa fase geral de crescimento 
e os revolucionários não têm respostas convincentes perante as objec-
ções cada vez mais numerosas e fortes que o novo reformismo lhes coloca. 

O anarquismo não escapa a estas dificuldades teóricas e políticas. 
Pelo contrário, sobre diversos aspectos sofre - enquanto posiciona-
mento essencialmente não dogmático - os golpes da crítica. Mas sen-
sível e atento às objecções que lhe são postas de vários quadrantes, o 
anarquismo parece oscilar entre dois extremos: o ultra-revoluciona-
rismo e o reformismo. 

Terá acabado a era das revoluções? E na afirmativa, que sentido 

tem o encerramento desse ciclo histórico? 
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Julgo que para responder a estas perguntas, é necessário for-
mular outra muito mais importante: não terá talvez chegado o momento 
de discutirmos os próprios fundamentos do anarquismo? Pois bem, penso 
que sim. Rediscutir os fundamentos do anarquismo significa antes do 
mais levar a clarificação e a revisão ideológica o mais longe possível, 
de acordo com a exigência dos dias de hoje, antecipando assim uma 
operação seja como for inevitável. 

A essência do anarquismo 

Comecemos então por recordar a proposição primordial e irre-
dutível do anarquismo: crítica do princípio de autoridade tanto ao 
nível das suas determinações históricas dadas como ao nível das suas 
determinações históricas possíveis. Tanto crítica dos princípios de auto-
ridade existentes como de qualquer futuro governado pelos mesmos 
princípios. 

Ora essa proposição primordial tem uma origem histórica pre-
cisa. É a expressão última do processo de secularização iniciado com 
a idade moderna. Expressão suprema da secularização na medida em 
que, precisamente, o mais alto e último princípio de autoridade se iden-
tifica naturalmente com Deus. Portanto, crítica transversal de toda a 
autoridade divina e humana. 

Mas esta proposição, embora tendo uma origem histórica pre-
cisa, não tem menos, na sua forma essencial, uma validade universal, 
uma vez que pode ser aplicada em toda a parte e em todos os momentos. 

Com efeito, a crítica do princípio de autoridade remete-nos natu-
ralmente para o seu contrário: quer dizer, a afirmação do princípio 
de liberdade. E por derivar directamente de uma crítica global, tam-
bém o princípio de liberdade acaba por ter urna mesma validade uni-
versal. Ele, antes de mais, não visa uma liberdade determinada, mas 
- a repetição é obrigatória - a reivindicação de um princípio. Em 
resumo, o anarquismo, tendo origem num plano ((metafísico)) e glo-
bal, permanece, na sua essência última, de acordo com esse horizonte. 

E todavia, como já dissemos, o anarquismo teve uma origem histó-
rica precisa. E não só. Foi também veiculado e elaborado com fortuna 
variável e de modo discutível pelo movimento anarquista e, através deste, 
difundiu-se num campo muito vasto e heterogéneo: as forças populares, 
camponeses e operários, parte da pequena burguesia e das camadas de 
artesãos, parte, por fim, da intelectualidade proletarizada. 
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Tudo isto significou naturalmente a concretização e efectivação 
da essência do anarquismo em formas historico-sociais específicas. 

Do mesmo modo a praxis revolucionária - quer dizer a acti-
vação concreta da crítica do princípio de autoridade - conformou-se 
segundo estas múltiplas determinações. 

De um modo geral, porém, o conjunto compósito desta realidade 
obedecia a um sentimento e a uma razão únicos: a convicção, por parte 
dos seus protagonistas, de pertencerem a um movimento global e ascen-
sional inserido e projectado na corrente principal da história. Assim 
a revolução, se por um lado era expressão directa de uma vontade que 
se situava em todos os casos contra o curso da história, por outro lado 
continuava a ser considerada como expressão ((natural)) do curso da 
história. 

Chegou depois um momento em que esta dupla validação faltou: 
enquanto o desenvolvimento histórico esgotava por dentro a base real 
da revolução, as formas teóricas desta continuavam presentes e per-
sistentes na cabeça dos revolucionários, sendo que a maior parte deles 
perdia desse modo a capacidade de compreender as mudanças ocor-
ridas. Por outras palavras, a teoria da revolução continuava a ser a 
do século passado ou do princípio deste século. Acumulou-se um atraso 
enorme ao longo dos últimos decénios. Um atraso que hoje revela 
todo o seu peso e nos impede de avançarmos. 

Seja como for, a revolução 	sob qualquer forma que a imagi- 
nemos 	sofre de uma carência histórica objectiva. Privada da sua 
originária forma social ((espontânea)), não oferece 	nem pode ofe- 
recer -  a possibilidade de combates reais que promovam medir por 
seu turno possibilidades da transformação. 

É assim que se explica o processo de mitificação da revolução, 
reduzida doravante a simulacro de si própria, e é assim que se explica 
também que, perante o exame efectivo dos acontecimentos, ela se revele 
como aquilo que hoje realmente é: um mito. 

A essência do anarquismo e a pseudo-essência da revolução 

Prisioneiros de um mito, é o que são hoje todos os revolucioná-
rios. Precisamente prisioneiros de um mito ligado a determinações 
históricas desaparecidas. Mas se as coisas são assim, é natural e legí. 
limo perguntarmos agora que relação recíproca existe entre as formas 
historicamente determinadas da revolução e a essência do anarquismo, 
quer dizer qual a relação que liga os modos concretos de actualização 
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da crítica do princípio de autoridade e a essência dessa mesma crítica. 
Interrogação indispensável quando se pretende chegar ao coração do 
que poderemos considerar como fundamento do anarquismo. Por 
outras palavras, quero perguntar se a revolução e o conceito de revo-
lução se encontram ou não indissoluvelmente ligados à crítica do prin-
cípio de autoridade a todos os níveis das suas determinações históricas 
dadas e possíveis. 

A resposta não é tão simples nem tão certa corno pode parecer. 
Com  efeito, se por um lado é inimaginável actualizarmos uma crítica 
do princípio de autoridade sem a levarmos às suas últimas consequências 
(que não podem deixar de ser revolucionárias), por outro lado é igual-
mente inimaginável urna descrição da essência da revolução. Se pre-
tendêssemos fazê-lo, teríamos que nos limitar a uma descrição físico-
-dinâmica. Quero com isto dizer que não existe possibilidade de definir 
e especificar a essência da revolução. Há uma essência do anarquismo, 
nifio uma essência da revolução. 

A revolução não é nunca um sujeito, mas sempre e tão só um 
predicado no sentido em que as formas historicamente determinadas 
do anarquismo descrevem em cada caso os modos de ser da revolução. 

Põe-se assim em clara evidência a relação global existente entre 
a essência do anarquismo e os modos concretos de actualização da crí-
tica do princípio de autoridade. Uma vez que se encontra doravante 
encerrado todo um ciclo histórico, as formas revolucionárias da crítica 
concreta do princípio de autoridade ao nível das suas determinações 
históricas dadas e ao nível das suas determinações históricas possíveis 
não tem hoje condições sociais reais ou protagonistas precisos que lhe 
permitam exercer-se como sujeito. A essência do anarquismo vive 
actualmente debruçada sobre si própria quase como urna pura essência 
e portanto como pura indeterminação. A crítica vive apenas de si 
própria, da sua teoria. Daí decorre, naturalmente, a indeterminação 
de qualquer sua forma revolucionária, a indeterminação dos seus raros 
protagonistas, e, por fim, a indeterminação do movimento global que 
nela se reconhece. O movimento anarquista é hoje um movimento 
revolucionário indeterminado, fechado sobre si próprio na medida em 
que se afirma exclusivamente pela essência pura da crítica do princípio 
de autoridade. 

A validação universal da essência do anarquismo joga-se por 
inteiro nesta indeterminação, uma indeterminação que o movimento 
anarquista não sabe enfrentar e explorar pois permanece ainda prisio-
neiro do imaginário ligado às determinações históricas do passado, de 
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cuja teorização continua a alimentar-se. Tal é a explicação do impasse 
act L[al. 

Mas porque é que hoje a revoolução não tem juma história efectiva, 
reduzindo-se a um mito? Se aceitarmos o esquema anterior, teremos que 
responder: a revolução está em crise porque, sendo predicado de um 
sujeito, não pode deixar de seguir o destino histórico desse sujeito. 
Pelo que não seria fundamentalmente a revolução a estar num impasse, 
mas sim o anarquismo. Ora esta conclusão, que parece óbvia de acordo 
com o meu raciocínio, é totalmente errada. Afirmo exactamente o con-
trário: que o anarquismo está em crise justamente porque foi e continua 
a ser pensado, vivido e praticado de acordo com as formas historica-
mente determinadas a partir das quais foi construída a teoria da revo-
Itição. No banco dos réus encontra-se portanto a revolução, não o 
anarquismo. 

A política e a revolução 

Mas se a revolução (seja qual for a teoria que a governe) é des-
tituída de essência própria e portanto destituída também da capacidade 
de se constituir corno um dos fundamentos do anarquismo, porque é 
que o anarquismo não pode ser pensado e praticado sem a revolução? 
A resposta é só uma: porque toda a teoria política do anarquismo se 
reduz à teoria da revolução. 

O anarquismo não sabe pensar politicamente senão de modo revo-
lucionário. Ou antes, com maior rigor, não de modo revolucionário, 
mas de um modo tal que acaba por ligar a política ao acto da revo-
lução. O anarquismo, em suma, tem só uma teoria da política (a revo-
lução) e por isso, fundamentalmente, só um modo de actualizar a 
sua essência, que é a crítica do princípio de autoridade. 

Nes 	 u ta altura, poderiam acusar-me de m esquecimento flagrante, 
objectando-me que o anarquismo não tem uma teoria política da revo-
lução, mas uma teoria da revolução social. Mais ainda: o anarquismo 
nasceu, formou-se e desenvolveu-se precisamente contra a teoria da 
revolução política. A objecção, no entanto, não colhe minimamente 
quando consideramos o sentido último da revolução anarquista: a emer-
gência de um sujeito consciente (a vontade revolucionária) que se 
atribui com conhecimento de causa a tarefa de agir numa situação histó-
rica determinada a fim de a transformar, ou, por outras palavras, 
a fim de alterar o curso natural da história. Ora, a vontade revolucio-
nária é por excelência expressão política: algo, poderia dizer-se, que 
visa suprar os limites «tradicionais» da política. 
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Mas, vendo melhor as coisas, esta teoria da revolução política 
será uma verdadeira teoria política? Também neste caso a resposta 
não é simples. Sem dúvida uma teoria revolucionária, qualquer que 
seja, e portanto também a anarquista, constitui-se como ((ciência)) de 
determinadas relações de força e dos seus modos de resolução. E con-
tudo o que fundamentalmente caracteriza o anarquismo resulta da 
presença de uma teoria política da revolução que ao fazer-se nega a 
própria política. O anarquismo pretende resolver por meio da revo-
lução o problema da política. A revolução é justamente o acto político 
que põe fim à política, ou seja ao problema presente em qualquer 
sociedade em cujo interior existam e se enfrentem interesses divergentes. 

Sendo assim, o anarquismo seria portador de urna aporia insa-
nável porque, enquanto por um lado se constitui politicamente, por 
outro lado nega-se enquanto tal. E é esta com todo o rigor a história 
real do anarquismo, a história efectiva do movimento anarquista. A nega-
ção de si próprio enquanto política coloca o anarquismo numa condição 
de contínua subalternidade histórica: quer fazer a revolução, mas 
auto-impede-se 'de a gerir. O anarquismo é historicamente um sujeito 
esquizofrénico. 

A ética e a política 

A subalternidade historico-política do anarquismo tem uma causa 
precisa, que é naturalmente a causa ética. O anarquismo não pode ser 
plenamente político porque não pode renunciar, - sob pena de perder 
a sua identidade - à dimensão ética que o torna diferente de qualquer 
outro sujeito político. E com efeito o anarquismo é o único movimento 
político que rompeu com a secular tradição maquiavélica da separação 
entre ética e política, urna ruptura que hoje, contudo, nos impõe a 
reconsideração do problema no seu conjunto. 

Dissemos atrás que a origem do anarquismo se liga às consequên-
cias últimas e radicais do processo de secularização. O carácter funda-
mental da secularização pode resumir-se, como sabemos, em três pala-
vras: desencantamento do mundo. À medida que o processo avança, 
a realidade vai-se libertando de todos os véus míticos, místicos, reli-
giosos e pseudo-científicos que a ocultavam. O resultado é que tam-
bém o mundo moral e político surge nas suas puras relações de força 
e de dominação, dominação e força que acabam por mostrar que não 
têm outra justificação para lá de si próprios. A justificação da domi-
nação e dos privilégios tem então que procurar outros pseudo-funda-
mentos mais refinados que a prossigam. 
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Mas a secularização, que revelou a natureza real das coisas, que 
pôs a descoberto a falta de fundamento de toda a justificação da domi-
nação, ocorreu sobretudo graças à separação entre a ética e a política. 
Só tal separação pôde libertar a política de todas as tutelas condicio-
nantes, permitindo-lhe constituir-se como efectiva ((ciência)), permitin-
do-lhe, por outras palavras, contribuir para o desencantamento do 
mundo. Deste modo o anarquismo, como consequência extrema da 
secularização, está em dívida para com a separação em causa. Em 
resumo, o anarquismo nunca teria chegado a nascer se a ética não 
tivesse sido separada da política. 

Como se explica então a dimensão ética preponderante do anar-
quismo? A resposta só pode ser a seguinte: o anarquismo, se por um 
lado é a expressão extrema da secularização, por outro lado é a reacção 
extrema perante ela. O desencantamento do mundo foi levado pelo anar-
quismo até às últimas consequências, mas ao mesmo tempo, ao pensar 
o mundo sem dominação e sem privilégios, o anarquismo construiu um 
novo encantamento, projectando-o no futuro. 

A projecção porém não se deu por meio de uma pura separação 
por um lado o desencantamento político do mundo, por outro a 

reconstituição ética de um mundo novo - mas por meio de uma conti-
nuidade que liga o existente ao utópico, entrelaçando-os num nó indis-
solúvel. Assim, ao actualizar a crítica radical do princípio de autori-
dade (extremo desencantamento do mundo), o anarquismo só se expri-
me no mundo mantendo uma contínua relação com o utópico, uma rela-
ção que se exprime na praxis pelo exercício da coerência entre meios e 
fins. E como na praxis anarquista os fins condicionam os meios (inver-
são total da posição maquiavélica), do mesmo modo na ciência anar-
quista o utópico condiciona o desencantamento do existente. O exis-
tente já não é visto por aquilo que é mas em relação com o que não 
será. O anarquismo oscila portanto permanentemente entre um extre-
mo realismo e um utopismo extremo. 

Como não vermos nisso uma analogia impressionante com a sua 
esquizofrenia histórico-política? 

Á ética e a revolução 

Com efeito, a revolução anarquista exibe do modo mais evidente 
a inspiração ética da sua dimensão política. Não é, em suma, senão 
um modo político de manifestar uma intenção ética. E por conse-
guinte um modo muito particular de actualização da crítica do prin- 
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cípio de autoridade no interior da transformação social. Esta dupla 
dimensão' (ética e política) correspondeu, durante todo o século xix 
e as primieras décadas do século xx, quase perfeitamente a uma con-
juntura hiórico-social efectiva. Com  efeito, a ética, uma vez apli-
cada ao campo «polemológico)) do conflito social , esquematizava-se 
num sentido dicotómico (mal e bem, bons e maus), num sentido que 
coincidia de facto com uma realidade fundamentalmente dividida em 
dois campos (dominados e dominadores, explorados e exploradores). 
O imaginário resultante da intenção ética da revolução política anar-
quista encontrava assim uma verificação concreta: não havia hiato entre 
pensar e comprovar, entre projectar e transformar. Mais importante 
ainda, o esquema dicotómico produzido pela ética coincidia com o 
modelo da revolução política: o conflito era sempre visto e actualizado 
no sentido vertical: a representação polemológica de uma base contra 
um vértice, de uma periferia contra o centro. 

Poderiam de novo objectar-me neste ponto que a polemologia 
anarquista não se manifestava apenas de modo vertical, mas também 
de modo horizontal: o movimento anarquista não lutava apenas contra 
um poder constituído (a sociedade capitalista-burguesa), mas também 
contra um poder em formação representado pelo marxismo. É verdade, 
mas não inteiramente. O anarquismo precisamente por, em virtude 
da sua constituição própria, não pretender assumir por sua conta todas 
as consequências da revolução política, colocava-se de facto numa posi-
ção de subalternidarde histórica contínua, como o demonstram ampla-
mente a experiência russa e a experiência espanhola. A consciência 
teórica do perigo potencial representado pela ((nova classe» em ascensão 
no sentido do poder nunca se traduziu inteiramente em eficácia opera-
cional do ponto de vista político . E isso deveu-se sobretudo à conjun-
tura histórico-social que acima referi. Esta, dividindo fundamental-
mente em dois campos os partidos em luta (explorados e exploradores, 
dominados e dominadores), favorecia no imaginário do movimento 
anarquista uma polemologia que na prática tendia a excluir o marxismo 
do número dos inimigos. A base social do anarquismo era demasiado 
fundamentalmente anticapitalista para poder ser ao mesmo tempo e no 
mesmo grau antimarxista: era naturalmente mais fácil conjugar o revo-
lucianarismo e o anticapitalismo do que o revolucionarismo e o anti-
marxismo. Além disso, e é este o ponto mais importante, a própria 
correspondência entre o plano ético-político e a conjuntura histórica 
não permitia um enraizamento diferente do anarquismo no processo 
histórico. Talvez não houvesse outra maneira concreta para o anar-
quismo de estar dentro da história. 
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Seja como for e independentemente da prioridade das conside-
rações a esse propósito, resta o facto indiscutível de que a realidade-
ido passado já não existe hoje. E é precisamente isso o que explica 
o que antes dissemos quando nos referimos à actual esquizofrenia histó-
rico-política e ético-política do movimento anarquista. Tendo deixado 
de existir a correspondência ((objectiva)) entre o plano histórico e o plano 
ideológico, o anarquismo fica submetido ao seguinte dilema: se per-
manecer até ao fim fiel a si próprio tenderá a excluir-se da realidade, 
se quiser inserir-se na realidade verificará que não possui um veículo 
conceptual e prático que lhe permita essa experiência sem perda das 
suas referências ideológicas fundamentais. O anarquismo está hoje sem 
saber traduzir em novos termos políticos o seu património ético, sem 
saber viver assumindo o termo da correspondência entre o plano histó-
rico e o plano ético-político que caracterizou quase toda a sua história. 

Revolução e esquizofrenia 

A esquizofrenia do anarquismo é observável através da com-
paração entre a sua condição revolucionária e a conjuntura histórica 
ambiente. A condição revolucionária do anarquismQ documenta hoje 
o grau mais elevado da sua dissociação relativamente à realidade. Não 
existindo hoje uma realidade condizente com o seu imaginário revo-
lucionário, o anarquismo sofre mais do que nunca todos os golpes 
e efeitos decorrentes da referida dissociação. E isto porque, como 
já vimos, a revolução anarquista concentra em si, transformando-a, 
toda a dimensão ética. A ética transferida para a dimensão política 
da revolução impede por completo uma nova crítica dos preconceitos 
e um novo desencantamento da realidade de acordo com a conjuntura 
histórica presente. A ética - anulação, ou melhor, redução do seu pró-
prio quadro de todo o juízo político - impede de ver, de compreen-
der, de fazer. A ética revolucionária desseculariza o anarquismo impe-
lindo-o inexoravelmente de uma posição contra a história para uma 
posição fora da história. O anarquismo resvala assim inteiramente 
para o plano inclinado do utopismo (dimensão essencial mas não única 
do seu ser), abandonando a sua dimensão mundana. 

O utopismo, com efeito, para o anarquismo, não significa a mdi-
cação do futuro, mas a repetição do passado. É o que precisamente 
hoje sucede quando ele se revela incapaz de constituir um novo modo 
político de relação com o mundo. A revelação talvez mais significa-
tiva desta incapacidade ocorre na maneira indiscriminada pela qual 
o anarquismo aplica a apreciação ética à realidade política. Uma 
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vez que a revolução política é governada pela intenção ética, o anar- 
quismo fica numa incapacidade total de apreciar o relativo a não 
ser comparando-o com o absoluto e a ele o referindo. 

Basta a este propósito recordarmos como se desenvolveu nos 
últimos anos o debate sobre a relação entre democracia e totalitaris-
mo. Por um lado, a tendência para um «reformismo libertário)) que, 
pondo em evidência o abismo real que existe entre a primeira e o 
segundo, acaba por esquecer os princípios ou por os subordinar à 
realidade; por outro lado, a tendência oposta que tende a acentuar 
a distância igualmente abissal existente entre o anarquismo e a demo-
cracia. Assim, enquanto os ((reformistas)) sublinham, um aspecto das 
semelhanças demonstrando a esterilidade de uma posição ultra-coe-
rente, os revolucionários manipulam de forma demagógica os termos 
da diferença. Na realidade, o debate só tem evidenciado o que eu disse 
acima: a incapacidade do anarquismo para pensar politicamente a 
não ser num sentido revolucionário e a impossibilidade em que ao 
mesmo tempo se vê de pensar desse modo, devido ao encerramento 
efectivo de um ciclo histórico. 

De resto, há um nexo inevitável entre a absolutização da ética 
anarquista e o conceito de revolução, porque só absolutizando a esfera 
ético-ideológica o anarquismo pode continuar hoje a ser revolucioná-
rio à maneira de ontem. Fazendo-o, exclui-se porém da possibilidade 
de compreender. Em contrapartida, quando compreende fica sem a 
capacidade de traduzir a consciência em acção. O anarquismo hoje 
'não sabe traduzir a ética em política. E isso explica a sua esquizo-
frenia actual: o anarquismo é revolucionário, mas não tem um des-
tino revolucionário; em suma, não pode explicar-se em quanto tal 
Nascido politicamente sob um impulso de origem ética, o anarquismo 
vê-se hoje eticamente puro, mas politicamente desarmado, porque a 
sua ética o impeliu inexoravelmente para terra de ninguém. O anar-
quismo não pertence hoje a qualquer alinhamento social e político. 
Mas dessa feliz situação não recolhe também quaisquer frutos. 

É preciso que o anarquismo se liberte da sua história, ou mais 
precisamente da tradição que o coloca no quadro de um alinhamento 
político e social, com um papel determinado e com um cenário defi-
nido. O anarquismo precisa de se libertar de qualquer projecto deter-
minado de revolução. A revolução já não pode ser concebida de acordo 
com o velho modelo ideológico, com toda a sua deontologia pré-esta-
belecida e codificada. Mais do que para uma revolução libertária, 
o anarquismo deve hoje orientar-se para uma revolução da liberdade. 
Terá que aceitar que o liberalismo é uma possibilidade historicamente 
determinada pela mudança social, ao passo que a revolução da liber- 
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dade é uma possibilidade eterna de ser de tudo o que queira ser 
segundo as formas e as necessidades do momento. O anarquismo tem 
de se reuniversalizar. Não pode continuar a situar-se no interior do 
movimento operário e socialista; o seu lugar é numa linha de fronteira 
capaz de lhe devolver a sua vocação original e autêntica: a de rea-
cender um novo iluminismo e um novo desencantamento do mundo. 
O anarquismo tem de desmistificar o absoluto da revolução, a sua 
própria história e todos os outros simulacros do seu passado. Só assim 
poderá voltar a ser revolucionário. 

[Tradução de Miguel Serras Pereira. Artigo 
originalmente publicado em Volontá, n.°  4, 
1983.] 
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Democracia e projecto libertário 
- Algumas questões preliminares - 

Um dos desafios maiores que a sociedade contemporânea coloca 
ao pensamento libertário e ao projecto de uma sociedade auto-gover-
nada de indivíduos livres é o que nos confronta com a tarefa de desvin-
cularmos a questão do poder da questão do Estado, ou seja de conce-
bermos teórica e organizativamente formas de poder alternativas em 
relação à lógica hierárquica dominante. 

Por outras palavras, a pergunta a formular aqui é a seguinte: 
como organizar o poder da liberdade? Sem dúvida, esta formulação 
arrepiará as ideias feitas de muita da pouca gente que se reclama hoje 
de posições anarquistas, libertárias ou mesmo marxistas radicais, etc., 
etc. Porém, entendo que quem se recusa a pôr o problema contribui, 
quer queira quer não, para condenar a liberdade à impotência e reforçar 
o monopólio estatal sobre o poder, quer dizer para reforçar o poder 
das diferentes hierarquias capitalistas-burocráticas. 

O poder é, com efeito, ineliminável, que mais não seja como 
expressão e garantia quer do auto-governo igualitário dos colectivos, 
quer da autonomia individual, e é por isso que uma comunidade livre, 
implicando sempre regras gerais e direitos dos indivíduos, não será 
acrata (sem poder), mas radicalmente democrática (isto é, caracterizada 
pelo facto de os seus membros disporem de iguais condições de partici-
pação nas decisões comuns). 

Trata-se aqui da necessidade de pensarmos a democracia contra 
o Estado, o poder da liberdade contra a pirâmide hierárquica da domi-
nação, enquanto critério e via de realização e reformulação do pro-
jecto libertário. 

INDIVIDUO E SOCIEDADE 

Romper com a antinomia entre poder e liberdade, no sentido 
acima indicado, implica também que sejamos capazes de denunciar 
criticamente algumas outras falsas antinomias que parasitam o espírito, 
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de muitos entre os melhores companheiros de luta. Por exemplo, a 
antinomia entre os direitos individuais e a organização da sociedade 
enquanto tal. 

É óbvio que a organização social dominante 'limita numa extensão 
monstruosa o âmbito da autonomia individual. Mas isso não significa 
que seja enfraquecendo a organização social e a actividade colectiva 
enquanto tais que emanciparemos ou sequer possamos proteger melhor 
os indivíduos. Pelo contrário, só uma participação igualitária de todos 
nas decisões que lhes dizem respeito e só urna cultura política social-
mente pregnante - que afirme, por um lado, essa participação igua-
litária e, por outro, a necessidade de salvaguardar um espaço não-
.público no interior da cidade-, pode garantir as liberdades indivi-
duais e opor-se com um máximo de eficácia à arregimentação perma-
nente característica dos movimentos totalitários. 

A afirmação do indivíduo como valor sem preço e dos seus 
direitos como inalienáveis é uma invenção social e histórica, cujo destino 
se jogará sempre em termos colectivos. Aliás, a própria formação do 
indivíduo como sujeito crítico e responsável, capaz de interrogar a 
ordem do mundo e se interrogar a si próprio, de participar por um lado 
e criar algo como uma esfera íntima por outro, depende fundamental-
mente de modos de socialização que só colectivamente emergem, que 
não são de modo nenhum naturais nem estão garantidos para a eterni-
dade e que só certas exigências sociais, fazendo-se sentir com suficiente 
profundidade, tomam possível. 

Se temos de ser capazes de pensar o poder da liberdade, que-
brando a antinomia imaginariamente escrava da ordem estabelecida 
entre os dois termos, não menos urgente é denunciarmos o sofisma de 
um individualismo que, limitando-se a pensar o indivíduo contra a 
sociedade, condena o primeiro à impotência e a segunda a assunto mais 
ou menos policial. 

IGUALDADE E ((DIREITO À DIFERENÇA)) 

Os que pretendem identificar o regime em que as «oligarquias 
liberais» do Ocidente, como lhes chama Castoriadis, se impõem ao con-
junto da sociedade, com a democracia eixam boa parte da sua argu-
mentação numa outra antinomia, apresentada como irredutível: a anti-
nomia entre liberdade e igualdade. De acordo com esta tese, teríamos 
que escolher entre liberdade e igualdade e, por conseguinte, que aceitar 

a segunda como preço da primeira. Em matéria de facto, o exemplo 
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favorito adiantado pelos liberais é o dos países do ((socialismo real)), 
onde o igualitarismo teria levado ao enterro da democracia, e a pro-
priedade colectiva dos meios de produção à supressão das liberdades. 

Pois bem, este argumento é, de ponta a ponta, um sofisma: 
em primeiro lugar, não há sombra de igualdade económica - de igual-
dade relativa à disposição dos bens materiais e à orientação da econo-
mia - nas ditaduras burocráticas aduzidas como exemplo. À ausência 
de democracia e à desigual repartição do poder político corresponde 
uma desigualdade económica maciça e sob muitos aspectos agravada 
em relação a certos casos da Europa Ocidental (1)  Em segundo lugar, 
e mais fundamentalmente, o argumento esquece o carácter político de 
toda a economia, quer dizer esquece que qualquer economia é toda ela 
política, o que tem como consequência que a uma economia desigual 
corresponda necessariamente uma desigual repartição das condições 
da liberdade, ou seja o contrário da democracia. 

Deixando de parte os defensores de modelos liberais declarada-
mente anti-democráticos, teremos que responder à ((esquerda liberal)), 
e aos ((liberais democratas)), de diversos matizes que até a salvaguarda 
da exigência mínima de igualdade perante a lei só faz sentido se enten-
dida como igualdade quanto à decisão das questões colectivas funda-
mentais. entre as quais se incluem o modo como se produz, o seu como 
e o seu para quê, e esta igualdade relativa à definição da lei (no sentido 
mais amplo de orientações e normas vinculativas comuns), garante da 
liberdade política e do espírito da democracia governante, longe de ser 
contraditória com a exigência da igualdade económica e da abolição do 
poder hierárquico, tem nelas um pressuposto iniludível. 

Os indivíduos são sem dúvida diferentes e têm direito a sê-lo, 
bem como a viverem a sós ou acompanhados a sua irredutível singula-
ridade ontológica. Mas se a desigualdade económica é um motor decisivo 
de desigualdade política, que funciona ocultando-se enquanto tal, o 
((direito à diferença)) terá que ser excluído em tudo o que se refere ao 
exercício do poder e à actividade de decisão colectiva, a fim de todos 
poderem realizar com igual liberdade a sua diferença no quadro de 
urna mesma comunidade. 

Não pode existir qualquer sociedade livre que não exija dos indi-
víduos que a integrem, a sublimação ou controlo das tendências assas-
sinas, violadoras, exploradoras ou tirânicas de que todos somos mais ou 
menos portadores, impondo assim limites ao ((direito à diferença» 
e, mais do que isso, valorizando em termos culturais (éticos e estéticos) 
certas ((diferenças)) em relação a outras. Uma sociedade auto-governada 
em termos igualitários e orientada por valores do tipo «o indivíduo 
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livre na terra livre)) não pode ser axiologicamente neutra ou abstencio-
nista no que se refere à formação dos seus membros. É uma vez mais 
o problema do poder da liberdade pelo qual começámos e que não pode-
mos esquivar se não quisermos ser cúmplices, ainda que por omissão, 
dos inimigos de toda a democracia. 

NOTA 

' Na Checoslováquia e na RDA, os movimentos populares recentes têm. 
por exemplo, exigido e/ou forçado o acesso de toda a população aos lugares e ser-
viços reservados às classes dominantes locais. 
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Diálogos forçados...? 

PAULO - Está lá? Estás a ouvir-me? 

GASTÃO - Estou sim, agora em boas condições. 

PAULO - Bom! É que julgo estavas a falar sem som de retor-
no! Prossigamos então a nossa conversa. 

GASTÃO - De acordo. Vamos a isso. 

PAULO - Tens estado a falar daquilo a que eu já chamei neo-
-anarquismo de uma maneira deturpada. Como não acredito que seja 
por má-fé, vou ver se me explico melhor. Em primeiro lugar, não é 
com sentido nem de longe pejorativo que eu tenho empregue a expres-
são de anarquismo histórico; uso-a para acentuar que se trata de uma 
época já encerrada, distinguindo-se completamente daquilo que hoje 
podemos encontrar, em qualquer país do mundo onde há anarquistas 
agitando-se, e qualquer que seja a tendência destes anarquistas. Ao 
falar de anarquismo histórico, estou a referir uma época em que o movi-
mento anarquista, ou libertário, embora com expressão minoritária, 
constituia uma força social presente, actuante e capaz de influenciar 
o curso da vida política e social, em vários dos principais países do 
mundo - ao contrário do que acontece agora. Ou achas que os peque-
nos grupos, jornais ou mesmo organizações existentes em Espanha, 
França, Estados Unidos, etc. têm algo que se compare com o que acon-
tecia ainda nos anos 30? 

GASTÃO 	Não, é claro, e aí estou de acordo contigo. Mas 
sempre te quero dizer que não me preocupam muito os pequenos grupos 
ou as federações anarquistas específicas, e as esqueléticas forças que 
elas hoje mostram. Um dos defeitos de muitos de nós é, precisamente, 
só olharem para o umbigo dos anarquistas de etiqueta, ou de cátedra, 
e esquecerem o que se passa à sua volta, onde existem muitas movi-
mentações sociais que, sem etiqueta nenhuma, são, contudo, de essência 
libertária. Essas é que precisam de apoio, de ajuda, de orientação 
ideológica. 
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PAULO - Não digo que não, mas deixa-me prosseguir. Dizia 
eu que aquilo que hoje existe de anarquismo militante um pouco por 
todo o mundo - nada do que se tem passado aqui em Portugal é ori-
ginal - é de natureza inteiramente diferente do anarquismo histórico, 
porque se trata de movimentos sem capacidade para influenciar direc-
tamente os poderes estabelecidos e a dinâmica social, ao mesmo tempo 
que tais movimentos são constituídos por indivíduos sem uma locali-
zação sócio-profissional bem definida: hoje os anarquistas são jovens, 
mulheres ou intelectuais e não carpinteiros, rurais ou tipógrafos, como 
no princípio do século! Porém, eu só emprego o termo de neo-anar-
quismo para aquelas expressões do movimento anarquista actual que 
tentam teorizar e pôr em práticas um anarquismo revisto, depurado 
de vários dos seus elementos ideológicos tradicionais e enriquecido de 
novos conteúdos e aquisições. Infelizmente, a maior parte dos anarquis-
tas actuais está longe de ser ((neo-anarquista)) e, na minha opinião, ape-
nas «macaquela» de maneira impotente aquilo que fizeram os militan-
tes do anarquismo histórico num contexto completamente diferente. 

GASTÃO - Bem, desculpar-me-ás, mas eu desconfio sempre um 
bocado dos profetas que clamam no deserto: as massas são surdas, igno-
rantes, não entendem os discursos muito elaborados... Quase sempre, 
esses ((incompreendidos)) acabam por revelar um certo desprezo pelas 
pessoas comuns e comprazem-se encerrando-se em ((torres de marfim)), 
como certos ((crocodilos)) que todos conhecemos muito bem! Não estou 
a dizer que seja o teu caso, mas olha que é um caminho perigoso... 

PAULO - Não tenho qualquer aspiração a profeta. Ainda agora 
tivemos o Khomeini e bastou! Mas falando a sério, deves saber que 
todo o esforço crítico é sempre um ((remar contra a maré)). Sejam 
obra de indivíduos, sejam de minorias, os avanços no pensamento, como 
na ciência, etc., são sempre feitos contra as ((ideias-feitas)), os statu quo... 

GASTÃO - De acordo, mas só te estava alertando contra as 
armadilhas dos elitismos. Olha que os grandes homens, sábios, escri-
tores, os nossos Kropótkines e Malatestas e tantos outros, foram invaria-
velmente pessoas simples e preocupadas sinceramente com o «homem 
da rua». 

PAULO - Estamos a desviar-nos das questões importantes, creio. 
Eu julgo que uma das diferenças do meu ((neo-anarquismo)) em relação 
ao anarquismo histórico tem a ver com a questão da economia. Mas, 
ao contrário do que tens afirmado, não se trata de ter descoberto as 
«maravilhas» do mercado nem o antiquado Adam Smith. Trata-se, 
sim, de, muito simplesmente, atender ao princípio de realidade e não 
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ser cego ao ponto de ignorar as enormes diferenças que separam o 
mundo de hoje do do século passado. Numa pincelada grosseira mas 
esclarecedora, podemos dizer que todos os socialismos - incluso o anar-
quista - nasceram no século xix sobre a base de duas realidades 
esmagadoras e iniludíveis para a época: a ((revoluçao industrial)), que 
deu corpo a um proletariado, e as revoluções burguesas, em especial 
a francesa, que proclamou o princípio da igualdade de direitos entre 
todos os homens. A primeira foi, como se sabe, um movimento de 
transformação social e económica de enorme transcendência. A segunda 
foi uma transformação não menos decisiva, de ordem política e cultu-
ral, de ideias, de comportamentos, regras jurídicas e que forjou uma 
nova concepção de estado. Ora, os socialismos formaram-se a partir 
destas duas realidades, antes de mais como reacção crítica, mas, e isso 
é muito importante, incorporando igualmente muitas das suas aquisi-
ções, umas de maneira explícita e consciente, outras não. Um século 
e meio se passou depois disso. Se tanto se ouve dizer que as doutrinas 
socialistas estão em crise, não é por virtude da ((propaganda burguesa)), 
mas sim porque urna das principais realidades deste nosso século foi 
a do fracasso do modelo socialista, nomeadamente no campo da econo-
mia, nos diversos países onde se implantou. Aquilo a que estamos assis-
tindo na URSS, na China, nos países do leste europeu, na Indochina, 
e mesmo nos países capitalistas com forte intromissão estatal na econo-
mia, mostra que esta não pode ser regida por decretos, nem adminis-
trativamente organizada a partir de urna instância central - o governo 
e o estado -, por melhores que sejam as intenções, de justiça e de 
racionalidade, dos governantes. É que a racionalidade da economia... 

GASTÃO - Tenho de te interromper, porque esse modelo de so-
cialismo que tu apresentas como a prova provada do seu fracasso é ape-
nas um dos modelos possíveis de socialismo, é o modelo marxista do 
Lénine e do Trotsky, do Mao e do Fidel. Sabes muito bem que a socia-
lização da economia desejada pelos anarquistas não era a sua estati-
zação, mas a da entrega das fábrièas aos operários, dos campos aos cam-
poneses, etc., isto é, um modelo autogestionário que, através do fede-
ralismo - tão caro ao Proudhon -, se coordenaria em escalas cada 
vez mais vastas para assegurar um funcionamento da economia harmo-
nioso e socialmente justo. Por outro lado, os anarquistas sempre se bate-
ram para que, a par da economia, se procedesse ao mesmo tempo à 
socialização do poder político - e estas coisas não são desligáveis 
umas das outras... Embora também eu seja crítico a muitas ideias utó-
picas difundidas por certos camaradas - a abolição imediata do Estado, 
do dinheiro, a comunidade dos bens, etc. -, continuo a acreditar que 
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o modelo autogestionário da economia, o federalismo, enfim, o que eu 
chamo um socialismo libertário é o projecto mais adequado, equili-
brado e realizável, mesmo para os nossos dias. Porque se o socialismo 
marxista falhou, olha que o capitalismo não tem razão para qualquer 
triunfalismo... 

PAULO - Eu faço-te a justiça de reconhecer que o teu anarquis-
mo é bem mais inteligente, moderado e racional do que alguns outros, 
por exemplo aqueles que se fundam apenas nos anti: anti-parlamen-
tarismo, an ti- capitalismo, anti-militarismo, etc.. Esse teu socialismo 
libertário procura atender ao princípio da realidade, quer ao que é 
adverso - a força dos oponentes, a inércia da maioria -, quer ao que 
pode constituir um trunfo - os movimentos sindicais e cooperativistas, 
as acções de protesto, eventuais aliados. Por isso, admiro, respeito e 
compreendo a tua posição. Simplesmente, não tendo a tua «fé», julgo 
que vejo com olhos mais críticos certas coisas que para ti 5O ((tabu)). 
Por exemplo, a propriedade, ou o poder. Estas categorias - se bem 
entendo - são, para ti, as questões-chave em qualquer hipótese de 
transformação social. Eu também concordo que são problemas, mas 
já não aceito o tipo de formulações que fazes: condenar a propriedade 
privada e o poder estatal. Outros defenderão a mesma propriedade 
privada e o mesmo poder estatal. Isto significa 'que estais, uns.e outros, 
completamente dentro da problemática que era a do socialismo (e a 
dos seus adversários conservadores) do século xix. Eu pergunto: que 
relevância tem esta problemática e este tipo de respostas de «por» OU 

«contra» quando se trata de enfrentar os problemas de gestão de uma 
grande cidade moderna? Ou de definir uma política orçamental entre 
os vencimentos dos funcionários e os investimentos em obras públicas? 
Ou de apostar no desenvolvimento da educação e da cultura? Ou de 
praticar formas de cooperação internacional mais eficazes e justas? 
Ou de fazer face aos desafios da degradação ambiental e da finitude 
dos recursos? E poderia continuar... 

GASTÃO - Que grande baralhada que para aí vai! Embora 
reconheça sem dificuldade que as coisas são hoje diferentes e mais 
complexas do que no século passado, não será verdade que, hoje como 
ontem, quem tem propriedades, capitais, está em condições de explorar 
e dominar aqueles que nada possuem? Não é isso que fazem os grandes 
latifundiários (por exemplo no Brasil), ou as multinacionais, ou mesmo 
os nossos senhorios urbanos de Lisboa que estão a deixar cair a cidade 
aos bocados? Não é verdade que aqueles que tomam conta dos gover-
nos podem fazer passar os seu intercssezinhos privados —e mais os dos 
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seus compadres - à conta do Estado e a à nossa custa, os que pagamos 
impostos? 

PAULO - Estás a querer encurralar-me, amigo Gastão, com per-
guntas em que é óbvia a resposta, e ai de mim se não estou de acordo! 

GASTÃO Não estou nada! Mas explica-me então melhor o 
que é esse teu neo-anarquismo, para além de já ter percebido que quer 
ser algo de diferente do anarquismo social a que eu faço referência, 
mas que não é para mim religião nenhuma! 

PAULO - Eu há pouco tentava dizer que se o socialismo - 
inclusive o libertário - respondeu no século xix aos problemas postos 
pela industrialização e pela revolução dos direitos do cidadão, aquilo 
que os libertários de hoje deviam tentar fazer era responder aos desa-
fios fundamentais desta época, em vez de repetir sacramentalmente as 
fórmulas do passado ou de crucificar os ((heterodoxos)) que de vez em 
quando fazem propostas inovadoras. Assim, em primeiro lugar, julgo 
que deveriam ser capazes de olhar criticamente para si próprios, para 
a sua trajectória histórica. ((eliminando as páginas caducas para con-
servar as eternas)) - como já alguém disse. Em segundo lugar, seria 
necessária uma crítica radical das concepções económicas socialistas 
veiculadas pelo movimento anarquista histórico, que acabou por ser 
talvez mais ((marxista)) do que, por exemplo, ((proudhoniano)). Só 
assim os libertários poderiam propor soluções para os tempos de hoje 
que não fossem inquinadas de alguns dos mesmos vícios que explodem 
agora clamorosamente em países socializados, do Cambodja à Líbia, 
de Angola à Polónia. Em terceiro lugar, o neo-anarquismo é uma 
expressão de inter-classismo, liga-se a movimentos sociais de ((classes 
etárias», sexos, minorias, etc., não fazendo mais sentido continuar a 
falar no ((destino  histórico » de certas classes sociais como o operariado 
ou a burguesia; tratando-se, nas sociedades mais industrializadas, sobre-
tudo de uma enorme ((classe média)), trata-se igualmente de um novo 
lugar dos indivíduos nessas classes e nesses movimentos sociais: o 
tempo das «massas» - da sua submissão, da sua rebelião, ou do seu 
((pastoreio)) - já acabou! Em quarto lugar, o meu neo-anarquismo 
fará uma leitura daquilo que é hoje o estado e a política muito diferente 
da do anarquismo histórico, liberta de maniqueismos, esquematismos 
vários e outros tantos preconceitos. Neste ponto creio que uma certa 
dose de conhecimento sistematizado no campo das ciências sociais e 
humanas - ciência política, sociologia, história, polemologia, omu-
nicação - seria suficiente para fundamentar esse esforço de revisão, 
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indispensável para uma maior eficácia da acção dos anarquistas na 
actualidade. E, para não alongar esta exposição, diria que um último 
ponto importante deste neo-anarquismo tem que ver justamente com 
a metodologia de acção a utilizar para intervir na dinâmica social. 
Não podendo agora desenvolver essas ideias, direi que cabem aqui os 
problemas da revolução como modo de transformação social, da vio-
lência e da não-violência, da agressividade, do respeito e da tolerância 
entre os indivíduos, etc. 

GASTÃO - Belo programa de matérias que, se quizeres, tere-
mos para discutir! Está? Está lá? 

PAULO - Está? Lá cortaram outra vez a ligação! 
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Natália Alves 

A comuna de Abarraque: 
práticas de sociabilidade 

A ideia segundo a qual o quotidiano se estrutura a partir de prá-
ticas rotineiras e banalizadas encerra uma concepção, inevitavelmente 
estática da realidade social, que exclui do seu campo explicativo todo 
um conjunto de práticas de ruptura face ao instituído. Daqui ressalta 
a ideia de re-pensar o quotidiano não só como o conjunto de práticas 
rotineiras mas também como uma forma criativa de subversão da estru-
tura normativa da sociedade. 

Conduzidos por este olhar, pretendemos, com base num ((estudo 
de caso)), dar conta de uma experiência de vida comunitária— Comuna 
de Albarraque - levada a cabo nas décadas de 20 e 30, por um grupo 
de anarquistas, de onde se salientam alguns elementos das Juventudes 
Libertárias. A nossa análise incidirá, essencialmente, sobre esses jovens 
por serem eles os principais protagonistas deste projecto. 

A Comuna de Albarraque apresenta-se-nos, simultaneamente, 
como um espaço social alternativo no qual se estruturam práticas sociais 
a-típicas, tendo por referência os ideais acratas, e como um espaço de 
dissidência, de alternativa criadora e de resistência política. Ela surge, 
assim, como um projecto de vida comunitária, materializado em prá-
ticas quotidianas onde os actores se investem afectivamente nas relações 
que estabelecem com o meio envolvente. 

O investimento afectivo nas inter-relações traduz-se na estrutu-
ração de uma rede de cumplicidades que contribui para despoletar uma 
identidade colectiva que encontra a sua materialização em todo um con-
junto de práticas alternativas às socialmente instituídas. 

ALGUNS ASPECTOS HISTÓRICOS 

A Comuna de Albarraque inscreve-se numa vertente não insur-
reccionalista que, embora não dominante no movimento anarquista, 
adquire um peso significativo se tivermos em conta as várias correntes 
que nele se inserem: os educacionistas que enfatizam o papel emanei- 
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pador da acção educativa e cujo lema era «educar, educar sempre)); 
as organizações juvenis, nomeadamente as Juventudes Libertárias, prin-
cipais consumidores desta «educação social)) e que, no decorrer dos tem-
pos, desenvolveram diversas secções culturais de importância crucial e, 
por último, os ensaios de vida comunitária que elegiam como principal 
preocupação os indivíduos nas suas interacções, em detrimento de uma 
hipotética emancipação colectiva. 

Mas, para que possamos compreender a Comuna de Albarraque 
enquanto espaço de vivências diferenciadas e alternativas, onde se arti-
culam os ideais das três correntes referidas, torna-se necessário que, 
temporalmente, dividamos a sua existência em duas fases. 

A primeira, durante a década de 20, é dinamizada por Gonçalves 
Correia, um dos grandes divulgadores das ideias acratas no Alentejo 
que, após ter fundado uma Comuna libertária em Vale de Santiago 
(Comuna da Luz), rapidamente desmantelada pelas forças da ordem, 
procura concretizar o seu ideal em Albarrapme. Aí, compra uma vasta 
área de terrenos e manda construir um edifício destinado à prática 
de uma vida comunitária. Contudo, graves problemas financeiros fize-
ram perigar a continuidade deste projecto. 

Nasce então uma segunda fase que decorre entre finais da década 
de 20 e 30, cujo animador é agora Jorge Campêlo, um indivíduo forte-
mente ligado ao movimento anarquista da época. É ele que equilibra 
financeiramente o empreendimento e cede terrenos, para a construção 
de casas individuais, a elementos anarquistas das suas relações. De entre 
tais figuras destaca-se a do educador Mário de Oliveira, convidado a 
fundar uma escola cujos objectivos, definidos pelo próprio Jorge Cam-
pêlo, são os de promover ((uma instrução ampla, integral e livre, mais 
perfeita e solidária que venha a integrar o homem no seu lugar na vida)). 

É precisamente durante esta segunda fase que se entrecruzam 
as três correntes a que nos temos vindo a reportar. Os terrenos cedidos 
a militantes anarquistas e instituições de assistência social visam cons-
truir os alicerces de um ensaio de vida comunitária. Por seu turno, 
a forte presença dos educacionistas traduz-se no projecto de construção 
da escola e na implementação de campanhas de alfabetização, ainda 
hoje recordadas pelos habitantes mais idosos da aldeia. Finalmente, 
a outra corrente presente em Albarraque são as Juventudes Libertárias 
representadas, maioritariamente, por um dos seus grupos da capital. 

Este grupo, que merece o apoio de Jorge Campêlo o qual lhe 
oferece uma parcela de terreno a que dão o nome de ((Cova da Raposa)), 
partilha igualmente o espaço de Albarraque dando-lhe um impulso 
importante em virtude das suas práticas libertárias, de ruptura com a 
ordem instituída. 
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PRÁTICAS DE SOCIABILIDADE E ALTERNATIVAS 

Inserindo-se num contexto histórico específico e alimentando-se 
de um modelo ideológico próprio, a Comuna de Albarraque apresenta-
-se-nos, sobretudo, como um espaço social de dissidência, de alternativa 
criativa e de resistência face à sociedade. Isto porque, tal espaço nasce 
do desejo de ali edificar uma ((aldeiazinha de espírito libertário)) que 
seja a celebração, mais ou menos ritualizada, de um ideal (o ideal 
acrata), assumidamente partilhado por um grupo social restrito. 

Acalentado por um sonhador, o projecto de Albarraque tem por 
fim último realizar o ideal supremo do ((homem livre sobre terra livre)). 
Trata-se de, com base nos princípios do internacionalismo, do esperan-
tismo e do naturismo, instituir modelos de relacionamento que sejam 
catalizadores da libertação humana. Para tal, há que perverter ou até 
mesmo rejeitar os modelos institucionalizados uma vez que estes são 
portadores de mecanismos de dominação humana, incompatíveis com 
os ideais perseguidos. 

É neste contexto que o quotidiano atinge a sua plenitude ao afir-
mar a sua oposição às formas oficiais do momento social instituciona-
lizado, procurando eregir um mundo melhor, dotado da beleza própria 
das coisas realmente importantes. E aqui, o importante é estabelecer 
uma nova fronteira, uma nova margem entre a liberdade individual e 
a vida em comum, ultrapassando as a'mbivalências e as contradições 
inerentes ao próprio processo de sociabilização em curso. 

Mas, se a base ideológica de sustentação do projecto lhe dá uma 
coerência arquétipa, o modo e a intensidade com que é vivido impri-
mem-lhe uma verdadeira dimensão histórica, na medida em que assinala 
o advento de grandes transformações. 

Albarraque é simultaneamente assumida como um espaço de lazer 
onde se passam os fins de semana. Trata-se, pois, de um pretexto, de 
uma ocasião destinada a celebrar um ideal, dado que se encontra inves- 
tida simbolicamente. Logo, os fins de semana aí passados revestem-se 
de um carácter de festa, alimentado pela base ideológica do anarquismo. 

Dado que a festa se caracteriza, sobretudo, pela desordem em 
contraposição à ordem do quotidiano com a qual se pretende romper 
ou, se possível, subverter, Albarraque surge como um ideal de negação 
da ordem social vigente, ao atenuar as clivagens e os conflitos sociais, 
propiciando a emergência de uma estrutura de relações que ultrapasse 
aquilo que a vida social desigualiza, separa e classifica. Ao congrega- 
rem-se em torno da ideia de ((espírito libertário)), as pessoas partem, 
segundo palavras de um antigo militante, do pressuposto ((de que gostam 
da liberdade, são solidários, gostam de lutar por um mundo melhor)). 
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Para além do seu cariz ideológico, Albarraque afirma-se funda-
mentalmente como um lugar de sociabilização intensa, apesar de fugas, 
de ruptura com os tabus e nora1 estabelecidos. Ali, ((tudo é permitido)) 
em comparação com a vida rotineira da urbe. Trata-se pois de assumir, 
na prática, um conjunto de ideais acratas que são tidos como tabu rela-
tivamente às práticas sociais dominantes.. De facto, lá se pratica, por 
exemplo, o naturismo que é à época tido como uma afronta aos bons 
costumes da tradicionalista sociedade lisboeta. 

Mas Albarraque adquire ainda um cariz de resistência política 
face ao regime vigente. Lá são redigidos alguns comunicados, poste. 
riormente policopiados em tipografias existentes em Lisboa e distri-
buídos pela população; lá se guardam armas e se preparam algumas 
acções. Como refere um militante das Juventudes Libertárias da época, 
«sei de pessoas que estiveram em Albarraque e vieram para Lisboa para 
fazerem um atentado a Salazar». 

Contudo, são as Juventudes Libertárias que se apresentam como 
os principais protagonistas desta experiência comunitária, que procura 
re-inventar o quotidiano numa quase antecipação de um futuro idea-
lizado. 

É assim que a vida em Albarracpie se estrutura segundo três 
dimensões fundamentais: uma noção de pessoa com a sua individuali-
dade específica, mesmo quando inserida num contexto 'mais global 
de grupo; um privilegiar do debate de ideias enquanto processo des-
mistificador de preconceitos, potencializador e criador de novas rea-
lidades e práticas e, por último, uma concepção de trabalho ludico-
-criativa. 

Situada num espaço físico determinado e num tempo limitado 
onde se desenrolam as práticas sociais, a Comuna de Albarraque apre-
senta-se-nos como uma situação onde se congregam a intensidade do 
vivido e o espaço, isto é, como um tempo e espaço de sociabilização. 

A ((Cova da Raposa)), designação por que são conhecidos os limi-
tes físicos onde se inscreve parte da Comuna, constitui-se num espaço 
construído e significante cujo sentido lhe é conferido pelas práticas dos 
actores sociais que lhe definem e estruturam o significado. 

Os jovens que participam neste projecto, que desbravam aquele 
terreno de pedra e cascalho, que cultivam uma horta e plantam árvores, 
que constroem uma casa e um poço e que abrem um caminho, trans-
formam aquele lugar, inicialmente desidentificado, num espaço imbuído 
de significações. 

Através das suas práticas, a ((Cova da Raposa)) deixa de ser uma 
mera designação para adquirir uma vida própria, resultado das repre- 
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sentaçes individuais e colectivas que os actores lhe conferem. Este 
lugar constitui-se assim num espaço central, privado, seleccionado, lugar 
onde se realiza mais intensamente a relação social, o encontro afectivo, 
onde os actores vivem mais intensamente as suas experiências. 

Assim, este espaço socialmente construído apresenta-se-nos como' 
um espaço homogéneo pois nele se inscreve uni conjunto de práticas 
cornunimente partilhadas, desde as discussões em torno dos clássicos do 
pensamento anarquista, ao cultivo da terra, aos jogos e aos banhos de sol. 

Ao investir-se de um carácter privado . e seleciconado, constitui-se 
num espaço de exclusão. Naquele território só têm entrada «OS conhe-
cedores da senha)). E conhecer a senha é, antes do mais, ser militante 
ou simpatizante das Juventudes Libertárias. Só a esses é permitido o 
acesso. Aos restantes, os excluídos, é-lhes vedada a entrada. 

Mas, na medida em que se afirma corno um espaço de exclusão, 
ele contribui igualmente para fortalecer os laços de solidariedade e 
reciprocidade que unem os jovens que temporariamente o habitam. 

Como já referimos, a participação neste projecto depende direc-
tamente da adesão aos ideais acratas, tal corno eram preconizados pelas 
Juventudes Libertárias. Ora, a adesão, ou melhor, o convite para ingres-
sar nos núcleos das Juventudes, fazia-se após um período de auscultação. 
Os jovens que de algum modo se salientavam pelas leituras que faziam, 
pelas discussões em que participavam, quer nas associações csperantistas 
quer nas Universidades Livre e Popular, eram sondados e convidados 
a aderirem. Assim, a adesão a estas Juventudes e as acções de militância 
política cpie os seus membros foram protagonizando, contribuíram para 
reforçar urna identidade colectiva de cariz política-racional. 

Uma componente diferente desta identidade é aquela que se 
estrutura a partir dos sentimentos e das experiências partilhados e vivi-
dos em Albarraque. Se por um lado, o conjunto de práticas serve para 
reforçar a identidade política em torno dos princípios libertários, o 
carácter lúdico de que ele se reveste e as cumplicidades que engendra 
contribuem para enfatizar uma dimensão afectiva e sensível que estru-
tura a materialização de saber viver em comum. 

A participação nesta vivência, os laços de amizade e de simpatia 
que se geram investem a identidade política de uma nova dimensão - a 
afectiva - que se traduz num desejo de estar de acordo com o grupo, 
de se fundir nele. 

Mas estas relações que se estruturam a partir das vivências parti-
lhadas, esta quase redução ao mesmo, que é o grupo e a sua coesão, 
vêem-se confrontadas com a existência de uma pluralidade de valores 
heterogéneos de que os diferentes indivíduos são portadores. Digamos 
que no seio do grupo se geram duas tendências distintas. Por um lado, 
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o desejo de fusão/identificação com o grupo, resultante das relações 
afectivas que se desenvolvem no seu interior. Por outro, o respeito 
pela liberdade do ser humano. É, pois, do confronto com estas duas 
tendências que o grupo adquire a sua especificidade e a sua dinâmica 
próprias. 

Esta última advem-lhe, precisamente, da heterogeneidade de 
valores e de formas de estar na vida. Embora presente como uma carac-
terística fundamental do grupo, esta heterogeneidade não contribui para 
a sua dissolução porque se desenvolve num terreno que tem por pano 
de fundo a partilha de uma utopia concreta - a criação de urna aldeia 
de espírito libertário - que se constitui num elemento catalizador dos 
membros do grupo. 

Mas a solidariedade, alimentada pela adesão a uma vivência de 
grupo que repousa sobre um ideal, para que se mantenha viva, necessita 
de ser alimentada. Nesta perspectiva, quer o cultivo da terra, quer a 
discussão dos livros tidos como fundamentais para a formação político-
-ideológica destes jovens, na medida em que contribuem para a afir-
mação da unidade do grupo, para a consolidação da natureza social 
dos indivíduos e para o fortalecimento da solidariedade em torno da 
mesma utopia, assumem o papel de ritos, codificando as aspirações 
comuns. 

Albarraque foi, assim uma experiência que, embora fugaz, pro-
curou instaurar modelos de relacionamento e formas de estar na vida 
alternativos, numa tentativa de antecipação de um futuro idealizado 
que se esperava próximo. 
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Eugenio de Andradc 

A SEREIA DO BÁLTICO 

Ao fundo de cada urna destas linhas espreita um gato. 
Tenho nove anos e vivo no Rossio. Vou amachucando 

cuidadosamente uma folha de jornal até fazer dela uma bola, 
passo-lhe à roda um cordel, dou-lhe três ou quatro voltas aper-
tadas, e acabo por deixar uma longa ponta de quase dois 
metros. É com esta arma no bolso que saio à rua, e raro é 
o dia em que não regresse com um gato. Não é difícil: atiro 
a bola ao primeiro bicho que descubro e vou puxando o fio. 
Nenhum resiste - o gato pula, corre atrás da bola, nunca mais 
pára, até que chegamos a casa; então, aos mais pequenos, 
é preciso ajudá-los nas escadas. 

Às vezes, minha mãe dá-lhes um pouco de leite, e leva-os 
depois; outras, se está mal disposta, obriga-me a ir pô-los onde 
os encontrei. Não sei como o Bibi escapou. Teria a mãe sido 
cativada pela sua beleza - era um pequeno tigre de grandes 
olhos cor de bronze - ou pensaria que, se eu tivesse um gato, 
perderia aquela mania de trazer para casa todo o maltrapilho? 
Não sei, a verdade é que o Bibi foi ficando, e se a relação 
dele com a mãe nos primeiros tempos não foi feliz, comigo 
poderia falar-se em idílio: era eu que lhe dava de comer, dormia 
aos meus pés, conhecia o meu toque de campainha e, embora 
tivesse garras e dentes bem afiados, nunca ninguém me viu 
mordido ou arranhado. Cresceu muito, e era elegante de seu 
natural, a cabeça levantada, atenta, corno se escutasse qualquer 
rumor distante. E não sei de quem melhor soubesse adminis-
trar o silêncio. 

É preciso dizer que o bicho chegara a casa com maus 
hábitos. A mãe pusera-lhe um caixote com serradura a um 
canto da casa de banho para as suas necessidades, mas ele pre-
feria fazê-las na banheira e até no lavatório, justamente sobre 
o ralo. Quando ouvia a mãe dizer: «Raios partam o gato! », já 
sabia o que, mais uma vez, acontecera. Procurava-o a seguir 
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no meu quarto (já disse, creio eu, que o Bibi passava o tempo 
deitado na minha cama), e levava-o à força com eia. Entre injú-
rias e palmadas, ouvia o gato bufar e miar, até conseguir esca-
par-se e meter-se debaixo da cama, depois de alguma arranha-
dela, pois o castigo humilhava-o: a mãe esfregava-lhe invariavel-
mente o focinho na porcaria que ele depusra, talvez como ofe-
renda, na banheira ou no lavatório. Depois aproximava-se de 
mim, fazia-me queixa: «Se não gostasses tanto dele, já teria 
tido o destino dos outros». Eu olhava-lhe a mão arranhada, 
pegava nela, fazia-lhe urna festa. «Ele também é louco por ti, 
mas é um porcalhão», insistia. Faço-lhe outra festa, ela sorri, 
depois vai à sua vida. Era a minha vez de procurar o Dibi, que 
se encontrava ainda debaixo da cama: «Vem cá, meu porcalhão-
zito ,ela já se foi embora, já não te bate mais. Anda aqui, minha 
sereia do Báltico: não há maneira de teres juízo, dá cá a pata.>) 
O Bibi demorava um pouco a sair, mas depois lá vinha, aca-
bando por dar urna turrinha na mão que o procurava no escuro, 
consentia que o pusesse no colo, lhe fizesse alguns mimos. Não 
tardava a correr atrás de mim, por aquele corredor que nunca 
mais acabava, nunca mais acabava. 
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ARQUIVO 

O EUMÀNITARISMO DE EUGEN RELGIS 

Nos anos seguintes à primeira guerra mundial, o cientista e humanista 

romeno Eugen Relgis empenhou-se fortemente numa acção a favor da paz e 

da equidade social, formulando um conjunto de princípios doutrinários e de 

acção a que deu o nome de «humanitarismo», que se situam na orla do pensa-

mento libertário e envolveram alguns dos seus mais conhecidos expoentes da época. 

Tendo como princípios axiais o pacifismo e o internacionalismo e aceitando a 

ideia de progresso e a tendência geral para a unidade, o humanitarismo de Rei gis 

contém uma profunda crítica às ideologias nacionalistas e às concepções fortale-

cedoras do estado, então em grande voga. O texto que abaixo se publica é o mani-

festo divulgado em 1923, que recebeu a adesão de numerosas personalidades em 

diversos países do mundo, como se percebe pela lista inclusa dos primeiros 

subscritores. 

João Freire 

AOS INTELECTUAIS LIVRES 
AOS TRABALHADORES INSTRUÍDOS 

Na presente hora, a Europa acha-se convulcionada por catástrofes sociais 

que afectam não só as próprias bases de existência dos povos civilizados, como 

também a sua cultura milenária, formada de tesouros e verdades que o génio 

de todas as nações e de todas as raças reuniu com grande esforço. Assolada pela 

guerra e pela revolução, a Europa é o centro donde se espalham até aos demais 

continentes os germes de novas guerras e revoluções. Jamais a humanidade 

esteve tão próxima de uma total decadência e barbárie exasperada como nestes 

anos de fome e morticínio. 

Num movimento contínuo de avanço e recuo, a humanidade obstina-se em 

lutar, apesar de tudo, pela continuidade da sua vida social, política, económica, 

técnica e cultural. Os indivíduos, assim como os povos, encontram-se cada vez 

mais sob uma sujeição de algumas minorias absolutistas. Todas as mudanças 

políticas, todas as reformas legislativas, todos os novos sistemas económicos são 

outras tantas manifestações febris e violentas do instinto de conservação - não do 
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indivíduo, do povo, da humanidade - ,mas sim de certas classes que tm inte- 
resses próprios, exclusivistas, e doutrinas parciais que se mantêm ou se afundam 

somente pela força e intolerância: pelo terror das armas e pela violação das cons-

ciências. 

Mas a humanidade, com os indivíduos e os povos que a compõem, tem a 

sua evolução determinada por leis naturais, mais poderosas que todas as leis arti. 

ficiais dos governos. Todos quantos conhecem esta evolução biológica, a que 

se seguiu a evolução técnica e cultural da humanidade, se dão conta de que 

os ((amos)), os dirigentes políticos de todas as classes, impõem ao homem uma 

lei exterior sempre que ela não corresponde à lei interior do progresso mental e 

espiritual dos homens. 

Não obstante, o progresso exterior, a civilização técnica,, por exemplo, 

adiantou-se excessivamente ao progresso interior: moral e cultural. É preciso ver 

neso desacordo a causa principal dos males de que padece a humanidade e que 

se resumem em guerras e revoluções. Os governantes e a maior parte dos ((súbditos 

assalariados)) ignoraram a sua própria realidade humana; trataram de dominar, 

ou de libertar-se (para dominarem, por sua vez), sem conhecer a sua razão de 

existir nesta terra e os seus vínculos com o resto da humanidade. 

Não nos conhecemos a nós mesmos, ainda que a verdade se ache muito 

próxima de nós e só espere os nossos olhos sinceros e ouvidos atentos. Ainda não 

nos humanizámos, mesmo quando lemos Kant, contemplamos Rodin ou escuta-

mos Beethoven, mesmo quando conseguimos comunicar por meio da telegrafia 

sem fios ou voar por cima de continentes e oceanos. Ainda não somos senão 

bárbaros com máquinas aperfeiçoadas e teorias einsteinianas. O povo é sempre 

o barro que se deixa moldar pelos dedos de ferro do Estado militarista, capitalista, 

clerical ou laico, de direita ou de esquerda. Também os governantes são os seus 

próprios escravos, acossados por inquietações e ódios, por interesses egoistas e por 

doentias ambições. E um elevadíssimo número de representantes da cultura são 

máquinas de pensar ou lacaios engalanados que esqueceram a sua origem e a 

finalidade humanizadora da cultura. 

Entre os movimentos que surgiram da guerra mundial, o movimento huma-

nitarista provém do desejo de salvação dos indivíduos e dos povos e, elevando-se 

acima dos interesses políticos, permanece desprovido de qualquer ambição de 

domínio. O humanitarismo já não é uma mera expressão verbal, vagamente idea-

lista, mas resume as tendências de progresso de toda a humanidade. O humanita-

rismo intuitivo e moral preconizado pelos velhos profetas, filósofos e educadores 

adquiriu, com a ajuda da ciência moderna, uma amplitude e uma clareza que 

o tornam acessível aos que obedecem à voz do coração, assim como também aos 

que seguem os imperativos da razão. 
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O humanitarismo é uma concepção geral da vida humana, uma filosofia 

prática que nunca chegará a ser um dogma pelo facto de as suas bases não serem 

políticas nem exclusivamente económicas. O humanitarismo é uma expressão da 

evolução biológica, histórica, social, técnica e cultural da humanidade, que é 

um organismo unitário no qual as raças, os povos, os agrupamentos regionais 

e comunais, os indivíduos independentes e esclarecidos podem viver em concórdia, 

tendo cada um a sua tarefa especial no quadro e um só interesse comum. Este 

interesse comum é o progresso pacífico, por via internacional, de todas as activi-
dades criadoras das diversas categorias de trabalhadores intelectuais e manuais. 

O humanitarismo acha-se baseado, portanto, nos ideais permanentes e inte-

grais do homem, não podendo ignorar as tendências naturais de evolução da 

espécie humana. Abarca o passado da humanidade, cheio de vitórias sobre a 

Natureza, o seu presente, dominado pela omnipotência da máquina, e o seu 

futuro, que verá a realização de uma harmonia definitiva entre a matéria e o 

espírito. A maldição que constitui o dualismo social (patrões e explorados), o 

dualismo sexual, o dualismo religioso e as suas múltiplas mentiras idealizadas, 

devem desaparecer com o retorno à unidade geral: à humanidade organizada 

económica e tecnicamente, mas em cujo seio o indivíduo conservará toda a liber-

dade das suas aspirações, das suas convicções, das suas manifestações estéticas, 

científicas e morais. 

Com efeito, o humanitarismo não se dirige a uma classe ou a uma nação, 

mas sim ao homem, a todo o indivíduo que conhece ou quer conhecer o seu 

destino de paz e solidariedade criadora no meio do grupo social, do povo, da huma-

nidade da qual faz parte. Tão velho como a espécie humana, o humanitarismo 

apresenta-se hoje de uma forma que resiste a todas as indagações científicas e 

responde às consciências mais esclarecidas e mais avançadas. 

Todos quantos sentem o impulso pessoal de se humanizarem a si mesmos 

antes de começar a luta pela humanização do próximo; todos quantos reconhecem 

que, acima dos antagonismos políticos, se encontra o interesse comum de libertar 

o homem das superstições, da ignorância, do culto da força armada e do ódio 

contra o ((vizinho de além-fronteiras)); todos os que estão convencidos de que a 

transformação das mentalidades é a condição necessária para uma mudança nas 

relações exeriores: políticas, económicas, culturais; todos os que querem ser 

homens livres e servir a humanidade para a sua própria humanização, têm O 

dever de reunir-se para passar à acção. 

Os agrupamentos humanitaristas constituem uma primeira expressão desse 

movimento; são reuniões de estudo, mas sobretudo de prática. Desde o início, 

a ideia deve ser seguida por factos: o humanitarismo teórico seria tão inútil como 

o humaniarismo difuso das antigas filosofias e religiões. O humanitarismo mo-

derno, baseado na biologia, na técnica, na economia e na cultura, não quer con-

verter-se numa ((nova religião)) que suscitaria novos antagonismos tão estéreis 
como os de ontem. Tende, num primeiro momento à unificação dos interesses 
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locais em um interesse humano geral, o qual é muito mais natural e aceittvel 
a partir do ponto em que aceitemos a futilidade absoluta da força e da intolerância 
como instrumentos de progresso. 

Baseados nos princípios humanitaristas,, fazemos este apelo para a fundação 

de centros humanitaristas, de estudo e de acção, a todos aqueles que se reconhecem 

homens de boa vontade: aos «combatentes do espírito)) e aos forjadores de civili-

zação, aos que sabem e aos que desojam saber, aos que estão decididos a demolir 

os diques artificiais levantados entre indivíduos e os agrupamentos sociais, entre 

as naç6es e entre as raças, pelos falsos dirigentes desta humanidade que aspira 

sempre a um mundo melhor, apesar dos seus desvarios sanguinários. 

Na verdade, mais forte que o canhão é a ferramenta que cria, e mais 

tenaz que o ódio é o amor que cura as feridas e faz dos homens irmãos dos seus 

contemporâneos, dos antepassados que lhes deixaram em herança uma civilização, 

e dos que num futuro próximo formarão uma humanidade livre, unificada sob 

os signos tutelares da justiça e da paz. 

Pelo ((Primeiro Grupo Humanitarista» 

Eugen Relgis 

Este manifesto foi subscrito, desde logo, pelas seguintes personalidades: 

FRANÇA: A. Bailly, Banville, d'Hostel, Henri Barbusse, M. Belly, Gabriel Belot, 
Paul Bergeron, Maurice Blanchard, Paul Brulat, M. Caillard, H. Can-
diani, R. Canudo, Armand Charpentier, Henri Chassin, Félix Courché, 
Manuel Devaldès, Raymond Duncan, Camille Drevet, Ludovic Fillicu, 
H. L. Follin, Florian-Parmentier, Albert Girault. Th. Gras, Amadée Gui-
ilaume, I. R. Hernández, L. S. Judius, Gérard de Lacaze-Duthiers,E. Lanty, 
Pierre Larivière, Philéas Lebesgue, Alhert Le Brasseur, Pierre Liber, M. 
Lipschitz, Albert Mailaroni, Dr. Mariavé, Mérat, Alex Mercereau, Dr. Ma-
delaine Pelietier, Ëmile Pignot, E. Potievin, Henri Poulaille, Ivanhoé Ram-
bonson, Marianne Rauze, Louis Richard, Joseph Rivière, Dr. A. Robertson-
-Prochowsky, P.-N. Roinard, Georgette Ryner, Han Ryner, Henri Strentz, 
Madelaine Vernet. 

ALEMANHA: Prof. J. F. Nicolai, Bruno Lache, Freiher Paul von Schoenaich, 
Friedrich W. Fuchs, Dr. Else Krohn, Dr. Helene Stdcker, Erwart Walden, 
J osef Weisbart, Hans Münnich, Werner Ackermann. 

ÁUSTRIA: Dr. Franz Kobier, Picrre Ramus, Alfred W. Saueracker (Parker), 
Stcfan Zweig. 

HUNGRIA: Desider, Aszlányi, Francis Balàzs, Jeno Gomôri. 

CHECOSLOVÁQUIA: Anna Kavasch, Premysl Pitter, Olga Fierz, K. Teige. 

60 



ARQUIVO 

ROMÉNIA: C. G. Gosta-Foru, Gala Galaction, loan Siavici, D. D. Patrascanu, 
Panait Musoiu, Enric Fortuna, lon Pas, Eugen Filotti, Prof. C. R. Motru, 
Joan Mehedinteanu. 

BULGÁRIA: Jordan Kovachev, Bons Guduiev. 

INGLATERRA: A. Fener Brockway. H. Runham Brokn, Phyllis Bing, Harold F. 
Bing, Oliver Dryer, John P. Fletcher, Emma L. Osmond, Martha Steinitz. 

BÉLGICA: Marceline Hecquet, Jean Maréchal, Armand Suis. 

SUÉCIA: Alian Degerman, Bjorn Halistroem, Werner Odegard. 

ESTÕNIA: Edgard de Wahl. 

FINLÂNDIA: Maria Armfelt, Aarne Selinheimo. 

ISRAEL: Dr. Hans Kohn, Havkin. 

SUÍÇA: Prof. Dr. Auguste Forel, L. Ragaz, Jean P. Inebnit, Kaspar Mayr. 

ITÁLIA: Paolo Bossi, Vivenza Melodia. 

HOLANDA: Barthelemy de Ligt, J. Giensen, Jo  B. Meyer, Gerrit van Oort. 

IRLANDA: Isabeila Richardson. 

DINAMARCA: Hans Ulrich W61ffel. 

U. S. A.: Upton Siclair, Thomas Q. Harrison, Friedel Kohning, Dr. Francis S. 
Ondernok, Caroline F. Une, Mary Winsor. 

ARGENTINA: Campio Carpio. 

BRASIL: Dr. Fabio Luz. 

ME,  XICO: Prof. Dr. A. L Herrera. 

1]Ç-DIA: Rabindranath Tagore, R. O. Raha. 

CHINA: H. C. Chana. 

AUSTRÁLIA: R. II. Long. 

[Traduzido por José Manuel Leandro de E. Relgis, Que és ei 

Humanitarismo?, México, Ed. Mex. Unidos, 1969, pp. 67-73.1 
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((AMANHÃ)) 

O texto que reproduzimos abaixo constituía o editorial de abertura da 

revista Amanhã, sub-intitulada ((Revista quinzenal de intuitos sociais, para Por-

tugal, Brasil e Colónias», que saiu a público em Lisboa a 1 de Março de 1922. 

O responsável era o conhecido advogado anarquista João Evangelista Campos 

Lima, que esteve na origem de tantas outras iniciativas semelhantes. Esta, porém, 

terminou rapidamente, posto que só publicou dois números. A mesma fórmula 

- a da revista exclusivamente dirigida por uma só pessoa, mas com um largo 

leque de colaboradores exteriores e com uma orientação virada para fora dos meios 
tradicionais do movimento operário - viria, contudo, a ser repetida, com melhor 

sucesso, pela revista Cultura, que o mesmo Campos Lima lançou e aguentou, 

nos difíceis anos de 1929 a 1931, com 17 números publicados. Realce-se, no texto 

apresentado, as referências doutrinárias próprias do autor às várias classes sociais, 

ao sentido do progresso e à noção de revolução. 

João Freire 

Esta revista aparece na hora própria. Destinada principalmente aos meios 

operários, tem como missão destruir quanto possível o confusionismo que se esta-

beleceu após a guerra, sob o ponto de vista doutrinário, nas tendências de reorga-

nização social, e definir insistentemente um ideal de transformação da sociedade 

num sentido de mais liberdade e de maior justiça, marcando no movimento revo-

lucionário um objectivo concreto, sem deixar de atender às circunstâncias do 

meio e da época em que vivemos. 

Caminhando constantemente para o Amanhã redentor, em que uma socie- 

dade nova há-de vir a estabelecer-se, esta revista procurará debater as questões de 

interesse geral de cuja solução depende o advento dum estádio de civilização supe- 

rior, em que se assegure definitivamente o equilíbrio económico e o equilíbrio 

moral. Tendo em vista a reorganização da colectividade, de modo nenhum se 

deixará arrastar por um ódio ininteligente e pessoal, que possa dar origem à des- 

truição do que do civilização se conquistou já. Não pregará por isso a vingança, 

o esmagamento dos indivíduos de qualquer classe opressora, que o determinismo 

histórico colocou em condições de se tornarem nocivos ao meio social, antes,  

procurará atacar em conjunto a organização, a engrenagem, sua única razão de ser. 

Por efeito da supremacia desses elementos, porque só a eles nesta socie- 

dade injusta e mal organizada são atribuídos todos os direitos, eles são não apenas 

os detentores de todas as riquezas mas também os detentores do saber humano 

e da proficiência técnica. Defendendo o advento duma sociedade mais perfeita 
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do que a actual, não podemos pôr de parte todos esses valores, porque isso equiva-

leria a reconduzir a humanidade à sua fase primitiva de civilização rudimentar. 

Queremos a destruição de burguesia como classe, a anulação da sua acção de 

domínio e de exploração humana, mas reconhecemos a necessidade de manter 
intactos os indivíduos que ela hoje congrega, e que tenham condições de se torna-

rem úteis, pelas suas aptidões, realizando um trabalho de interesse colectivo. 

Em qualquer das manifestações de actividade da vida actual, suplantando 

os intuitos honestos dum ou outro indivíduo isolado, o condicionalismo material 

exerce uma permanente acção esterilizadora das tendências humanitárias, que 

torna irresponsáveis, quase autómatos e, às vezes, meras vítimas do meio, os agen-

tes nocivos. O comércio, por exemplo, com a organização actual, impõe como con-

dição de êxito uma adaptação a uma amoralidade que se confunde com a própria 

técnica profissional. A indústria já hoje não realiza, como nos bons tempos das 

cidades livres medievais, produtos os mais perfeitos, de grande duração, pois se 

tem em vista o seu consumo rápido, sem o que a indústria estacionaria à falta 

de mercado. E quantas descobertas científicas não têm sido subordinadas aos 

interesses de certas indústrias que elas viriam a prejudicar? 

Dá-se mesmo o caso de que não é apenas na classe burguesa que tais 

factos anti-sociais se praticam. Nenhum de nós está isento desta corrupção geral. 

Os operários são quantas vezes os cooperadores dessa obra nociva, forçados a auxi-

liarem-na. Além disso, com os seus movimentos de resistência à exploração que 

sofrem directamente do patronato, concorrem para que seja sobre o consumidor 

que a exploração se volte, sob pena, dada a actual concorrência industrial, de se 

interromper a laboração nas fábricas que não sigam tal processo. E todos nós, 

sujeitando-nos ao actual regime de troca, reconhecendo uma função económica 

à moeda, que fazemos senão cooperar na exploração do homem pelo homem? 

Nenhum de nós pode atirar a primeira pedra. Todas as classes sofrem a 

consequência da situação actual. E, se é certo que umas reagem contra esta fase 

opressiva, enquanto outras, pelo contrário, procuram mantê-la, não se trata duma 

virtude daquelas e duma incapacidade de progresso moral dessas, porque as pri- 

meiras procedem assim espicaçadas pelo sofrimento, por suportarem mal a orga- 

nização que as oprime, enquanto que as segundas, pelo seu relativo bem estar 

e porque as teorias e os princípios em que foram educadas lhes não deixarem 

ver o interesse que teriam em se regularizar a vida económica em bases morais 

e igualitárias, que assegurassem a sua felicidade e a dos seus descendentes, que 

neste regime defeituoso e contingente podem ser os oprimidos de amanhã, supõem 

proceder duma maneira lógica e racional, como se cumprissem uma lei natural. 

Só revolucionariamente, por uma transformação radical da vida econó- 

mica, é que essas lesões ao interesse geral desaparecerão e só depois disso 

é que poderão constituir-se os elementos de educação e de moralidade para o 

aperfeiçoamento ético de cada povo. Por isso, hoje só isoladamente aparecem 
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indivíduos dotados dum idealismo superior, que constituem o nícleo impulsio-

nador das grandes revoluções e estas só surgem em épocas de crise social, de 

perigo colectivo, em que a espécie ameaçada, reclamando os seus direitos, cria 

um estado especial de espírito, em que dominam as ideias morais, apagando os 

interesses mais mesquinhos dos grupos. 

Uma revolução será, pois, tanto mais ampla e progressiva quanto menos 

for uma obra de ódio e de vindicta. A luta de classes, pela ignorância do deter-

minismo social, tem sido uma constante exacerbação de ódios: prolongá-la com 

este aspecto é retardar a obra da revolução, que tem de ser sobretudo uma afir-

mação moral, uma manifestação de idealidade, de sentimento, de justiça. 

Com esta concepção, nos propomos criar os elementos de coordenação para 

Um movimento de solidariedade humana, que só poderá tomar-se perfeita quando 

a grande revolução redentora for possível, por se ter conseguido, para a realizar, 

o núcleo suficiente daqueles que estiverem mais dispostos a sacrificar-se por um 

ideal humanitário do que a sacrificar os outros pelo seu interesse próprio. 

Tal é, em síntese, o nosso programa. 

(Amanhã, n.° 1, 1 de Março de 1922) 
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MURRAY BooKdHIN - «Remaking Society» Montréal, Black Rose Book, 1989 

Do conhecido libertário e ecologista norte-americano, surge-nos este inte-
ressante livro que ele próprio, em nota introdutória, considera uma espécie de 
síntese de outros trabalhos seus. (1)  

Murray Bookchin procurou tornar este livro acessível a todos quantos se 
interessam pelas questões ecológicas e não tanto endereçá-lo aos mais intelectua-
lizados. 

Editado no Canadá em Maio/89 esgotou rapidamente; está traduzido em 
italiano e prepara-se a sua versão em língua francesa. 

Num estilo livre e simples, mas muito vivo como é seu hábito, Bookchin 
dá-nos uma panorâmica dos Verdes nos E.U.A. e da profunda polémica existente 
entre os defensores da ecologia social (como é o seu caso) e a ((deep ecology)). 
São abordadas ainda questões como o ressurgimento da hierarquia e do capitalismo 
moderno, tecnologia, soluções utópicas e/ou radicais, urbanização e comunidades, 
ética da ecologia social (ver o programa dos Verdes de Vermont) (2)  e oferece-nos 
uma filosofia da natureza e comunidade. 

Confrontados que somos quotidianamente com as profundas crises 
da actualidade, assistindo impotentes ao que de destruidor acontece às nossas vidas 
e ao planeta que habitamos, podemos então compreender e talvez sentir como nosso 
o comentário de The Nation: ((Devíamos ter ouvido o Murray Bookchin. Há duas 
décadas que ele nos vem prevenindo acerca daquilo que estamos a fazer à nossa 
sociedade e a cada um de flOS)). 

Maria Magos Jorge 

Agosto/1989 

NOTAS: 

(1) «Toward an Ecological So&tety» (Montréal, Black Rose Books, 1980) 
«Post-Scarcity Anarchism» (Montréal, Black Rose Books, 1971). 

(2) Toward a New Politics - A Statement of Principies of the Vermont 
and Ncw Hampshire Greens - em ((The Anarchist Papers 2 editado por Dimi-
trios Roussopoulos (Black Rose Books, 1989); também na revista 'Our Generation' 
(Spring 1989). 
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MANUEL JOAQUIM DE SousÁ - ultimos Tempos de Acçao Sindical Livre e do 
Anarquismo Militante, Lisboa, Antígona, 1989 

Manuel Joaquim de Sousa nasceu a 24 de Novembro de 1883, na freguesia 
de Paranhos, na cidade do Porto. Era filho de pais muito pobres - um sapateiro 
e uma vendedeira de pão - e começou desde muito novo a trabalhar em várias 
profissões braçais. Aos 12 anos era sapateiro, profissão que abraçará pela vida fora. 
Todo este período da sua formação, que vai até ao ano de 1903, altura em que 
cumpre o serviço militar em Lisboa, nos é agora revelado em todos os seus porme-
nores nas ((Memórias)) que acompanham, com introdução de Carlos Fonseca, a 
publicação da obra póstuma Últimos Tempos de Acção Sindical Livre e do Anar-
quismo Militante. Esta última obra seria, segundo o próprio autor, uma conti-
nuação de outra, também da sua autoria, publicada em 1931, com o título O Sin-
dicalismo em Portugal. Antes desta Manuel Joaquim de Sousa tinha, em 1911, 
publicado uma brochura intitulada Sindicalismo e Acção Directa, O interesse 
de Manuel Joaquim de Sousa pelo sindicalismo levou-o muito novo a participar 
em movimentos associativos e por volta de 1901 ou 1902 passa a fazer parte, 
como secretário, ele que então não sabia escrever, duma comissão do seu sindicato 
(o dos sapateiros). Já antes disso se dizia anarquista e é provável, a ter em conta 
algumas passagens das suas memórias, que pessoas como Serafim Cardoso de 
Lucena, também ligado à manufactura do calçado, e alguns anos mais velho do 
que Manuel Joaquim de Sousa, tivessem tido uma importância decisiva nas 
ideias do autor. 

Contudo a formação do autor deve talvez ser vista a partir dum contexto 
mais alargado, que abraça o Porto culto da época, onde se faziam ainda sentir 
as influências da revolução republicana do 31 de Janeiro de 1891 e de figuras 
bem portuenses, tipicamente revolucionárias, como Sampaio Bruno e Basilio Telies. 
Estes dois últimos, republicanos que dissidiriam depois da discpilina partidária, 
e se aproximariam duma posição que muito tinha a ver com a ideologia libertária 
da época, terão mesmo manifestado a sua solidariedade com os anarquistas, sobre-
tudo com aqueles que sofreram as consequências da lei de 13 de Fevereiro de 
1896. Entre os anarquistas presos por essa altura conta-se Cristiano de Carvalho, 
então estudante de Belas-Artes, que Manuel Joaquim cita expressamente nas 
suas ((Memórias)) (p. 154), e que foi muito amigo de António Carneiro, Teixeira 
de Pascoaes, Leonardo Coimbra, Álvaro Pinto, Jaime Cortesão e Augusto Casi-
miro, todos eles ligados, duma forma ou de outra, à vida cultural do Porto, entre 
o início do século e a implantação da República. A ligação deste grupo, formado 
essencialmente por gente ligada às artes e às letras, e o grupo de Serafim Cardoso 
de Lucena ou Manuel Joaquim de Sousa, constituído por gente de profissão, 
existiu e revela-se instrutiva. O semanário anarquista A Vida, que durou de 
1907 a 1909, e que se publicou no Porto é, por exemplo, expressão do entendi-
mento destes dois grupos. O semanário, que chegou a ser dirigido quer por Alvaro 
Pinto (o fundador da revista portuense A Águia, que teve a sua primeira capa 
desenhada por Cristiano de Carvalho)(') quer por Serafim Lucena, e que em 
alguma coisa contribuiu para o desenvolvimento das ideias anarquistas entre nós, 

(1)  Informação recolhida em Paulo Samuel, A Renascença Portuguesa 
- Um Movimento Portuense, Porto, 1988. 
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teve larga co1aboraço de Manuel Joaquim de Sousa e de Leonardo Coimbra, que 
aí assinou dezenas de textos, de tipo interventivo ou especulativo, e que so ainda 
a melhor introdução ao pensamento criacionista deste filósofo. Se o sindicalismo 
deve, em nosso entender, recorrer ao contexto cultural da época, para melhor 
ser entendido, também a obra do filósofo português Leonardo Coimbra necessita 
de recorrer ao anarquismo, como contexto, para ser devidamente situada e com-

preendido. Ë mesmo provável que o criacionismo, formulado em 1912, seja, a 

par do sindicalismo, Uifl dos melhores frutos do anarquismo portuense do prin-
cípio do século. Deste modo, a obra de Leonardo está à espera da interpretação 
libcrária que merece, bem como duma maior e melhor atenção da parte dos 
anarquistas de hoje. 

Com o advento da República, Manuel Joaquim de Sousa continua a parti-
cipar activamente no movimento sindical, do qual nunca se tinha desligado, vindo 
em 1911 a ser secretário-geral da União Operária do Porto, criada nesse mesmo 
ano. É ainda nessa altura que publica a sua brochura intitulada Sindicalismo 
e Acção Directa, que se viria a revelar uma peça chave de todo o sindicalismo 
português entre 1911 e 1934. Participa em 1914 no Congresso de Tomar, onde 
é criada a União Operária Nacional, e depois em 1919 no Congresso de Coimbra 
onde a União Operária Nacional dá lugar à Confederação Geral do Trabalho. 
Manuel Joaquim de Sousa, sapateiro, é o secretário-geral do primeiro comité 
confederal. Foi ainda director do jornal A Batalha, onde publicou um conjunto 
de textos, ((A Boa Paz», que se revela indispensável para compreender as per-
turbações internas da época. Depois do 28 de Maio de 1926 foi preso no segui-
mento do movimento de 7 de Fevereiro de 1928, que foi a primeira revolta de 
envergadura contra a ditadura. Foi de novo preso em 1933, numa altura em que 
as concepções sindicais dominantes, quer à esquerda quer à direita, se afastavam 
decisiva e definitivamente daquelas que Manuel Joaquim de Sousa partilhava. 
Morre alguns anos depois, em Fevereiro de 1944, certamente desiludido, quer 
com a situação interna, quer com a situação internacional. O livro agora publi-
cado, que tem introdução e notas de Francisco Quintal, e a colaboração de 
Adriano Botelho e José Francisco, todos eles antigos companheiros de Manuel 
Joaquim de Sousa na Confederação Geral do Trabalho, relata um pouco as vicis-
situdes desse tempo dominado por valores cada vez mais ao serviço de organizações 
impessoais. Lembremos que todo o conlexto cultural em que Manuel Joaquim de 
Sousa se formou, o do Porto do fim do século XIX e do início do século xx, apelava 
sobretudo a valores de autonomia pessoal, valores de liberdade e cooperação. 
A importância que é possível dar ao sindicato do nosso primeiro sindicalismo 
firma-se justamente no facto de ele ter sido uma escola de liberdade individual 
e de solidariedade, onde se aprendia muitas vezes a ler e a escrever (como parece 
ter acontecido a Manuel Joaquim de Sousa), muito mais do que uma instituição 
burocrática destinada a regular os salários. Daí que uma tal concepção de sindi-
calismo necessitasse mais de homens autónomos, cientes e orgulhosos do seu 
saber profissional, muitas vezes donos da sua própria oficina, do que propria-
mente de proletários apenas preocupados com o seu salário. Só assim creio possí-
vel compreender uma das mais genuínas e insistentes aspirações desta classe de 
homens: a abolição do salariato. Herdeiros dum saber quase artesanal, estes 
homens podiam, melhor do que ninguém, sonhar uma sociedade sem assalariados 
em que, doms do seu próprio trabalho, os homens seriam donos do seu próprio 
destino. 
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Manuel Joaquim de Sousa, que foi sapateiro durante toda a sua vida, como 
tantos outros anarco-sindicalistas da primeira República, é bem exemplo deste 
género de homem livre e criativo. Como ele nos adverte nas suas memórias ora 
publicadas só calçou sapatos quando ele próprio c*s manufacturou. Nesta auto-
nomia, feita dum saber que era não só manual, radica muito do sonho de liber-
dade e de cooperação que estes homens encarnaram. Estranha condição esta a 
dos nosso sapateiros: sonharem, desde o Bandarra, que decerto para calçar sapatos 
a si mesmo os fez, a fraternidade universal. 

António Cândido Franco 

A PROMESSA DE ANTÍGONA, Edições Antígona, Lisboa, 1989 

Ao completar dez anos de vida, Antígona, a editora, comemora-se, reven-
do-se na figura exemplar da outra Antígona, a trágica, a ((anarquista)) de Sófocles 
que clama contra o Estado e recusa a mentira que o institui. 

Neste sentido, a «promessa de Antígona» hoje, como ontem. (como há 
séculos), é a de resistir à opressão, ao medo, ao conformismo, à ignorância, essa 
outra face da ((servidão da vontade)) ou da «vontade de servidão que a reproduz 
e consuma)) (cf. Miguel Serras Pereira, p.  81); é a de «trabalhar para ficar de 
fora - fora da perfeita ignomínia)) (como afirma Júlio Henriqucs, p. 63); é a 
de subverter, através da linguagem e em nome da liberdade e de uma nova 
consciência crítica, a ordem decrépita deste mundo domestciado, onde até mesmo 
as revoluções (mos impedem de dançar)). 

A colectânea «A Promessa de Antigona», publicada no final de 1989, reune 
amigos e colaboradores, companheiros desta promessa renovadamente cumprida 
ao longo dos anos. É assim que Júlio Henriques relembra, em jeito de balanço, 
no artigo ((Ignorância é Força)), os 44 livros publicados pela editora (esses ((livros 
inquietantes)) como lhes chama Phil Mailer), livros que, segundo as suas pala 
vras, «correspondem a uma energia radical de crítica e de libertação)) (p. 56) 
e cuja escolha obedeceu, naturalmente, a essa programática necessidade de subver-
são libertadora. Declaração de Guerra às Forças Armadas de Custódio Losa, 
a Insurreição Erótica de Giorgio Cesarano, Do Terrorismo e do Estado de Gian-
franco Sanguinctti, Michael Kohlliaas, o Rebelde de Heinrich von Kleist, Dis-
curso sobre a Servidão Voluntária de Etienne de Ia Boétie, A Desobediência Civil 
de Henry David Thoreau, Agente de Staline de Valtcr G. Krivitski, são alguns 
dos títulos mais significativos que a editora produziu. 

Em ((Nota à margem do Discurso sobre a Servidão Voluntária de Etienne 
de Ia Boétic» tece M. Serras Pereira considerações importantes sobre a actualidade 
do escritor do século XVI, que nos convida, ainda hoje, a perguntar-nos como é 
possível que ((voluntariamente obedeçamos - e continuemos repetindo a dose - 
a um poder que nos espolia e saqueia)) (p. 78) e nos domina, através do produ-
tivismo e de pretensa objectividade de uma ciência normativa que não se cansa 
de nos impôr modelos, de nos vestir espartilhos. 

É também a ((domesticação do homo faber pelo homo sapiens (p. 94) que 
nos fala Carlos da Fonseca em ((Tríptico)), analisando o modelo pedagógico 
adoptado pela filosofia das Luzes e pelo racionalismo institucionalizado (que ((era 
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afinal o poder do Estado a tomar consciência de si próprio, a impôr-se aos indiví-
duos em todos os seus actos)), como diz na p.  93), contra o qual se rebelaram 
os românticos, a primeira geração intelectual a tentar conciliar o homem com a 
natureza. 

Na mesma linha de pensamento importa salientar um texto extraído do 
Ensaio sobre a Origem da Linguagem de J. G. Herder, em que o autor apela 
à reaprendizagem e à desconstrução (como hoje se diria) da língua - ((antes 
de podermos pensar, fomos ensinados a ajoelhar perante os conceitos da língua 
como se de estátuas se tratasse, em vez de os estudarmos e os vermos evoluir natu-
ralmente, como corpos vivos)), escreve ele (p 111). Revivificar a(s) fala(s) e a 
escrita passa, como é óbvio, por um reaprender a pensar livremente e pela reinven-
ção em nós de uma infância/inocência ingloriamente perdida. 

É urna educação liberal - por oposição a uma educação servil que é 
aquela que as tiranias promovem - que se refere, também, H. D. Thoreau, num 
excerto de ((Os últimos dias de John Brown)). Educação liberal para homens 
sinceros e livres, tão impossível na sociedade esclavagista americana de 1860, 
como nas sociedades de escravos modernos em que nos movemos, onde o espírito, 
o sonho, os afectos tendem a ser, cada vez mais, oficialmente codificados. 

Num outro texto, que dá o título à colectânea, ((A Promessa de Antígona)), 
André Bonnard apresenta-nos, precisamente, uma Antígona cujo cosmos. bem 
mais vasto, se opõe ao mundo das leis de Creonte e afirma, pela Palavra, a exis-
tência de uma ((alma livre)) e de ((uma realidade superior que lhe foi, a si, 
revelada no amor ao irmão)) (p. 46). 

A libertação do e pelo Amor é também, sem dúvida, uma das linhas de 
força desta editora ((num vão de escada)) porque ((OS textos da Antígona são capa-
zes de apaixonar mesmo aqueles que em condições normais não sabem ler...)) 
(como reconhece J.  Henriques em entrevista à Pravda, p.  164). A própria lingua-
geln da tragédia grega exclamava «iNao nasci para partilhar o ódio, nasci para 
partilhar o amor)) (p. 36) - a paixão, o amor radical da palavra que faz (e é) 
a justiça, a liberdade livre, a vida viva em cada indivíduo ou, indo um pouco 
mais longe, em cada universo do Universo. 

Cabe, então, aos leitores das obras editadas por Antígona erguer o copo: 
à saúde! 

Manuela Parreira da Silva 

OSCAR \\'ILDE - The double image - George Woodcock (Montréal, edit. Black 
Rose Books, 1989) 

Quarenta anos volvidos sobre a 1.a  edição deste livro (1949) a editora 
canadiana Black Rose Books publicou esta Primavera a 2.  edição deste excelente 
trabalho de George Woodcock. 

Não houve nenhuma revisão do texto, já que a profunda alteração da ati-
tude política e social do autor ao longo destes anos levaria à feitura de um outro 
livro. Não foi essa a sua intenção e disso nos dá conta numa breve introdução 
- ((Reescrever este livro seria um processo no qual se perderia não só a frescura 
da sua aproximação (em termos de tempo), mas também a sua relevância enquanto 
documento no processo de acesso crítico à obra e às ideias de Wilde)). 
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Tal como se pode depreender do título, no se trata apenas de mais uma 
biografia mas também, e sobretudo, da análise da obra literária de Oscar Wilde. 
Assim, ao longo das suas 300 páginas são analisadas obras como ((A importância 
de se chamar Ernesto)), «Salomé», ((O retrato de Dorian Gray)), «O fantasma de 
Cantervilie», «O crime de Lord. Arthur Savile» e outras, porventura menos 
divulgadas. 

Com cerca de quarenta livros lidos sobre a vida e obra de Oscar Wilde, 
George Woodcock mostra-nos claramente através da sua escrita, as razões pelas 
quais é considerado como ((O homem mais civilizado do Canadá)), ((um grande 
ser humano)), «uma espécie de John Stuart Mili de dedicação à perfeição inte-
lectual e à causa da liberdade humana)) (Toronto Star). 

Nas últimas 50 páginas deste livro, que se lê de um fôlego, surge-nos o 
manifesto «The Soul of Mau under Socialism»; publicado pela 1a  vez em 1891 
na revista ((The Fortnightly)), traduzido posteriormente em várias línguas, ganhou 
uma popularidade especial entre os vários movimentos revolucionários, quer na 
América quer no Europa de Leste, no final do século xix. 

Diz-se ter Wilde sido inspirado em Bernard Shaw ao escrever este mani-
festo. Todavia é muito claro que a atitude libertária expressa neste ensaio tem 
muito mais a ver com as ideias de William Morris e de Kropotkin, por quem 
aliás Wilde nutria grande admiração, não só enquanto pensadores mas também 
como homens. 

«The Soul of Man under Socialism» contribuíu fortemente para aumentar 
a hostilidade das 'classes altas' contra Wilde, e foi uma das principais causas do 
clamor desumano que se levantou contra o escritor quando do julgamento do 
((escândalo)) Wildc/Queensberry. Hoje em dia, com a sua insistência na liber-
dade individual e no princípio voluntário, este manifesto tornou-se topicamente 
renovador, havendo também um interesse muito particular na sua discussão nas 
relações entre o Artista e o Estado, assunto que está hoje na mente de todos 
aqueles que interessam pelo futuro das artes. 

Agosto/1989. 
Maria Magos Jorge 
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Jorge Artur Quaresma 

Faleceu em Almada, no passado 
dia 20 de Janeiro de 1990, o compa-
nheiro Quaresma. Nascido em Setúbal, 
em 30 de Junho de 1905, era filho de 
José Artur Quaresma, um dos anar-
quistas históricos desta cidade. Apren-
diz de barbeiro e, mais tarde, empre-
gado de seguros, fez parte das Juventu-
des Sindicalistas de Setúbal. Militante 
activo, e culto, foi preso várias vezes 
entre 1930 e 1932. O seu anarquismo 
foi sempre de cariz humanista e não-
-violento. Preocupou-se, nos últimos 
anos, com a recuperação da memória 
histórica do movimento anarquista, em 
particular na região de Setúbal. 

Fernando Santos Aranha 

Nascido em 14 de Abril de 1920, 
era filho de José da Silva Santos Ara-
nha, que foi secretário-geral da CGT. 
Aprendiz no Arsenal do Exército, aca-
bou por fazer vida como funcionário 
público. Simpatizante das ideias liber-
tárias, esteve activo quando do reapa-
recimento de A Batalha, em 1974. Fa-
leceu em 12 de Janeiro do corrente 
ano, tendo sido um dos apoiantes do 
Arquivo Histórico-Social. 

Arquivo histórico-Social 

O Arquivo Histórico-Social, que 
guarda os espólios de organizações e mi-
litantes do antigo movimento operário 
português e de inspiração e orientação 
anarquista, encontra-se finalmente à 
disposição do público. Todo o material 
constante das cinco grandes secções do 
Arquivo - periódicos, monografias, ma-
nuscritos, iconografia e registos orais - 
está já organizado, inventariado e cata-
logado. Foram entretanto publicados 
dois catálogos que registam parte das 
existências das primeiras doações, bem 
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como o catálogo da Exposição ((Cem 
Anos de Anarquismo em Portugal», rea-
lizada na B. N. em Outubro de 1987. 
Durante 1990 deverá sair um 3.° catá-
logo, que incluirá para além dos res-
tantes periódicos e monografias o in-
ventário do rico espólio de manuscritos. 
Recorda-se que este Arquivo, formal-
mente criado em 1980, privilegia o pe-
ríodo compreendido entre 1900 e 1940, 
e inclui documentação não apenas rela-
cionada com o mundo sindical e anar-
quista, mas também com os universos 
próximos (cooperativismo, educação, 
livre pensamento, socialismo, etc.). 
O Arquivo foi doado à B.N. pelo Cen-
tro de Estudos Libertários, por contrato 
assinado em Julho de 1985, e contou 
para a realização de todos os trabalhos 
com o apoio financeiro da Fundação 
Calouste Gulbenkian. Todo o trabalho 
de organização e instalação do A.F1.S. foi 
da responsabilidade de João Freire, Ma-
ria Alexandre Lousada, Maria de Lur-
des Rodrigues e Carlos Abreu. 

A CRISÁLIDA, Tema para um con-
gresso anarquista 

O já bem conhecido Zé Barembé 
publicou mais um pequeno panfleto 
(23 páginas) no qual propõe a forma-
ção de um Partido Anarquista Revolu-
cionário. Claro que, como o próprio 
afirma, tal proposta ((não se destina 
aos velhos e ortodoxos anarquistas)) que 
continuam a fazer da revolução armada 
a sua principal motivação. Segundo Zé 
Berembé devem os anarquistas ((viabi-
lizar meios de propaganda mais pací-
ficos, de acordo com os sentimentos dos 
povos, actualmente em voga)). Daí a 
ideia de formar um partido político 
cleitoralista ((na mesma mecânica com-
petitivista dos restantes partidos, que 
têm como finalidade a conquista do po-
der político)). Mas uma vez conquistado 
o poder o seu fim é outro: propor, de-
rnocraticamente, a substituição da soeie 
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clade global autoritria, pela sociedade 
libertária, de maneira gradativa. Entre-
tanto, o novo partido, proporcionaria 
«uma razão sublime de luta)). 

Uma proposta saudavelmente provo-
cadora, cuja leitura se recomenda! 

C.I.R.A 

A biblioteca do Centre International 
de Recherches sur L'Anarchisme 
(GIRA), reabriu as suas portas, mas 
num local novo. Aqui fica a informa-
ção. GIRA, Avenue de Beaumont, 24 
- 1012 LAUSANNE - SUISSE. 

A biblioteca encontra-se aberta to-
dos os dias úteis, das 16 horas às 19 
horas. 

Fundación Salvador Segui 

Em Maio-Junho próximos, a Funda-
ción Salvador Segui organiza. as Tercei-
ras Jornadas Internacionais de Debate 
Libertário. O tema de estudo, investiga-
ção e debate será «a oposição libertária 
ao Regime de Franco)). 

Para outras informações contactar 
apd. Correos 42013 MADRID. 

Comunicado à Imprensa 

Em 31 de Dezembro de 1989, en-
viámos à imprensa o comunicado que 
se segue: 

Nos tempos que passam: 

Algumas boas razões para viver! 

Mais uma década que se encerra e 
que justifica uma tomada pública de 
posição, sobretudo num momento em 
que a vida internacional regista tão 
significativas mudanças. Referimo-nos, 
bem entendido, à espantosa vaga de li-
bertação e de revolta que nos últimos  

meses e semanas tem varrido os países 
do Leste europeu, liquidando as bases 
de, sustentação dos aparelhos comunis-
tas no poder e abrindo caminho para 
uma fase da vida dos povos inteira-
mente nova. 

Sensibilizados pela coragem dos in-
surrectos romenos - que nos deram 
pela televisão e em directo a imagem 
de uma revolução tradicional -, é con-
tudo para os movimento cívicos de paí-
ses como a Polónia, a Hungria, a 
R. D. A. ou, sobretudo, a Checoslová-
quia, que viramos o nosso olhar mais 
admirador. Eles conseguiram, pacifi-
camente, mas com a iniciativa, deter-
minação e sentido de oportunidade, 
fazer o adversário render-se sem com-
bate - o que, segundo o antigo filósofo 
chinês Sun Tse, seria o cúmulo da ac-
ção estratégica. 

Num golpe. caíram por terra à face 
do mundo inteiro todas as argúcias dia-
lácticas que, com maior ou menor con-
sistência, defendiam e justificavam re-
gimes e sistemas sociais impostos aos 
indivíduos e aos povos contra a sua pró-
pria vontade. As doutrinas e teorias de-
rivadas do marxismo, assim tão clamo-
rosamente posto em causa, perdem a 
credibilidade pie ainda detinham. E 
todos aqueles que ao longo de mais de 
um século fizeram do socialismo a sua 
referência têm agora a oportunidade de 
uma revisão indispensável. 

É verdade que ditaduras de inspi-
ração marxista-leninista perduram na 
China, Cuba, no Vietname, Nicará-
gua, Etiópia, Líbia, Angola, Moçam-
bique, etc.. E que a neutralização polí-
tica do Leste europeu não deverá pros-
seguir da mesma forma no interior da 
própria União Soviética. Mas é possí-
vel e seria desejável - sob todos os 
pontos de vista - que todo o complexo 
de relações internacionais antagonistas 
Leste-Oeste, ou socialismo X  capitalis-
mo, das últimas décadas, viesse progres-
sivamente a ser substituído por trocas 
económicas, culturais e científicas, e 

72 



REGISTO 

por processos de cooperação política e 
de segurança internacionais. Nesta hipó-
tese, a grande clivagem viria a ser feita 
entre os países e regiões respeitadores 
dos direitos humanos e das liberdades 
essenciais, por um lado, e os estados 
autoritários, centralizados e violentos, 
por outro, fossem estes últimos de ins-
piração revolucionária classista, nacio-
nalista ou teocrática. 

Se a aproximação Leste-Oeste se re-
forçar, isso só facilitará uma maior dis-
ponibilidade internacional para enfren-
tar os cada vez mais graves problemas 
ecológicos e, doutra banda, as relações 
económicas entre países industrializa-
dos e terceiro-mundo. Problemas como 
os da fome e sub-nutrição, do conges-
tionamento urbano e da desertificação, 
da educação e das migrações, da inte-
gração social e da convivência inter-cul-
tural são, só por si, suficientemente 
preocupantes para merecer toda a aten-
ção da comunidade internacional e a 
necessária mobilização de recursos e 
de políticas. Mas não podemos esque-
cer a persistência de questões políticas 
e sociais regionais ou locais como as de 
judeus e palestinianos no Próximo 
Oriente ou do segregacionismo na África 
do Sul, o integralismo muçulmano em 
aparente expansão, as violações dos di-
reitos humanos básicos em tantos paí-
ses ainda. Não podemos igualmente es-
quecer o endividamento do terceiro-
-mundo e a necessidade de ligar o seu 
desenvolvimento ao do dos países indus-
trializados em bases mais equitativas. 
Não só por uma questão de justiça, mas 
também por razões de interesse comum 
a mais longo termo. A Terra é só uma! 
(O que põe igualmente desde já o pro-
blema do até agora intocável principio 
da soberania nacional e o da legitimi. 
dade reconhecida dos grupos dirigen-
tes locais). 

Aproximamos assim o fim do século 
e do milénio com gigantescos proble-
mas e desafios a enfrentar, mas também 
com uma situação mundial mais aberta  

e desbloqueada onde as soluções auda-
ciosas podem surgir com maior eficácia 
do que a experiência dos interesses esta-
belecidos. Num país como Portugal, 
ainda com tantas carências materiais 
por satisfazer, a pior atitude a ter seria 
talvez a de nos fecharmos sobre as nos-
sas deficiências e contentarmos com os 
subsídios dos poderosos - do ministério 
ou da CEE -, ou ainda entretermo-nos 
com a sua contestação. 

Aprender com as lições do Leste é, 
hoje e uma vez mais, lembrar que tais 
formidáveis mudanças não foram obra 
d€ um Gorbachev ou de um Walesa, 
mas de indivíduos comuns que soube-
ram resistir, cívica e espiritualmente, 
e de povos que, em determinados mo-
mentos, se levantaram contra a opres-
são e pela liberdade. É certo que só 
agora começam os verdadeiros proble-
mas de qualquer sociedade livre para 
construir o seu destino. Mas é uma 
lição inesquecível. 

O Agricultor e a Mula 

Recebemos de Luís de Oliveira uma 
Carta a um Juiz que a seguir trans-
crevemos: 

Na Primavera de 1989, veio a lume, 
largamente noticiado pela imprensa, um 
destes casos cuja singela veracidade nos 
faz pensar não ter o homem sido redu-
zido à condição mecânica de robô. A 
incompleta mecanização da agricultura, 
que faz com que ainda possam existir 
ancestrais relações entre humanos e ani-
mais, está na origem do acontecido, 
que se resume no seguinte: um agricul-
tor da comarca de Tomar foi denuncia-
do por manter relações amorosas com 
uma mula, mula essa que lhe fora em-
prestada por um conterrâneo. - Rea-
gindo à condenação que o Tribunal da-
quela comarca se apressou a pôr em 
acta,, o Comité para a Defesa da Natu-
reza remeteu então a um tal órgão a 
carta que aqui se transcreve. 
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Meretíssimo, 

Quando diluímos o tempo por den-
tro, as diferenças não são relevantes. 
Homens que somos civilizados, portanto 
afastados dos jalofos, não podemos ficar 
insensíveis a certas manifestações da 
natureza humana. Sabemos que as leis 
não prevêem as relações de felonia com 
os animais (excesso de inocência dos le-
gisladores, esse extracto réptil tão neces-
sário à conservação da pureza da espé-
cie) e por isso imaginamos o seu em-
baraço na resolução honesta que carac-
teriza a magistratura, provinda da mo-
derníssima escola de Laborinho Lúcio, 
no caso processual do homem que abu ,  
sou da jumenta do vizinho nessas ter-
ras estigmatizadas dos Templários. Tra-
tar-se-á de incesto, de violentação se-
xual, ou dum excesso de vitalidade pla-
tónica não realizável através do coito 
com os humanos? Ou será, antes, um 
sinal de re-ligação daquilo que no ho-
mem estava separado? 

Nós, que sempre nos reclamámos de 
libertinos favoráveis ao grande gozo com 
a natureza, vimos por este meio, e ver-
dadeiramente emocionados, oferecer-
-nos para testemunhas de defesa total 
desse poeta agora a contas com a Santa 
Imaculada Justiça Portuguesa. Creia-
-nos, Meretíssimo Juiz, possuídos da-
quele ideal que fez do malogrado Jac-
ques Mesrine herói da poesia criminal 
contemporânea, cidadãos acima de qual-
quer suspeita, praticantes fervorosos de 
místicas orientais dirigidas por actores 
de romances de cordel e que tão eficaz-
mente temos aplicado às actividades 
corporais tântricas: danças em locais 
conspurcados seguidas de paixões aco-
coradas por corações de andorinhas pres-
tes a desaguar nas pias de água benta. 

Em face pois do exposto, rogamos-
-lhe piedosamente que nos reconheça 
idóneos defensores da natureza, seja 
esta animal ou vegetal. Aceite, Mere-
tíssimo, os nossos mais nacionais, regio-
nais e particulares sentimentos. 

Pelo Comité para a Defesa da Natu- 
reza sediado nas margens do Nabão. 

Luís de Oliveira 
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Edgar Rodrigues e o anarquismo 
no Brasil 

No seguimento de outras obras do 
autor sobre a história do movimento 
anarquista, sobretudo em Portugal e no 
Brasil, publicou Edgar Rodrigues um 
novo livro, intitulacio Os Lwertários. 
Ideias e experiências anárquicas. 

Datado de 1988, foi lançado pela 
Ed. Vozes, em Petrópolis, Brasil, e 
viaja desde as raízes libertárias naquele 
país até às perspectivas que hoje se 
abrem aos anarquistas e à discussão das 
suas ideias. 

Aqui fica, para já, o regiso, com a 
intenção de a este livro voltarmos pro-
ximamente,, numa análise pormenori-
zada. 
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Manifestação anarquista em Lisboa 

Tendo como causa próxima, o au-
mento das acções violentas por parte 
de grupos neo-nazis, expressão exacer-
bada de outras violências quotidianas, 
que culminou no assassinato de José 
Carvalho, dirigente do PSR, várias ac-
ções públicas foram levadas a efeito no 
final de 89 9  repudiando tais actos e 
ideias. 

Entre essas acções, destacamos uma 
manifestação convocada por diversos 
grupos e indivíduos anarquistas que 
teve lugar em Lisboa, em Dezembro 
passado. O desfile e o sit-in de afirma-
ção e protesto juntou várias dezenas de 
pessoas, na maioria jovens, de Lisboa e 
arredores, sobretudo da margem sul. 

As bandeiras negras ondeavam na 
cidade, ampliando os gritos contra o 
racismo, a violência nazista, a tropa e 
o estado policial. 



CRÔNICA 

O PODER DO CARIMBO OU O 

CARIMBO DO PODER 

Suponhamos que v. vagabundeia calmamente, ao lusco-fusco, por 
dentro de um buraco da cidade. De repente, tropeça na saliência do 
passeio e cai. Tenta levantar-se, o mais depressa possível, com o risinho 
envergonhado de quem nunca teve a tentação de cair... Mas, logo de 
seguida, a dor torna-se demasiado intensa. Pensa que partiu uma perna, 
ou um pé (sejamos modestos...), apanha, a custo, um táxi e manda 
seguir para o Hospital de Santa Maria (quem lhe poderá levar a mal?). 
O taxista, fazendo-se à gorjeta, mete por ínvios caminhos e descarrega-o 
na ((Urgência)). V. coxeia com dificuldade até ao ((guichet)) e preenche 
um formulário. No sítio da morada, hesita, lembra-se do seu quarto 
alugado na Calçada dos Capuchos e inventa uma qualquer Rua Virgínia 
Vitorino, ao Lumiar (quem lhe poderá levar a mal?). O funcionário, 
de carimbo em riste, prepara-se para apôr o ferrete no bicho, salvo 
seja. Estaca, porém, ao ler as suas declarações. V. contorce-se com a 
dor cada vez mais violenta, receando que o carimbador descubra a 
((marosca)). 

- Falta o n.° da porta e o andar - diz ele, sempre o carimbo 
em riste. 

- Desculpe, com as dores que tenho... - diz v., trémulo, en-
quanto acrescenta ((19, 50  Esq.)), rezando (senão costuma rezar, paciên-
cia) para que a tal rua tenha pelo menos dezanove prédios e que o 
n.° 19 chegue pelo menos ao 5.' andar, o que não será difícil, refleote, 
naquele canto de Lisboa. 

Já com a marca negra azulada do carimbo, segue por um corre-
dor de 3 km., arrastando-se sem ter sequer um pau de vassoura em que 
se apoiar. Depois de algum tempo (considerável) de espera, o médico 
atende-o. Observa-lhe a perna, o pé, e, doutamente, concede que pre-
cisa de fazer uma radiografia. Envia-o para a porta do lado, onde uma 
enfermeira de serviço, em tom peremptório, exige um outro carimbo. 
Aí, meu amigo, v. começa a perder a cabeça, contesta, protesta. 
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- Sem carimbo não há radiografia! - assegura a enfermeira. 
- Mas como posso eu voltar a andar três quilómetros até à 

recepção?! Como posso?! Só neste país... etc., etc. - ruge o meu 
caro amigo. 

Um outro sinistrado que assiste, regaladamente, à cena, tenta, 
como qualquer bom português, deitar água na sua fervura: ((Deixe lá, 
é só um carimbozinho... 

Aqui, a nossa narrativa interrompe-se. O leitor repara que se 
trata afinal, de uma mera suposição e que, felizmente, nunca nada disto 
lhe aconteceu. Depois, lembra-se das longas filas nas estações de correio, 
das longas filas nas repartições, das longas filas nas alfândegas, e com-
preende que todo o poder que se preze deve ter um carimbo com que 
lhe possa marcar, indelevelmente, quer a pureza branca dos envelopes, 
quer o azul celeste dos impressos dos impostos, ou o amarelo doentio 
dos passaportes. Mas também é claro que se todo o poder tem um 
carimbo é porque todo o carimbo tem um poder. Estranho poder - de 
lhe garantir os desabafos ou de lhe extorquir dinheiro; de o deixar 
partir ou de o obrigar a ficar; de lhe salvar a vida ou de o mandar 
para a morte. 

E v., enquanto o carimbo se recosta sensualmente na almofada 
e depois se ergue, impudico, para lhe cravar os dentes no papel, ou no 
pescoço, que faz: 

a) Fica ansioso porque não vê chegado o momento; 
b) Sente-se feliz porque colecciona carimbadelas; 
e) Recusa-se a ser carimbado e foge para uma ilha deserta. 

(Escolha apenas uma das hipóteses e leia as soluções no próximo 
número.) 

Beldiabo 
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