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A ESCOLA COMO INSTITUIÇÃO 

i a REPRESSIVA E DOMESTICADORA 

1. INTRODUÇÃO 

Todas as sociedades humanas assumem, de uma maneira ou de outra, a função de 

educação dos seus membros. 

Expliquemo-nos desde já sobre o que aqui se quer dizer por educar. Não se trata de 
forma alguma da accepção "bárbara" de conhecimentos arquivados na memória ou de 
receitas de polimento convencionais. Queremos dizer, sim, a transmissão dos valores 
culturais dominantes nessa sociedade. 

Se a educação é de sempre, a escola é, ao Contrário, relativamente recente. 

Nietzche dizia, numa fórmula lapidar que permanece actual: "Os governos dos grandes 
Estados têm em sua mãos dois meios para manter o povo na sua dependência, para se 
fazer temer e obedecer: um meio mais grosseiro, o exército; e um meio mais súbtil, a 
escola." 

Com efeito, se nas sociedades ditas primitivas que viviam em regime comunitário e 
comunista, toda a função educativa era assumida pela família alargada ou pelo clan 
(com as enormíssímas variedades que esta generalização evidentemente contém); se, por 
Outro lado, na idade média europeia enquanto que o povo camponês assegurava ainda 
integralmente no seio da família patriarcal (por vezes com reminiscências tribais) essa 
mesma função educativa, já a classe nobiliária quebrou os limites de sangue - estágios 
sucessivos de preparação para as funções de senhor, caçador e guerreiro, bem como a 
igreja - já de maneira institucional, em conventos e abadias; por fim, o capitalismo e 

aburguesia triunfantes generalizaram a Escola e a instrução obrigatória do povo, como 

resposta às necessidades económicas que lhe eram suscitadas pelo desenvolvimento 
fabuloso do seu sistema. 

A escola pública não visava a educação do povo, a sua elevação cultural, mas sim - 

como indica Freinet - a "prepará-lo para desempenhar com mais eficiência e 
racionalidade as novas tarefas que o maquinismo industrial vinha impór. Ler, escrever, 

contar, tornavam-se as técnicas de base sem as quais o proletário não passaria de um 

operário mediocre. E ao mesmo tempo, os rudimentos de literatura, de ensinamentos 
geográficos, históricos, científicos e morais, deviam permitira adaptação do indivíduo ao 

quadro estreito do seu novo destino económico". 

2. ESCOLA SEUS OBJECTIVOS, MÉTODOS E CONTRADIÇÕES 

Não há dúvida de que a escola hoje, no sistema capitalista, funciona como uma 
instituição cuja actividade é de extrema importância para a sociedade. 

E senão véjamos: ela forma a mão-de-obra e quadros qualificados necessários ao 
avanço tecnológico e científico da sociedade; tende a reproduzir, através da formação e 

selecção ministradas, não só a divisão do trabalho como a própria lógica do 
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funcionamento do sistema; funciona como reservatório de mão-de-obra jovem 
desempregada e ao mesmo tempo serve para atenuar o descontentamento provocado 
pelas sucessivas crises de desemprego, ao manter em "actividade" milhares de jovens; 

finalmente a escola é um dos instrumentos mais eficazes da hegemonia cultural e 
ideológica da burguesia como centro de selecção, adestramento e submissão que na 

realidade é. Atentar que o papel da família se encontra cada vez mais reduzido neste 

campo, visto que actualmente as crianças vão desde muito novas para as escolas e lá 
permanecem a maior parte do dia. 

Mas as contradições do próprio sistema vão pondo em causa a escola tal como ela 
actualmente funciona e isto apesar dos esforços de adaptação ao desenvolvimento 
capitalista. Os governo tentam, através de reformas escolares, responder às novas 
exigências não só do sistema como aos descontentamentos da maioria da população. E 
assim assistimos à difusão quantitiva do ensino, à qualificação transferida para graus 
superiores, à substituição da velha gestão autoritária e a um novo método de ensino e de 
trabalho escolar. 

- O MOVIMENTO ESTUDANTIL 

É importante focar que o papel crescente dos estudantes na vida social se deve' 
precisamente à crise da escola. Crê-se como instrumento de promoção social e crise da 

própria hegemonia burguesa. Cada vez com mais frequência e intensidade os diplomados 

"inferiores" nada mais têm a vender senão asua qualificação como força de trabalho, não 

podendo escapar à futura condição de trabalhador-assalariado. Os estudantes são por sua 
vez ferozes inimigos da ordem social burguesa principalmente no que diz respeito à 

família e ao exército, além de sofrerem descriminações em relação a direitos políticos, 
restrições sociais, etc. 

A consciência de todos estes factores leva os estudantes a radicalizarem-se, devendo 

ter em conta que esta radicalização se na maior parte dos casos é um fenómeno 

conjuntural toma já por vezes um carácter permanente (caso da França(. Mas grande 

parte da massa estudantil é constituída por elementos cuja principal motivação é a defesa 
dos seus interesses pessoais e um outro sector por elementos que pretendem vir a ser 
"tecnocratas da revolução". 

E se analisarmos os movimentos estudantis vemos que eles balançam entre a acção 
puramente reivindicativa - caso da luta contra aspectos autoritários da instituição 

escolar - e entre a contestação global da Escola e da Sociedade - lembremos tão só os 
movimentos estudantis dos anos 60 que Originaram acções de massas fora da escola: 
França-Maio 68; Checoslováquia-Primavera e Verão 68; Jugoslávia; Polónia, Paquistão, 

Brasil, México, Japão... É claro que o movimento estudantil está cheio de ambiguidades 
em consequência da sua composição social e da não definição e análise correctas da 
escola na sociedade. E mais: para a maioria a escola tem um carácter provisório, servindo 

como que de trampolim para um possível emprego. Em princípio não se passa a vida na 

escola nem se vai lá pelo prazer de aprender; frequenta-se com vista ao diploma que 
talvez dê mais hipóteses de emprego. Mas mesmo nos casos em que os indivíduos 
enquanto estudantes mantêm uma certa dose de insubmissão e resistência ao 

estabelecido, acabam na maioria dos casos por serem integrados pela sociedade ao serem 
ou bem pagos ou levados a uma sensação tal de impotência face ao sistema, que 
terminam por tudo aceitar sem movimento algum de resistência. 

No entanto há a salientar como positiva a generalização da luta estudantil que do 
ensino universitário já se estende pelo secundário. Não serão só as reinvindicações 
estudantis que impulsionarão a revolta com vista à revolução social, mas ajudam 
concerteza a reunir o máximo de possibilidades. 

Antes de prosseguir convém lembrar que a maior parte dos grandes males da Escola se 
continuam a verificar nos países ditos socialistas - através da selecção, sitema de 
hierarquias, controlo ideológico, acompanhadas duma meritocracia cada vez com mais 
credibilidade. 
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- O FINANCIAMENTO 

As escolas, regra geral, ou são financiadas pelo Estado ou estão a cargo de entidades 
privadas e protanto sempre ligadas aos grandes industriais - que ocupam o lugar 

anteriormente desempenhado pela Igreja. 

A Escola é um serviço público da sociedade e o facto de ser gerida ou pelo Estado ou 
por entidadesprivadas leva a que os programas, a orientação e o desenvolvimento do 

sector escolar dependa das opções da classe dominante no campo económico e político. 

3. AS QUATRO PRINCIPAIS REFORMAS 

Neste capítulo serão analisadas as 4 principais reformas atrás referidas, a saber 

A) A DIFUSÃO QUANTITATIVA 

A difusão quantitativa do ensino processa-se pe'o aumento da escolaridade obrigatória 

e do seu número de anos; é a forma de responder às novas exigências do trabalho que 

necessita duma formação de base; é também uma forma subtil de atenuar e controlar o 
desemprego crescente - as pessoas são mantidas em pretensa actividade, com a esperança 

de arranjar emprego se tiverem mais um diploma; a entrada de mão-de-obra no mercado é 
assim retardada. 

E neste ponto se verifica uma das grandes contradições: a que opõe a esperança de 
promoção dos estudantes à impossibilidade do sistema de produção em as satisfazer. 
Porque cada vez com mais intensidade os chamados estudos "inferiores" - que 
proliferam - levam à condição de assalariado, e cada vez mais as licenciaturas e os 

diplomas não têm valor por si, devido à sua distribuição progressivamente quantitativa, o 
que leva a que a oferta de funções mediamente qualificadas seja muito maior do que a 
sua procura. 

B) A SELECÇÃO 

Quanto à selecção é preciso não nos deixarmos iludiç com a quantidade de diplomas 

distribuídos. Ela continua, só que tranferida para graus superiores (ex: doutoramento em 
investigação). E o facto da nota ser substituída por "apreciações" ou avaliações não só 
acaba por não mudar o carácter selectivo como ainda lhe acrescenta uma grande dose de 
subjectividade e um forte mèio de condicionamento. 

E ligando a selecção com a difusão maciça da instrução vemos que na realidade a 

promoção social está estreitamente ligada ao grau de cumplicidade com o sistema, pois 

nem sempre são os "melhores" (passe a expressão) que conseguem trabalho. No entanto 

se estes aderirem à política da classe dominante todas as dificuldades de colocação 
desaparecem. 

Outro problema ligado à selecção é o do chamado "funil", ou seja a desproporção 

entre o n. 0  de alunos que entram para o ensino e o n. 0  que sai é enorme. Existe como 
que um afunilamento que se acentua mais por volta do 50  ano ou do 7•0  (actualmente 
mais no 70  ano). 

E os males da selecção não terminam daqui. O sistema hierárquico e a meritocracia 
são outras das suas consequencias. 
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Cl A GESTÃO 

Na sua tentativa de modernizar e adaptaf a Escola às condições sociais exigidas pelos 
estudantes e pelos trabalhadores, o Estado tem vindo progressivamente a substituir a 
gestão autoritária pela cogestão. Nas escolas primárias e nos 1. os  anos do liceu a 
passagem faz-se através da participação dos pais dos alunos. Participação que na maioria 
dos casos não passa de corpo presente e de fazer ouvir a voz. Porque quem decide não 
são eles. E caso eles possam decidir acontece que na sua maior parte os pais não são 

revolucionários, antes pretendem perpetuar a escola tal como eles a frequentaram e 
conheceram. 

Nos anos mais adiantados do secundário e no ensino superior são já os próprios 
estudantes que participam na gestão. Mas não na gestão económica, entenda-se. Eles 
podem escolher os programas, os professores, o método de avaliação, mas na realidade 
pouco poder real acabam por ter, porque se o Estado e as forças da classe dominante não 

estiverem interessadas cortam as verbas. Isto sem já falar no saneamento de professores, 
indicação de programas, etc, que o governo pode impór ou tentar impor. É realmente 
verdade que os estudantes se podem organizar e combater essas medidas, inclusivé a nível 
dos aparelhos de gestão onde estiverem colocados. Ma s é também verdade que na maior 

parte das vezes, quando as verbas são cortadas e a escola é ameaçada de paralisação, a 
composição social estudantil se revela pela submissão e acatamento das "ordens 
superiores". 

Como alguém dizia, a cogestão acaba por ironicamente pôr os estudantes a 

colaborarem na sua própria repressão. São as consultas feitas pelo ministério ou pelos 
conselho directivos aos professores e aos 1 ícres dos grupos políticos com mais força que, 
se mantêm as suas reinvindicações nalguns pontos, acabam por ceder em muitos. 

Os próprios professores de esquerda acabam por fazer de tampão com as suas 
indecisões entre autoritarismo central e democracia de base. 

Esta análise é porventura pessimista e parece não deixar saída ao pôr em dúvida a 
capacidade modificadora e mobilizadora dos estudantes. Mas na verdade enquanto não 

houver revolução social não haverá transformações profundas. Só reformas que como tal 
implicam sempre concessões, mas mesmo assim podendo levar a uma possibilidade de 

rotura. Ou seja, se o Reformismo não leva a mudanças radicais não está no entanto 

completamente perdido, casos havendo em que representa um passo em frente. E não há 

dúvida que os estudantes são ou podem vir sempre a ser uma força. 

Dl A PEDAGOGIA 

O outro meio de que se serve a classe dominante para melhor se adaptar às novas 
exigências e para melhor domesticar é a Pedagogia que agora vai apresentando uma nova 
cara. 

Introduzem-se valores novos como imparcialidade, objectividade e valor científico de 
forma a mascarar o conteúdo do ensino. Novas cadeirascomo psicologia e sociologia são 

admitidas mas de maneira a dissimular a existência de luta de classes e a difundir 
maciçamente a ideologia dos mass média (além do papel da psicologia no caso dos 

"desadaptados"). 
Os programas são liberalizados (assiste-se ao desaparecimento gradual do livro único, 

por ex.:) de modo que a contestação diminua, embora o ensino continue com a mesma 
função domesticadora e não criadora e no essencial não tenha sido alterado. O esquema, 

empregado pelo capitalismo avançado de forma inteligente, é responder às 
reivindicações que não alterem substancialmente o conteúdo do ensino, de forma a 
"calar a boca" por um tempo aos estudantes: e assim aparecem as cadeiras de opção, os 
estudos sobre conjunto de problemas como 30  mundo, emancipação da mulher, etc. em 
substituição do estudo tipo enciclopédico (confrontar com a evolução portuguesa no 
ensino, época Veiga Simão e hoje). 
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A admissão do trabalho de grupo em lugar do individual, significa não só aceder a 

urna aspiração estudantil como é perigosamente uma adaptação à própria evolução do 

capitalismo (do empreario tipo antigo - com petição escolar, ao trabalho de empresa 
grupos escolares). Quanto à investigação tenta-se que ela se oriente em sentidos 

determinados e que dê a elasticidade necessária às mudanças tecnológicas. 
As relações professores-alunos caminham cada vez mais no sentido da abolição das 

relações autoritárias, e na implantação de formas amigáveis de convivência (tipo 

professor americano jogando àbola com o aluno, mas que continua a ser a autoridade em 

matéria de conhecimentos, o educador de que fala P. Freire(. 
Um outro aspecto muito importante, porque praticado em todo o mundo, é o 

tempo em que se mantem o aluno ocupado de forma a ser afastado da realidade 

social. 
Concluindo: a Escola mesmo com e apesar das suas reformas impostas ou 

conseguidas continua a ser, como dizia Nietzche, "o meio súbtil que os governos têm 

para amnter o povo na sua dependência...". Continua a ser a poderosa máquina que 

por si só se reproduzirá na pessoa dos professores, monitores, psicólogos, etc. e que 
tentará reproduzir o "cidadão perfeito", dócil, submisso, acrítico e sem intenções (ou 

nalguns casos esperanças) de mudar a realidade social. E para terminar este ponto 
fazemos nossas as palavras da carta Pedagógica do Movimento Freiriet quando diz: 

Recusamos energicamente a indústria de consumo pedagógico que vem transformando a 

Escola numa sub-sociedade de consumo específico cada vez mais divorciada da vida 
social e do trabalho criador". 

4. MAIS ALGUMAS QUESTÕES 

E antes de terminar esta curta análise do que é a Escola nos nossos disas seria 
conveniente debruçarmo-nos sobre a divisão escolas técnicas-escolas liceais e sobre 
problema do vocabulário e da linguagem. 

- ESCOLAS TÉCNICAS E LICEAIS 

No chamado ensino secundário encontramos uma divisão flagrante, embora ao que 

parece em vias de extinção no nosso País - as escolas comerciais e industriais por um 

lado, e os liceus por Outro elas representam a divisão profunda da nossa sociedade 

entre trabalho manual e trabalho intelectual. As primeiras destinam-se à formação de 

operários qualificados e de técnicos subalternos da produção (agentes técnicos, 

desenhadores, secretários, dactilógrafos...). Em relação aos liceus eles não dão 

nenhuma qualificação profissional específica. São apenas o caminho para quem vai 

seguir para a Universidade seguida por seu lado de trabalho intelectual. 

- VOCABULÁRIO E LINGUAGEM 

E se pegarmos no ensino técnico especializado e no científico veremos que também 

eles perpectuam a di,isão do trabalho. E fazem-no através da sua linguagem específica, 

hermética e não compreensível por toda a gente, linguagem que se encontra 

estreitamente ligado às várias especialidades técnico-científicas. É esta mais uma forma 

de isolar e afastar os técnicos e os intelectuais do quotidiano das massas trabalhadores, 

de os fechar na sua aprendizagem técnica ou científica como se elas fossem imparciais 

face aos problemas existentes na sociedade e face à luta de classes. 
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E se andarmos um pouco para trás, até à escola primária, e analisarmos 
atentamente o vocabulário estudado veremos que sãos professores - que mais não 

são na sua maioria do que reprodutores da ideologia dominante e por ela 

domesticados - que são eles que escolhem e impõem o seu vocabulário, os seus 

modelos culturais e os seus valores, levando-nos a considerá-los como superiores - 

caso flagrante na colonização. 

5. UMA PRIMEIRA CONCLUSÃO 

A Escola transmite-nos conhecimentos. É certo. Transmite-os, porém, de maneira ou 

repressiva ou liberal conforme as circunstâncias mas nunca como um prazer para 

compreendermos o que nos envolve, nunca como incitamento para a resolução dos 

problemas sociais. Ela faz apenas uma transferência de conhecimentos com vista à 

nossa submissão, à não-imaginação, à não-actividade criadora. Como refere P. Freire(a) 

ela faz dos educadores os todo poderosos que possuem o conhecimento e dos 

ensinados "recipientes vazios que devem ser enchidos pelo que os educadores possuem. 

Desde logo, segundo esta maneira de pensar os que aprendem não têm que pôr 

questões; eles não têm senão que ser recipientes passivos, onde será vasado o saber 

detido pelos instrutores''. 

A Escola, como instrumento poderoso e subtilmente repressivo e domesticador, 

tenta dissociar a acção e a reflexão sobre a realidade. Numa palavra: a sua função é 

domesticar, submeter e quem não fica domesticado é posto à margem com os 

cognomes de desadaptado, marginal ou até atrasado mental, delinquente (atentar no 

papel da psicologia nestes caos). Aí como diz lvan lllitch(b( a  "escola confunde a 

aprendizagem de conhecimentos e a aprendizagem dum papel social". 

No entanto a subversão é sempre possível, mesmo nos sistemas mais fechados e 

repressivos. Individual ou colectiva ela existe desde que existem a humanidade e as 

instituições. Nem que teia  só interior, a subversão é possível. Publicamente ou pela 

simples recusa de certas formas de viver ou de colaboração com os "superiores 

mandatários de Deus ou do Estado". É pois preciso que fique bem claro que ela é 

possível. E que, como o "bicho daninho" que corroi a terra e as plantas, ela 

poderá corroer o sistema, as instituições. Ela, subversão numa só pessoa, poderá 

levar á subservação em muitas pessoas a qual por sua vez poderá levar à rotura. Sim, 

porque há sempre uma hipótese de rotura; que tanto acontecerá pela insoburdinação 

como pelo estoirar pelas costuras de condições locais insuportáveis. É que embora a 

escola seja a reprodutora da ideologia dominante as contradições do sistema levam a 

que na própria escola se comece a pôr em causa e a recusar a tal ideologia. E assim se 

os estudant?s e os professores não se fecharem na "sua" instituição (específicamente 

feita para eles e com objectivos mal precisos) e se passarem das contestações 

puramente reivindicativas - embora necessárias - à contestação global da Sociedade 

não só enquanto estudantes mas também e principalmente quando saíram da Escola, es,-

tão eles poderão ser um precioso contributo na luta de classes, não "a favor dos explora-

rados" mas ao seu lado. 

(a) :  "Processo de Alfabetização Política" Outubro 1970 

)b) "Desescolarizar a Sociedade" Maio 1970 
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2 	
CLASSE COOPERATIVA 

E NÃO-DIRECTIVIDADE 

Considerando que a 'Educação começa no berço", não podemos deixar de pensar em 
Bruno Bettelheim e em muitos dos casos que lhe passaram pelas mãos, cujas origens estão 
precisamente nos primeiros meses de vida do humano. 

Os mais generosos pioneiros da Escola Infantil, viram-na como um elemento 
importantíssimo dessa educação. Ela deveria ser feita para a criança, tendo em conta a 

sua psicologia própria, as suas necessidades e capacidades; deveria suscitar e desenvolver o 
espírito de iniciativa, a sua capacidade criadora, autonomia, respeito pelo outro, sentido 

de responsabilidade, interesse pelo seu trabalho. O professor deixava então de ser o 
personagem distante e "respeitável" colocado sempre acima da criança; tornava-se um 

colaborador, e o ensino passava a-ser um acto comum de cooperação. 

É já no século XX que as ideias libertárias sobre a educação, um pouco à maneira de 

Rousseau, começam a ter uma aplicação prática. A verdadeira revolução pedagógica 

aparece com as experiências da "Educação Nova" e da "Escola Activa" cujos pioneiros 

foram, entre outros, Maria Mentessory, Decroly, John Dewey e Ferrière. 

Foi graças a estes pedagogos (em luta contra a escolástica e contra a influência 
religiosa que até então imperava) que se criou pela primeira vez uma Escola para a 

Criança, em vez de termos a criança obrigada a adaptar-se a uma escola feita por adultos. 
Este passo incluiu amplas transformações ao nível dos métodos e das técnicas 

pedagógicas, beneficiando dos avanços científicos contemporâneos no campo do 

inconsciente (psicanálise, nomeadamente). 
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Freinet representa porventura o esforço mais sistemático e metódico para a criação de 
uma Escola para a criança, não para uma criança da sociedade futura, nem para uma élite 

intelectual da actualidade (não para marginais,) mas sim capaz de se estender como 
método pedagógico na escola pública de hoje. 

Quais então os princípios da sua "Escola Moderna"? Segundo ele próprio os 
define,) 1 ) são: 

1) Novo objectivo da educação escolar; a criança desenvolverá ao máximo a sua 
personalidade no seio de uma comunidade racional que ele serve e que, 
simultaneamente, a serve. 

2) A Escola será centrada sobre a criança e não sobre as matérias e os programas. 

3) A criança constroi ela mesma a sua personalidade com ajuda do professor. 
4) A Escola de amanhã será a escola do trabalho. 

5) Cabeças no verdadeiro lugar e mãos hábeis, em vez de "cabeças recheadas". 

61 Uma disciplina nacional, emanação do trabalho organizado. 

7) Uma escola do séc. XX para o homem do séc. XX. 

8) Esta readaptação será feita a começar pela base. 

9) Esta readaptação coloca a escola no âmago da complexidade social, com toddas as 
consequências que daí decorrem. 

10) A Escola do povo não poderá realizar-se completamente senão numa sociedade 

popular. 

11) L'Ecole Moderne Française 

O grande mérito de Freinet terá sido pois o de encontrar um reformismo consequente, 
um método que, transformando subtilmente as relações mestre-aluno e escola-sociedade 
pudesse, por um lado, ser tolerado pelas autoridades e pela classe dominante na 

sociedade e, por outro lado, sapando o terreno sob os pés desta, tivesse largas 
possibilidades de expansão. Contava, para isso, com o dinamismo de jóvens professores, 
pedagogos e militantes, tanto como com os valores intrínsecos do seu método. 

Para esta transformação não são exigidos à partida nem dinheiro, nem condições 

especiais de nenhum Omero. Apenas um "arranjo interno" de sala de aula, dos horários, dos 
métodos, dos conteúdos;a abolição do estrado do professor, o texto e desenho livres, o 

estudo do meio local, as trocas interescolares, a tipografia, os ateliers de trabalho, etc., 

etc. 
O Movimento da Escola Moderna, que em Portugal também ganha simpatizantes, 

indica na sua Carta Pedagógica que "rejeita as ilusões duma educação auto-suficiente, 
fora das grandes correntes sociais e políticas duma revolução social indispensável". 

Com efeito, um pouco à maneira de Blonsky, Freinet tem muitas vezes uma visão da 

actividade da classe eivada da "racionalidade industrial" que marcava nos anos 20 tantas 

discipinas, da sociologia à arquitectura: 
"Eis agora a nossa fábrica )sic!) em funcionamento: ordem, profundidade, aplicação 

natural, concentração, disciplina na complexidade ao serviço do interesse e do trabalho 

funcional" - assim descreve Freinet a sua sala de classe em actividade.(1 ) 

(1) op. cit. 

Quase num polo oposto situa-se a corrente da não-directividade, das experiências da 

chamada pedagogia libertária (fundamentalmente as da Alemanha dos anos 20, e as da 
Inglaterra), cujo mentor mais conhecido é certamente A. S. Neil, criador da célebre 

"Summerhill". Para este, "a criança é naturalmente boa" e é a sociedade actual que, 
reprimindo-a, a "estraga": Assim, Neil não se preocupa com o que a sociedade espera das 

crianças nem com o papel que estas possam ter, quando adultos, inclusivamente para o 
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mudar. O seu objectivo é "tão somente proporcionar àquelas crianças o máximo de 

felicidade e de liberdade compatível com a ordem burguesa". 

Para isto, em Summerhill existe uma crítica prática permanente de todas as 

hierarquias, bem como do trabalho alienado, isto é, que não seja ao mesmo tempo 

criador e lúdico. No entanto existem contradições evidentes, que fazem por exemplo 

com que a Assembleia Geral do Sábado à noite estabeleça leis e julgue as infracções 

cometidas: trata-se aqui de um verdadeiro "self-government" que funciona na base de um 

princípio de respeito mútuo e tolerância. 

Lobrot, um dos vultos da chamada "pedagogia institucional"diz que só uma pedagogia 

de autogestão pode formar indivíduos e grupos responsáveis, cooperantes e criadores, ao 

contrário de uma pedagogia burocrática que é sempre fundada sobre o medo e torna os 

indivíduos passivos. 

Grande parte dos 'não-directivos integrais", dos defensores das práticas comunitárias 

e das experiências de educação alternativa, apoiam-se nas teses do psicólogo arrrino carl 

Rogers que fez escândalo em 1952 quando resumiu assim as suas ideias sobre educação: 

- ninguém pode ensinar outro a ensinar 

- tudo o que pode ser ensinado a outra pessoa é de escassa utilidade e tem pouca ou 

nenhuma influência no seu comportamento. 

- os únicos conhecimentos capazes de influenciar o comportamento dum indivíduo 

são os que ele próprio descobre e de que se apropria. 

- Estes conhecimentos não podem ser directamente transmitidos a Outras pessoas. 

Daqui deriva que os resultados do Ensino são insignificantes ou mesmo prejudiciais, e 

que se deve portanto renunciar a todo o Ensino, abolir os exames, notas e diplomas. 

Para Rogers, como para Erich Fromm, o centro da personalidade é positivo, isto é, 

racional, criador, realista e social, e não irracional, anti-social, destruidor dos outros e de 

si mesmo, como pensava Freud. Fromm sustenta que é pelo facto do homem não poder 

exprimir as suas necessidades de criatividade e de sociabilidade que ele se torna 

destruidor. 

Estarão então estas duas correntes - chamemos-lhes para simplificar a da "classe 

cooperativa" e a da "não-directividade" - pedagogicamente em oposição uma à Outra? 

A nós parece-nos que não necessariamente. Tal aparente oposição só derivaria da própria 

ambiguidade da noção de Educação, sujeita como tudo o resto às tensões 

harmonia/dissenção que atravessam toda a sociedade. 

Mas, sem chegar, de maneira nenhuma, às vistas resolutamente "anti-não-directivas" de 

um Fernand Oury (por sinal, também um "institucional", mas anteê  de mais um 

marxista ortodoxo(, parece-nos no entanto dever desconfiar de certas posições 

ultrapermissiveis que apostam em que, deixadas livres, as crianças são capazes de 

desenvolver a parte positiva - criativa e social das suas personalidade e que acabarão 

por se tornar espontaneamente autónomas, Inventivas e cooperantes. 

Sentimo-nos, de facto, mais de acrodo com Matilde Niel quando esta diz: (1)  "a 

verdadeira educação é aquela que faz passar a criança dum estado normal de dependência 

(face aos seus próximos, professores, adultos( e de egoismo, a um estado de autonomia e 

de cooperação. Ora, se esta educação deve ser feita sem autoritarismo, nem sanção, 

nem obrigação, ela deve no entanto fazer-se progressivamente, tendo em conta os 

condicionamentos sociais da criança e D seu desenvolvimento intelectual e afectivo". 

(1) La revolution Pedagogique - M. Niel - in La Rue n. 0  1 R 1974 
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A Educação, vê-mo-la sobretudo como um processo, desde a mais tenra idade (na 
família, alargada ou não e na comunidade próxima(, juntando-se a ela a Aprendizagem (a 
partir dos 5-6 anos até aos 13-14) dos campos fundamentais de um conhecimento, 
sugerido mais do que transmitido, que forneça um correcto situar do "eu" na sociedade e 
no universo, em harmoniosa integração com a realidade do trabalho produtivo, isto é, 

útil. 

Vemos esses campos fundamentais assim delimitados: 
- domínio dos instrumentos básicos da LINGUAGEM como facilitadores 

indispensáveis da comunicação; 
- domínio da LÓGICA, através das matemáticas modernas, mas também da própria 

lógica linguística; 

- a iniciação às CIÊNCIAS DA NATUREZA, 
- a iniciação às CIÊNCIAS SOCIAIS; 

- a EDUCAÇÃO FÍSICA; 

- e a EDUCAÇÃO ESTÉTICA, compatíveis. 
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3. 
UMA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

LIBERTÁRIA: 

A ESCOLA MODERNA DE FERRER 

Embora Francisco Ferrer tenha vivido durante a segunda metado do século XIX e 

princípios do nosso século, as suas ideias continuam perfeitamente actuais. Tal 
actualidade deriva do facto de os modernos sistemas de educação, mais ou menos 

'revolucionários", mais ou menos classistas, não se dirigirem, em última análise, ao 
homem, mas sim procurarem modelá-lo e enquadrá-lo segundo determinados esquemas 

político-sociais. 
Ao fundar a sua Escola Moderna em 1901, independente do poder político e religioso, 

Ferrer lançou os alicerces duma educação verdadeiramente revolucionária, porque visa 

criar homens livres. Segundo ele, o indivíduo, e por extensão a sociedade, não se libertam 
inculcando-lhes certas ideias, como espírito de classe ou espírito de revolta. Da 

consciência e do espírito crítico nasce tudo o resto e é isto que á preciso criar (não 
inculcar) no homem. Esta perspectiva humanista, sem nada de comum com o humanismo 
burguês, valeu a Ferrer uma feroz perseguição das autoridades que culminou com o seu 

julgamento em Conselho de Guerra e fuzilamento em fins de 1909. 
Tem interesse comparar as ideias de Ferrer com as de outros pedagogos de inspiração 

marxista tais como Clara Zetkin, Edwin Hoernle e Otto Félix lçanitz. Em muitos pontos 
encontramos 'semelhanças tais como: análise das concepções em vigor no ensino 

tradicional, necessidade de abrir as portas dos estabelecimentos de ensino sem nenhuma 

distinção de classe, etc. 
No entanto, existem divergências e profundas. Quanto aos objectivos da educação 

ouçamos Clara Zetkin e Hoernle por um lado e Ferrer por outro: 
"Formar combatentes lúcidos que saibam distinguir onde se encontram os inimigos da 

classse operária, formar soldados da revolução, da liberdade, do progresso" (Clara 

Zetkin). 
"Salvaguardar os filhos da nossa classe, educá-los para esta classe, insuflar-lhes o 

sentido da solidariedade proletária, da comunidade comunista, insuflar-lhes a energia do 

combate ao serviço da revolução, tal é a grande tarefa dos grupos das juventudes 

comunistas" )Edwin Hoernle). 



Repare-se como a educação se encontra inteiramente subordinada à luta de classes e 

constitui, portanto, um instrumento de conquista do poder político. Para os teóricos 
marxistas, os objectivos da educação situam-se sempre ao nível da sociedade e todo o 

individualismo é sufocado. 
Ouçamos agora Francisco Ferrer: 

"A Escola Moderna ( ... ) dirige-se às crianças e a educação tem precisamente por missão 
prepará-las para que se façam homëns; quer dizer, deve abster-se de cultivar nelas a 

vontade de poder, ( ... ), o ódio e igualmente a servidão e a rebelião. Por outras palavras, 

ela não deve apontar para a recolha dos frutos antes de serem produzidos e cultivados ou 

tender a inculcar um sentimento de responsabilidade antes de as condições prévias ( ... ) se 
encontrarem reunidas e que a consciência tenha chegado ao necessário grau de 

maturidade. A escola ensina as crianças a serem homens. E quando o forem, então se 

revoltarão por eles mesmos quando chegar o momento oportuno" (F. Ferrer). 

Esta citação resume todas as ideias de Ferrer sobre educação. 
Antes de tudo, a criança deve crescer, desenvolver as suas capacidades, tomar 

consciência dos seus sentimentos. A educação tem por objectivo desenvolver plena e 

harmoniosamente o indivíduo. Para Ferrer, individualismo e solidariedade não são 
incompatíveis, mas sim indissoiuiveís. 

Eis por que Ferrer see nega a reduzir a educação ao papel de um simples instrumento 
da luta de classes. 

Só o indivíduo livre, totalmente realizado nos domínios afectivo e intelectual pode 
experimentar um sentimento de solidariedade e cooperar com o seu semelhante. 

Por outro lado, só o homem que participa na edificação da écimunidade humana se 
encontra em condições de atingir o pleno desenvolvimento das suas faculdades. 

Ferrer reconhece expressamente a todos os explorados e oprimidos o direito de se 
revoltarem, mas a rebelião deve nascer dum sentimento de ajuda e autêntica 
solidariedade se a finalidade é criar uma sociedade livre em que a exploração não tenha 
lugar. 

Outras divergências encontram-se na esolha de métodos didácticos para atingir os fins 
em vista. 

As recomendações  dos pedagogos marxistas manifestam em muitos aspectos um 
grande desconhecimento da natureza humana. 

Vejamos algumas citações de Hoernle: 

Recomenda-se aos pais "recitar aos filhos poemas exaltando a liberdade, ensinar-lhes 
cânticos dos trabalhadores e familiarizá-los, em grandes linhas, com os obje ctivos do 
socialismo". 

"Visitas aos grandes lugares da luta revolucionária (túmulos dos que caíram pela nossa 
causa, lugares de grandes manifestações", etc)",  tudo isto deveria, segundo Hoernle, 

preparar as crianças para se tornarem futuros campeões da luta de classes. 
Ferrer não passa receitas. Ele substitui os antigos métodos do ensino dogmático por 

uma "técnica pedagógica científica e racional". Os meios normalmente utilizados na 
educação tradicional - recompensas, sanções, exames concorrência, reprimenda, etc. — 

devem desaparecer. 
Ferrer não crê que a criança possua disposições inactas e que basta deixá-la crescer. É 

ao educador que compete colocar a sua formação científica ao serviço da criança, 

confrontando-a com impressões suscitadas do exterior com o objectivo de lhe implantar 
os germens susceptíveis de serem desenvolvidos sob a forma de idéias. O educador deve 
limitar-se a estimular, nunca se apresentando como uma personagem autoritária e 

todo-poderosa. Em última análise, a criança é sempre livre de interpretar os factos como 
entender. Assim surgirá um homem livre que lutará, como diz Ferrer, para que "os seres 

humanos possam viver no amor, na alegria e na beleza". 

Outra diferença entre Ferrer e a pedagogia marxista sita-se ao nível da educação 

política. 
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Ouçamos Ferrer: 
"O nosso método de ensino, por outro lado, não tem nada de comum com a política. 

A nossa missão é formar indivíduos com plena consciência das suas facuIdads (...). 
Introduzindo o elemento divino e o seu poder, a religião cometeu abusos monstruosos e 

travou o desenvolvimento da humanidade. Por sua vez, os sistemas políticos não fizeram 
melhor: ensinando os homens a submeterem-se à vontade de outros homens - políticos 

por tradição ou por eleição - atrasaram também eles a evolução da humanidade. Todo o 
educador que se diga racional deve esforçar-se por fazer compreender às crianças que a 
servidão e a tirania não poderão desaparecer enquanto um homem depender de outro 
homem. Deve estudar as causas de incerteza em que o mundo se encontra mergulhado, 
situar e conhecer a origem dos elementos motores que permitem ao actual sistema social 
perpectuar-se, tudo para conseguir chamar a atenção dos alunos para todos estes 

pontos." 
Ferrer recusa-se a adoptar as obras escolares da época com todas as asserções 

anticientíficas e moralizantes. Via nisso um perigo para o desenvolvimento intelectual da 

criança. A alma e o espírito da criança são muito permeáveis - este facto não foi 
esquecido pela classe dominante e esta sabe explorar este aspecto para tornar os homens 

mais acomodatícios. 
Para Ferrer, era claramente impossível assegurar a educação da criança dentro dum 

espírito libertário utilizando os métodos e manuais do ensino burguês. 
Se Ferrer deseja uma educação "neutra", também é verdade que ele coloca sempre o 

acento nos fenômenos sociais. Ferrer pretende transformar as crianças em seres atentos 
às lacunas e injustiças da sociedade, tomando em conta as faculdades de assimilação 

próprias de cada um. Contrariamente aos pedagogos marxistas, não procura dar-lhes um 

ensino inspirado numa tendência político-filosófica particular, mas sim torná-los aptos a 
analisar e até corrigir os fenômenos sociais, desenvolvendo neles a capacidade de 

raciocínio, o altruísmo e o espírito de solidariedade. 
A conjuntura que levou Ferrer a repensar a educação em moldes completamente 

novos não é qualitativamente diferente daquela que encontramos hoje. Na verdade, por 

todo o lado os estados defendem avidamente os sistemas educacionais que mais lhes 

convém com o Objectivo de reproduzirem as suas herarquias e renovarem os quadros 

técnicos. Para todos nós, educados segundo fórmulas mais ou menos tradicionais e 

perspectivas mais ou menos deformantes, é claro que quase tudo deverá ser mudado. 
Para Ferrer, toda a tentativa de reforma progressiva, tomando como base a Escola tal 

como existe, está votada ao fracasso. É como pedir à Escola tradicional, com relações 
autoritárias, métodos repressivos e matérias isentas de conteúdo prático que se 
modifique. 

Ferrer sabia que o pensamento da criança é desde logo aprisionado em esquemas 

rígidos e que a técnica é utilizada para canalizar as vontades de emancipação. Assim, há 
que opor ao ensino "obscurantista", a educaçãototal do pensamento e dos sentimentos. 

A escola do Estado é o exemplo típico do que se não deve fazer: dizer-se agnóstico e 
ensinar a existência de Deus; pretender democratizar o ensino e restringr-lo a alguns 
priveligiados são abusos aos quais a acção revolucionária mais positiva deve pôr termo. 

As duas linhas gerais da orientação ferreriana são a educação do pensamento e a 

educação da personalidade. Quanto a este segundo aspecto, a Escola Moderna introduziu 
medidas que, na época 119011' foram verdadeiramente revolucionárias: por um lado a 
coeducação dos sexos e, por outro, coeducação das classes sociais. Creio que não será 
abusivo afirmar que a coeducação das classes sociais é algo que continua por fazer-se. 
Para Ferrer é importante educar lado a lado crianças ricas e pobres, filhos de operários e 
camponeses por um lado e filhos de industriais por Outro. Só assim será possível cortar 
pela raiz os preconceitos de classe e preparar o futuro das gerações vindouras. O 
objectivo é, pois, formar homens capazes de distinguir, neles mesmos e nos Outros a 
"diferença entre o que se sabe e o que se crê" segundo palavras de Ferrer. 
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Desta forma, as crianças aprenderão nos bancos da escola que, para lá das barreiras de 
classe, há homens e mulheres que têm o seu valor e dignidade pessoais. 

A coeducação não nega as oposições entre as classes, mas também não pretende 
resolve-Ias de imediato; apenas procura eliminar da consciência das crianças os 

preconceitos estúpidos e injustos. O objectivo da Escola Moderna não é o de resolver os 

problemas sociais e políticos, mas é, para Ferrer, a condição prévia para a resolução 
desses problemas. Se por um lado Ferrer não é hóstil aos movimentos políticos que têm 

por objectivo a libertação do homem; por Outro lado afirma que estão destinados ao 
falhanço na medida em que não atacam a raiz do mal. Quanto tempo perdido em vãos 

propósitos conspirativos e golpes palacianos quando o povo continua sem educação! 

Outro aspecto com muito interesse é a "moral científica", de carácter racionalista, 

esboçada por Ferrer. Segundo ele, a sociedade moderna é imoral e essa imoralidade 
repousa em cinco instituições que se completam: a propriedade privada, a religião, a 
força militar, o poder judicial e a noção de pátria. As concepções pedagógicas da Escola 
Moderna transparecem em muitos textos e livros da autoria do próprio Ferrer. Não 

havendo nenhum tipo de dirigismo, essa orientação faz apelo à capacidade crítica perante 

a realidade concreta. 

Vejamos uma passagem de "O Espanhol prático", manual de aprendizagem da língua 
espanhola, editado pela primeira vez em 1895: 

"SOBRE AS COMPLEXIDADES HUMANAS: 

- Estas pessoas são casadas e não são felizes. 
- Você é padre e não é cristão. 
- O homem que trabalha é tão útil como o monje que reza. 

- Não exijo castigo para ninguém. 
-. Um por todos, todos por um. 

- Não gosto de andar de luto; mas, mais que ninguém, honro os mortos que me são 
queridos. 

- Como assim? - Honro-os pelo pensamento e pelas minhas acções. - Sim, mas o 
mundo é mais exigente. -. De acordo, mas quanto a mim, o mundo não tem razão". 

O método Ferrer não deixa nunca o estudante indiferente; aborda os aspectos da V 11da 

corrente e pontos de vista de carácter moral, social e político. 

A Escola Moderna foi perseguida, o seu criador fuzilado. Porém, um pouco por toda a 
parte assistimos ao renascer dos ideais ferrerianos como por exemplo, através das novas 
concepções pedagógicas de Freinet, Karl Schneider e S. Neil (experiência de 

Summerhill ). 
O objectivo deste pequeno texto foi apresentar a perspectiva geral das ideias do 

inovador que foi Francisco Ferrer. Muitas questões ficaram por discutir: Escola Moderna 
e estratégia anarquista, Escola Moderna e coeducação de classes na actualidade, Escola 

Moderna e Escola Tradicional nos nossos dias, etc. 
Os libertários e duma forma geral, todos os interessados na emancipação do homem 

oprimido, devem prestar uma atenção particular à pedagogia dirigida ao homem, por ele 

e para ele. 

João Gameiro 
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4. 

CONCLUSOES FINAIS 

MAS NÃO DEFINITIVAS 

Um ensaio de conclusção para um tema tão vasto e complexo como este, tem de 

ser necessariamente politico. As pessoas perguntarão, neste ponto, que fazer? Como 

fazer? E querem sabê-lo para o imediato, e "já!", quanto mais não seja para 

confrontar com o que vêm fazendo. 

Ora, a leitura dos artigos anteriores parece apontar para duas vias opostas. Ou se 

escolhe a luta dento do sistema escolar e tenta-se melhorá-lo, reformá-lo ou 

subvertê-lo: em qualquer dos casos como perspectiva de saída, uma ESCOLA 

REFORMADA. Ou então, considera-se, que todas as hipóteses educativas dentro do 

sistema escolar estão já hoje bloqueadas, que "ficar dentro" é perder aquele mínimo 

de autonomia e liberdade necessária à vivência educativa, e a perspectiva que desponta 

é (provavelmente acompanhada de um certo marginalismo) a EDUCAÇÃO 

ALTERNATIVA. 

Sé estas duas vias são efectivamente muito distanciadas uma da outra, não é 

possível no entanto dizer que, por exemplo, uma é "revolucionária" e a outra é 

"reformista", que uma é "integradora" e a outra "subversiva". Isto porque, se aceitar 

o terreno da Escola tem os perigos de poder aceitar-se, a reboque, todo o sistema 
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escolar com as consequências que conhecemos, optar-se pela bela comunidade sem 

escola instalada nas faldas da serra de Alpedrinha também pode querer significar o 

divórcio com o mundo existente ou, sem lá chegar, o procurar virar a face deste 
mundo apenas contando com o exemplo da sua actividade, pelo multiplicar "ad infinitum" 

dessa "comunidade sem escola de A!pedrinha". O que significa muito simplesmente 

optar por uma via reformista ( que não tem necessariamente, atenção! sentido 

pejorativo). 

A nossa posição é a de que, uma vez feita previamente a crítica radical da Escola 

como instituição, e do inteiro sistema escolar, se não pode (porque que se nãodeve) 

abandonar esse terreno de luta social. Seria um erro de perspectiva não procurar, um 

pouco à maneira de Freinet, a subversão interna da instituição pelo estabelecimento de 

relações e práticas cooperativas no seu seio. Os limites desta orientação são óbvios, 

mas o problema põe-se de maneira semelhante na fábrica, face ao serviço militiar, etc, 

etc. (Por exemplo, pode-se - e deve-se - fazer propaganda pela insubmissão, mas já 

se sabe que será inútil pensar em que ela possa conduzir a números maciços de 

refractários). 

Haverá no entanto aqueles para quem a Escola actual se tornou propriamente 

insuportável. Alunos que a deixarão ou boicotarão, pais que começarão a 

"descolarizar' as suas crianças, mestres em ruptura radical com os autoritarismos 

professorais Estes, que tenderão a reforçar progressivamente a ínfima minoria que 

hoje representavam (e isto é sobretudo questão de subjectividade e consciência pessoal), 

estes procurarão de imediato formas alternativas de educação. 

Tal como aos trabalhadores que expropriaram os seus patrões directos (industrias 

de Lisboa ou latifundiáios do Alentejo) não dizemos: "Bravo! Mas tomem cautela com 

os embustes que virão de querer gerir colectivamente uma cooperativa operária em 

pleno mercado, em plena sociedade capitalista!" - Também aos pioneiros da educação 

alternativa nós faremos o mesmo aviso e recomendar- lhe-emos que nunca "cortem as 

pontes" com a sociedade Ide classes) circundante, que, pelo contrário, tomem parte 

nessa luta e tenham sempre em vista a perspectiva da Revolução. 

A análise de que a Escola ( instituição) não - m reforma possível e que deve ser 

destruída, é efectivamente a nossa. Mas a palavra-de-ordem abaixo a Escola! como 

programa de luta imediata, oferecendo-lhe como e amativa a aprendizagem voluntária, 

fora das baias do Estado, não tem efectivamente ,póteses de ser compreendida e - 

sobretudo - praticada por um número importante de jovens. 

Para já não falar de que, no caso português, quem assim grita "Abaixo a escola!" 

tem 15, 18 ou 20 anos e, portanto "ninguém o obriga a lá estar". Ele até tem a 

liberdade de escolher - que é aqui a "liberdade do ensino' à maneira capitalista, isto 

é, condicionada pelo nível económico da classe a que pertence. Refira-se, de passagem, 

que a situação muda um pouco nos países em que a escolaridade foi tornada 

obrigatória até aos 16, 18 anos. Aqui já o direito a não ir à Escola pode ser mais 

legitimamente reivindicado. 

O dia em que todas as pessoas, os jovens, disserem Não à Escola! e Vamos para a 

aprendizagem voluntária! significará que estaremos, efectivamente, em pleno apogeu da 

revolução social libertária. 
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A nossgição é pois a de: 
1.0 	criticar radicalmente a instituição escolar; 

2.0 -- apoiar inequivocamente todas as tentativas e experiências alternativas de carácter 

libertário, que se vão colocando à margem da instituição; o seu exemplo será a 

sua melhor propaganda. 

30 - impulsionar uma luta e uma subversão crítica, geral, na base do sistema escolar, 

de modo a favorecer uma tomada de consciência sobre o 'beco sem saída" que 

ele representa; 

40 - fazer convengir as lutas e as experiências construtivas do inteiro sector da 

Educação numa perspectiva que desemboque na Revolução Social que, 

precisamente por ser social, a todos diz respeito. 

Falar aqui de Revolução não significa evidentemente recorrer à "varinha mágica" 

que tudo resolverá de um dia para o outro. Se insistimos na palavra e na noção, não 

é que ignoremos ou desprezemos o processo que a ela pode conduzir e transportar. 

Mas, aceitando evidentemente este, pensamos dever mesmo assim valorizar de maneira 

particular a noção da "grande noite redentora" porque só ela comporta o traumatismo 

psicológico colectivo que assinala na consciência e na memória colectiva dum povo 

que uma era cessou e que outra se abre. Só assim, pode ser vista a importância 

fundamental que então toma o simbólico, seja a destruição física da Bastilha, seja a 

cabeça de um Luís XVI a rolar pelo cadafalso, seja a caça aos Pides ou os cravos do 

25 de Abril. 

Só o traumatismo da Revolução - Momento de ruptura pode abalar e destruir 

instituições como a Escola, a Magistratura ou o Exército, ou estruturas mentais corno 

as relações autoritárias no seio da família tradicional. E, corno se adivinha, estas 

transformações são tão indespensáveis como a apropriação da economia, para a 

construção da nova sociedade.. 

Qual então a nossa visão, para a Educação de amanhã? 

Sendo óbvio que ela será sobretudo aquilo que as pessoas, as próprias comunidades 

de base, quizerem que ela seja, nós defenderíamos o princípio de uma aprendizagem 
básica, generalizada, que corresponderiti às fases infantil e juvenil (digamos até aos 

12-14 anos), dentro daquela concepção de uma "educação integral e igualitária" 

defendida pela L 0  Internacional: Com base na união indivisível entre o trabalho e a 

investigação, a diversão e a reflexão, a teoria e a prática, a actividade manual e 

intelectual. 

Apartircjesta aprendizagem básica concebida como indicámos no fim da nossa II 

parte) não mais haveria "estudantes profissionais". A Escola, existiria, completamente 

transformada, como um lugar de livre aprendizagem e reflexão, um fórum permanente 

de troca de experiências e comunicação de conhecimentos. Uma orofusão de cursos, 

de curta duração e aperfeiçoamentos sucessivos ,estariam à disposição de todos, d desde 

as questões mais isotéricas ás mais avançadas habilitações técnicas e científicas. 
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Contra a noção de obrigatoriedade - necessária a todas as instituições educativas 

hierarquizadas - nós queremos uma aprendizagem voluntária, aberta e permanente, 

baseada tanto no esforço individual como no apoio-mútuo. 

Face a qualquer autoritarismo ideológico ou confessionalismo educativo, nós 
defendemos a livre expressão e a crítica constante na pluralidade das ideias, de modo 

que cada indivíduo possa sempre construir-se numa concepção do mundo que lhe seja 

própria. 

Propomos a autogestão educativa, isto é, a realização material do que poderemos 

chamar a ESCOLA EMANCIPADA, por parte dos indivíduos e grupos directamente 

interessados, sem mediação ou tutela do Estado, de alguma casta professoral, ou da 

ideologia do partido-guia. Associações de moradores, de freguesias e concelhos; 

comités de gesf'ao das empresas e sindicatos; centros eassociações culturais, científicas 

e recreativas; indivíduos e associações de indivíduos protagonistas da troca educativa - 

e suas federações: eis os verdadeiros e únicos responsáveis da ESCOLA 

EMANCIPADA do amanhã. 

Certamente que algum "profissionalismo" subsistirá no grande turbilhão de uma 

escola sem notas nem diplomas. A sociedade (isto é, os organismos de gestão directa, 

aos diferentes escalões federativos) certamente subsidiará, nos seus "encargos gerais", 

uma certa franja de docentes, investigadores, administrativos, etc. Da mesmaforma, as 

empresas, os sectores produtivos, concerteza enviarão à frequência de cursos de 

aperfeiçoamento, reciclagens, etc, - a "tempo completo" - indivíduos já integrados 

na actividade produtiva (isto é, a partir dos 12-14 anos). 

Todos e cada um, participarão na constante recriação de uma cultura e uma 

dimensão humana, actualmente desfigurada pelo sistema estatal -capitalista. Nós 

combatemos as divisões classistas, sectoriais e corporativistas entre "professores", 

"estudantes", "estudantes-trabalhadores", "pessoal" (sic( "pais e encarregados de 

educação" etc, etc. 

Combatemos a educação autoritária baseada na distinção sadomasoquista entre 

"ensinantes" e "ensinados". 

No imediato, devemos participar na luta contra a selecção, tanto baseada nas 

diferenças de classe existentes, como numa pretensa meritocracia, "hierarquia de 

competências", etc. Dizemos Não! ao "Funil":: 

- Contra o sistema dos exames, das notas, da competição; 

- Contra os títulos académicos e a hierarquia dos privilégios, o autoritarismo e os 

cerimoniais elitistas e repressivos do aparelho escolástico; 

- Contra as propinas, as bolsas de estudos, os prêmios e outras formas de 

discriminação e comercialização monopolística do aluno e do saber como 

mercadoria e pela total gratuidade do enino; 

- Contra a parcelização do ensino, a estanquecidade dos cursos, o isolamento da 

investigação científica, e de uma maneira geral da ciência em relação à 'lida; 

- Contra os confessionalismos ideológicos e todo o tipo de dogmatismo mesmo 

mascarado de "científico"; 

- Contra a separação física e cultural entre os Centros de ensino e as comunidades 

locais; 

- Contra o poder do Estado sobre o ensino, nomeadamente no que toca à autonomia 

pedagógica e à gestão dos centros escolares. 

Sabemos que esta luta quotidiana será estéril se ela não tiver em vista a Revolução 
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Social, de igual modo que a luta pelo aumento de salários nunca transforma, por si só, 

as condições da exploração. 

Urna luta revolucionária no ensino (quer dizer que nos faça aproximar da revolução 

na sociedade) deve pois compreender as premissas da luta pela destruição do próprio 

sistema de ensino como instituição diferenciada: Isto é a lusa por urna aprendizagem 

livre - e em particular o desaparecimento dos corpos docente e tecnocrásico - tem 

corno única garantia o desaparecimento do seu oposto dialéctico: o estudante, visto 

como "matéria-prima" do complexo industrial-educativo. 

Podemos assim dizer que o mais importante é no fundo acabar com a Escola, com 

o Centro de seleção, submissão, encarneiramento e alienação do indivíduo. Acabar 

com os dois mundo separados: a Escola e o Trabalho. É preciso que a sociedade possa 

substituir totalmente a escola como instituição porque a aprendizagem o 

conhecimento fazem-se sobretudo na prática, no dia-a-dia, no trabalho, ou seja 

"trata-se antes de tudo de conferir ao processo social a sua função educadora" 

(III ich). (1) 

O caminho para lá chegar não é fácil. Será necessário que para trabalhar não sejam 

precisos diplomas certificados e demais papéis (que na realidade não implicam que 

diplomado saiba algo). Só assim acabará a corrida individualista, as "habilitações" 

passadas para papel. 

Depois, será mais do que necessária a redução das horas de trabalho. Se todos os 

membros da sociedade, trabalharem realmente para a sociedade, não são precisas 

tantas horas de trabalho exigidas a alguns explorados e tão poucas ou nenhumas 

facilitadas a uns quantos (já não falando das dispendidas em serviço inúteis e 

repressivos). 

Finalmente, só com a abolição do salariato e a Revolução Social a escola poderá, 

também ela, emancipar-se e passar a ser, no dizer de Bakunin "apenas a Iniciação 

gradual e progressiva à liberdade, pelo triplo desenvolvimento das faculades físicas, do 

espírito e da vontade". E então poderemos dizer que o objectivo será o "homem livre 

em vez do homem cultivado" como profeticamente anuncia Stirner. 

(1) - "Urgência de uma revolução Cultural" (1971) 	 FIM 
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ANTOLOGIA 

"OS PRINCÍPIOS FALSOS DA NOSSA EDUCAÇÃO" 

Max Stirner 

Uma vez adquirida a liberdade de pensamento, o impulso do nosso tempo será 

o de a completar, afim de a metamorfosear em liberdade de vontade, princípio de 

uma época nova. De tal sorte que o objectivo último da educação já no pode ser o 

saber, mas o querer nascido deste saber. Numa palavra, ela tenderá a criar um homem 
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pessoal ou livre. Que é a verdade senão a revelação do que nós somos? Trata-se de 

nos descobrirmos a nós próprios, de nos libertarmos de tudo o que rios é estranho, de 

nos abstrairmos ou desembaraçarmos radicalmente de toda a autoridade, trata-se de 

reconquistarmos a naturalidade. A Escola não produz homens assim absolutamente 

verdadeiros. Se mesmo assim os há, é apesar da Escola. Esta sem dúvida torna-nos 

senhores das coisas, e rigorosamente também, senhores da nossa própria natureza. Mas 

ela não faz de nós naturezas livres ( ... ) 

(...) Todas as espécies de vaidade e de apetite de ganho, do arrieismo, de zelo 

servil e de duplicidade, etc, se casam muito bem com um saber extenso, da mesma 

maneira que se casam com uma elegante formação clássica. E toda esta larga 

miscelânea escolar, que não exerce nenhuma influência sobre o nosso comportamento 

moral, - nós esquecemo-lo muitas vezes, e tanto mais facilmente quanto ela não nos 

serve de nada: a gente sacode a poeira da escola logo que a deixa. Por quê? Porque a 

educação consiste unicamente no formal ou no material, se tento numa mistura dos 

dois, mas de modo nenhum na verdade, na formação do homem verdadeiro. 

Como certos Outros domínios, o domínio pedagógico é também daqueles em 

que a gente se aplica a não deixar penetrar a liberdade, a não tolerar oposição: o que 

se quer é a submissão. Não se tem em ,vista senão uma domesticação, puramente 

formal e material. Dos arrazoados do humanismo não saiem senão sábios, dos 

arrazoados dos realistas não sarem senão "cidadãos úteis" - em ambos os casos nada 

mais do que criaturas submissas. O nosso bom e velho fundo de "malícia" 

(mordacidade) é abafado de vivo força e, de seguida, o desabrochamento do saber em 

vontade livre. Assim, a vida escolar produz filistinos. Da mesma maneira oue em 

criança nos ensinaram a aceitar tudo o que nos era imposto, assim mais tarde nós nos 

acomodamos a uma vida positiva, nos vergamos ao nosso tempo, nos tornamos os seus 

valetes e os pretendidos "bons cidadãos". 

Onde se vê, então, ganhar vigor um espírito de oposição, em lugar da submissão 

alimentada até agora? Onde se forma o homem criador, em vez do homem instruído? 

E assim onde é que o professor se transforma em colaborador, onde se opera a 

transmutação do saber em querer, onde é que o objectivo é o homem livre em vez do 

homem cultivado? É em vão que o procuramos - de tal maneira a coisa é rara. 

Dever-se-ia, contudo, meter cada vez mais na cabeça que a tarefa suprema do 

homem não é, nem a instrução, a civilização, mas a autoactividade. Será por isso 

negligênciada a cultura? Não; na medida exacta em que nós não pensamos sacrificar a 

liberdade de pensamento, mas, antes, transfigurá.la em liberdade de vontade. 

Desperte-se no homem a ideia da liberdade; os homens livres não sonham senão 

em libertar-se a si mesmos sempre e cada vez mais. Se, ao contrário, não se faz senão 

homens instruídos, eles adaptam-se a todas as circunstâncias da maneira mais cultivada 

e refinada, caem ao nível de almas submissas e servís. Que são, na sua grande maioria, 

os nossos belos senhores cheios de espírito e de cultura? Esclevagistas escernecedores, 

eles próprios escravos. 

A miséria da nossa educação actual procede, numa larga parte, do facto de o 

saber não se ter afirmado em vontade, em autoactividade, em prática pura. Os realistas 

aperceberam-se bem da lacuna, mas não remediaram nada senão de modo lamentável, 

formando "gentes práticas" desprovidas tanto de idéias como de liberdade. O espírito 

que anima a maior parte dos docentes é uma prova tristemente viva disso. Moldados, 

na melhor das hipóteses, eles moldam por sua vez; domesticados, domesticam. Mas 
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toda a educação deve tomar-Se pessoal (.) Noutros termos, não é o saber que deve ser 

inculcado, é a personalidade que deve atingir a sua expansão própria. O ponto de 

partida da pedagogia no deve ser o de civilizar, mas o de formar personalidades livres, 
carácteres soberanos; e a vontade até agora brutalmente oprimida, também ela deve 

cessar de ser débil. Desde o momento que não se enfraquece o impulso versus o saber, 

por que se deveria enfraquecer o impulso versus o querer? Se cultivamos aquele, 

cultivemos igualmente este. 

A teimosia e a "malícia" das crianças têm tanta razão de ser como a sua Sede de 

conhecer. Estimula-se zelosamente esta última; que se excite também a força natural 

da vontade: a oposição. Se a criança não aprende a sentir-se por si mesma, é 

justamente a coisa principal que ela não aprende. Que não se reprima, nem a sua 

altivez, nem a sua franqueza. Contra a sua petulância, restar-me-à sempre a minha 

própria liberdade. Se a sua altivez se transforma em Obstinação, a criança far-me-á 

violência - contra a qual eu reagirei; visto que sou um ser tão livre como a criança. 

Mas deverei eu defender-me abrigando-me por três do escudo cómodo da autoridade? 

De modo nenhum. ( ... y É preciso ser-se muito fraco para solicitar a autoridade em 

auxílio, e enganamo-nos se cuidamos curar a criança impertinente fazendo dela um 

timorato. Exigir o temor e o respeito são coisas que pertencem ao estilo rócócõ duma 

época passada. 

(...) As nossas escolas estão ainda submetidas ao princípio antigo, ao princípio do 

saber sem vontade. O novo princípio é o da vontade, o da transformação do saber. A 

partir daí, não mais "concordata entre a escola e a vida", mas que a ESCOLA SEJA 
VIDA e que, no seu seio, como fora, se fixe como dever a autodescoberta da 

personalidade. Que a cultura universal da escola vise à aprendizagem da liberdade, e 

não à da submissão: ser livres, eis a verdadeira vida. 

1..- 1 Não está ainda tudo cumprido quando nos comportamos como membros úteis 

da sociedade. Não poderemos realizar plenamente a nossa tarefa a não ser sob a 

condição de sermos homens livres, indivíduos que criam e agem por si mesmos. 

A ideia, o impulso dos tempos novos, é a liberdade da vontade. A pedagogia deve 

propôr-se, portanto, como ponto de partida e como ponto fim à formação da 

personalidade livre. 

( ... ) Para concluir e exprimir em poucas palavras o rumo em direcção ao qual o 

nosso tempo deve virar a proa, - o desaparecimento necessário do saber sem vontade 

e o alevntamento do saber consciente de si, que se cumpre no brilho solar da 

personalidade livre, poderiam conceber-se assim: o saber deve morrer para ressuscitar 

como vontade e recriar-se quotidiamente como personalidade livre." 

Max Stirner 

Escritos Menores, 1842 

Traduzido a partir de 

Ni Qieu, Ni Maitre, D. Guérin) 
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BIOGRAFIAS 

FRANCISCO FERRER 

1859 - Nasce a 10 de Janeiro em Aleila, povoação situada a 

quilómetros de Barcelona. Os Ferrer eram tanoeiros e vinhatei-

ros e constituiam urna fcgnilia católica e de costumes patriarcais. 

Dirante a infância toma contacto com as ideias libertárias atra-
vés dum tio. 

Estudou até aos 10 anos na escola municipal de AlelIa. Mais tar- 

de, quando lhe perguntaram donde lhe tinha surgido a ideia de 
fundar a Escola Moderna, replicou humoristicamente: "Os escola 

da minha infância, esforçando-me por fazer tudo aoontrório". 

1869 - Ferrer vai para a escola de Teya onde o estimulam para 
que prossiga os estudos. 

l73 - Ferrer é expulso da casa paterna, conjuntamente com o ir -

mão José, do seguimento de desavenças a que não era esjranho o 

factor religioso. Vai para San Juan, como contabilista de um re-

publicano ardente, anti-clerical e livre-pensador. 
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Colaborou em revistas e jornais, como "O Intrasigente", "O 
Trabalho", "Terra Livre", "A talha", etc. Traduziu para por-
tuguês-vários livros estrangeiros e foi correspondente da revis-
ta francesa "L'Education", nos anos 2J. 
A organização sindicalista ficou devendo muito a Adolfo Lima. 

Foi um dos intelectuais que mais elementos de estudo proporcio-
nou aos militantes operários, para a elaboração de teses discuti-
das nosCongressos, tanto no tempo da Comissão Executiva do Con-
gresso Sindicalista, como no da União Operária Nacional e final-

mente nos congressos promovidos pela C.G.T., no último dos quais 
- o realizado na Covilhã - foi discutida a tese "Organização 
Social Sindicalista", em que colaborou dedicadamente. 
Adolfo Lima, que faleceu em 1943 com 69 anos de idade, foi toda 

a sua vida um homem extremamente modesto e que sentia prazer em 
confundir-se com os operários e gente simples. 
Acabou por ser um dos poucos homens de origem não-popular e de 
formação intelectual que ligou concretamente a sua vida e os 
seus ideais aos destinos e ás lutas do povo trabalhador. 

(Adaptado de "Figuras Gradas", de 
Alexandre Vieira, 1959) 



páginas vividas 

O autor da trabalho que segue é um militante septuagenàrio, 

operário sapateiro de profissao e natural da planura alentejana. 

Despertou para o sindicalismo, primeiro, e para o anarquismo, 

depois, em idades em que hoje ainda se vai à escola - por obri-

gação - e que para ele foram idades de ganha—pão. A IDEIA tem 

o prazer de apresentar neste nmiero a colaboraçao escrita do nos-

so grande companheiro, autodidacta e homem de generosa sensibili-

dade, que se chama Artur Modesto. 

RECORDANDO A MINHA JUVENTUDE 

Realizava-se naquele domingo mais um comício de propagan-

da republicana. 

Vivia-se uma hora de grande entusiasmo, euforia que contagiava 

novos e velhos, a miudagem também: um familiar colocara na lapela 

do meu casaco um lacinho verde-rubro e 16 vou eu, um Zé-Ninguém, 

qual cabrito a saltitar de penedo em penedo, exibindo ingénua-

mente a alegria virgem de uma juventude embriori6ria.. 

Não era evidentemente esse entusiasmo alegria duma consciencia 

j6 formada. Com  dez ou doze anos de idade, estava certamente fora 

do meu pensamento a razão do vibrar daquele mar humano. Todavia, 

algo me bailava no pensçmiento que estava fora do meu alcance 

compreender. 
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Terá sido a extrema pobreza em que vivi a minha infcmcia e toda 
a minha juventude que me levou a não aceitar o mundo em que vivo, 

Ou terá sido unia manifestação natural do espírito que comecei a 
sentir ainda tão novo? 

Pis afirmações e as promessas, que tantas foram, que ouvi naquele 
comício, mais despertaram o que me bailava no pensamento. 

Saí do velho recinto pensando em melhores dias. Iria deixar de 

ter para o almoço, como tantas e tantas vezes acontecera, uma 

bucha com metade duma sardinha e para o jantar meia duzia de 

feijões a bailar no fundo da panela? Iria deixar de vestir as 

roupas que os outros já não queriam? Oh que ingenuidade a minha! 

O vibrar daquela multidão denunciava bem os anseiosdum povo que 

via na queda da realeza o fim da sua vida de escravo, da sua vida 

de miséria. 
Recordo ainda que vagamente, os dois problemas que mais preocu-

pavam os paladinos do Novo Dia: os desmandos da Casa Real e não 

só, onde se sacrificavam verbas astronómicas, arrancadas aos co-

fres público, arruinando o país cada ver' mais; a lei de 13 de 
Fevereiro, a lei de João Franco que condenava á deportação os 

revolucionários do 31 de Janeiro, lei que ditou o regicídio de 

1 de Fevereiro de 19c8. O abutre coroado ruiu. 

O povo em armas, vigiando os Bancos, lançou-se na luta e expulsou 

q realeza e os seus comparsas e fez proclamar o regime da Liber-

dade, Igualdade e Fraternidade; assim o pensou e por tais prin-

cípios lutou. 
tpondo as armas, os trabalhadores em delírio aguardavam con-

fiantes a hora das realizações apregoadas nos tempos da propa-
ganda. r4ris o povo, essa criança ingénua, ignorava e ignora infe-

lizmente, que por detrás das !Vbnarquias ou Repúblicas de qualquer 
cor ou quauidad, existe unia barreira de ferro e' foge, o ESTADO 

esse camalão que mudando de cor é, e será sempre o mesmo bicha-

roco ao serviço de quaisquer aventureiros que tudo prometem e 

tudo esquecem. 

As promessas de outrora foram palavras que o vento levou. 

Só vi despreso e violencia na pessoa dos trabalhadores, desman-

teladas as suas organizações e então pensava eu: afinal aqueles 

senhores dos comícios mentiram: seguiram a lenda da cobra que 
meteu o rabo na boca do bébé e foi mamar na teta da mãe. 

Quando em aprendiz frequentava o meu Sindicato, gostava imenso 
de ouvir falar os velhos militantes foi das críticas e censuras 
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deles aos actos dos governantes e dos partidos políticos que fui 
conhecendo o ambiente que me rodeava, foram na verdade grandes 
lições para quem procurava penetrar no desconhecido. 
Foi também lendo folhetos e jornais como "O Sindicalista", "A 

Aurora" e "tspertar", este orgão da Federação das Juventudes 
Sindicalistas, que fui procurando o caminho a trilhar no futuro. 
A leitura do jornal juvenil influiu de tal modo no espírito de 

todos os jovens que nos lançámos com entusiasmo na organização do 
nosso núcleo, que chegou a ser um dos grandes da região portuguesa 
ficando eu como secretário da comissão de propaganda. 
Ainda pouco esclarecido, eu dançava na corda bomba sem saber 

para que lado iria cair. 
Eram para mim uma interrogação as divergências entre socialistas 
e sindicalistas sobre a comemoração do 10  de Maio. Enquanto os 
socialistas comemoravam o 10  de £vbio como dia de festa do traba-
lho, com cortejos alegóricos e trupes musicais pelas ruas, os 
sindicalistas afirmavam que o dia 10  de Maio nE,a era um dia de 
festa, mas sim dia de luta e de afirmações revolucionárias. Tudo 
isto me fazia uma enorme confusão por desconhecer ainda a origem 
da data. 
No 1° de Maio de 1912 vai ao Alentejo o camarada João de Eus 

Simões militante da Casa Sindical, se a memória me não falha, e 
numa palestra realizada na Associação dos Trabalhadores Rurais 
Bejenses, faz a história de tão sangrenta luta dos trabalhadores 
norte americanos de que resultou o massacre na cidade de Chicago 
pelas forças do Estado sempre ao serviço do capitalismo. 
Foi a citada palestra o bálsamo que me desemperrou o pensamento 

mergulhado nas éguas paradas, como se fora um colete de forças a 
tolher-me os movimentos e compreendi então que o 10  de Maio era, 
sim, um dia de luta e não um dia de festa com arcos, fogo e músi-
co, como os socialistas, e não só, o interpretam. 
Q.iando aos quinze anos fui admitido como sócio do meu Sindicato 

era um leigo em relação ás questões sociais mas a minha passa-
gem pela organização juvenil, pelo meu sindicato, pela União dos 
Sindicatos Operários e outros organismos, foi como que uma lava-
gem ao cérebro e logo compreendi este negregado mundo e os seus 
donos 
Qiantas crianças esfarrapadas tiritando de frio e tem uma côdea 

para enganar a fome Qiantos velhimos lançados é margem çomo ve -
lhos farrapos, dormindo por essas 'palhuças' ' Qiantas mães cho- 

31 



ravam por não poderem alimentar os filhos, eu via, ignorando a 
origem de tanto sQfrimento 

Bem haja o sol da Anarquia que me deu luz suficiente para conhe-
cer a causa de tão negro quadro! 
Os homens da república, tal como os seus antecessores, nada fi-

zeram em benefício do povo trabalhador a quem tanto prometeram. 
As esperanças de melhores dias depressa sedesfizeram'e a vida 
das classes pobres continuava, como sempre, sendo uma vida de in-
ferno! Está na minha mente ainda a obra democrática dos partidos 
políticos. 
Q.ie negros quadros me vêm ao pensamento! 
Os incêndios das Encomendas Postais e Arsenal da Marinha, o es-

candaloso negócio dos Transportes Marítimos do Estado, o vagão-
-fantasma; operários assassinados na via pública, prisões em mas-
sa, sindicatos e jornais assaltados, mobiliários e tipografias 
destruidas, e dinheiros desaparecidos... redactores presos e es-
pancados. 
A lei das deportações, tão protestada nos tempos da outra "se-

nhora' era aplicada pelo Novo regime na pessoa dos trabalhadores, 
deportando-os pura a Guiné, Timor, Cabo Verde - Tarrafal (porque 
não incluir nestas linhas a monstruosidade fascista) se tudo isto 
é obra do Estado, o bicho que muda de cor conforme as circuns-
tancias! 
Para evitar deturpações direi nestas vividas recordações que sou 

alheio aos sistemas políticos de coroa-cruz-e-espada, ou de es-
pada- foice-e-martelo. 
Os exemplos observados através das lutas sociais que venho acom-

panhando desde a minha juventude, são prova de que a existência 
d o Estado, de qualquer qualidade ou mistura', com as suas castas 
privilegiadas, que tudo consomem e nada produzem, será sempre um 
travão nos caminhos de emancipação do povo trabalhador. 
A experiência mais me ensinou que os partidos políticos são a 

arma mais perigosa contra a libertação das massas produtoras. 
São os partidos políticos que ardilosamente desviam os trabalha-

dores do seu verdadeiro campo de luta, prometendo traiçoeiramente 
o que amanhã, no poleiro, lhes negam, nem que seja á força de 
canhão. 
E eu pergunto a mim próprio: como é possivel aos partidos polí-

ticos democrático-burgueses ou das vanguôrdas operárias (?) re-
solver os problemas dos trabalhadores se no seu seio estão ope- 
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rários, patrões e militares estes, prontos a estender a ripa de 
aço nas costas dos seus camaradas, no dia que descerem 6 rua a 

lutar pelos seus direitos. 

Então os trabalhadores andam assim tão cegos que não compreendem 
esta verdade 2  cxi sentem-se felizes fazendo fretes aos seus che-

fes? Então continuem no redil e caminhem guiados pelos cajados 
dos seus pas tores até ao dia em que reconheçam o erro do caminho 

que trilharam. 

Não foram os partidos políticos chamados da esquerda que, esque-

cendo as suas responsabilidades em relação ás massas que em si 
confiaram, outra coisa não fizeram que lançar lama para cima uns 

dos outros, abrindo frentes por ónde as hostes reaccionárias se 
infiltravam tomando posiçães? 

Não foram os trabalhadores manobrados por cúpulas que nas assem-

bleias, semeando ódios entre si, desprezavam os seus interesses, 
andando á sarrafada' uns com os outros? 

Não! não podem negar a sua responsabilidade no fracasso da revo-

lução iniciada em 25 de Abril de 1974! Foram os seus erros que 
abriram caminho por onde as dirtitas se passaram, pondo em risco 
as c onquistas alcançadas. 

Foste tu, trabalhador ingénuo, vítima de tantos vendilh5es, o 
culpado da zona perigosa em que te encontras, quando loucamente 
gritavas que quem não é PC é traidor, é fascista, está ao serviço 

da reacção, que só os comunistas eram bons! E agora? 

Não terão sido os trabalhadores que trairam a sua própria causa 
iludidos com a porca da política dos partidos? 

)marrados ao (Inhalismo, Estalinismos e companhia, os trabalha-

dores perderam a sua melhor oportunidade de dar uni grande passo 

no caminho da sua libertação. Não é com a existencia do Estado, 
de qualquer cor, que os trabalhadores se libertam de marechais e 

tecnocratas fazedores de leis para os outros cumprirem. 
Qial o país do mundo onde os trabalhadores não tenham de supor-

tar o peso de castas privilegiadas que lhes exigem trabalho, mais 
trabalho e sempre trabalho, enquanto eles, os parasitas, vão vi-

vendo dos sacrifícios da eterna 'besta de carga! 

Que os produtores de toda a riqueza social se compenetrem que só 
unidos fora das "cachorrices" politiqueiras, poderão levar de ven-

cida esta luta que tantos sacrifícios, tanto sangue e tantas vi-
das tem custado. 

ARTUR MODESTO 
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SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL 

O caso de Mciry Mirray e Noel Mirray, wrquistas irlandeses 
condenados 6 morte por um tribunal especial de Diblin, sobre-
leva tudo o resto. 
Estes camaradas foram condenados 6 pena capital sob a única base 

de alegadas confissões suas. Hoje saba-se j6 que elas foram obti-

das sob tortura. Honan Stenson, terceiro acusado do mesmo caso 
(assalto a um banco e morte de um polícia) nem pode comparecer 

no tribunal, tal o estado de debilidade em que as torturas o ha-

viam deixado. 

O tribunal que os condenou não teve júri e funcionou ao abrigo 

de uma lei antiga anti-terrorismo, quando se sabe que os camara-

das anarquistas irlandeses são mais que reticentes quanto ao 

emprego dos métodos violentos que ali têm grande uso por parte 

de outras forças. 

E de crer que o governo irlandês queira sobretudo justificar-se 

perante a Inglaterra pela morte do embaixador desta em Dublin, e 

tenha procurado do casal Murray um bom pretexto. 
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Para salvar da forca estes camaradas é preciso a mais ampla 
manifestação da solidariedade libertária internacional. Tal-

vez quando esta revista sair a público o assassínio tenha já 

sido consumado. 

Caso ainda seja tempo, convidam-se todos os indivíduos livres 

a protestar. 

A nossa revista fé-lo igualmente, declarando que: ..."is stron-

gly protesting against the death sentence to wich Noel and Mxry 

Murray were condemned. 'Ibeir "confession" was got only under sa-

vagely torture. We demand for human freedom to be respected. We 

demand for !Vkiry Murray and Noel Murray s lives 

Esta mensagem foi enviada a: 

Ebbaixoda da Républica da Irlanda 

Rua de S.Bernardo, n° 9 - 10 0° LISBOA 2 

(tel. 66.15.69) 

M. Conney - Irish Minister of Justice 

72 - 76. Saint Stevens Green 	DUBLIN 2 

EI RE 

M,irrays Eëfense Committee 

155, Caurch Road CELBRIDGE 

Count Kildare 

EI RE 

Por outro lado, um nosso assinante, jovem anarquista americano, 

Billy Mick, foi preso e julgado em Paragould, Arkansas, por ter 
distribuido propaganda anti-eleitoral á porta de urna assembleia 

de voto. Daqui acenamos, simpática e solidariamente, a coragem 

deste nosso companheiro que ousou usar a liberdade de exprimir 

publicamente as suas ideias e foi por isso processado. E viva o 
bi-centenário da democracia americana! 
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Lembramos ainda que, apesar das amnistias, continuam presos 
vários companheiros anarquistas esparihois, entre os quais: 

FERNANCO CARBALLO BLANCX) - com 25 de prisão e ainda 
18 anos por cumprir 

JOSE LLUIS PONS LLOBET - condenado a uma pena de 
70 anos 

Para estes casos, como para os três acusados das acções do 
GARI, que continuam detidos em França: 

Michel Camilieri (n° 176.156 - 1°Div - celiule 16) 

Mrio Inês Torres (n° 176.157 - 1°Div - celiule 14) 

Jean Mirc Ruuillan (n° 177.404 - 1°Div - ceilule 15) 

LA SANTÉ - pis 

pode-se utilizar, como organismo que encõminhará todas as 
ajudas, morais ou econômicas, a direcção de: 

Solidarité Internationale ,Antifasciste  (SIA) 

4, Rue Belfort 

31000 TOULOUSE - France 

Em Portugal também, a repressão começa a atingir os nossos 
meios. Na madrugada das eleições pura as autarquias, três com-
panheiros anarquistas do Porto foram detidos por distribuição 
de propaganda. Passaram mais de 24 horas na prisão e irão pro-
vavelmente a tribunal. A imprensa que falou no assunto (A Ca-
pital de 13-12-76), falou de "propaganda provocatória" Parece 
ser que a liberdade de expressão acaba onde começa o anti-elei-
toralismo e, se calhar, a propaganda anarquista de uma forma 
geral. A ver vamos. 
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AOS LEITORES 

Dias explicações vos são devidas. 
A primeira refere-se ao aumento do preço de venda da revista, 
que passa para 15 escudos. A razão está, é claro, no aumento 
geral dos custos, desde o papel até á impressão e aos correios. 
O presente número deve orçar por uma despeza de cerca de 12 
contos. Conhecendo o leitor a percentagem que fica no livreiro 
vendedor e sendo a tiragem de mil exemplares, já compreenderá 
que o aumento do preço de venda foi o mínimo que se podia fazer. 
A segunda explicação refere-se á dificuldade que temos tido 

em manter a periodicidade, quer na saída da revista, quer dos 
suplementos. Aqui, juntam-se ás naturais deficiências do nosso 
trabalho (que procuraremos sempre ir melhorando), dificuldades 
financeiras, de distribuição ' de tipografia (falta de cumpri--  

- 

sento de prazos, aumentos de preço, etc). 
Pretendemos melhorar cada vez mais a qualidade, gráfica e de 
conteúdo, da revista. Contamos mesmo apresentar escritos origi-
nais de autores libertários contemporâneos de nomeada interna-
cional. Mas, para isso, necessitamos de um apoio mais largo dos 
leitores, companheiros e simpatizantes, sobretudo concretizado 
em: 
a) ajuda na difusão da revista, militante ou comercial. Preci-

samos de difusores-correspondentes, em Lisboa e sobretudo 
na provincia; 

b) aumento sensvel do número de assinantes. O seu preço man-
tem-se em 100 Escudos, para 4 números (mais as brochuras); 

c) donativos financeiros suplementares, que serão sempre ben-
vindos; 

d) todas as críticas, sugestões e colaboração escrita. 
Desde já agradecemos tudo o que se faça neste sentido. 

O Grupo Editor 
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