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1.A ALIENAÇÃO.  RELIGIOSA: DEUS E o 

ESTADO 

[sem deus ou contra deus?] 

Hoje como ontem, apesar da sua multiplicaçao por inúmeras 
seitas rivais, o fundo da Igreja permanece o mesmo de sem-
pre: o amparo dos valores da ideologia dominante; pois uma 
instituição com perto de dois milénios de existência não 
pode mudar facilmentede NATUREZA, pela boa vontade de uns 
tantos reformadores. 

O papel histórico das religiões e das Igrejas foi funda-
mentalmente o de enquadrar o povo, dominá-lo espiritualmen-
te, para lhe subtrair toda e qualquer veleidade de revolta 
ou de pensamento livre. Tudo o que no ia no sentido da sub-
missão 6 ideia de Deus e ao poder dos seus representantes" 
terrenos - Clero e Realeza - foi ferozmente perseguido pela 
Igreja crista. A imagem da Inquisição ficou-lhe definitiva-
mente colada. 



O poder teológico - nas mãos das Igrejas - confundiu-se de tal 
maneira durante séculos com o poder' humano, que foi naturalmente 
que - ao criticarem radicalmente õ fenómeno da autoridade e da 
submissão entre os homens - os anarquistas associaram esses dois 

termos de um mesmo mal: Deus e o Estado. 

Para Bókunin, a própria ideia de Deus arrasta consigo necessaria-
mente um conceito de submissão para o Homem. Ele afirma: "É coisa 

fócil de ver que, enquanto nós tivermos um Deus no céu, seremos 

sempre escravos na terra". E ainda: "Eus sendo tudo, o mundo 

real e o homem não são nada. Deus sendo a verdade, a justiça,  o 

bem, o belo, a potência e a vida, o homem é a mentira, a iniquida-

de, o mal, a feêza, a impotência e a morte. Eus sendo senhor, o 
homem é o escravo." 

Com efeito, se Deus existe, ele só pode ser belo, maravilhoso, 

possuidor de todas as qualidades; numa palavra: ele é perfeito. 

Mas então, confrontado a este Deus, o homem teria que ser necessd-

riamente imperfeito e desprovido de qualquer qualidade. Ora os 

anarquistas como Bó.kunin "apostam" no homem e na possibilidade de 

um "paraiso" social, humano. "Por muito que isso desagrade aos 

metafisicos e aos idealistas religiosos, políticos ou poetas, a 

ideia de EBus implica a abdicação da razão e da justiça humanas; 
ela'é a mais decisiva negação da liberdade humana e leva necessa-

riamente 6 escravidão dos homens, tanto na teoria como na prdticcL" 

Sancionar a ficção de Deus significa pois sancionar o homem es-
cravo, a dominação de certos homens por outros. A autoridade divi-

na transforma-se então em autoridade humana e a Igreja serve de 

fundamento ao Estado. São ainda palavras de Bókunin, as seguintes: 

"A menos de qer a escravidão e a sujeição dos homens - como 
querem os jesuitas, os momistas, os pietistas e os metodistas pro-

testantes - nós não podemos nem devemos fazer q mínima concessão 

nem ao Deus da 'teologia, nem ao Eèus da metafísica. Aquele que, 

neste alfabeto místico, começa por Deus, deve fatalmente terminar 

em Deus; aquele que quer adorar a Deus deve, sem ilusões pueris 
renunciar abertamente 6 sua liberdade e 6 sua humanidade. Se Deus 

existe, o homem é escravo; ora, o homem pode e deve ser livre; 

portanto, Deus não 'pode existir. Desafio quem quer que seja a 

sair deste círculo..."  
"Amoroso e apaixonado da liberdade humana e cqpsiderando-a como 

a condição absoluta de tudo aquilo que veneramos e respeitamos na 

humanidade, eu reviro a frase de Voltaire e digo que, se Deus exis- 
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tisse, seria preciso aboli-lo. 
Para Stirner, o mal não está unicamente na ideia religiosa, mas 

sobretudo na submissão do homem a toda a alienação, que pode ser 

a da Sociedade, a do Estado, a da Moral e mesmo a do próprio Homem. 
Stirner es força-se por desmistificar o Divino e o Sagrado, onde 
quer que eles se introduzam, e põe em causa todos os detentores 
das verdades absolutas que submetem o homem á disciplina de unia 
autoridade superior. 

Se, de facto, a autoridade do Estado se confundiu durante sécu-
los com a autoridade de Deus, se as conquistas, massacres e nume-
rosas guerras foram feitas em nome de Eus, é porque o Estado não 
somente foi buscar a sua razão á fonte divina, como ele próprio sé 
tornou com o tempo uma autoridade divina, bastando-se a si próprio, 
verdade absoluta imposta á sociedade de que ele se instituiu repre-
sentante., guardião da sua conduta e detentor dos valores existen-
tes, numa palavra, o bastião da ordem económica, social e moral. 
O Estado assim sacralizado não pode nunca ser posto em causa. Ele 
Existe, e só os loucos e os heréticos podem pretender combatê-lo 
e destrui-lo - tal como a Deus. 

O nosso anti-teísmo é pois profundamente ligado á globalidade da 
nossa posição em relação á autoridade, a qual consideramos, de fac-
to como a causa da "dor universal.' Trata-se da Autoridade, com-
preendida como uma obrigação imposta, superior e não-natural ao 
homem. Una autoridade que poderíamos qualificar de "alienada", 
pois não nos viria nunca á ideia querermo-nos revoltar contra a 
autoridade das coisas e das condições que pertencem ao mundo natu-
ral, no qual o homem se integra. 
Nós pensamos que a dinâmica própria do homem é, com efeito, a de 

intervir, de actuar sobre o seu meio, mudando-o e modelando-o em 
proveito próprio. De resto, é isso que ele tem feito ao longo 
da história e que continua a fazer. E este processo que nós que-
'remos favorecer por influência da liberdade, pensando que esta po-
derá desenvolver e acelerar tal, dinâmica, aliviando-a do peso não 
necessário da autoridade. Mas ns pensamos ser preciso juntar a 
sua intervenção sobre as coisas uma ética capaz de evitar certos 
excessos, tais como aqueles - criminais - que hoje se praticam 
contra a natureza e a própria vida. 

Co ncluimos afirmando que o combate contra a Autoridade é o com-
bate do homem para se conquistar a si próprio, para arrancar a sua 
liberdade e nela encontrar a sua. própria razão de vida, no equilí- 
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brio duma existência desalienada, espontânea e livre. 
Destruindo definitivamente todas as autoridades, divinas ou huma-

nas, exteriores, fantomáticas e não-naturais, o homem ter-se-á 
transformado num ser consciente, existindo plenamente. Cultivando 
as suas capacidades próprias, ele viverá reconciliado com o meio 
natural. A sua liberdade será garantida pela liberdade recíproca 
dos seus semelhantes. Assim, a solidariedade e ajuda mútua tornar-
-se-ão práticas sociais correntes. 

E nesta nova civilização, a civilização libertária, que homens e 
mulheres livres, sem deus nem amo, iguais entre os iguais, com os 
mesmos direitos e os mesmos deveres, associarão os seus esforços, 
cada vez mais alto, rumo á anarquia. 
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2. do cristianismo perseguido ao 

cristianismo triunfante 

Poderemos chamar primitivos cristãos a todos aqueles que seguiram a dou-

trina de Cristo entre o século 1 e o século 111/tv (dc), ou seja até á al-

tura em que a sua religião se tornou religião oficial do estado. 

Iremos analizar os cristãos dessa época segundo três aspectos: 

10  Princípios dotitrinários gerais e base social de apoio; 

20  As perseguições: seus motivos, duração e intensidade; 

30 De religião "ilícita" a religião oficial. 

Primeiro Ponto - Não interessa aqui debruçarmo-nos sobre os aspectos 

doutrinais do ponto de v Ista teológico ou filosófico, mas sim sobre aque-

les princípios básicos e normas de actuação que norteavarn a sua vida, na 

sociedade romana em que viviam. 

Além das conhecidas máximas "amai aq próximo como a vós mesmos" e "não 

faças aos outros.o que não queres que te façam a ti", sem dúvidà revolu-

cionárias (continham princípios morais novos que foram difundidos por to-

da a parte - não pomos aqui em causa a sua originalidade (origem orien-

tal ?i), outras haverá, também muito difundidas e postas em prática, das 

quais não poderemos afirmar o mesmo. o caso dos princípios essenciais da 
doutrina de Cristo: " o meu reino não é deste mundo' e da célebre frase 

"dai a César o que é de César. Na verdade, Jesus ao invocar que o seu 

reino não é terreno está a sublinhar que não é chefe de nenhuma revolta 

social desta mundo (e no outro não existem), está mesmo a desarmar toda a 

possibilidade de subversão. E o "dai a César o que é de César" mais não é 

do que aconselhar os cristãos a pagar os impostos exigidos pelo estado ro-

mano. E São Paulo vai mais longe recomendando aos fieis que "todo o homem 

seja submisso ás autoridades que exercem o poder, pois não existe autori-

dade - - senão por Intermédio de Deus e as que existem são estabelecida por 

Ele" (Epístola aos Romanos, xiii). 
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Também em relação aos escravos, não possuiam os cristãos primitivos urna 

atitude de oposição. Aconselhavam os ricos a amar os escravos como irmãos 

de Cristo (e aqui poderá haver tina alteração na conduta moral da época 

mas diziam aos escravos para serem submissos e respeitosos para com os 

seus amos. 

Quanto à participação no exército,, durante os primeiros tampos os cris-

tãos recusavam-na, principalmente pela voz de um dos seus escritores, Ter-

tuliano, que dizia ser a profissão militar Incompativel com a fé cristã. 

Ele mesmo, porém, viria a ser considerado 'sectário e se os cristãos se 

recusaram durante muito tempo a combater no exército imperial contra os 

"bárbaros" foi porque isso lhes exigia assistir'e participar nos sacri fí-

cios a deuses pagãos, nas condenações capitais e nas cerimónias ao impe-

rador considerado, ele próprio, como deus. Mais tarde, os chefes religi-

osos deixarim de condenar a participação dos cristãos no exército, embora 

ela nunca tivesse sido grande. E no século IV, com a Igreja já ligada ao 

Estado, os chefes religiosos ameaçavam excomungar quem se recusasse ao 

serviço militar. Para reforçar a ideia de que não era a guerra e o exér-

cito' em si que se havia posto em causa, basta lembrarmos que, não muito 

tampo depois de se encontrar no poder, a Igreja promoveu as Cruzadas e 

criou as Ordens religiosas militares, não tendo havido nenhuma movimenta-

ção significativa de cristãos que se lhe opusesse. Convém no entanto que 

fique claro que os cristãos (ou pelo menos algumas comunidades) apelaram 

deserção, atitude nova e com cunho revolucionário para a época, ainda 

que, como já dissemos atrás, tal se dê mais por motivos relacionados com 

a sua doutrina 'religiosa; contudo a sua tomada de posição talvez possa 

ter levado outros deserção por razões diferentes e até mesmo ccnsci ente-

mente opostas. 

Passamos agora 	análise, das bases sociais de apoio do cristianismo, ou 

seja, ao estudo das classes e dos grupos social nele predominantes. 

ponto assente que na sua maioria •os cristãos primitivos pertencem às 

chamadas classes inferiores: escravos, assalariados, camponeses livres e 

pescadores. Existiram alguns intelecuais, mas eram muito poucos. A posi-

ção das classes superiores (aristocracia e intelectuais) era de desprezo 

por estes homens que pregavam o culto a um só Deus (coisa que não era nova 

- ver judeus e culto do Sol) mas que principalmente eram calorosos defen-

sores da sua religião, forneciam-lhe um carácter universalista, pois di-

fundiam-na sem distinção de região, raças, sexos ou civilizações, e viviam 

de forma considerada 'suspeita". 

A este respeito convém notar que os cristãos eram acusados de fazerem 

orgias, de comerem crianças e de práticas obscuras, quando afinal mais 

não faziam do' que reunir-se para as suas celebrações rituais e diálogos. 
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Pretendemos coei estas pequenas notas sobre as questões doutrinais e as 

bases de apoio dos cristãos primitivos esclarecer um pouco aqueles pontos 

em que parece existir mais contusão ou mais dúvidas. Mas é preciso que 
fique claro que não negamos o possivel papel radicalmente novo das comuni-

dades cristãs dos 'primeiros tempos. Mas também não o podemos afirmar de 

ânimo leve: para tal seria necessária uma análise bem profunda sobre a 

época em que essas comunidades viveram (seus valores morais, mentalidades 

e modo de vida principal) para podermos avaliar se as atitudes e os prin-

cípios doutrinários e morais dos cristãos constituiam ou não algo de re-

volucionário para esse tempo; tal não pode ser afirmado se não. nos "des-

pirmos" dos nossos conceitos de hoje e sem uma análise detalhada da socie-

dade romana, o que nos roubaria mais tempo e espaço do que o destinado a 

um artigo. Escolhemos portanto o fornecer alguns dados para, pelo menos, 

um pôr em causa daquilo a que estamos habituados a ouvir sobre estes cris-

tãos primitivos. 

20 - As perseguições: suas causas, duração e intensidade 

estranho como um grupo aparentemente inofensivo que tinha como única 

caracter ística..,saliente o facto de prestar culto a um só Deus (recusando-

-se ao culto e todos os outros) foi tão insistentemente perseguido. Exis-

tiam outras comunidades que adoravam apenas um Deus (os judeus, por exem-

plo) e não foram por isso importunados. Aliás  durante muito tempo os cris-

tãos eram confundidos com os judeus p or esse mesmomotivo e por, de início, 

a maior parte ter amesnia origem; entretanto a demarcação foi-se efectuando. 

O facto é ainda (riais intrigante quando um escritor latino, Tácito, afir-

mou que os cristãos eram "inimigos do género humano"; tal afirmação leva-

-nos a pensar quais os motivos que originaram as perseguições contra os 

cristãos (é certo que, se elas não foram tão frequentes e impiedosas como 

os autores clássicos cristãos nos querem fazer crer, é bem certo que 

existiram, revestindo-se por vezes de carácter contínuo e duro). 

Não existiam motivos jurídicos para o julgamento dos cristãos. Os roma-

nos sempre tinham sido mais ou menos tolerantes para com todas as religi-

ões, só obrigando ao culto de César (o que não era difícil para estas re-

ligiões, visto não serem exclusivistas); os cristãos pagavam os impostos; 

no fizeram ou provocaram nenhuma revolta social violenta; o número dos 

seus adeptos não era tão grande que assustasse Roma. 

No entanto, apesar das aparências os motivos existem: 

- Na realidade, tanto judeus corno cristãos adoravam um só Deus e recu-

savam-se a participar em qualquer acto pagão. Mas algo os separa: o ardor ,  

apostólico e o universalismo dos cristãos. Enquanto que os judeus viviam 
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parte da "maneira de viver" dos romanos e não procuravam ardentemente 

novos adeptos, os cristãos, a partir de S. Paulo, deixaram a fase exclu-

sivista e negativa herdada dos judeus e passaram a pregação e ao recruta-

mento de pagãos, cada vez corri maior insistência. Encontramos assim um con-

tributo para explicar as perseguições: o monoteísmo rígido e o universa-

lismo cristãos. 

- Outra questão: Jesus, chefe dos cristãos, fora condenado à morte por 

um governador romano de urna provincia do Império por se dizer "rei dos 

judeus". .Cano é evidente esta circunstancia provocou a desconfiança dos 

governadores e mesmo da população. 

- Outro factor a analisar: qual a atitude da maioria da população face 

a estes homens e mulheres que tão ferverosamente defendiam o seu Deus 

Corno é evidente, uma boa aceitação dos cristãos seria um obstáculo àsper-

seguições. Se um imperador decidisse perseguir um grupo qualquer que go-

zasse da simpatia das populações locais, tal medida seria não só mais di-

fícil corno impopular. Mas, de facto, parece que se passava o contrário: 

que os povos locais tinham sido contaminados pela campanha contra os cris-

tãos. Tudo nos leva a crer que assim seria pois quando havia guerras, fal-

ta de alimentos, subida de impostos, etc, as populações exaltadas acusavam 

os cristãos de todas as calamidades, exigindo vingança. A exigência de 

castigo vai favorecer os imperadores que desviam assim das suas verdadei-

ras causas o descontentamento das populações. 

- O principal motivo, e de fortes repercussões políticas, deve-se (por 

estranho que pareça) ao facto de os cristãos afirmarem que o seu reino 

não era deste mundo e que divinizar os homens ou as instituições era blas-

fémia. O imperador era divinizado, Roma também. Ao afirmarem que ele era 

uma criatura como as outras estavam a pôr em causa a autoridade imperial, 

a destruir a sua imagem. Na verdade, as perseguições são consequência 

ideológica desta oposição. 

E assim foi o cristianismo considerado religião ilícita, único alibi que 

juntamente com leis muito antigas e já postas de parte sobre a liberdade 

de culto, permitiu as perseguições imperiais. 

DURAÇÃO - As perseguições mantiveram-se entre os anos 64 e 313. Não são 

no entanto constantes. 

INTENSIDADE - Ao período apontado para a duração não corresponde nenhuma 

proporção directa do número de perseguições (por exemplo, duas por ano). 

Nós sabemos que houve alturas em que elas se acentuaram, não só em número 

corno em dureza, e outras em que quase não existiram (211-235: política não 

violenta contra os cristãos; 244-249: o imperador Filipe, o árabe, tem uma 

política de tolerancia fce ao cristianismo). 

Os escritores antigos corno Tertuliano pretendem que só os imperadores 
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"maus" perseguiam os cristãos - ou seja, individualizam as perseguições 

que se tornam CGIO um compromisso, ou não, entre o imperador e a igreja. 

Tinham, assim, chegado a um número, de acordo com o número de imperadores 
perseguidores:o número de 10. Este número é arbitrário; no entanto, não 

existes fontes nem dados seguros que permitam encontrar um que se adapte 

melhor à realidade; apenas se sabe que as perseguições revestiam, ora um 

carácter contínuo, ora esporádico. 

NUMERO DE VITIMAS - O problema é identico. O entusiasmo levou talvez os 

escritores cristãos (quase as únicas fontes) a exagerar o número de márti-

res e a repressão. Mas convém ter em conta os mortos ignorados do mundo, 

caso sejas os escravos cristãos lançados ao mar com uma pedra ao pescoço. 

E nós sabemos bem, pelos genocídios modernos, como a vida humana é igno-

rada. Mas embora os tnpos fossem outros, nada impede que se agisse da mes-

ma forma, podendo ou não terem existido muitas mortes das quais não há 

conhecimento. A questão continua em aberto: foram bastantes; mas quantos, 

para sabermos qual a' proporção face ao número total de habitantes 9 

30_ De religião "ilícita" a religião oficial 

no séculó IV que o cristianismo triunfa: 1,  em 311 com édito do im-

perador Galera, .o qual o reconhece cano religião lícita; 2 0 , em 313 como 

dit de Milão, que lhe reconhece a liberdade de culto e lhe restitui os 

bens e edifícios; 30,  em 380 o imperador Teodósio publica um édito contra 

o arianismo (heresia); U°, em 391, o mesmo imperador interdita o culto 

pagão: o cristianismo ortodoxo torna-se religião oficial do estado. 

Este tçiunfo é uma verdadeira mudança moral e política que porá imensos 

problemas à igreja e ao estado. 

Antes porém de analisar estes e pontos, convém assinalar duas questões: 

urrm respeitante à base social dos cristãos no sec. III, altura em que as 

suas comunidades se alargam com um número crescente de fieis ricos - muta-

ção social quelevará inevitavelmente a uma mutação de atitudes. Outra, 

refere-se progressiva integração dos cristãos eh todos os daninios do 

Império - administração, exército, etc - que irão fazer alterar a opinião 

durante o sec. IV. 

Caso se depreende da sua 'caminhada" final, o(s) imperador(es) têm um 

papel de primeiro plano nesta fase. Galera merece atenção devido ao curio-

so facto de ter sido um dos mais ferozes perseguidores. No fim da vida, 

reconhecendo que os cristãos eram possuidos "duma tal obstinação e duma 

tal loucura" não seguindo em nada'a religião dos antigos e atraindo as 

gentes em diversos locais, que melhor era que "eles pudessem ser cris-

tãos" e que fossn reconstruidos os seus lugares de reunião, com a condi-

ção de não praticarem nenhum acto contrário à ordem estabelec 'ida (Lactâncio 
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in "A morte dos perseguidores", o édito de tolerância de Galera). Este 

testemunho é importantissimo, ao dar a entender a persistência dos cris-

tãos. Quanto ao seu número, os cristãos ainda não eram a maioria, embora 

estivessem quase a deixar de ser minoria (ou seja, estavam a ficar em pé 

de igualdade com os outros cultos). 

Mas é cem Constantino e cem o Edito de Milão que o cristianismo dá o 

grande passo. O édito (313) consagra a liberdade de culto e restitui aos 

cristãos os edifícios e bens. Constantino converte-se à nova religiãoeéo 

convocador e á árbi tro do 1 0  concílio ecuménico, no ano de 325 em Niceia, 

entre os cristãos ortodoxos e o arianismo (seita aparecida pouco antes); 

toma uma política favorável aos cristãos e cem indícios de anti-paganismo. 

É nesta altura que os cristãos fazem uma enorme concessão, ao deixarem que 

o carácter religioso do poder imperial continue: Eusébio de Cesareia com-

para a monarquia imperial cem a divina; o imperador deixa de ser conside-

rado divino mas é predestinado por Deus! a sua posição teológica tem um 

grande peso. No plano político têm estas modificações grande significado: 

para a Igreja, Éãb a justificação teológica da monarquia imperial; para o 

Estado, é a manutenção da sua concepção sagrada. 

Cem Teodósio, as "indicações" de Constantino são postas em prática: são 

as leis contra o paganismo; é a interdição do culto Ipúblico pagão; é a 

destruição dos templos; é um édito contra o arianismo; é, enfim, o cris-

tianismo tornado religião oficial do Estado (em 391). Aqui é o começo 

das perseguições aos não-cristãos. 

 --o- - 
"Seja na versão positivista ou libert6ria, que esvazia 

de sentido a vida, seja na versão marxista, que fecha o 
homem no horizonte estreito das estruturas econômicas, 
o materialismo é sempre uma negação do homem, uma muti-
lação do seu ser." 

Nota pastoral dos bispos portugLes 

Fevereiro 1977 

"No conjunto, eu penso que a religião fez muito mal. Ela santi-
ficou o conservadorismo, a cidesao aos hébitos do passado; e, so-
bretudo, santificou a intolerancia e o ódio." 

BER'IR4ND HUSSEL 
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3. CRISE da sociedade, 

CRISE da biviIizaço; 

- os novos misticismos 

No é difícil encontrar grupos que 
se reclamam de representantes de 
deus e da sua doutrina,pregada por 
Jesus.So a alternativa aos santos 
de pau e 'a doutrina que segue o Va-
ticano.Entre os muitos grupos exis-
tentes,"Ds meninos de deus"so 
aqueles que entre nós são os mais 
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conhecidos.No é difícil encontrar 
UM ou urna jvetn sorridente a esten-
der-nos uni folheto,(que constituiu 
a sua principal ocupaço)que nos 
"transmite o amor e a luz" "que sO 

poder de deus" e apela-nos a ama--- .,  
mo-nos uns aos outros,conceito alias 
levado bastante a sério por este 
grupo.So palavras que se encontrara 
já gastas e que foram e ainda sO, 

itilizadas por aqueles que preteri-
deu adormecer o indivíduo e levá-lo 
'a resignação dos males existentes 
neste unindo, 
Existe LUU contraste entre "o menino 

de deus"que cora o sorriso nos trans-
rnite a sua doutrina e nos incita a 
atuar a deus,e o padre ou beata que 
sai da igreja cora ar de poucos ami-
gos e bastante compenetrado do seu 
papel. 
A civilização e os seus valores es-

tão em crise e os novos movimentos 
que nos surgem a pregar o conto nu-
tológico cora sorrisos para adormecer 
mais calniamente,pr'etendem ser a ai-
ternativa,que nos será apresentada 
depois da crise. 
Unia das ocupaçes predilectas dos 

"meninos de deus",parece ser ode 
fazer mneninos,prova evidente(couno já 
tínhamos atrás referido)de que o 
conceito - amarmo-nos uns aos outros 
- é levado bor este movimento bas-
tante a sério.Diga-se de passagem 
que esta ocupação é uma contributo 
para o aumento da taxa de natalida-
de.Além disso,so totalmente impro-
dutivos sob o ponto de vista da so-
ciedade de consimo,causa que se deve 
a procura do modo de vida dos pri- 
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rneiros cristos. 
"Os meninos de deus" são urna espé-

cie de hippies,os filhos das flores 
constituem (Os meninos de deus e os 
filhos das flores)umn bom refúgio pa-
ra a juventude que nem em casa nem 
na escola encontra afecto,carinho e 
amorj ima boa forma de alienação da 
vida e da luta que essa vida traz 
consigo.Friemond a respeito dos hip-
pies e de outros movimentos dogéne-
ro,di.z-nos:"Estes tm como função 
necessária denunciar,através da sua 
simples existncia,as contradiçes, 
conflitos e ideologias Vazias da so- 
ciedade de consumo,mas no encontram 
nenhum caminho que possa ser consi-
derado como uma saída", é sem 
dúvída uma explicação simples e con-
vincente destes movimentos que no 
encontram, saída da crise da socieda-
de, da civilização e dos valores é a 
característica fundamentalque encon-
tramos nos movimentos mitológicos. 
As ficçes divinas são bastantes e 
variadas,há para todos os gostos e 
feitios.Ê interessante observar o jo-
vem que tenta por todos os meios en-
trar em contacto com seres extra-ter-
-restres e seres divinos(?) e que pa-
ra isso no se importa de ficar sus-
penso por uma corda na árvore mais 
alta a que conseguiu trepar,'a espera 
que o ser extra-terrestre comunique 
com eie,o que duvido,pois o mais que 
deve conseguir é ganhar a medalha de 
ouro do clube dos ascetas. 
É curioso como certos movimentos, 
seitas ou grupos,como por exemplo 
aqueles que encontram no ocultismo 
algo de seu,pro-curam a perfeição mo- 
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ral do indivíduo.O conceito de bem 
do tnal,da moralidade e imoralidade, 
naqueles que praticam ou que tentam 
praticar o ocultismo,é bastante acen-
tuado,no é permitido dizer palavras 
obscenas ou ser. incorrecto para com 
o seu seraelhante.Encontramos aqui. uma 
procura de algo perfeito e harmónico 
que logopela base e cariz destes mo-
vimentos é negado. 
Há os jovens que no têm pacincia 
para pregar sermes ou para estar-em 
esticados numa árvore e ue se sen-
tem mais atraídos para injectar esta 
ou aquela droga que vai provocar no 
injec.tado alucinaçes que o fazem 
imaginar ver lugares,ou objectos de 
vária ordeni,"coisas maravilhosas" en-
fim "o paraíso".O jovem drogado é ho-
je um problema que 'a própria classe 
dirigente deixa,superficialmente,um 
certo mal estar,no só por ser uma 
prova bastante clara de Como a civ!-
lizaço esta em crise e prestes a de-
sabar. 
Ê outra forma de alienação da luta 

pela vida,é outro virus que a socie-
dade capitalista criou e sustenta. 
A droga tem que ser vista num pris-
ma próprio de uma época de transfor-
maço do jovem,dentro do contexto da 
sociedade capitalista e influenciado 
por. ela. 
Os jovens,em surna,so vítimas de uma 
sociedade em crise,de uma sociedade 
que nada tem de humana, onde a explo-
ração e a opresso se fazem sentir na 
fábrica,na escola ou no local onde se 
habita. 

Numa sociedade onde se dorme nos 
bancos do jardim ou numa casa sem 
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tecto,.onde há quem .prefira a prio 
do que o "viver" a morrer de fome e 
frio ,num mnndb que se diz livre e a 
caminho do progresso,onde o jovem fo-
ge de caaa por no encontrar nesta 
um lug'acolhedor,nurnm, mundo onde se 
morre sem nunca se ter vivido.Ê nes- 
te contexto que o jovem se refugia no 
conto mitolágico,na tecnologia inter-
-planetária ou na droga,da actual or-
dem de coisas. 
Tudo isto é um problema de meio e 

no se trata de o refortnar,mas sim de 
trans:formá—lo.A sociedade capitalista 
e a sua .civilização arrastaram—nos 
para um abismo.No há possibilidades 
de recuo,õs destroços dessa sociedade 
e dessa civilização irão encher o 
abismo e permitir a passagem por Cima 
deles para o novo mundo. 

J. M. S. 

A revolução social deve pêr fim ao velho mundo, que é uni siste-
ma baseado na violência, e dar plena liberdade às massas, aos gru-
pos, comunas e associações, e também aos próprios indivíduos, des-
truindo de uma vez por todas a causa histórica das violências: o 
poder e a existência do Estado. 

MIKAIL BAKUNIN 
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4. sonhos de uma noite de 

seminarista 

Puto em calções. Dez anos de idade sem ambições próprias, mas já pelos-
outros definido! 

- Serás padre! - Tudo planeado, as conversas ditem-lhe o caminho. 
- Mas o que é isso?- Diz o puto que só sabe escolher o imediato. 
- Bom, terás doze anos para o saberes. Entra, meu filho, entra para esta 

Santa e inviolável casa de Cristo, que nosÂ  com os nossos métodos e ensi-
namentos, faremos o resto. A nossa experiencia secular e infalivel 

- Sabes, de tantas crianças da tua idade, tu foste um dos por ,  Ele cbama-
dos. Pela Graça do Senhor, foste tocado pela chama do sacerdócio. Es um 
campo por lavrar, virgem, e Cristo, pela nossa mão, ira fazer germinar o 
fruto de seres Seu ministro. Repara, nem todos tem essa divina graça. - E 
o puto, fardado pelos grandes de negra fatiota abotoada ate ao pescoço, 
imagem respeitada desde que se conhece, sente-se importante, superior, na-
co de gente - metro e meio de altura - mas o chamado, o escolhido!... 
• 	

porque fui eu o escolhido - interroga o puto mais tarde. As cama- 
ratas são frias e chatas, dão a ideia de reb,anho cem tudo alinhadinho; as 
rezas a bordel, antes de meter o naco de pão a boca, engole a oração; antes 
de deitar embrulha outra; depois do comer segue outra (digestivo, como o 
café); antes de começar o estudo, lá segue mais uma; no fim, arrematava 
com oraçã, o; antes e depois de cada aula, bisca mais duas. Os silêncios dos 
prolongados retiros a reprimir a vontade louca em gritar e correr, O 'gra-
ve' pecado por armar bronca ao beber o delicioso vinho branco da missa e, 
já bem disposto,arrotar estrondosamente no meio da igreja, com as beatas 
a benzerem-se de indignação. O estar sempre cmipostinho, h oras ,a fio, em 
"profunda" oração, para exemplo dos pobres infieis em como é Santo o es-
colhido de Deus. E aquela vontade sempre a morder--nos para a reinação cem 
os outros putos da aldeia. 

- Mas porque fui eu o escolhido? Mas que tenho eu a mais do que os ou-
tros miudos 7 - Primeiras interrogações habilmente respondidas pelo sempre 
vigilante "orientador" es,piritLr al 

- Desígnios de Deus. E a sue vontade. Tens uma missão a cumprir, muito 
difícil sem duvida, mas o paraiso, que é eterno, será a recompensa. Potes 
dos outros, daqueles que gostarias agora de acompanhar nas folias, eternos 
pecadores e sobretudo ignorantes. Para que não se percam nas chamas terrí-
veis do inferno, terão de ser conduzidos. E tu serás o pastor, o puro, o 
escolhido. Repara, medita bem, no fundo és um privilegiado, pois vale mais 
o céu eterno do que esta pequena e fugaz vida seguida das penas eternas do 
sofrnento, Vai, vai e agradece a Deus o seres chamado, e não te esqueças 
nunca que es um privilegiado! 
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Pronto! Mais meia hora de joelhos, mãos postas, ar de meditação profunda 
e imaculada, gáudio das sempre presentes beatas velhas e satisfação do pa-
dre que não perdeu o controle da situação. As dúvidas serão muitas, mas a 
oração, ah! a oração-receita mestra! 

- Avó Maria, SantaMaria ', Avé Maria, as contas deslizam velozmente pe-
los pequenos dedos. E tempo de jantar e o estomago nunca foi lá muito 
amigo de beatiçes. Mas o terço, d lá por onde der, tem que ser rezado. 
(E regra, das muitas que moldando o puto o obriga a ares de homem.). 

-Ave Mari a Santa maria, Avó maria Santa maria- Acabou!- já passaram 
Qs cinquenta contas em cinco minutos em vez dos trintas obrigatórios 
chamado em giria, o terço em "rezumo") isto a conselho do estomago das 
tripas irritado por estar a receber rezas ensalivadas. Ironicamente o 
terço não mata a fome; e quando ela aperta...Ah Belzebu tu é que sabias!... 

Começam a nascer os primeiros pelos. Buço rompendo; diáriamente medido 
ao espelho. Desejo de abandonar os calções, sombra de miudo. As férias 
passadas a deixarem imagens preturbadoras dos sorrisos gaiatos das miudas 
do "mundo deixado lá fora'. 

-Aquilo, meu filho -diz o padre- é a tentação, o diabo que espreita 
disfarçado no ilusório e passageiro prazer deste mundo. Eu bem te dia, 
quando foste para férias! Ah se os muros desta casa pudessem fechar-te 
também neste periodo. Quando sais daqui, ficas desprotegido, como cordei-
ro perdido em monte infestado de lobos, de perigos, tentações, e estas 
sempre prontas a afastarem-te do caminho traçado por Deus. E nós, infelis-
mente, sem estarmos ao pé de ti, para te amparar, proteger-te... 

Mas o rapaz, achando-se já homensinho, gramou como nunca essas férias 
sem regras nem obrigações, esquecendo-se de todos os conselhos do padre. 
Lá não era controlado nem vigiado e essa sensação fica-lhe a bailar no 
espirito... Mais tarde... Um fernessim "ca em baixo"; sonhos confusos, 
suores e uma sensação agradável de repouso. Pela manhã, o medo, a imagem 
de pecado, a.,perturbaçõo. Ar que não passa despercebido ao sempre atento 
padre responsavel. Gabinete do director; tudo ás escuras, sáriente uma fra-
ca lampeda na secretaria. "ela primeira vez, certa insegurança do padre, 
seguida de uma explicação fria, ligeiramente enojada do to "grave" fenó-
meno. Coisa impura, do diabo, apendice inutil, somente para micção. Es-
quecer, portanto. E depois a idade começa a ser "ingrata"! Segue-se a re-
ceita habitual: ORAÇAOO! 

Mas a imagem do gabinete, o ar de segredo e a notada insegurança vocal 
.,deixam no rapaz o desejo e a curiosidade em investigar "suum modo". 
enfim, primeira masturbação! 

Alarme na casa paterna. Desagradaveis noticias originam ida ao semina-
rio. O comportamento de M. Bom passou para Mau. Vem as explicações do di-
rector aos pais e estes dão forte reprimenda em forma de conselho ao rapa-
zito. O rol das acusações da autoridade eclesiástica e extenso. Indisci-
plina, arrastando consigo, o que se torna intolerável, mais miudos na sua 
constante desobediência. Inacreditável ter-se revoltado e insultado o pre- - 
feito. Ser apanhado, a noite após o silêncio obrigatório, com toda a sua 
camarata em grande batalha de almofadas e no maio da confusão ter enviado 
uma na testa do padre vigilante, etc, etc. Segue--se urna longa conversa 
entre a mãe e o puto, onde a argumentação dos enormes sacrificios finan-
ceiros feitos mensalmente para o manter no seminário e o incomparável or-
gulho de terem um filho padre levam o puto a engolir e aguentar. 

As coisas passam c -o comportamento vai para paregular! Progressos, sirr 
mas de pouca dura. E que as cartas vindas dos amigos e da fami lia, che-
gando abertas, é algo que o miudo não suporta. Vem a primeira ameaça di-
recta perante o ar esbugalhado do padre: - A próxima carta que venha, nas 
"es'as condições, o puto faz as malas e vai-se embora. - Ar de desafio 
passa pelos olhos do catraio... todas as cartas seguintes aparecem bem fe-
cIadnlias, para ele e para os que o apoiaram. Começa, pela primeira vez, a 
haver discussão dos malditos regJlamentos a serem cumpridos. 
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Vêm as férias e no regresso já "desertaram' metade dos "Escolhlos"! 
o puto sente-se homenzinho, os calções são tampos passados e os lavatórios 
enchem-se de g.iletas e sabonetes para a barba. Agora, muda a justificação 
dos prefeitos perante as constantes e cada vez mais 'impertinentes" inter-
rogações. o "Boss", velho patriarca, também dá a sua ajudinha. Chama--lhes 
meus queridos filhos e diz-lhes que se . estão preparando para serem futuros 
condutores do seu tão vasto reino espiritual. Grande honra iin futuro lu-
minoso para os mais aptos. Os paços episcopais esperam por vos! Os milha-
res de-crentes aguardam ansiosanentea vossa presença para os ajudarem a 
conquistar o reino dos.ceus. Como e belo o vosso sacrificio, a vossa total 
doação a 'Cristo, porque, meus filhos - remata o experimentado bispo - esta 
•terra, este caminho difícil, feito de Injustiças, de sofrimentos,, de bons 
e maus, de pobres e ricos, e um teste para a conquista do céu, onde final-
mente teremos todas as recompensas das penas suportadas neste mundo. 

- Mas porque é que os pobres têm sempre que ser pobres e os ricos sempre 
ricos? - pergunta-se. 

- E essa a vontade de Deus e "o meu reino não e deste mundo" - respondem-
-lhe. E tenho que ser eu a dizer isso aos pobres, não e verdade?- Exacto, 
diz o padre. 

- E aos ricos?- interroga cada vez mais confuso. 
- Pede-lhes para darem um pouco mais de dinheiro para a Igreja e as suas 

caridosas obras,- remata imperturbável o padre, concluindo: - diz à Evan-
gelho, e mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rko 
entrar no reino dos céus. 

- Ou as agulhas tinham buracos do tamanho de um túnel, ou aquele (o pa-
triarca entrava, vestido da mais cara fatiota, no seu luxuoso e enorme 
carro) não entra lá - gracejo que o padre considerou blasfénia, erigindo 
confissão imediata, coisa que o puto deixou para mais tarde... 

As duvidas iam-se acumulando e as respostas ficavam-se pela fé. Quando 
o raciocínio não conseguia explicar, e cada vez mais assim acontecia, res-
pondiam-lhe, agora, cem a fé... 

Visitas a saminários e conventos. Vida feita-de gente nova, ar taciturno 
e pesado. Tristes como velhos. Afinal tudo era igual. Numa cela, fria e 
desagradável, um rapaz da mesma Idade martiriza-se a si próprio. As marcas 
avolumam-se em cada movimento de fustigação. Macabra imagem da idade média 
cruelmente viva na sua frente, que lhe deixa uma sensação de pavor. A ra-
zão dada é a necessidade de castigar o pecaminoso e desgraçado corpo e os 
seus desejos carnais. 

Se algum dos teus membros peca ou te ajuda a pecar, corta--o - palavras 
do Santo Evangelho. Quáo'beloé a dor e o sofrimento feitos em'neme e por 
Cristo - sibila o padre prefeito. 

Asco, confusão e dúvidas são tudo aquilo que fica no rapaz. 
- Muitos são os chamados, moas poucos os escolhidos - respondem-lhe. 
- Tu foste chamado e ainda és o escolhido. Reza, reza, para que as tuas 

dúvidas sejam iluminadas. Serão muitas, como todos nos, padres, tivemos;'  
moas a oração e a fé vencem-nas. 

Sentia-se oprimido, preso, sensação que o deixava por vezes aterrorizado. 
As razões da sua estadia ali tinham desaparecido, se alguma vez existiram 
na realidade, como desapareceu a sua infancia. Tudo era dúvida e interro-
gação. Rezar, para quê? Dava-jhe um gosto amargo de ridiculç esse tempo 
perdido. A fe êra coisa que nao se apalpava, nada dizia nem justificava, 
pior ainda, adiava sempre as conclusões e,sobretudo a sua decisão. 

Não tens respostas, fica-te com a FE, Agora escolhe! - dizia-se a si 
próprio. alega, basta de inutilidade!... 

Acorda, já em casa, depois deste sonho passado. Livre, sensação nova e 
embriagante, que nunca até então sentira cem t - ta força. 

Decidira não ser "o escolhido"! E comd' se SL 'ia feliz por isso. 
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5.ATEIsM0 E 

ANTI - EISMO 

- Desde tempos remotos que se 
tema posto em. caus. a existncia 
de Dem.s ou de uma divindade 
criadora.Os grandes teólogos 
tem inventado pretensos argu-
mentos para deraonstrarema,pela 
via racional,que Deus existe, 
argumentos esses que por sua 
vez tem sido sempre refutados 
por no menos eminentes ±'ilóso-
fos,que o fizeram fundamentan-
do—se na lógica. 

O. argumento mais usado e abu-
sado pela religião crista é o 
da causa prinieira,o qual manté-,i 
que tudo o que existe no mundo 
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tem uma causa,e que percorrendo 
a cadeia de causas se chegará 
fatalmente a uma causa primeira, 
a que se dá o nome de Deus .Este 
argum?nto no possui qualquer 
validaUe,pois se tudo deve ter 
urna causa,tambérn Deus .a deve 
pOssuir;e se algo existe sem 
causa tanto pode ser o mundo co-
rno Deus - razão da inutilidade 
deste argumento. 
A Igreja,através do seu dogma, 

afirma que foi Deus quem nos 
criou.Também nós poderíamos per-
guntar-lhe: e quem. criou Deus 
Mas 'a Igreja sempre interessa-
ram mais os "misteriosos desí-
gnios" do que as realidades. 
existentes. 
Destas realidades salientam-se 

a Natureza e o Homem e este faz 
parte integrante daquela.O Mun-
do físico é vasto e o homem ape-
nas constitui urna parte deie.O 
seu corpo,bemn como ta a mnaté--
ria,é composto de electres e 
protes que tanto quanto se sabe 
obedecem as mesmas leis que ex-
plicam todos os fenómenos natu-
rais.O hommá nasce,vive e morre 
e no há qualquer viabilidade de 
se admitir que qualquer parte 
dele lhe sobreviva.-Mas aí a re-
ligião vem e diz-lhe que a alma 
(Ou espírito)do homem é imortal. 
E essa é a grande "arma" das re-
ligies: o fazerem crer ao homem  
que dele só a matéria rnorre,mas 
a alma,essa,ser eterna.Foi Deus 
que nos fez esse favor! 
Contudo,no deixa de ser agr- 
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dvel acreditar nessa imortali-
dade e é justamente essa prrnes-
sa que faz Com que tantos homens 
de bom senso,mas Com medo da 
tnorte,acreditem na religio,na 
igreja e em tudo o que se rela-
ciona Com o deus.Sejamos Dorérn 
cdrajoos ao interrogarmo-nos 
sobre o lugar do homem no Mundo. 
Segundo a "filosofia da Nature-
za",nós fazemos parte dela e foi 
ela que criou os nossos desejos, 
as nossas esperanças e as nossas 
crenças.Estamnos subordinados a 
ela,contituímos um resultado 
das suas leis e acabaremos por 
ser suas vítimas ao longo do 
tempo.Por outro lado,no se pode 
impedir o homem de atribuir um 
valor a todas Coisas existentes 
na-natureza: temos assim a "fi-
losofia dos valores".Segundo es-
ta filosofia a situação do ho-
mem é inversa.A Natureza é ape-
nas uma parte daquilo que pode-
mos imnaginar.No mundo dos valo-
res,a Natureza é apenas uma par-
te.Ela por si só nem é boa nem 
má.Somnos nós que criamos o valor 
e são os nossos desejos que o 
determinam.A nós compete a de-
terminaço de uma vida satisfa-
tória e no 'a Natureza. 

Além do "medo da morte" no se 
encontram outros motivos que te-
nham a ver com o raciocínio e 
que levem o homem a aceitar uma 
reiigio.As pessoas aceitam urna 
religião por motivos puramente 
emocionais.A religio é funda- 
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rnentada primeiramente e sobretu -

do no ternor:por um lado o terror 
perante o desconhecido e por ou-
tro um apoio ou "t'oua de salva-
ço" a que as pessoas se agarram 
quando esto em dificuldades.Po-
rém o temor engendra a cruelda-
de,razo porque esta,betn corno 
aquele,est.o -na base da religião. 
Contudo a Ciência pode ajudar-
-nos a vencer esse terror era que 
a humanidade tem vivido durante 
tantas geraçes.Ela nos ajudará a 
no procurar apoios imaginários a 
nossa volta e a no forjar - alia-
dos nos céus,rnas sim a concen-
trar todos os nossos esforços 
aqui na terra,a fira de fazer 
deste rnundo,urn lugar onde se 
possa viver agradavelmente,ao 
contrário do que tara feito to-
das as igrejas atravé dos sécu-
los. 

Com o aparecimento do cristia-
nisrno,rnais outro malefício se 
acrescentou aos das outras reli-
gies — a intolerancia.Qs proe-
tas pregaram a observância da 
"lei" e a ideia de que,'a excep-
ço de uraa,no devia, ser tolera-
da qualquer outra reiigio. 
Igreja Cat61jca tem feito gran-
de alarido 'a volta da persegui-
ço dos cristos sob o Império 
Rornano.ssa perseguiiço,no en-
tanto,foi breve,interrnitente e 
apenas de natureza polítioa.ira 
todas as épocas,e especialmente 
depois do reinado .de Constantino 
até fins do século XVII,os crie- 
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tos perseguiram muito mais fe-
rozmente outros cristãos do que 
O fizeram os imperadores roma- 
nos.Temos corno exemplo disso as 
."antas cruzadas",o anti-semi-
tismo e sobretudo a Santíssima" 
Inquisição. 

Basta relembrar a história 
mundial para nos apercebermos de 
que o progresso,ern todos os do-
mínios (humanização das guerras, 
brandura. fla escravatura,compor-
tarnento para com as pessoas de 
cor) ,foi constantemente contra-
riado pela oposição das igrejas 
quaisquer que sejam. 

À Igreja foi sernpre hostil ao 
progresso intelectual e morai. 
Detentora da autoridade que se-
gundo ela lhe foi outorgada por 
Cristo,perrnitiu-se excomungar a 
seu bel-prazer todos aqueles que 
a ela se opuzessem directamente 
ou que se pernftissea terem 
ideias que lhe no agradassem. 
Assim foram vários os Abiós ex-
comungados como Galileii. e Darwin 
por exemplo.A Igreja teve sempre 
uma ÍnSuência negativa sobre o 
espírito críticq.Assirn,atravs 
do obscurantismo,da superstição 
e pela ameaça constante do "cas-
tigo divino" aos "pecados" dos 
homens,ela prestou péssimos ser-
viços 'a huran:Ldade,pos era vez 
de elevar o homem ela tentou 
sempre aniquilá-lc e desurnani-
zá-lo.para melhor o manejar. 

Nos nossos dias a Igreja,peio 
controlo que exerce sobre aquilo 
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a que chama moral idade, impe so-
frimentos ini3teis a um grande 
nrnero de seres humanos. Sob o 
nome de moralidade ela condena o 
controle da natalidade e o abor-
to,o que traria a supressão pro-
gressiva da miséria e a abolição 
das guerras;condena o divórcio 
em casamentos em que a sua dis-
sOiUÇO seria um bem social e 
por vezes simples questão de hu-
tuani i ade. 

No acreditamos pois num Deus 
inventado;no acreditamos nem 
aceitamos religies cruéis 
quaisquer que sejam,nem naqueles 
que se dizem seus fiéis mandatá-
rios. 

O homer, é livre e a sua meta 
final depende da sua vontade e 
da sua escolha.Acompauhado pela 
ciencia ele saboerá fazer de si 
próprio um homem bom, inteligen-
te e sobretudo livre da escrava- 
ura milenária das crenças e dos 

deuses imaginários. 
Juntaremos ainda,para termi-

nar,mais algumas palavras a fim 
de melhor explicar a nossa posi-
ço,do ponto de vista anarquis-
ta,so1ore a hipótese de Deus e da 
da religião. 

Com efeito,nós consideramos a 
posição do ateísmo(como exem-
plarmente aquela de Bertrand Ru-
sse e do seu famoso livro Por-
que no sou cristo) como niti- 
djnente insuficiente.Se ateísmo 
significa "no crença em Deus", 
é claro que a sua atitude no 
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ieveste um carácter de combate 
ofensivo em relação 'a própria 
ideia de Deus,permanece corno um 
conceito intelectual,pessoal,e 
sem, perspectivas de intervenção 
no exterior com vista a modifi-
car o estado de coisas presente. 
Pois pode-se muito bem ser ateu 
para si próprio,para "usocasei-
ro",e no chegar a pôr em causa 
as consequencias sociais da pró-
pria ideia de existencia de um 
Deus. 

Pelo contrrio,ao optar deli-
beradamente pelo anti-teísmo(que 
o primeiro artigo deste nitnero 
pretende descrever) o combate 
anarquista vai mais longe do que 
a simples atitude de no abredi-
tar em Deus,afirmando-se pela 
negação da própria ideia de Deus 
e opondo-se ofensivamente admi-
tir tal hipótese.Pois,se(como 
nós sustentamos) o homem pode e 
deve ser livre,isto só pode ser 
realizado sem Deus e contra Deus 
- Como de resto contra toda e 
qualquer autoridade fantasma e 
no natural,exterior e superior 
ao homem.Ao afirmar a liberdade 
humana,nós negamos a autoridade 
divina e,através dela,a sua pró-
pria existencia. 

O anti-teísmo integra pois o 
combate global do homem para 
transformar o mundo,para con- - 
quistar o controle do seu pró-
prio destino e viver plenamente 
e de maneira consciente a sua 
vida. 

- -o- - 
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6. TESES PARA O COMBATE RACIO-

NA LISTA DE HOJE 

o anti -clericalisnc, a republica, fatima,a influenci.a 

da igreja e o sentinento religioso n, portuga 
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L. A religião e o clero,desde 
sempre confundidos com o exer-
cício do' poder de estado,tive-
rám por este facto que ser di-
rectamente afrontados por um re-
publicanismo consequente como 
fpi oportugus.Corn muito mais 
empenho que os socialistas,os 
agitadores republicanos situavam 
todo o sofrimento do povo no 
conluio clerical-monárquico. 

2. No entanto,o radicalismo ja-
cobino e republicano cobria duas 
realidadesbem distintas: para 
os tribunos do pRP(Partido Repu-
blicano portugues) ,denegrir a 
padraJhada e atacar o seu poder 
económico,significava realizar 
as condiçes do domínio da sua 
própria ideologia de classe(par- 
lamentar_burguesa) e apropriar-se 
de uma fatia importànte da pro-
priedade social;diferente(fleflte, 
para os bons primos da carboná-
-ria,O cura era a eflCarflaÇO viva 
do parasitasocial,dO charlatão 
que embriagava a consciencia p0-

pular e disso vivia. 

3. Instalados os primeiros no po-
der e "despedidos" os segundos 
(para a fábrica ou para o desem-
prego) ,os novos senhores do apa-
relho de estado eliegiram  em es-
pantalho popular a reacção de-
rical,pois era a carta mais segu-
ra para desviar as atençes da 
sua própria ditadura de classe. 
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Expropriados economicamente e ca-
luniados politicamnente,os padres 
levantaram o estandarte da cruza-
da,e levaram-nO,flO s'ozinhos,mas 
alçando consigo as classes campo-
nesas do norte e centro.A"monar-
quia do norte 11 (1918),no foi por 
casualidade que foi no norte. 

4. Entretanto a guerra imperialis-
ta desentranha a primeira revolu-
ção social,na Santa Rússia-0 va-
so transborda. F.tima,desde a 
sua "fabricação" e pelo seu de-
senvolvimento futuro ,referencia 
portuguesa e mundial da contra-
.-revoluço.Ê tatnbéai,no caso con-
creto do nosso país,o "fascismo 
nos espíritos" que começa,e que 
culminará com o "fascismo no po-
der" em 1926. 

5. A ditadura salazarista é fa-
cista,pelos modos,mas mais ain-
da clerical, e obscurantista por 
vocaço.Entendidas entre si,a 
grande burguesia financeira e la-
tifundiria,a igreja e as castas 
militar e funcionária, esta s vão 
Partilhar 50 anos de rapina Capi-
talista,na pele do proletariado e 
campesinato pobre portugus e na 
dos povos colonizados.E também no 
sangue e sofrimento que jorrava 
de Caxias,de Peniche ou do Tarra-
fal.Tudo isto "abençoado pela 
virgem-padroeira de Portugal", 
claro está. 
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6. Apesar de tudo,o capitalismo 
foi-se desenvolvendo.Cresceram as 
cidades e as fábricas e certos 
tabus tiveram que saltar.Chega-se 
aos anos 70 com as zonas urbanas 
espontaneamente descristianiza-
das,os serninórios vazios,alguna 
contestação no interior da pró-
pria igreja católica.Mas os peri-
gos da guerra colonial e a ameaça 
da proletarizaço pendente sobre 
a cabeça do pequeno campones do 
centro-norte provoca formas ina-
creditáveis de resistencia e con-
servadorismo: o "uso pagão" da 
religião como refúgio contra o 
aiedo do desconhecido é uma das 
mais importantes.Se for preciso -
paga-se ima,duas, dez cpngruas, 
d.esde que eu ganhe dinheiro na 
França ou o meu filhinho volte 
Com vida de Angola! 

7. Ê esta situação que os curas e 
Os caciques locais exploram ha-
'bilidosamente depois do 25 de 
Abrll;com muito menos jeito-fe-
lizmente - as massas de retorna-
doa que volvem 'as suas aldeias. 
Como há 60 anos atrás,o país pa-
rece cindir-se em dois campos,urn 
jacobino .e progressista instala-
do em Lisbqa,outro tradiciona-
lista e oampons, "de Rio Maior 
para cima".O desfecho provisório 
é o 25 de Novembro,em que Fátima 
vence-o Terreiro-do-Paço.Entre os 
dois... o diabo que escolha! 
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8. O combate anarquista de hoje 
tem que ter era conta esta reali-
dade histórica para conseguir 
bater aquilo que se pode áefinir 
como o eixo Bra a-Fó.tima-Reflas-
oença.Braga representa O poder do 
aparelho religiOsO,a Instituição 
Católica,o poder efectivo que 
ainda exerce o clero em certas 
zonas do país.FtinIa é o símbolo 
do sentimento religioso do peque-
no campesinato do centro-norte. 
Renascença (a Rádio) é a presença 
da alienação tnisticista a nível 
do aparelho de estado moderno. 

9. No combate ideológico é necéS-
sório convencer,argwnentar,e no 
injuriar.O anti-clericalismo re-
public ano ,maçónico ,falhou porque 
era autoritório e governamental. 
A propaganda racionalista,anti-
-teísta,deve ser desenvolvida a 
par da propaganda geral libert.-
ria.O mínimo que podemos desejar 
é sermos capazes de fazer cora 
que o praticante deixe de ir 'a 
rnissa,o crente se torne agnósti-
CO,O agnóstico ateu e o ateu an-
ti-teísta,pequenos folhetos como 
os de Eertrand Russel,Sébastien 
Faure ou Heliodoro Salgado podem 
ainda ajudar muito nesta obra,que 
enfrenta como adversários no só 
os católicos como igualmente as 
diferentes seitas protestantes,que 
ganharam certa importância nos úl-
timos anos. 
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10. Nas zonas do centro-norte é fun-
damental ser capaz de minar a  ba-
se em que assenta o poder mate- 
rial e a influencia espiritual do 
padre.A igreja ainda é frequente-
mente o único lugar de convívio 
comunitário que existe na aldeia, 
o mais importante &rn muitas vi-
las .Ciar centros culturais, "ca-
sas do povó",clubes recreativos 
ou outras iniciativas da mesma ín-
dole,é trabalhar paulatina mas se-
guramente nessa direcço.Em geral, 
onde tais condiçes materiais 
existeni,as pessoas,nomeadarn.ente os 
jovens,já adquirem por si próprios 
uma "imunização" suficiente enes-
se caso,no vale mais a pena andar 
a "bater em mortos".Tal é já a si-
tuação em grande parte dos centros 
urbanos. 

II. Os símbolos tm mais importância 
do que parecem ter.A contestação 
moderna inspirada noriiarxismo dá, 
regra geral,muito pouca atenção a 
estas "formas",obsecada que está 
com os 11 contei5dos 11 .Parece-nos que 
no será de maneira nenhuma negli-
genciável a recusa,numa base lai-
ca,de todas as expresses públicas 
de religiosidade.n inadmissível a 
presença dos símbolos religiosos 
(e no só dos símbolos)em tantas 
instituiçes públicas e oficiais 
neste país.00m toda a força do 
nosso argumento [noral,devemos exi-
gir o desaparecimento dos crucifi-
xos das paredes das escolas e hos-
pitais,das matérias de religião no 

32 



ensino oficial,das frequentes "o-
bras escultóricas" de santos e 
santinhas por esse país fora.Um 
"saneatnento"positivo a levar a e-
feito... 

12. Esta laicização da vida (e da 
via)piíblica no tem nada ue ver 
com a liberdade de consciencia,que 
deve ser escrupulosamente respei-
tada.Nada ternos a dizer,neste pon-
to,de seitas religiosas corno os 
baptistas ou as testemunhas de 
jeová que praticara as suas cren-
ças,fazem o seu railitantisrao,tern 
os seus locais,os seus orggos de 
expresso,sem que no entanto 
exerçam um qualquer poder ou par-
ticipem minimamente dele.IPelo con-
trrio,so as mais das vezes víti-
mas de presses (e 'as vezes de 
perseguiçes)pelo próprio facto de 
estarem fora da ortodoxia.No plano 
das ideias ,nós , anarquistas ,coniba-
teremos incans'avelmente contra as 
suas concepçes,mas queremos para 
esses opositores a mesma liberda-
de que queremos para nós. 

13. Importa muito,no entanto,no fa-
zer demagogia com estas coisas da 
liberdade.Esta deixa de existir 
onde reina Q monopólio,quando se 
constitui em poder.Neste país,o 
catolicismo no exerce simples-
mente a sua legítima liberdade, 
constitui um poder verdadeiro,to 
opressivo como o Estado em que se 
insere.A "liberda.e de consci$ncia 
dos católicos" no é seno uma 



justificaço para enganar os ton-
tos,semelhante ao "portuguesismo 
dos povos ultramarinos" da época 
salazarista.Esse poder tem de ser 
denunciado,posto em acusaço,ata-
cado,e,finalrnente,destruído. As 
suas mais evidentes expresses s ã o 
hoje os colégios,os hospitais, 

 e hospícios,as 	priedades 
capitalistas e os meios de Itoxi- 

massa de que dispe a 
Igreja C atólica em Fortugal(rádio 
renascença e imprensa,nomeadarnen-
te) 

14. Finalniente,deve ser relevado o 
fenómeno de "esquerdizaço" de um 
certo sector da Igreja Católica, 
fenómeno que passa pelo "espírito 
conciliar",pelos Camilo Torres e 
os "curitas bascos ",  pelos "católi-
cos progressistaa",e outros cha-
v C~ es ' quo recobrem o mesmo movimen-
to.Relevado,para lhe descobrir a 
conexaço nat'.iral que encontra Com 
o marxismo: a mesma pretensão de 
dominar intelectualmente a totali-
dade do homem e da história,o me-
ro papel que se atribuem os "ilu-
minados" (pela graça divina ou pe-
lo materialismo-dialéctico) ,o mes-
mo funcionamento básico da insti-
tuiço-matriz,se a ortodoxia p6s a 
Igreja contra o Coaiunistno,como ir-
mos inimigos,os marginais de am-
bos os lados do-se frequentemente 
muito bem. I.C. quer dizer Igreja 
Católica mas também Internacional 

o rnun is t a! 
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BIOGRAFIAS 

SEBASTIEN FAURE 

Nasceu de urna família burguesa 

e católica mii Saint Etienne, ano 

de 1858. Veio cedo ao socialismo. 

e depois ao anarquismo, no qual 

marcou posição de relevo com ora 

dor, conferencista, propagandista 

infatigável tanto pela escrita co 

mo pela palavra. 

Inculpado no famoso "processo dos trinta", mii 1894, funda no ano se-

guinte o jornal "Le Libertaire". Defensor dos presos e deportados inte-

ressa-se pela educação liberta da tutelada farnilia autoritária e das 

taras da nossa sociedade. Foi o fundador de uma escol a-ccjïijnjdade livre, 

'La Ruche", onde recebia crianças e adolescentes abandonados. 

Anti-niilitarista e paifista consequente, é perseguido pela sua pro- 

paganda durante a guerra de 14-18. Mas é talvez no combate racionalista 

e anti-clerical que Sébastien Faure deixa a sua maior contribuição ao 

anarquismo. As suas obras conhecidas neste campo são: 'A Dor Universal",. 

"12 Provas da Inexistnc[a de Deus", "A Impostura Religiosa" ou ainda 

"O Meu comunismo". Foi ainda o obreiro e principal organizador da 

Enciclopédia Anarquista, saida nos anos 30. 	 - 

Defensor do principio. organizativo da "si ntese", na organização anar-

quista, isto é, da coexistência de todas as tendencias, Raure viu ainda 

e apoiou,a revolução espanhola. Morreu a 14 de Julho de 1942. 
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CORREIA PIRES 

Nasceu em Messines, no Algarvé, 

onde viveu a primeira parte da 

sua vida. Faleceu, como se sabe, 

em Novembro de 1976, em Almada. 

Aderindo muito novo à organiza-

Ço operária, desenvolveu nela 

grande actividade, tomando parte, 

na organização e levantamento do 

movimento inSurreccional do 18 de 

Janeiro de 34. Teve então que dei- 

xar o Algarve, andando por Espanha, 

onde activou a constituição da Federação AnarqUista de Portugueses 

Exilados, organismo ligado à FARP dos anos 30. 

Ao voltar a Portugal foi preso e deportado passando.vários anos 

no Tarrafal, de que nos deixou um belo livro de recordações e me-

mórias, desses tempos de relstência contra a ditadura. 

Instalando-se no após-guerra em Almada, desenvolveu farta activi-

dade editorial e no campo das colectividades populares. As dificul-

dades materiais de uma vida de carpinteiro e sobretudo deresisten-

te anarquista, foram o pão quotidiano da sua existência, nunca ten-

do no entanto sido bastantes para abalar a sua natural bondade. 

Auto-didacta, @orreia Pires forjou por si próprio uma notável ca-

pacidade de escritor e orador, dedicando muito das suas intervenções 

acratas a combater a perniciosa influência dos dogmas religiosos, da 

acção do clero e do espírito rnísticista. Por isso, pareceu ao goupo 

editor d'QA IDEIA que o seu nome ficava perfeitamente bem ao lado 

do de Sébastien Faure, como exemplo de militantes anarquistas cuja 

acção foi particularmente relevante neste campo. 

também, esta, uma modesta homenagem aqueles homens que, como 

Correia Pires, vêem as suas vidas chegando ao fim, pela lei inexo-

rável da vida biológica, masque rorrem como conhecimento de que 

uma nova geração anarquista está assumindo o seu papel na propa-

gação do ideal expresso em língua portuguesa. 



c rôn i cas de longe 

panorama do movimento libertarjo 

bi!garo 

Foi há cerca de um século que as ideias libertárias penetraram 

na Bulgária, então ainda sob um domínio turco, antigo de cinco 

séculos. Foi o grande poeta e herói nacional (Insto BOTEV quem, 

em primeiro lugar, a ele aderiu graças as suas relações com Sérgio 

NETCHAEV e, indirectamente, com Miguel RKWIN. 

Se bem que de origem estrangeira, estas ideias respondiam a con-

dições étnicas e históricas particulirmente favoráveis: tradições 

comunitárias, espírito de entre-ajuda e práticas revolucionárias 

populares. Assim, elas enraizaram-se profundamente. 

Os primeiros grupos libertários foram formados por Vdta dos 

anos 1880~ 90 nos meios intelectuais, estudantis e camponeses. 

Os primeiros militantes libertários introduziram o sindicalismo 

revolucionário e fundaram dois sindicatos importantes: o dos pro-

fessores e o dos pequenos camponeses. Certos militantes aderiram 

ao movimento nacional-revolucionário macedónio, onde desempenha-
ram um papel de primeiro plano. Os seus nomes ganharam lugar na 

história oficial da Bulgária. 
Entre os teóricos, Kropótkin foi o mais influente. Todas as suas 

obras foram editadas e algumas tiveram várias edições. 
Quando da primeira guerra mundial, uma grande maioria de mili-

tantes oposeram-se a ela, passando a resistência clandestina. -O 

movimento libertário tomou uma rápida expansão a partir do fim 

da guerra, quando participou activamente na vida pública e em di- 

versos levantamentos revolucionários. Em 1923. um golpe de Estado 
pró-fascista obrigou os militantes e os grupos aderentes a Fede-

ração Anarquista-Comunista da Bulgária (F.A.C.B.), fundada em 

1919, a passar a clandestinidade - situação que durou até 1944. 

Mas as actividades do movimento nunca abrandaram. 
Após ci queda do fascismo, o movimento conheceu um breve período 

de vida p(iblica, quando foram reabertos vários club es, tiveram 
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lixjar comícios e reuniões e poude reaparecer um jornal semanério, 
órgão da F.A.C.B. . Em seguida e sobretudo depois de 1948, o mo-

vimento ficou de novo sob a alçada da repressão, mais asfixiante 
do que nunca. Mais de 600 militantes passaram pelos campos de 

concentração e pelas prisões bolchevistas, vúrios aí permanece-

ram mais de 12 anos, deixando alguns a vida, outros a saúde. 

Entre os sobreviventes, há os que continuam sendo objecto de 

medidas de internamento e condenados ao desemprego forçado. Se 

estes resistem ainda é graças a fraternal entre-ajuda dos outros 

camaradas e mesmo da população. 
Um número restrito de militantes perseguidos consegue refugiar-

-se no estrangeiro. Dispersos pelo mundo inteiro (França, Alema-

nha, Inglaterra, Suiça, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, 

Canadá) eles constituem a União Anarquista Búlgara no Exílio (U. 

A.B.) com mais de um quarto de século de existência e que repre-

senta um sector respeitável e respeitado da emigração búlgara. 

Ela p±lica a revista mensal "O Nosso Caminho", em língua búlgara, 

que esta no seu 25 0  ano. Estes militantes participajs activamente 

em todas as actividades anarquistas e cinarco-sindicalistas mundi-

ais e fornecem uma ajuda eficaz ao movimento do interior graças 

ci uma Comissão de )poio, constituida em 1948 sob o patrocínio da 

A. 1 .T. 
O movimento libertário búlgaro caracteriza-se pela existência 

de uma única tendência, anarquista-comunista, mas favorável ao 

anarco-sindicalismo. De resto, a C.N.T. búlgara é obra da FACB. 
(") movimento libertário búlgaro, representado tanto no interior 

como no exterior pela FACB e pela UAB, aderente a primeira, pu-

blicou dezenas de livros, centenas de brochuras, algumas revistas 

mensais e vários semanários. Oseu érgao de imprensa semanal mais 
conhecido atingiu, antes da sua suspensão definitiva pelo regime 

actual, a tiragem de 30.000 exemplares e, não fora a restrição 

de papel, teria facilmente chegado aos 60.000. Se o movimento 
libertário búlgaro poude assim resistir a todas perseguições 

e permanecer inexpugnável, foi graças ao espírito realista dos 

seus militantes, i sua participação em todas as manifestações 

econômicas, culturais e revolucionárias do povo, em particular 

no poderoso movimento cooperativo, e finalmente graças a con- 
cepção e ao espírito de organização que o caracteriza. 

GB. BALKANSKI 
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carta à ex - ORA 

Foi com considerável atraso que torrámos conhecimento da decisão torna-

da num vosso Encontro Nacional de mudar o nome da vossa organização de 

O.R.A.— Organização Revolucionária Anarquista, para O.C.L. - Organiza-

ção Comunista Libertária. No nos surpreendeu muito tal mudança, pois 

sabíamos que, ao longo dos anos, essa proposta era regularmente apresen-

tada mas, eaté então, nunca obtivera o consenso dos militantes. 

Certamente que a mudança de nome es si pouco significaria se não sim-

bolizasse qualquer coisa de mais profundo: o afastamento progressivo 

mas claramente perceptivel da vossa organização da esfera tradicional 

do anarquismo, que vos levou a não mais vos sentirdes correctamente 

identificados com tal designação. 

A designação 'anarquista' está evidentemente carregada de sentido e 

de um significado ideológico - que nas vós nas outros podem modificar a 

seu belo prazer - com o qual vós concretizais agora o rompimento. 

Vós reclamai—vos da herança do movimento histórico, recusando a sua 

ideologia, saltando alegremente sobre o facto - fundamental - de que 

se o movimento real foi o que foi, fez o que fez, isso foi devido a que 

ele veiculou, assimilou (e ao mesmo tempo foi produzindo, na sua práti-

ca) tal ideologia. 

Vós quereis ser herdeiros (por que vos convés) dos insurrectos ucra-

nianos, mas negar a bandeira negra com a divisa "Liberdade ou Morte", 

certamente muito carregada de idealismo... 

Na vossa pública justificação vós acusais o anarquismo de hoje de es-

tar afastado das lutas reais e banhar unicamente na esfera da ideologia, 

o que vós recusais. Assim, pois, nas pegadas de outros incautos, vós 

retornais a ideologia do "fim das ideologias", o "fétiche" do "concreto", 

a ilusão do "proletariado em carne e osso", o qual, evidentemente, se 

está nas tintas para o anarquismo, para o comunismo libertário ou mesmo 

para uma qualquer revolução 
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Vós haveis entrado no plano inclinado das "posições realistas. Antes 

de vós, rnjitos outros o fizeram também tendo acabado invariavelmente a 

reboque da mais venal política dos "partidos de esquerda. 

O vosso engodo pelo marxismo, cano explicação teórica do mundo, não é 

certamente estranho a tal evolução. Malatesta, Berneri, Fabbri, fizeram 

entre outros, a crítica - de um ponto de vista anarquista e revolucioná-

rio - de tais posições. 

Nõo vos felicitamos pois pela decisão que haveis tomado. Mas, ela não 

é de facto senk o revelador de uma opção, de uma prática quotidiana, de 

uma lógica. Possa, no entanto, ela ainda arripiar caminho 

Os verdadeiros anarquistas, os que queres sem conciliações a revolu—T 

çõo social, o comunismo libertário, esses irão certamente afastando—se, 

a pouco e pouco, do vosso "marxismo libertário", meo custa de seres 

acusados de idealistas, de utópicos. 

Corno Malatesta, nós também "queremos lutar e vencer. Mas caTo anarquis-

tas, e pelaAnarquia! 

Amigavelmente vossos, 

O Grupo Editor de A IDEIA 

FINAL DA RESOLUÇÃO SOBRE AS RELIGIÕES, TOMADA PELO 

CONGRESSO ANARQUISTA INTERNACIONAL DE CARRARA - 1968 

OCorigresso ratifica, deste modo, a posição de sempre dos anar-
quistas face a todas as religiões: 
O Anarquismo é ateu, iconoclasta e oposto a todas as teologias, 

mitos, ritos e superstições. 
Nós devemos combater em permanência as religiões assim como a 

sua expansão, acordando os cérebros e as consciências pela divul-
gação das ideias anarquistas, intensificando a campanha anti-re-
ligiosa por meio de conferências, brochuras e livros, e também 
promover a criação de escolas racionalistas, utilizando sempre 
os meios considerados mais efic,azes para pôr em evidência a impos-
tura de todas as religiões, e das suas igrejas. 
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AINDA SOBRE EDUCAÇÃO 

os leitores escrevem: 

Companheiros 

No numero 6 da vossa revista, 
tecera-se consideraçes sobre os 
métodos de luta a adoptar contra 
a instituição escolar,ciue nós de 
modo algum podemos aceitar.Acha-
maos louvvel,a vossa ideia de 
divulgar os processos de luta, 
adoptados era determinadas épo-
cas,contra a referida institui-
ço.No entanto,no capítulo 4 
("Concluses finais mas no de-
finitivas")as vossas críticas a 
determinados métodos de luta, 
chocam cora uma pratica e propa-
ganda desenvolvida por nós du-
rante quase dois anos.Propagan-
da essa,efectuada através dos 
jornais "NÃO" e "O REVOLTADO", 
bem como a propaganda efectua-
da através de cartazes e panfle-
tos dos grupos "Contra a Escola, 
Pela Aprendizagem Voluntária". 
Para começar,temos a dizer que, 
a vossa análise demonstra um to-
tal desconhecimento das lutas 
estudantis que se fizeram e fa-
zem,e que reflete muito mais 
urna posição de professor arre-
pendido,do que a de estudante 
revoltado. 
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Comecemos a analizar as falhas 
que,ern nossa opinio,o vosso 
trabalho tem. 
Para corneçar,quando voCês afir-

mam: 
"Mas a palavra de ordem abai-

xo-a escola! como programa de 
luta iraediata,oferecendO-lhe como 
alternativa a aprendizagem volun-
tária,fora das baias do Estado, 
no tem efectivamente hipóteses 
de ser compreendida e sobretudo 
praticada por um número importan-
te de jovens."(Pag.18,linhas 31/ 
/34), 
demonstram total desconhecimento 
do que foi a luta nas escolas du-
ranteo ano lectivo de 75/76,pois 
enquanto que as palavras de ordem 
"Pela Revolução Social","Felo Co-
munismo Libertário" no juntavam 
mais do que meia dúzia de indiví-
duos,debaixo da palavra de ordem 
"Abaixo a Escola,pela Aprendiza-
gem Volunt.ria",junt.mos dezenas 
de indivíduos de quase todos os 
liceus,escolas técnicas e indus-
triais,(e mesmo de algumas facul-
dades) de Lisboa. 
A seguir vocs afirmam: 

"O dia em que todas as pes-
soas,os jovens,disserem No a Es-
cola! e vamos para a Aprendizagem 
Volunt&ia!Significar que esta-
remos,efectivamente,em pleno apo-
geu da revolução social liberta-
ria". (Pag. 18, linhas 42/44) 
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J. para no dizer que nós no 
necessitamos que os outros pensem 
corno nós para propagarmos as nos--
sas ideias,e já que,em vossa opi--
nio,as pessoas no se encontram 
motivadas para as lutas radicais, 
qual é então a soluço aqui e 
agora? As reformas? 
Falam vocs,também,sobre a no-
-obrigatoriedade do ensino em 
Portugal mas esquecem-se,no en-
tanto,de algumas questes impor-
tantes: 
19 Com a crise de emprego ac-

tual,é praticamente irnpossível,uni 
jovem entre quinze e vinte a.nos, 
arranjar emprego.. 
22 A Escola é a iínica porta que 

se abre ao indivíduo,quando ele 
pretende um nível de habilitaçes 
que lhe permita alcançar o refe-
rido emprego. 
39 A Escola éum dos poucos sí-
aios onde se pode contactar Com 
outros indivíduos da mesma idade 
provenientes dos mais diversos 
extractos sOCiais,e com os mais 
diversos problemas,muitos dos 
quais,com-uns a todos.Claro que a 
turma,no é uma associação de 
indivíduos por afinidade,mas de-
vido a essa diversidade de pes-
soas,perrnite-nos uma escolha. 
49 O jovem tem direito a abono 

de família e assist,ncia médica 
gratuita,enquanto inscrito na Es-
Cola,perdendo esses direitos mal 
a abandona.Ora isto no deixa 
muitas alternativas a filhos de 
pais pouco abastados. 
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Face a tudo isto, achamos .  que não 
se pode afirmar que, a escolari- 
dade no é obrigat6ria.poer._5e_. 
-á,quando muito,afirrnar que no é 
obrigatória por lei,Lnas na reali-
dade,é-o. 
Voltando .'as vossas afirmações da 

página 18,31/34 9 e meditando sobre 
a vossa iflVOCaçO do 12  centená-
rio da morte de Bakunin,vem-nos 'a 
ideia uma frase do referido revo-
lucionário: 

" procurando o impossível que 
o homem sempre se realizou e co-
nheceu o possível,e os que se li-
mitaram sabiamente ao que lhes 
parecia possível,nunca avançaram 
um único passo".(Obras,III;326) 

O vosso aparente abdicar d.a 1w-
ta radical em favor da luta mais 
"correcta",no será urna negação 
desta frase? 
] mais importante,achaLnos,racio-

cinar sobre as ideias de um revo-
luçionário,e procurar lavá-las 'a 
prática,do que festejar o cente-
nário da sua morte. 
Mais adiante,e de uma forma uni 

tanto contraditória,voces afir-
mam: 

"Contra a noção de obrigato-
riedade - necessária a todasas 
instituiçes educativas hierar- 
quizadas - nós queremos uma 
aprendizagem voluntária,aberta e 
perraanente,baseada tanto no es-
forço individual como no apoio 
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tni5tuo. "(Pag.20 ,1/3) 

Até aciui,de  acordo.Mas mais 
adiante ,vOCs afirmam:  

"Da mesma forrna,as ernpresas,os 
sectores produtivos,concerteza en-
viaro 'a frequencia de cursos de 
aperfeiçoamnento,reciclagens,etc, - 
- a "tempo Completo" - indivíduos 
já integrados na actividade produ-
tiva(isto é,a partir dos 12-14 
anos) ." (Pag.20,19/22) 

Ora tal afirmaaço,faz-nos pelasar 
sobre qual será o vosso conceito 
de aorendizagern voluntária. 
No será isto,que VoCs propeni, 

unia especialização forçada,coai 
vista a que o indivíduo desenvol-
va urna áctividade mais produtiva, 
a bera dacomnuriidade,no lugar era 
que os outros achara que ele está 
melhor? E ento,os que acharem que 
no necessitam de aperfeiçoamento? 
Os que se recusarem 'a especializa-
ço? Passarão para segundo plano? 
No será isto urna forma de hierar-
quia de comapetncias,cotn outro no-
me? 
Para termainar,vocs na página 20, 

30/32, afirtnatn: 

'No imediato devemos participar 
na luta contra a se1ecço,tanto 
baseadas nas diferenças de classe 
ex.istentes,corno numa pretensa me-
ritocraoia,"hierarquia de corupe-
tncias",etc.Bizeraos No! ao "Fu- 
flil" . 
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No fará esta passagern,a apologia 
da luta refornhista?Acrescenlando-
-lhe o chavão "Ensino burgusno, 
ensino popular sim!" afirmaríamos, 
sem qualquer di5vida,que se tratava 
do final de um discurso de qual-
quer dirigente estudantil de es-
querda. 
Quando se abordam determinados 

problemas,é necessário que se te-
nha meditado muito sobre eles,e 
que fundamentalmente,se tenham 
sentido esses problemas na carne. 
Nós frequentámos a Escola fascis-
ta, e a Escola democrática também, 
entre uma e outra,no escolhemos. 
Quem tem a barriga cheia,nuiica 
oder.á falar- da fome. 

Saudaçes Libertárias 

Grupo Anarquista "Liberdade" 

9/3/77 

444 
a nossa resposta: 

Cbmpanheiros: 

Aqui fica esta carta à laia de 
resposta hs vossas objecçes. 
Primeiro gostaríamos de acen-

tuar que o cap.4 sobre que vo-
cês se debruçam tem o titulo de 
"conclusões finais mas não de- 
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finitivas" e devendo ser lido e 
compreendido como uma continua-
ç ão do que está escrito nos ou-
tros capítulos sem o qual per- 
derá todo o seu significado. 
Todos nós passemos pela escola 
fascista e alguns também pela 
chamada democrática.Sentimos a 
repressao física e mental a to-
dos os niveis.A física poderá 
ter desaparecido,mas a obstru-
çodas mentalidades e da acti-
vidade criadora continua no es-
sencial. 
- No cap.lsobre a escola como 
inst±tuiçao,poderao ler uma 
crítica s duas escólas,e onde 
são abordados os métodos,as re-
formas e suas consequncias,o 
problema da diviso do ensino,o 
movimento estudantil(nós fizé-
mos e fazemos parte deleL)e uma 
chamada 111  concluo.Remetemo-
-vos a leitura desta 1L1  parte 
acompanhada ainda dos artigos 
sobre "classe cooperativa e no 
-directividade" e sobie a esco-
la moderna de Ferrer;leitura 
atenta e compreensao,que pensam 
atenta e compreensao,que pensa-
mos,anulará algumas das vossas 
objecçes que mostram mais,uma 
leitura particular de um dos 
artigos,do que uma leitura glo-
bal - o que leva necessariamen-
te a entender de forma diferen-
te o que ó dito. 
• Assim quando voc&s afirmam que 
nós pensamos que as pessoas no 
se encontram motivadas para as 
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lutas rad±cais,e perguntam se a 
nossa opinião sao as reformas,6 
evidente que respondemos que 
no.A parte 1. da nossa revista 
di-lo claramente.Tal não impli-
ca,no entanto que,quando se 
consegue uma reforma "democr-
tica" n6s digamos que no a 
queremos porque somos contra as 
reformas e portanto preferimos 
ficar na escola fascista.Nao 
Mas também o que não ficamos é 
a bater palmas de contentes: 
continuamos a lutar e a dizer 
que as reformas não 'solucionam 
problema nenhum - o que impli-
ca que não precisamos,e nunca 
precimos,que todos pensem da 
mesma forma que nós;ariás,se 
assim fosse,no seria necessá-
rio piopagandearmos as nossas 
ideias pois era sinal que tal 
já estava feito. 
Mais abaixo quando vocês apon-
tam 4 questes,a resposta às 
duas primeiras encontra-se tam-
bém no artigo l.A resposta à 4 
questão vem no ,próprio artigo 
que vocês abordam: não falamos 
n6s na "liberdade do ensino" 'a 
maneira capitalista,isto é,con-
dicionada pelo nível econ6mico 
da classe a que pertence? 
A 3 questão que vocês apontam 

não foi por n6s focada e é na 
verdade importante. Mas o facto 
de a escola ser 9 lugar "onde 
se pode contactar com outros 
indivíduos" nao invalida que 
não a ataquemos na sua fúnçao 
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domesticadora e ilusória. E um 
dos escapes desta mesma escola 
é o ser precisamente o ponto de 
contacto de milhares de jovens, 
de os manter lá a maior parte 
do tempo,de os isolar do resto 
da sociedade,de os fechar nos 
seus problemas. 
Quanto 'a procura do impossível 

- que todos queremos levar 'a 
prática e não comemorar apenas 
o possível conseguido - estamos 
perfeitamente de acordo.0 nosso 
"abdicar da luta radical em fa-
vor da mais correQta" é mesmo 
aparente.Somos pela luta radi-'. 
cal.Mas também nao negamos as 
lutas limitadas desde que assu-
midas como tal.A hierarquia de 
competências de que falam é 
também por nós abordada sob o 
nome de meritocracia(embora, 
verdade seja dita,sem o apro-
fundamento que talvez mereça). 
A frase da página 20 por vós 
citada,em que propomos uma lu-
ta contra a selecçao,contóm 
uma série de pontos,tais como 
"contra a sepáraçao física e 
intelectual entre os centros de 
cultural entre os centros de 
ensino e as comunidades cultu-
rais","contra o poder do Estado 
sobre o ensino","contra as pro-
pinas",etc.,que se qualquer di-
rigente estudantil de esquerda 
as pode dizer,dificilmente se-
rão por ele defendidas até ao 
fim e em todos os momentos,E se 
podem ser ref'ormistas,desde que 
não sejam considerados como um 
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fim a aicançar,no nos parece 
incorrecto defend-Ios. 
Finalmente,pensanlos que é di-
fícil na verdade,discutir pro-
blemas como este em estilo per-
gunta/resposta/esclarecimento. 
As cr{tics são sempre bem 

vindas.E quanto mais denotarem 
reflexo do problema e do que 
se aborda nos textos sujeitos a 
essa crítica,melhor. 
Até à próxima. Saúde e anar-

qui a 

A IDEIA 
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