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EDITORIAL 

Aqui estamos com mais um número duplo, orientado desta vez sobre dois 
temas. O futuro próximo do anarquismo, como corrente de ideias e como 
movimento organizado, constitui uma aliciante interrogação a que se pre-
tende fornecer elementos de resposta, tomados a nível internacional. Neste 
aspecto, como noutros, é tão perigoso abstrair das condições sociais, eco-
nómicas, políticas e culturais de cada povo, como cair em qualquer forma dis-
farçada de nacionalismo. Assim, além de um texto de reflexão mais global, 
seleccionámos um certo número de contributos bem diferenciados, todos eles 
actuais, referindo-se porém a situações tão diversas como os Estados Unidos 
da América, a Europa ou a África. 

Sem referência directa a esta problemática, mas em todo o caso de uma 
importância teórica inegável e com implicações importantes para a forma de 
conceber hoje a acção libertária, incluímos também o texto de Eugène En-
riquez sobre as formas interiorizadas da repressão, o qual poderá surpre-
ender mais de um leitor. Se os termos utilizados podem parecer inabituais na 
publicistica anárquica e se é possível contestar algum pessimismo nele con-
tido, apostámos porém no seu valor estimulante para desencadear novas e 
mais ricas reflexões sobre um assunto que, a vários títulos, não podemos 
ignorar. 

Por outro lado, damos à estampa um certo número de textos que se 
referem à zona rural vizinha do rio Tejo. Longe de pretender abrir um "dos-
sier" sobre essa região, apenas buscámos uma designação geográfica para 
a paisagem a que os diferentes textos se referem, mas podemos desde já 
anunciar para muito em breve a saída de um número d'A Ideia dedicado ao 
mundo rural e onde o Alentejo voltará certamente a ser lembrado. Entre-
tanto chamamos a atenção do leitor para o interesse do testemunho do velho 
anarquista Elias Matias sobre as lutas dos rurais alentejanos após a Repú-
blica, que todavia prosseguirá no próximo número, dada a sua extensão. 

Por último, fazemos votos para que ao leitor se torne agradável a leitura 
dos restantes trabalhos, sobretudo marcados pela sua variedade e de onde 
nos permitimos distinguir a qualidade literária das colaborações de Maria 
Regina Louro e de Miguel Serras Pereira. 



PERSPECTIVAS DO ANARQUISMO PARA OS ANOS 80 
NO CAPITALISMO DESENVOLVIDO 

por João Freire* 

Parte: UMA TRAJECTÓRIA HISTÓRICA 

I. O QUE--É O ANARQUISMO? 

I. Após mais de um século de presença na cena política e social como 
ideologia explícita, o que é finalmente o anarquismo? É óbvio que não nos 
interessa aqui defender ou atacar as suas concepções, mas sim tentar analisar 
as grandes linhas da sua história, aquilo que ele foi e não aquilo que ele 
pretendeu ser. (1) 

Adiante procuraremos discernir sobre a maneira como ele aparece no 
momento actual e que hipóteses terá de influenciar o próximo devir social. 

As respostas à pergunta acima formulada são múltiplas. Pensamos, no 
entanto, ser legítimo agrupar as interpretações mais correntes nas quatro 
categorias seguintes: 

a) o anarquismo concebido como um humanismo a-histórico; 
b) o anarquismo concebido como expressão ideológica de classe; 
c) o anarquismo como movimento social; 
d) o anarquismo como um movimento de opinião. 
Procuraremos analisar rapidamente estas diferentes concepções. 

2. A visão do anarquismo como humanismo sem referências históricas 
nem sociais bem definidas tem aparecido, por vezes de maneira explícita, 
por vezes de forma dissimulada, com bastante frequência, tanto no passado 
como ainda hoje. É claramente a visão moralizante do anarquismo, a qual 
podemos facilmente encontrar na prática social dos anarquistas indivi-
dualistas, dos pacifistas integrais, dos reformadores ou ainda dos utopistas, 
sejam estes pessoas viradas para o quotidiano, sejam viradas para o sonho e 
para a imaginação paradisíaca. É simples encontrar exemplos de perso- 

* Docente de sociologia no ISCTE. Redactor de A Ideia e colaborador da imprensa liber-
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dade. Aqueles militantes actuais que sentem com aguda sensibilidade a perti-
nência de certas ideias anarquistas e sofrem por não verem o movimento 
explícito contemporâneo ser capaz de recolher e organizar, com uma força 
social decisiva, essa actualidade das ideias, perfilham justamente este tipo 
de concepção que vê o anarquismo como o quadro, não só ideológico, mas 
sobretudo organizacional capaz de forçar uma revolução social e instaurar 
uma nova sociedade. (4) 

5. Eis-nos finalmente chegados à última das concepções anunciadas, 
aquela que vê o anarquismo como movimento de opinião, como corrente de 
ideias. Só a tratamos em último lugar pelo facto de ser a menos explici-
tamente reivindicada, se bem que presente nas práticas sociais e nos modelos 
de comportamento de um largo sector do movimento anarquista. 

Esta visão do anarquismo afasta as convicções veementes sobre a socie-
dade futura emancipada, tanto quanto sobre a eficácia organizativa possível 
na actualidade. Reconhece que o anarquismo é antes de mais um movimento, 
no sentido forte, e que as tentativas para o enquadrar num único projecto ou 
numa organização política geral não podem senão estar condenadas ao fra-
casso. Ela parte da constatação da multiplicidade de formas de expressão 
da atitude anarquista, o que não significa porém laxismo em relação a tudo o 
que se possa pretender anarquista. Acentua o papel da consciência, e por-
tanto da filosofia, do anarquismo, o que tenderá a aproximá-lo da concepção 
humanista, mas, por outro lado, tem uma grande preocupação em concretizar 
no quotidiano e de maneira necessariamente parcelar as suas caras ideias e 
princípios, o que a avizinhará da concepção anterior, de movimento social, 
naquilo que esta tem de mais plural e pragmático. 

O movimento anarquista é assim um conjunto, um resultado de ini-
ciativas in-dirigíveis e im-planificáveis, multiformes, produto da autonomia 
bem assumida por parte de indivíduos e colectivos. Não sendo anti-organi-
zativo, vê no entanto o movimento como in-organizável, no seu conjunto, do 
ponto de vista político. As expressões visíveis do movimento de opinião anar-
quista serão tanto as organizações, os jornais, as obras escritas, a expressão 
estética, a acção individual e colectiva, as práticas específicas, os compor-
tamentos e a cultura socialmente criada desta dinâmica — como aquilo que 
os anarquistas conseguem influenciar. 

É, em suma, a atitude cultural que procura plasmar no meio social a sua 
influência (sem os traumatismos da vocação messiânica incompreendida), 
aquilo que sobretudo caracteriza esta maneira de apreender o anarquismo. 
Ela aparece já, em parte, nas obras de Kropotkine, como nas de Mala-
testa (5), e modernamente nos textos de Paul Goodmann ou de Colin Ward. 

É desta visão que partimos para a análise do anarquismo na sua inter-
pretação histórica e no papel que pode amanhã desempenhar. 



mesma visão remete-o para zonas marginais da vida social logo que a re-
pressão ou a crise económica afastam as grandes massas das tentações revo-
lucionárias. Os perigos de dogmatismo e de sectarização aparecem então 
como bem reais. 

Outra forma da mesma dialéctica é o permanente balancear do anar-
quismo entre o quotidiano, a vontade de provar que é possível tudo inventar 
de novo, hoje, e a imagem paradisMca, utopista, de uma sociedade radical-
mente transformada em data incerta. 

Por outro lado, cada vez que o processo revolucionário (Rússia, Espanha) 
atinge o seu paroxismo, o movimento anarquista — até então nele profun-
damente comprometido — estaca, hesita, divide-se, pois é claramente a pri-
meira força a ser assaltada pela dúvida: "Somos ainda os revolucionários 
libertadores, ou somos já os-novos opressores?" 

9. Pretendendo-se universalista (como o racionalismo onde se filia), o 
anarquismo não deixa de revelar claramente certas características próprias 
dos ambientes sociais nativos. A economia, a história, mas também a cul-
tura particular de cada povo trabalham o respectivo movimento anarquista, 
moldando-o ao seu carácter, sem que ele quase nunca se dê explicitamente 
conta disso. 

Procurando uma sistematização das características nacionais-culturais 
dominantes no movimento, podemos distinguir os seguintes tipos: 

a) nórdico ou reformista; 
b) anglo-saxónico ou individualista; 
c) eslavo ou veemente; 
d) latino ou insurreccional. 

10. As formas de acção, as tácticas, assumem para os anarquistas uma 
grande importância. Frequentemente apercebemos que conta menos o 
objectivo, do que a maneira, o "como" de qualquer acção. 

A grande variedade e flexibilidade de tácticas e formas de acção tem uma 
relação inteligível, por um lado com o tipo de sociedade em que se situa, e por 
outro com as circunstâncias históricas da sua própria dinâmica e da sua luta. 
O terrorismo, por exemplo, aparece em França após o esmagamento da ten-
tativa revolucionária da Comuna de Paris e antes do desabrochar do movi-
mento sindical. Ou aparece nas condições da Rússia tzarista. Nunca na Ingla-
terra ou na Holanda. 

Deve-se, finalmente, realçar a preocupação de adequação dos meios de 
acção aos objectivos, preocupação esta que se revela ser mais do domínio do 
político do que propriamente da ética. 

11. O paradigma das tácticas dos anarquistas é o exercer directamente, 
sem mediações nem delegações a terceiros, a acção que lhe diz respeito. A 
acção directa significa, em filosofia política, a recusa do sistema e do prin-
cípio representativo. A sua variedade justifica a construção, com um fim ana- 



I." fase — MESSIÂNICA: é a fase em que há uma confusão, uma identi-
dade entre o anarquismo e o nascente movimento operário. Não 
se pode falar da 1.' Internacional sem falar em Marx, claro, mas 
igualmente de Bákunin, da influência de Proudhon ou dos inter-
nacionalistas que levantaram as primeiras organizações de com-
bate do proletariado da Península Ibérica. 
Esta fase divide-se em 2 períodos: a) per:bdo da AIT (7), até ao 
congresso de Haia, em 1872, em que a Associação Internacional 
dos Trabalhadores simboliza e exprime a união das diferentes 
visões ideológicas desse movimento; b) penbdo da Internacional 
anti-autoritaria, a partir daí e tirando as lições da Comuna de 
Paris e dos ensinamentos bakuninianos. É caracterizada por uma 
concepção federalista da organização, abrangendo as associações 
de produtores, por ofícios, etc.. É colectivista, no que respeita à 
forma de estruturação da sociedade post-revolucionária e ao 
modo de repartição da riqueza social. Esta fase dura até cerca de 
1880 e tem como maiores expoentes a Federação Regional Espa-
nhola, as tentativas insurreccionais em Itália (Banda dei Ma tese, 
com Malatesta, Cafiero, etc.), a Federação Jurassiana e mesmo 
os Knigths of Labor e a movimentação que levou ao 1.° de Maio 
e a Haymarket. 

2.° fase — TERRORISTA: marcada por uma enorme repressão burguesa 
sobre os movimentos operários e populares após infrutíferas ten-
tativas revolucionárias. O terrorismo é usado dentro de critérios 
morais de elevado padrão, apesar do aparecimento de uma certa 
dinâmica nihilista intimamente ligada ao isolamento de uma 
prática violenta minoritária. Há mesmo quem fale em "corrente 
psicopática de violência" que atinge o anarquismo. (8) França, 
Espanha, Itália, Rússia, Balkans, serão os países mais típicos 
desta fase. 
No plano teórico, verifica-se a superação da concepção colecti-
vista com a passagem ao comunismo anarquista ou libertário, 
como forma de organização social após a revolução. No plano 
organizacional, e em função destes dados, é fácil perceber que 
existe uma crise, com tendência ao fechamento nos pequenos 
grupos afinitários. 

3." fase — REVOLUCIONÁRIA: vai desde os últimos anos do séc. XIX até 
1939, caracterizada por duas componentes, que parcialmente, e 
segundo os países, tendem a coincidir com duas sub-fases: 
a) a sindicalista: quando os anarquistas começam a entrar em 
grande número para as associações sindicais e lhes transmitem 
os conceitos de acção directa, de federalismo e de organização 
de classe para a revolução social. Êxitos importantes em França, 
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facetas, não isentas, de resto, de contradições. Assume tanto a 
violência espontânea, "natural", como a não-violência e a resis-
tência cívica. Carreia influências para o ecologismo e o femi-
nismo, a ponto de terem surgido conceitos como o anarco-ecolo-
gismo e o anarco-feminismo. Organizativamente, pratica a rede 
horizontal de grupos e organizações multiformes, a coordenação 
e o colectivo, sem se fixar em formas definitivas e rigorosas: 
neste campo é antes de mais cautelosa e experimental. 
Deste neo-anarquismo nos ocuparemos mais em detalhe, após 
examinarmos os grandes traços do mundo em que vivemos. (15) 

2. a  Parte: ANARQUISMO E MOVIMENTOS SOCIAIS NO 
FUTURO PRÓXIMO 

IV. EM QUE SOCIEDADE ESTAMOS ElVTRANDO? 

13. Toda a gente fala hoje em crise: crise económica, crise de sociedade, 
crise civilizacional. As nossas sociedades configuram-se num quadro global-
mente definido por: 

a) uma coexistência pacífica conflitual entre as grandes super-potências, 
onde a existência do perigo nuclear pendente sobre as nossas cabeças 
é um elemento característico do nosso tempo; 

h) o fim dos impérios coloniais, as independências políticas dos países 
do terceiro-mundo e uma luta surda de interesses pela partilha das 
riquezas do planeta entre países e grupos de países; 

c) um sistema social, centralizado, planificador e autoritário, instaurado 
sobretudo nas regiões mais pobres do mundo a partir dos movimentos 
sociais operários e camponeses dos séc. XIX-XX: o socialismo de 
estado ou "socialismo realizado"; 

d) um sistema social de livre mercado, com uma variedade de regimes 
políticos associados, assente nos pressupostos da competição, da con-
corrência e da independência e superior autoridade do estado.. 

14. Chamamos, por outro lado, sociedades post-industriais àquelas onde 
o movimento social do operariado entrou em declínio, aceitando integrar os 
seus objectivos no interior desta sociedade. A combinação deste modelo 
societal com o sistema de livre mercado fornece-nos a identificação de países 
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rizam a fase correspondente do movimento operário. Arriscamo-nos a tentar 
sistematizar aqueles movimentos que já emergiram na cena social com sufi-
ciente nitidez: 

a) o movimento ecológico, ou de defesa do "meio ambiente" e de um 
novo tipo de relações homem-ambiente, o que quer dizer homem-
-homem e homem-natureza. É um movimento ao mesmo tempo de 
crítica civilizacional e de intervenção social imediata. 

h) o movimento das mulheres, ou seja a tomada de consciência social-
mente significativa da sua situação de dependência e a recusa desta, 
através de um processo de lutas que investe, tanto o quotidiano como 
o modelo societal. 

c) o movimento de defesa dos interesses locais, que reivindica o particu-
larismo das situações imediatas e recusa a mediação das totalidades 
(interesse geral, estado, etc.): caracteriza-se justamente pela sua 
variedade, incluindo associações de moradores e locatários, de con-
sumidores, cooperativas, grupos de auto-defesa em povoações rurais, 
etc., etc.. 

d) os movimentos autonomistas regionais, que buscam a recuperação 
da sua massacrada identidade cultural e camponesa; e nela vêem uma 
especificidade capaz de fazer frente à standardização cultural engen-
drada pela comunicação de massa, pela centralização administrativa 
e pela interpretação das economias. 

e) os movimentos pela expressdo das minorias, pelo seu direito à exis-
tência e ao desenvolvimento das suas essências, quase sempre sufo-
cadas pelo peso das tradições e do consenso social. As lutas das pes-
soas idosas, dos imigrantes, dos presos, dos homossexuais, dos 
artistas, dos grupos étnicos minoritários, etc., são exemplos concretos 
de oposição à tendência das sociedades post-industriais para a massi-
ficação, o centralismo e o autoritarismo. 

f) finalmente, o movimento social da juventude, que foi aquele que inau-
gurou o novo período histórico em que nos encontramos e que será, 
porventura, o mais contraditório de todos os novos movimentos 
sociais, pois que integra tanto a desconfiança do jovem para com qual-
quer tipo de enquadramento, como a resistência do escolarizado, 
como a dureza do marginal. Investe de forma particularmente vio-
lenta toda a cultura do quotidiano, com particular realce para a sexua-
lidade e para a qualidade das relações inter-individuais. 

18. Como acabámos de assinalar, todos estes movimentos estão forte-
mente ancorados no imediato, no concreto, no vivido, e poucos formulam — e 
mesmo assim em termos utópicos — um projecto societal. Mas a sua dinâ-
mica veio abalar profundamente instituições e articulações da sociedade até 
então consideradas como intocáveis: a Escola, a Saúde, o Aparelho Militar, 
a Justiça, a Família e outras. 

13 



21. Por todos os argumentos já avançados se vê claramente a inexe-
quabilidade e caducidade de um tal esquema. Se o anarquismo quer desem-
penhar o papel que está ao seu alcance nas sociedades post-industriais, terá 
que saber rever tudo aquilo que nele envelheceu ou se mostrou impotente. 
Polémicas como as que ainda hoje alimentam o quotidiano de muitos mili-
tantes, entre "individualistas" e "organizativos", "classistas" e "huma-
nistas", "revolucionários" e "reformistas", "sindicalistas" e "anarquistas", 
"violentos" e "pacifistas", etc., — não só não contribuem de maneira 
nenhuma para clarificar os conceitos, como impedem uma apreensão mais 
rigorosa das realidades. A eficácia da intervenção dos anarquistas nas lutas 
sociais ressente-se, evidentemente, muitíssimo deste facto. 

22. O PROJECTO de que o anarquismo, na sua fase libertária, é por-
tador, só pode vir da confrontação, teórica e prática, das suas "ideias" mais 
estimulantes e ricas de conteúdo, com a realidade social envolvente. 

Saída dos limbos dos restritos círculos de teóricos ou militantes com a 
grande explosão cultural de Maio de 68 em França, a noção de AUTO-
GESTÃO parece ser a questão central a debater, a experimentar, a impul-
sionar, desde o quotidiano de hoje até ao futuro impreciso de uma sociedade 
mais livre no amanhã. 

O movimento social operário perdeu o lugar de portador de uma alter-
nativa emancipadora, mas a situação de trabalho e as classes trabalhadoras 
continuam a ter um papel decisivo em qualquer mudança social, e não devem 
por isso ser menosprezadas. Só que desta vez não haverá a constituição prévia 
de uma organização contra-sociedade, como foi outrora o sindicato. Tudo se 
jogará a nível da empresa ou local de trabalho. 

Em segundo lugar, o conceito de FEDERALISMO, como modelo organi-
zativo experimental, deve ser, do mesmo modo, divulgado e ensaiado, em 
todas as articulações da prática social. O anarquismo está perante o desafio 
histórico — em face dos totalitarismos que se desenham no horizonte — de 
provar a superioridade prática do seu modelo organizativo, sob pena de 
perecer ingloriamente, com as suas razões. 

Finalmente, uma investigação é necessário desenvolver no campo teórico 
da economia. Em muitos aspectos, Proudhon continua ainda a ser a mais séria 
referência dos anarquistas de hoje! A "mudança de velocidade" das normas 
de funcionamento da máquina global da economia, entrevista como indis-
pensável, exige um tratamento mais sério e aprofundado do que a ligeireza 
com que se "decreta" a abolição do lucro e do mercado e "institui" uma 
planificação dos recursos e das necessidades tida como não autoritária. 
O neo-anarquismo da fase libertária proporá certamente uma socialização dos 
grandes meios de produção e de troca e é nesse sentido que ele continuará 
sendo um socialismo, mas isto não pressupõe forçosamente a adopção deste 
ou daquele modelo já experimentados. 

O desenvolvimento destes três elementos e a sua presença — gradual-
mente conquistada — na cena pública, poderia então vir a configurar um 
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pontos de vista, a sua eficácia. 
Vimos atrás que houve sempre uma relação inteligível entre as formas de 

acção e a sociedade onde eram empregues. A análise cuidada da sociedade 
post-industrial porá certamente em relevo a inadequação — tendo em vista 
o PROJECTO DO SOCIALISMO LIBERTÁRIO — de tácticas como o terro-
rismo ou a luta armada. Pelo contrário, apontarão como provável eixo de 
estratégia de intervenção, para este tipo de sociedades e para os anos pró-
ximos, os anos 80, a acção-directa-não-violenta, numa gradação que se pode 
elevar, segundo as condições da conjuntura, do acto moral à resistência cívica 
e desta à desobediência civil. 

Como dizem certos anarquistas americanos, "a acção directa não tem 
nada a ver com o terrorismo. Os grupos terroristas operam secretamente e 
só podem obviamente envolver um número muito restrito de pessoas. A acção 
directa é "aberta ao público". Nada tem de secreto. Em muitos casos, as 
autoridades têm conhecimento da acção antes de ela ter lugar. Também não é 
usualmente violenta, embora reconheçamos o direito à auto-defesa. Nós rejei-
tamos uma estratégia violenta ou terrorista, pois elas não estão à .altura de 
fazer frente ao poder maciço do estado e das grandes empresas. (...) O verda-
deiro poder das massas populares não é um poder militar, é um poder so-
cial". (20) Eis uma síntese clara do que pensam e estão praticando já largos 
sectores do neo-anarquismo. 

Uma última nota refere-se à posição do anarquismo relativamente à 
esfera do jurídico. Esta atitude está ainda eivada dum tributo apriorístico que 
marcou a história do movimento, preconceito claramente acrítico, que nunca 
— e ainda menos hoje — correspondeu inteiramente à realidade (embora 
pretendesse legitimamente responder a uma parte da mesma). É pois de 
receber com simpatia a recente abertura que certos meios anarquistas de 
hoje manifestam perante essa problemática. (21) 

25. Para resumir, podemos dizer, adoptando a visão de Paul Goodmann, 
que o MEIO transformador que o anarquismo, na sua fase actual, tem ao seu 
alcance para influenciar a dinâmica social nas sociedades post-industriais, 
será uma via dupla, complementar e não contraditória, entre um radical-
-reformismo e uma revolução liberta'ria. E que a estratégia da sua intervenção 
mais adequada e eficaz seria a da acção-directa-não-violenta. 

Mas que fronteira poderá separar na nossa grelha de análise das formas 
de acção, a desobediência civil (X 3: pacífica e colectiva) da insurreição 
(Y 3: violenta e igualmente colectiva)? A resposta seria do domínio da fu tu-
rologia, mas podemos talvez aduzir que os processos transformadores mais 
fecundos dos últimos anos di‘,68 em França, 1974-76 em Portugal), foram 
aqueles em que grandes massas se puseram em movimento de maneira autó-
noma e que foram simultaneamente caracterizados por uma quase total 
ausência de violência física (embora a violência simbólica estivesse presente). 
Um raciocínio semelhante poderia ainda ser conduzido no que respeita às 
lutas sociais dos últimos 20 anos, onde a eficácia global da linha estratégica 
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NOTAS 

( 1) - Trata -se do tipo de análise reconstitutiva e interpretativa de que podem ser exemplos 
as de Jean MAITRON (Le Mouvement anarchiste en France). George WOODCOCK 
( Anarchism — A History of Libertarian ideas and Movement) e James JOLL (The 
Anarchists), sem isto signifique adoptar os seus pontos de vista. 

( 2) - As "camaraderies amoureuses" do princípio do século tinham objectivamente muito 
a ver com Stirner, que vivera um século antes. O mesmo, com aqueles objectores à 
guerra do Vietnam que fugiram dos USA para o Canadá e Europa, em relação a Louis 
Lecoin: com os actuais "compagnons de l'Arche" em relação a Tolstoi; com as expe-
riências de pedagogia libertária e Francisco Ferrer; com as comunidades hippics dos 
anos 60 e.Charles Fourier. 
De referir corno exemplo bem assumido desta concepção humanista o caso de Gaston 
LEVAL. como se pode já constatar no seu livro bem conhecido: Espagne Libertaire, 
1936- 1939. 

( 3) - Sem os aspectos vanguardistas destes últimos, 'de referir igualmente as concepções 
expressas nas obras de Daniel G UÉRIN. em particular: Pour un marxisme libertaire. 
Paradoxalmente. Maurice JOYEUX — com uma enorme obra de escritor e articu-
lista — apresenta também certos traços aparentados com esta concepção, pelo papel 
que atribui — talvez na linha de um Proudhon — aos aspectos económicos. organi-
zativos e sociais da produção. 

( 4) - Como ilustrações parciais desta interpretação podem citar-se: R. Ambrosoli et alt.: 
Anarchismo '70. Ca' analisi nuova per la strategia dl sempre, Ed. Antistato, Cesena, 
19 -3. 
Gr. BALKANSKI: L'Anarchisme et le problème de Porganisadon, Ed. Espoir. Tou-
louse. 1969. 
E também a visão do "movimento largo" existente na actual C.N.T. de Espanha. 

( 5) - Em particular as obras auto-biográficas de Kropotkine e também A Ciência Moderna 
e o Anarquismo. De Malatesta interessam-nos particularmente os artigos escritos 
após a guerra de 14-18, entre os quais os publicados na revista Pensiero e Voiontá. 

I 6) - Estas tipologias, como a referida no n.° 9, não pressupõem de forma alguma uma 
prévia teoria interpretativa aqui não formulada. Tão-só procul'am sistematizar ele-
mentos de análise para interrogar os factos, trabalho esse donde poderão vir então a 
emergir novas ou mais rigorosas interpretações. 

( 7) - Sobre esta I .a fase, devem citar-se os contributos, historicamente muito valiosos. de 
James GUILLAUME e Max NETTLAU, bem como os, recentes, de Arthur LEHNING 
e de Marianne ENCKELL. 

( 8) - Ver Nicolas WALTER. cit. in Anarchism, Terrorism and individualism, por Bob 
Dickens, Ed. Friends of Malatesta. 

( 9) - Industrial Workers of the World, organização sindicalista revolucionária fundada em 
Chicago em 1905. minoritária mas muito militante que chegou a inquietar a poderosa 
A .F.L. e, bem entendido, o patronato e a Administração. 

(10) - Ver em particular; 
César M. LORENZO: Les Anarchistes espagnois et le pouvoir, 1868 - 1969, Ed. Seuil, 
Paris. 1969. 
G ino CER RITO: R ruollo delia organizzazione anarchica. Ed. RL. Firenze, 1973. 

( 1 1 ) - C.N.T.-M.L.E. — Confederación Nacional del Trabajo — Movimiento Libertario 
Espailol. estrutura orgânica atípica (sindical-síntese) dos anarco-sindicalistas espa-
nhóis exilados após o fim da guerra civil. Sobre as concepções desviantes. ver a título 
de exemplo: 
Horácio M. PRIETO: Anarquismo Relativo, México, 1948, e Posibilismo Libertário, 
s.l., 1966 Juan Garcia OLIVER: El Eco de los Pasos, Ed. Ruedo Ibérico. Barcelona, 

1978. 
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anarquia e evolução 

REFLEXÕES StIBRE A ECONOMIA MODERNA, 
A PROCURA E A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES 

por Maurice Joyeux* 

Escrevi, há muito tempo já, para Le monde libertaire um artigo que tinha 
intitulado: "A Anarquia é Inalienável". Este texto levantou então polémica• 
nos nossos meios e serviu de justificação à saída de alguns situacionistas 
que se tinham enganado de porta ao entrarem na Federação Anarquista. Sem 
razão, de resto! Continuo a pensar que o anarquismo é inalienável na con-
dição de que se tenha uma percepção bem clara daquilo que é a anarquia e 
que não se confunda esta proposição filosófica, económica, estrutural e moral 
com os meios de a realizar a partir de uma percepção realista do mundo onde 
vivemos, o qual está em perpétua evolução e cujas acelerações são imprevi-
síveis. Naturalmente, eu teria melhor intitulado esse artigo "Se a anarquia é 
inalienável, a situação com a qual ela se confronta obriga o comentador que 
deseje inscrever as anarquia no seu tempo a seguir de perto essa evolução, e o 
militante a adaptar a sua táctica e a sua estratégia ao homem novo saído desse 
meio em plena transformação". 

As organizações revolucionárias são sempre conservadoras, no sentido 
em que, apoiando as suas proposições sobre alguns grandes nomes da sua 
história, lhes repugna orientar as suas previsões e propaganda fora do ensi-
namento que aqueles lhes legaram. Basta ver os esquerdistas actuais agar-
rados ao mito de Lénine, ao mesmo tempo que praticam uma estratégia que 
este condenou na Doença Infantis, para nos darmos conta da dificuldade que 
tem um movimento revolucionário estruturado a partir dum ensinamento dou-
trinário, em se desembaraçar do peso do passado. 

Este defeito principal, não só põe o movimento revolucionário a reboque 
da evolução, envelhecendo-o, como, mais grave ainda, paraliza a reflexão dos 

* Conhecido anarquista francês, autor de numerosíssimas obras e artigos. Militante do 
Grupo Louise Michel, de Paris, e da Federação Anarquista Francesa. O presente artigo foi 
publicado originariamente no jornal Le monde libertaire n.° 277 de 13 de Julho de 1978. 
O autor tem-nos prometida uma colaboração original sobre o mesmo tema, alargado à 
escala europeia, a publicar num dos próximos números d•A Ideia. 
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também da sua fragilidade, persuadida que o seu equilíbrio é uma condição 
para a sobrevivência do capitalismo liberal. É por essa razão que ela paga os 
inactivos provisoriamente afastados da produção, a fim de os manter no con-
sumo, para não quebrar a cadeia, para evitar criar um vazio susceptivel de 
provocar uma vertigem no povo, que poderia precipitar-se esmagando tudo 
na sua passagem. Esse salário que se dá aqueles que não trabalham (desem-
pregados) é calculado de forma a que o homem permaneça dependente do 
conjunto, solidário do sistema económico e é por isso que se lhe dão meios de 
existência (reduzidos, é certo, para a conjuntura actual) mas permitindo um 
poder de compra largamente superior ao de um operário do século passado. 

Esta transformação do sistema capitalista não modificou a *oleira da 
exploração do homem pelo homem que já Proudhon nos havia dewrito em 
O Que É a Propriedade, mas ela transformou o meio ,e o trabalhador de hoje 
apercebe-a diferentemente dos heróis de Zola. A sua sensibilidade não reage 
mais aos mesmos fenómenos. A aceleração do conhecimento a todos os 
níveis, a evolução científica, os progressos tecnológicos deram ao homem 
uma confiança na evolução, apenas corrigida pelo medo de ver o ~ter de-
sarvorar. o medo do acidente, do deslize que se arrisca a fazer explodir a 
Terra. Esta reacção traduziu-se, por exemplo, pelo sucesso do movimento 
ecológico, que ultrapassou o quadro militante para se espalhar entre a popu-
lação e que surgiu como um sinal luminoso de aviso contra a embalagem da 
máquina económica ou ainda como um seu travão, mais do que como uma 
aspiração a uma mudança radical de vida que atirasse para a sucata os 
"gadgets" que a publicidade faz brilhar perante os nossos olhos espantados. 

A este medo veio juntar-se um outro produzido pelas oscilações do sis-
tema, obrigado a reformar-se por força das modificações devidas ao aumento 
dos preços das matérias-primas e dos salários que, desde o nascimento do 
sistema capitalista, haviam sido os dois factores que lhe permitiram atingir a 
sua velocidade de cruzeiro. A reacção dos trabalhadores não foi aquela pre-
vista pelos teóricos, os nossos incluídos! Tinham-nos dito que a melhoria das 
condições de existência dos assalariados lhes permitiria ver mais clara‘erseie 
as origens da sua exploração e mais facilmente determinar os meios de ilazer 
cessar. Isto ainda se diz por vezes nos meios revolucionários! 

O "enriquecimento" da classe operária nos países que possuem unia 
economia avançada não acelerou a sua tomada de consciência, segundo um 
esquema retomado, desde Péqueux, por todos os teóricos do socialismo. 
Transpô-lo! O homem saído deste meio económico (não falo dos militantes, 
quase sempre prisioneiros das teorias construídas pela história) adapto" ins-
tintivamente as suas aspirações de viver melhor, o seu sonho revolucionaria 
a uma situação económica diferente. É isso que explica todas estas organi-
zações novas, revolucionárias ou não, que conservam a referência da doutrina 
tradicional da sua escola mas que actuam quase sempre tacticamentè' com 
objectivos e meios próprios do sistema e cuja incoerência nos incito, no 
quadro da anarquia inalienável, a fazer um exame sério da situação eco-
nómica e daí deduzir os métodos do nosso combate. Digo "nosso"„anas isto 

23 



um problema bem difícil! A classe dirigente logo sentiu que aí se encontrava 
o ponto fraco do sistema económico e foi por essa razão que, pela boca de 
Giscard D'Estaing, ela relançou a ideia do accionariato, como outros tinham 
lançado a ideia da participação ou da cogestão, derivativos do velho projecto 
socialista e abcesso de fixação que lhe permitiria ganhar tempo. A autogestão 
é um ponto forte do movimento anarquista e, actualmente, tudo concorre para 
que ela seja tomada em consideração por uma geração que põe o problema do 
direito com a mesma acuidade que a precedente punha o problema do pão. 

Se formos ao fundo das coisas, no que toca apenas ao direito aplicado nas 
relações da nossa sociedade burguesa, uma parte importante da empresa 
deveria já ser propriedade dos trabalhadores. E quando estes tiverem tomado 
consciência desta verdade, a propriedade privada ou nacional dos meios de 
produção será excluída. 

Desde o seu nascimento, o capitalismo e a sua economia foram definidos 
pelos economistas socialistas ou burgueses através dos três elementos que 
contribuíam para a formação do preço do objecto fabricado na empresa. O 
primeiro era o salário, o segundo as matérias-primas, o terceiro era o lucro. 
O proletário fornecia o trabalho e recebia um salário, fracção do preço de 
venda do objecto, o patrão fornecia a empresa e uma segunda fracção do 
preço de venda servia para pagar as matérias-primas. O que restava cons-
tituía o lucro do patrão que tinha a seu cargo o utensílio de trabalho, a em-
presa! Eram as três colunas do grande livro de contas, passe a simplificação. 
Este método de gestão tinha duas vantagens para quem o aplicava: produzia 
o lucro que permitia a acumulação, mas esta acumulação dava ao utensílio de 
trabalho uma mais-valia. E quando o proprietário se retirava, i acumulação 
dos lucros vinha juntar-se a mais-valia derivada da venda da sua empresa. 
Esta lei, aqui apenas evocada, foi a regra de ouro até ao dia em que as crises 
económicas vieram sacudir a sociedade industrial. 

Estas crises não são apenas económicas, mas de relações entre as nações 
industrializadas e as nações em via de desenvolvimento e elas mudaram as 
estruturas económicas que a burguesia de entre-as-duas-guerras julgou tal-
vez eternas. O aumento dos preços das matérias-primas, o aumento dos salá-
rios sob a pressão operária, mas de qualquer modo necessário para consumir 
os objectos fabricados em massa, a necessidade de transformação constante 
dos meios de produção para manter a concorrência, obrigaram os patrões  a 
acrescentar uma nova coluna à sua contabilidade, reservando-a aos investi-
mentos, até então feitos sobre os lucros. Os investimentos entraram no orça-
mento da empresa, mesmo, e sobretudo, se eles eram alimentados pelos 
empréstimos. E para situar esta nova rúbrica no grande livro de contas foi 
preciso apertar o espaço das outras. Foram os salários que pagaram os custos 
da operação, pois simultaneamente era dada a prioridade aos lucros. E foi 
assim que, pela via dos investimentos retirados do orçamento da empresa  e 
não mais do lucro do patrão como no tempo de Kropotkine, uma parte dos 
salários destinados aos operários foi desviado para o investimento, o que 
trouxe naturalmente uma mais-valia à empresa cujo usufruto irá direito ao 
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cionário. A autogestão é a possibilidade de reduzir o lucro até que ele não 
seja mais do que a contribuição necessária para a infraestrutura nacional, é a 
possibilidade de financiar os investimentos necessários, de suprimir a 
hierarquia, abolir a propriedade da empresa para a entregar à posse daqueles 
que a exploram enquanto trabalham, sendo nela automaticamente substi-
tuídos pelos que lhes sucederem. Por razões que já expliquei, a autogestão 
será total ou ela não chegará a existir! A principal destas razões está justa-
mente na interpenetração de todos os elementos que formam uma sociedade 
capitalista, socialista ou libertária, se quisermos que os homens criem o que 
lhes é necessário ou desejável! 

Eis algumas das razões que fazem com que o destino da empresa esteja 
no centro de qualquer projecto de futuro do mundo operário. A não ser que 
voltemos ao jardim do Éden, a esse paraíso onde Rousseau descobriu que o 
homem era bom, temos que assumir o nosso tempo, construir o socialismo 
libertário sem alienar a anarquia, mas tendo em conta o homem saído da era 
industrial. E não é fácil! Procurei através de alguns exemplos mostrar as 
modificações surgidas nas condições de existência. Procurei explicar que toda 
a mudança real passava pela abolição da propriedade da empresa, possuída 
pelo Estado ou por um particular. Não falei, naturalmente dos meios que 
derivam das constatações observadas neste texto. Será o objecto de um pró-
ximo trabalho. 

M. J. 
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Desejamos criar novos ideais de liberdade e alternativas equilibradas de 
organização social no sentido mais lato: liberdade do indivíduo face à mani-
pulação empresarial, burocrática e de massas; liberdade para as mulheres 
controlarem o seu próprio corpo e alcançarem a realização das suas poten-
cialidades humanas; liberdade para os grupos étnicos e para os homos-
sexuais, sem qualquer vestígio de chauvinismo misantrópico; liberdade para 
as gerações futuras do envenenamento descuidado e implacável de todo o 
planeta; liberdade para os pobres e idosos, da privação e da humilhação; 
liberdade para a sociedade do domínio totalitário e da obliteração das nossas 
venerandas liberdades. 

Para esse fim, nós organizámos a Conferência Anarquista de New 
England (NEAC), um corpo avançado de grupos de afinidade anti-autoritários 
e de indivíduos comprometidos que se dedicam a erguer uma sociedade 
verdadeiramente independente e livre. Escolhemos a palavra "Anarquista", 
não por qualquer crença perversa no "caos" e na "violência", mas justa-
mente pelo contrário. Somos gente que acredita numa ordem moral e numa 
sociedade guiada pela ética da paz. Olhamos a palavra anarche simplesmente 
no seu sentido literal do grego de "nenhum governo", isto é, de nenhum 
domínio dos homens sobre outros homens, seja na sociedade, na adminis-
tração pública, local de trabalho ou na família. 

Renunciamos à palavra degradada "socialismo", porque ela se tornou 
numa forma subtil de hierarquia na melhor das hipóteses, e na pior das hipó-
teses, numa forma clara de totalitarismo. O mesmo aconteceu com as pala-
vras "comunismo" e "liberalismo". Contrariamente aos socialistas e comu-
nistas, é a hierarquia que desejamos abolir e não só a exploração do "homem 
pelo homem". Temos visto como sociedades "sem classes", em nome do 
socialismo e do comunismo, produziram burocracias coercivas e despóticas, 
as "democracias populares" totalitárias, e relações patriarcais que levaram 
a humanidade à sujeição. 

Como anarquistas definimos nós próprios, não só aquilo a que nos 
opomos, mas também por meio de formas reconstrutivas da liberdade a que 
nos propomos. Aprovamos o ideal anarquista de uma sociedade descentra-
lizada, escalonada em dimensões humanas, que todos os indivíduos possam 
entender e controlar. Procuramos descentralizar os meios de produção 
usando novas tecnologias — solar, eólica, hortícola e similares — para subs-
tituir o sistema fabril embrutecedor, as oficinas de produção em cadeia e 
monstruosos armazéns de comércio, que têm reduzido as pessoas a objectos 
de manipulação industrial e a consumidores passíveis de inutilidades, quando 
não mesmo a confortos claramente tóxicos. 

Não nos opomos à ciência nem à tecnologia; vemos uma nova ciência e 
tecnologia emergindo que pode trazer máquinas, ferramentas, conhecimento 
e natureza para uma nova harmonia racional. 
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Senegal 

NASCIMENTO DE UM ANARQUISMO 

O texto que segue é recentíssimo. Chegou-nos às mãos quando este número d' A Ideia 
estava já em composição, por via da sua publicação na revista Agora, de Toulouse. 

Pelo quase ineditismo de que se reveste a presença anarquista moderna em África e 

pelos próprios termos deste manifesto — em alguns pontos mostrando bem a ausência do 
peso das tradições que o anarquismo histórico não deixa de ter — não hesitámos em incluí-lo 

neste conjunto de textos sobre o futuro próximo do anarquismo. 
Temos repetidas ve/es chamado a atenção para a não-universalidade de quase todas as 

nossas análises, tributárias geralmente das condições determinantes, mas específicas, dos 
países mais industrializados. É também altura de dar a palavra ao "segundo" (o dos tota-

litarismos socialistas) e ao "terceiro mundo ". Serão eles, e não nós, que terão de inventar 
as formas libertárias condizentes com as suas cultura e sociedade. Às minorias anarquistas 

que nesses países vão aparecendo, cabe assim um importante papel, tanto prático como 
teórico, ao qual não deve faltar o apoio moral dos antigos. 

Os Anarquistas Organizam-se 

(Declaraçdo dos Anarquistas do Senegal) 

Os anarquistas do Senegal, de Todas as nacionalidades, após uma aná-
lise rigorosa da situação política, económica e social do nosso país, assim 
como das formações políticas senegalesas actuais mais ou menos anta-
gonistas e que se degladiam em intermináveis discursos teóricos, vazios, 
mais esterilizantes que mobilizadores e com pouco impacto sobre as massas 
populares, chegaram às seguintes conclusões: 

— As estruturas económicas e sociais existentes bloqueiam os meca-
nismos sociais no Senegal e o progresso humano. À luz das experiências 
vividas, as estruturas e os projectos de sociedade avançados pelos partidos 
e formações activistas têm todas as hipóteses de prolongar esse bloqueio, 
embora sob outras formas, substituindo a antiga classe ou grupo de explo-
radores por outros, novos; 

— Os partidos que rivalizam e se devoram na arena política senegalesa 
não tem, paradoxalmente, outras preocupações do que as de se põrem indi-
vidualmente em evidência. Esta carência explícita em grande parte a sua 
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Para concretizar o nosso projecto de sociedade, nós, anarquistas do 
Senegal, e os simpatizantes que cremos serem numerosos, orientaremos 
também as nossas lutas contra os seguintes fenómenos perniciosos: 

— o aparecimento de uma sociedade de carácter fortemente estatal ou 
burocrático; 

— obscurantismo, fanatismo, pedantismo e os discursos vazios sem 
qualquer laço com a realidade objectiva e redução dos direitos da pessoa; 

— antagonismo de ricos e pobres; 
— etnocentris mo de carácter hegemónico; 
— nacionalismo estreito; 
— pseudo-democracia em contraste com uma organização económica 

injusta; 
— democracia imposta pelo alto. 

Os anarquistas do Senegal — todas as nacionalidades confundidas — 
reunidos no sábado 13 de Junho de 1981 na Ilha de Gorée, futura sede esta-
tutária do seu movimento, constituíram igualmente um Comité de Reflexão 
para os Estatutos (C.R.E.), a fim de elaborarem os seus estatutos jurídicos, 
impostos pelas leis limitativas do Estado burocrático Senegalês, o seu pro-
grama político, económico e social, e a sua estratégia de luta para não aceder 
ao Poder. Durante esta reunião os anarquistas do Senegal decidiram também 
criar o seu instrumento de combate: o "Partido Anarquista para as Liber-
dades Individuais na República". 

Os indivíduos abaixo mencionados, membros do C.R.E., são 65–vo1un-
tários provisórios para o desempenho das tarefas imediatas: 

1 - Thierno Seydon Barry — pintor 
2. Sr.a Ndickon Mendy — desempregada 
3 - Amadou Loum Diop — engenheiro 

- Ismaila Ndao — agricultor 
5 - Mamadou Wade — economista 
6 - Mam Less Dia — jornalista 
7 - Sr.a Alimatou Tal! — desempregada 
8 - Moussa Diongue — cantor-compositor 
9 - Francis Ginestet — economista 

10 - Sédihk Ndoye —ortopedista 
11 - Amadou Tall (Lynx) — músico 
12 - Joseph Gomis — professor primário 
13 - Khaly Sow — operário 
14 - Papa Saloum Diawara — gerente de sociedade 
15 - Sega Ndoye (Tõ) — barman 
16. Papisco — actor de cinema 
17 - Babacar Sérakum Matouti MBow — escritor 
18 - Sr.a Magatte Bathily — costureira 
19 - lidam Samb — charlatão 
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AS FORMAS INTERIORIZADAS DA REPRESSÃO 

por Eugène Enriquez* 

Qualquer mudança destinada a 
instaurar uma sociedade sem do-
mínio nem exploração se defronta, 
mais cedo ou mais tarde (e os 
exemplos históricos demonstram-
-no suficientemente), com a persis-
tência dos comportamentos ante-
riores. A experiência tem demons-
trado que não basta transformar o 
regime de propriedade para obter 
como corolário, em jeito de conse-
quência, comportamentos altruis-
tas, autogestionários e igualitários. 
Depois de Freud e sobretudo de-
pois de Reich (que popularizou 
esta ideia), tende-se a fazer refe-
rência à hipótese de que a educa-
ção e a socialização dos indivíduos 
têm como fim essencial a interio-
rização dos modelos autoritários e 
patriarcais, que são os dominantes  

na nossa sociedade, e de que os 
educadores (pais, patrões) são os 
transmissores privilegiados. Con-
siderando esta hipótese, dá-se, 
atenção, não só à mudança das 
estruturas sociais, mas também 
às mudanças individuais. A psica-
nálise, a análise caracterial e a pró-
pria dinâmica de grupo encontram 
assim um ponto de aplicação pró-
prio: permitir b desabrochar do 
indivíduo, favorecer a experiência 
da autonomia, destruir a "couraça 
caracterial e muscular", permitir 
(exorcizando a imagem do outro 
como fonte potencial de perigo) um 
tipo de comunicações elásticas e 
autênticas que favorecessem a 
criação de uma autêntica demo-
cracia. Esta perspectiva relativa-
mente nova, que põe o acento so- 

* Sociólogo e psico-sociólogo. Professor da Universidade de Nanterre, Hauts de Seine, 
França. Publicou numerosos artigos em revistas especializadas, como Topique, Conne• 
xions, Pouvoir. etc.. O presente texto é a comunicação apresentada na Conferência Inter-
nacional sobre Consenso, Dissensão e Repressão, realizada em Paris em Janeiro de 1980, 
numa organização das revistas libertárias Les raisons de Ia eolère, Nada e Interrogations. 
Foi traduzido de Volontà, revista anarquista trimestral, Valdobbiadene (Itália), n.° 2/1980. 
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blema: onde acaba o recalcamento 
e onde começa a repressão? A am-
biguidade dos termos no próprio 
Freud é indicativa da dificuldade 
em distinguir nitidamente (no ter-
reno prático) entre estes dois 
mecanismos. 

3.° - O indivíduo humano, por 
essência inacabado, entra num 
mundo povoado de pessoas "gi-
gantescas" ao qual atribuirá 
necessariamente (seja o que for 
que elas façam) um poder total, 
infinito e permanente. Ele conside-
rará os seus primeiros educadores 
como pessoas pertencentes à es-
fera do sagrado. Para assegurar os 
seus próprios pontos de identifi-
cação, assumi-los-á como ideal di-
ficilmente atingível. Mesmo se um 
dia será capaz de situá-los numa 
posição mais correcta, isso não 
obsta que o fantasma da existência 
de um ser poderoso, que o supera e 
ao qual deve identificar-se, conti-
nuará a deixar a sua marca. Deus, 
um modelo ideológico, um Fuhrer, 
poderão assim encontrar a sua 
razão de ser: substituir o pai su-
posto omnipotente. 

4.° - Esta identificação com um 
ser mais poderoso (seja ele visível 
ou invisível, e ainda mais se for 
invisível ou inatingível) comporta 
dois tipos de consequências: 

I - Em cada um, o fantasma do 
ser compacto, sem lacerações: ten-
tar ser, ele próprio, um dia mais 
tarde, omnipotente ou pelo menos 
uma pessoa que possa exercer bas-
tante poder. 

II - O desejo de servir um indi-
víduo, um grupo ou uma ideologia 
suficientemente fortes. E isto, por 
duas razões: a) Este ponto identi- 

ficante reforça o narcisismo (e 
sabe-se que é impossível viver sem 
fornecer um mínimo de satisfação 
à pulsão narcisística); na reali-
dade, amando um ser ideal, que 
não é mais que a projecção daquilo 
que se desejaria ser, assegura-se 
para si um amor total. b) Através 
da identificação, cada qual pode 
pensar encontrar um lugar entre os 
pequenos chefes, enquanto homo 
ligius totalmente devotado, e as-
sim aceder ao prestígio a esse 
papel. 

5.° - Se, além disto, o ser omni-
potente pronuncia um discurso 
amoroso para connosco (e todos os 
chefes carismáticos o sabem bem, 
quando dizem amar o povo), então 
a submissão espontânea não tem 
limites, pois funciona sob a figura 
do amor recíproco. A necessidade 
de reciprocidade gera a possibi-
lidade de relações totalmente assi-
métricas. 

6.° - Isto equivale a dizer que ,o 
desejo do homem está ligado ap 
imaginário e que o homem não 
pode viver sem ilusões: ilusão de 
ser omnipotente (ou privado de 
incertezas), ilusão tde ser amado e 
de amar um ser digno de amor, ilu-
são de ser "o mais insubstituível 
dos seres"; e cada vez que ele se 
descobre desiludido, tenta col-
matar esse desapontamento inven-
tando novos ídolos (já Bergson 
dizia que o homem é uma máquina 
de fazer deuses) como, por exem-
plo, os velhos comunistas que pas-
sam ao maoismo, os ex-Gauche 
Prolétarienne tocados pelo chama-
mento divino, etc.. Se o homem 
nao pode viver sem ilusões por-
que lhe é impossível viver sem fé. 
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mostra que o vínculo social é um 
vínculo violento. De resto, todos os 
mitos sobre as origens não falam 
senão de assassínios e de castra-
ções. Trata-se, portanto, de definir 
a maneira como cada sociedade 
gere a sua própria violência. Em 
geral, mau grado todas as dife-
renças culturais e históricas, ela 
não pode dispensar, nem os ini-
migos, nem o sentimento de culpa 
(autorepressào). Como poderia 
uma sociedade, na qual os homens 
fossem irmãos, gerir esta vio-
lência? Não se voltaria esta contra 
o grupo, condenando a sociedade a 
criar no próprio seio daquele 'os 
desviantes e possíveis traidores? 
(foi este o caso da União Soviética 
como o foi o dos grupúsculos es-
querdistas nos anos setenta). 

A fraternidade é, pois, sempre a 
possibilidade do terror. E as insti-
tuições têm o papel de impedir o 
desencadear de uma violência 
cega. Eis porque, mesmo quando 
são criticadas, elas permanecem 
todavia como objecto de amor e de 
submissão. Elas completam aquilo 
que fora iniciado pelo processo 
educativo. 

10." - Acrescentemos que os 
elementos citados adquirem novo 
vigor, na situação do estado mo-
derno. 

Recorda-se o facto de que, nas 
sociedades enormes e centrali-
zadas, os homens têm dificuldade 
em imaginar que a sua acção possa 
mudar alguma coisa: 

a) porque eles estão reduzidos a 
séries (um mais um...) enquanto os 
patrões constituem uma camada, 
decerto contraditória, mas relati-
vamente compacta na sua própria  

defesa; ou então esses homens en-
contram-se fundidos numa massa, 
a qual não pode fazer mais do que 
rebelar-se (destruir e não cons-
truir: a massa não pensa, reage, 
funciona sob a égide do ressenti-
mento); ou ainda esses mesmos 
homens organizam-se para uma 
acção duradoira e arriscam-se a 
produzirem um estracto de funcio-
nários especialistas (burocratas) 
que assumirá, travestindo-os, os 
desejos de todos. 

b) porque os problemas de ges-
tão de uma sociedade moderna são 
muito complexos (como é óbvio) e 
porque a cultura limitada da maio-
ria das pessoas as impede, não de 
reflectir, mas de pensar, de ter o 
direito de pensar e de dizer al-
guma coisa sobre problemas a pro-
pósito dos quais se sentem pri-
vadas de qualquer competência 
(coisa que os peritos de todo o gé-
nero lhes repetem até à náusea). 

c) porque a maior parte dos indi-
víduos têm um horizonte limitado 
ao terreno e aos seres sobre os 
quais podem exercer uma acção 
directa e mensurável e com os 
quais podem comunicar: a família, 
os amigos, o trabalho, os ídolos 
desportivos... Se é verdade, como 
diz Castoriadis, que a sociedade 
burocrática se baseia na institu-
cionalização do "privado", isto 
deriva da dificuldade (e conse-
quente angústia) de ocupar-se acti-
vamente dos problemas que saem 
do quotidiano (além de ser neces-
sário ter tempo e não estar esva-
ziado por um trabalho repetitivo e 
monótono). Por outro lado, apesar 
da informação moderna, a maior 
parte das pessoas é incapaz de 
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çados. Fechar os olhos às difi- 	siado bem: a formação de uma 
culdades entrevistas, significaria 	sociedade cada vez mais totali- 
aquilo que já conhecemos dema- 	tária. 

E. E. 

41 



Joaquim Leitão, pelo Grupo Anarquista Avante. Falaram também políticos, 
como o Dr. Felício Caeiro e António dos Santos Cartaxo, discordando das acu-
sações feitas ao governo, e os operários António Moura e Inocêncio Vermelho, 
corticeiros, e José Cebola e Vital José, rurais. Elias Matias fez algumas consi-
derações sobre a situação dos trabalhadores rurais, que conhece profun-
damente pois é filho de um rural. 

Encerrou a sessão Sertório Fragoso, operário tipógrafo e delegado do 
Grupo Anarquista Avante, que justificou a falta dos corticeiros Francisco 
Paulino e Mateus Ruivo. Referiu-se depois ao dia 1.° de Janeiro, à frater-
nidade universal, saudando os trabalhadores presentes e de uma forma geral 
os de todo o mundo dizendo que tal fraternidade só será um facto quando os 
povos se livrarem de todas as fronteiras. 

Todos os operários que falaram nesta sessão foram unânimes em criticar 
a acção do governo, que assim se está divorciando das classes trabalhadoras. 
A sessão terminou com vibrantes vivas ao movimento sindical rural e a todo 
o proletariado. 

Mas a propaganda dos rurais não parou, tendo já em fins de Abril cons-
tituídos 52 Sindicatos. 

Em Maio de 1911 o Sindicato de Évora reúne-se para estudar as reivin-
dicações a apresentar ao patronato, tendo também sido aprovada por maioria 
a convocação geral de todos os sindicatos para discussão das respectivas 
bases. 

Esta reunião magna realizou-se em 18 de Maio com assistência de dele-
gados dos seguintes sindicatos: Machede, S. Miguel de Machedo, Azaruja, 
Val de Pereiro, S. Manços, Monte Trigo, Monforte, Vendas Novas, Mon-
temor-o-Novo, Escoural, Arraiolos, Alcáçovas, Viana do Alentejo, Vidigueira, 
S. Marcos do Campo, Aguiar, Egrejinha, Graça do Divor, Vendinha, Re-
guengos, S. Bento do Mato, Boa Fé, Vimieiro, Mourão, Évora-Monte e 
Portei 

Presidiu José Cebola, tendo como secretários Vital José e Tiago José 
Varela. Tomou a palavra Joaquim Candieira que depois de demonstrar com 
factos a situação dos trabalhadores rurais, situação essa de escravidão e de 
miséria, apresentou a seguinte 

Moçdo 

— considerando que a vida dos trabalhadores rurais tem sido sempre e é 
ainda hoje a classe mais explorada; 

— considerando que a miséria que atinge todas as classes, mas ainda mais a 
dos trabalhadores rurais, demonstra bem estas afirmações; 

— considerando ainda que é anti-humano os trabalhadores rurais terem que 
sair de suas casas ainda de madrugada para chegar ao trabalho antes de 
nascer o sol, e só termina o dia de labuta ao pôr do sol; 

— considerando, mais, que tal situação não pode continuar; 
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Como a direcção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Évora não se 
conformasse com esta resolução, convocou nova reunião magna de todos os 
sindicatos para o dia 28 de Maio. 

Proclamação c14 Greve Geral 

Em 28 de Maio foi resolvido reunir em assembleia geral todos os sindi-
catos, estando presentes 55 delegados. 

Presidiu Joaquim Fornalha e fizeram uso da palavra diferentes dele-
gados que, depois de apreciarem a resposta dos lavradores em não aceitarem 
as suas reclamações, lembram que o único caminho a seguir é o da greve. A 
discussão é acalorada e de protestos contra a atitude dos patrões. Neste 
momento o delegado do sindicato de S. Manços envia para a mesa uma moção 
propondo a declaração da greve geral para o dia 31 de Maio de 1911. Posta à 
discussão, todos os presentes com ela concordaram e a moção acabou por ser 
aprovada por aclamação e com vivas à unidade dos trabalhadores rurais. 

No dia 29 os delegados que proclamaram a greve voltaram aos seis 
postos e no dia 31, logo de manhã, grupos compactos começam a chegar a 
Evora unidos de diferentes freguesias, aldeias e vilas do distrito. À tarde, a 
concentração no Rossio de S. Brás eleva-se já a mais de 20.000 trabalhadores. 

O Comité da Greve está composto pelos rurais Joaquim Candieira, José 
Cebola, Vital José, Tiago José Varela e por Elias Matias, Sertório Fragoso e 
António Nicolau, pelo Grupo Anarquista Avante, e ainda pelo pastor Monzes, 
a alma dos pastores alentejanos. 

O Comité logo de manhã foi entregar ao Governador Civil o ofício parti-
cipando a declaração da greve, como mandava a lei — sempre a lei...! O 
Governador Civil, Estêvão Pimentel, fora sempre um defensor das classes 
trabalhadoras e conhecia bem de perto a miséria dos rurais. Contactado pelo 
Comité de Greve, logo o recebeu. Elias e Joaquim Candieira, já relacionados 
com Estêvão Pimentel em muitas reuniões anteriores, antes da implantação 
da República, expuseram a razão da sua presença pedindo-lhe que não man-
dasse a polícia perturbar a concentração dos trabalhadores e suas reuniões 
do Rossio de S. Brás. 

Depois de quase 1 hora de troca de impressões o Governador Civil 
declarou ficar assente que a polícia não interviria, nem a Guarda Repu-
blicana. Estêvão Pimentel cumpriu a sua palavra, não oprimiu os traba-
lhadores nem tolheu a sua liberdade de acção. 

Durante o 1. 0  dia de greve, grupos de trabalhadores iam chegando à 
concentração, discutindo e apreciando o andamento do movimento. Durante a 
tarde e a noite chegavam ainda delegações de trabalhadores dos seguintes 
sindicatos: Pavia, Cabeção, Cabreia Mora, Vila Viçosa, Borba, Estremoz, 
Montargil, Cuba, Moura, Ficalho, Pedrógão, Mombeja, Serpa, Beja, Aldeia 
Nova de S. Bento, Lavre, Baleizão, Barrancos, Coruche e S. Cristóvão. Por 
telegrama deram a sua adesão à greve: Vila Franca de Xira, Alcácer do Sal, 

45 



Às 3 horas da tarde tem lugar a sessão geral dos grevistas presidindo 
Joaquim Candieira, secretariado por Joaquim Fornalha e Elias Matias do 
grupo Avante. É lido o ofício do patronato que dizia: 

Exmo. Senhor Presidente da Associação dos Trabalhadores Rurais de 
Évora. 

Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa. que o Sindicato Agrícola 
desta cidade e depois de uma acalorada discussão, aprovou por maioria e 
integralmente todas as vossas reivindicações. 

Na vossa reunião de amanhã estará presente o nosso consócio Sr. Ar-
mando Areu, que pessoalmente confirmará esta atitude. 

Sem outro assunto. 
Saúde e Fraternidade 

O Presidente, 
ilegível 

Évora, 2 Junho 1911 

De facto, Armando Areu declarou que vinha ali confirmar pessoalmente 
a aprovação de todas as reclamações. Depois desta retumbante vitória o 
entusiasmo é geral, com abraços e vivas à classe dos trabalhadores rurais, 
à união de todo o proletariado, com abaixos ao capitalismo, aos latifundiários 
e a toda a opressão. 

Falou depois o operário gráfico, Sertório Fragoso que, representando o 
Grupo Anarquista Avante, reafirmou num prolongado discurso o combate à 
burguesia e ao capitalismo, demonstrando, com factos, a força e o valor dos 
trabalhadores quando unidos e coesos e tendo em vista a sua emancipação. 

Assim terminou este movimento revolucionário e dê força dos traba-
lhadores rurais e de todas as outras classes que lhes deram a sua adesão, 
tendo todos regressado às suas localidades. 

Algumas Notas: 

— A praça de touros encheu completamente pois aqui estiveram reu-
nidos mais de 25.000 trabalhadores. 

— Estiveram representados em Évora 57 sindicatos rurais. 
— A razão que levou os lavradores a atenderem as reclamações dos 

trabalhadores deveu-se à acção revolucionária tomada pelos mesmos 
de largarem os gados à revelia pelos campos, começando já a destruir 
as searas. 

— Deveu-se também à comissão adjunta do Grupo Anarquista de Propa-
ganda Livre Avante, que, à falta de outra organização sindicalista, 
auxiliou e coordenou todo este extraordinário movimento. 

— Podemos afirmar que o Governador Civil Estêvão Pimentel defendeu 
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CIBORRO 

UMA EXPERIÊNCIA DE COLECTIVIZAÇÃO AGRÁRIA 

Ciborro é uma aldeia situada alguns quilómetros a norte de Montemor-
-o-Novo, distrito de Évora, em pleno coração da zona das movimentações que 
conduziram à reforma agrária. 

É também uma cooperativa agro-pecuária que se tornou o eixo da vida 
social e económica do lugar, com a particularidade de, desde o início, ter 
defendido ciosamente a sua autonomia e independência, evitando a partida-
rização e instrumentalização política, tão frequentes em casos semelhantes. 

Assim, as opções partidárias "ficam à porta da cooperativa" e lá dentro 
todos são apenas trabalhadores. Opção difícil e incómoda, que lhes valeu 
mesmo serem qualificados de "reaccionários" pelos bolchevistas, mau 
grado o facto de, também ali, tudo ter começado por uma ocupação de terras 
de proprietários absentistas. Não obstante estes epítetos, e r,s relações por 
vezes difíceis com o sindicato de Évora, o povo dali vota maioritariamente 
APU, nomeadamente para as autarquias: "ainda são os que mais obras têm 
feito por isto", dizem-nos. 

Ciborro é ainda uma recordação viva do movimento dos trabalhadores 
rurais do tempo da República. Ali houve um sindicato, sediado em pobre 
casa, hoje um tanto beneficiada. E houve militantes anarquistas que viveram 
o suficiente para assistirem a esta segunda vaga, neste século, de exaltação 
colectiva do proletariado alentejano. Septuagenários, não se pode dizer que 
eles tenham sido propriamente actores deste segundo acto de um mesmo 
drama social; contudo, a sua presença terá sido algo de simbólico para o rumo 
independentista e a-partidário tomado pela cooperativa. 

"Quando isto se fundou, há cinco anos, toda a gente se reuniu e decidiu 
que fosse o mesmo salário para todos, salvo para os ganadeiros, que não 
tinham horas, nem feriados, nem nada..." diz-nos Joaquim Bento, rural e 
anarquista desde há mais de 60 anos. "Mas tudo se escangalhou, porque não 
houve nenhuma propaganda de fora (...) O preceito de cada um segundo as 
suas possibilidades, a cada um segundo as suas necessidades, eles não o 
conheciam". E Bento critica fortemente o sindicato que veio com tabelas sala-
riais, portarias, etc., introduzindo uma variada gama de salários, contra  o 
espírito igualitário inicial da cooperativa. "As cooperativas — afirma — nada 
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É a parte mais inovadora da actividade da cooperativa, essencial para 
poder dar trabalho aos homens e mulheres da aldeia. Mas a cooperativa 
mantém e explora áreas de sequeiro (algumas de terras pobríssimas, dizem-
-nos) donde sai trigo, azeite, cortiça e forragens; e criou um sector de pecuá-
ria que conta já com cerca de 200 vacas e 4000 carneiros, que vai aumentar a 
breve prazo, pois está construindo instalações apropriadas para os animais. 
É esta a parte de aproveitamento extensivo da propriedade, a qual atinge, 
no total, cerca de 4800 hectares. (É de referir que a área ocâpada inicialmente 
atingia os 9000 hectares e que nos terrenos que o Estado obrigou a devolver 
aos antigos patrões, estes apenas dão trabalho a 12 homens...) 

Perante as preocupações ecológicas do visitante, dizem-nos: "Este 
modelo, não o fomos copiar a lado nenhum. Foi uma iniciativa que foi forçada 
a surgir pela necessidade de ocupar as pessoas". Se interrogamos sobre a 
rentabilidade de tal empresa, respondem-nos: "Em determinadas épocas, 
sentimos de facto o peso da mão-de-obra. Mas perguntamo-nos: quem é que 
iria sair da cooperativa? As pessoas é que fizeram a cooperativa, têm aqui a 
sua vida. Temos é que procurar novas culturas, fazer mais regadio, etc., para 
ir criando mais postos de trabalho". É de facto uma outra lógica, bem dife-
rente da dos cálculos de custos habituais dos economistas. 

Apesar da insatisfação do velho anarquista Bento, o funcionamedo 
associativo parece bem mais interessante, participativo e eficaz do que, 
provavelmente, na maioria das unidades suas congéneres. 

Desde logo, a forma de eleição dos corpos gerentes é feita para impedir 
a partidarização: assim, não há listas concorrentes, mas cada cooperante ins-
creve os nomes daqueles que julga mais aptos a cada função: os 7 cargos da 
direcção, o conselho fiscal, etc.. E, caso curioso, podem ser votados mesmo 
habitantes da aldeia que não façam parte da cooperativa. Foi o que aconteceu, 
a dada altura, com parte da equipa que presentemente gere a cooperativa. Foi 
só a posteriori que alguns elementos aderiram a ela após as suas compe-
tências terem sido requeridas pelos cooperantes, através deste original sis-
tema de voto, secreto e individual. 

É claro que isto significa que quase todos os cargos de maior respon-
sabilidade sejam hoje desempenhados pela "élite" da aldeia: antigos ren-
deiros, alugadores de máquinas, técnicos agrários e economistas. É certa-
mente um problema (juntamente com o dos salários diferenciados, segundo 
as qualificações) que exigirá uma vigilância permanente para evitar dico-
tomias do género gestores/geridos, mas, neste caso, ele resulta fundamen-
talmente das condições particulares de funcionamento da colectividade 
humana da aldeia (aparentemente com uma grande solidariedade interna) 
e da escolha de eficácia, de aposta seria numa viabilização do empreendi-
mento — tudo subordinado ao objectivo principal de garantir trabalho, no 
local, aos filhos do Ciborro. 

Por ora, a participação dos cooperantes parece ser grande, o que não 
significa, evidentemente, ausência de conflitos: só que eles são circuns-
critos e se resolvem no quadro das estruturas locais. Estas, compreendem 7 
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RIBATEJO: REALIDADES, ACÇÃO CULTURAL & AFINS... 

por José Manuel Leandro* 

Se tu, jovem, não tens comunidade, 
cria-a com as tuas mãos. 

Paul Goodman 

1. EM FORMA DE AVISO. 

Com o trabalho que se segue, não se pretende dar soluções — essas 
cabem ao papa — nem sequer criticar abusivamente os organismos culturais 
em causa. Deseja-se como que um diálogo sincero, aberto, e que nesta base 
se lucre algo com este tipo de análise, para que, pelo menos em termos de 
futuro, não se caia em "erros de passado", como é hábito do país onde todos 
vivemos. 

Poderão os "peritos na matéria" notar algumas lacunas na forma como 
se aborda a organização de determinadas actividades em termos de região, 
ou mesmo no tocante ao Centro Cultural Regional de Santarém, mas convém 
adiantar que essas lacunas são propositadas, no sentido de permitir aos 
"entrevistados" um parecer factual sobre as realidades duma zona onde eles 
são os verdadeiros artesãos da animação e acção cultural existente. 

2. INTROSPECÇÃO A UMA REALIDADE CULTURAL 

Falar hoje de cultura e acção cultural é demasiadamente subjectivo, 
ainda por cima quando se pretende "revisitar" — ainda que pela rama — 
uma Região que só por si é das maiores do país, e portanto desde logo subes-
timada a todo um leque de agruras, causadas pelo subdesenvolvimento em 

* Correspondente d' A Ideia em Santarém. 
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parte da população mais activa, talvez mesmo com o sentir dos problemas a 
flor da pele.., facto curioso! Surge aqui a tentação do colectivo, para enfrentar 
as "ondas" medonhas do marasma. 

Mas convém frizar que nem tudo são rosas! Seria inevitável a abordagem 
da problemática quanto às relações poder central (S.E.C.)/Centros Culturais 
Regionais e Autarquias/Centros Culturais Autárquicos. No caso dos projectos 
Autarquias/Centros Culturais Autárquicos, sente-se o perigo relativo do 
amanhã.., ou mesmo do presente. E surgem assim as cores políticas e a Cul-
tura. Pretendo com isto dizer que se um determinado Centro Cultural vive 
ligado a uma Câmara de esquerda, esse Centro pode "animar" sem preo-
cupações; no entanto existe o ámanhã e, claro, se houver uma mudança no 
eleitorado, favorecendo a cor política oposta, passará a haver um Centro 
Cultural de direita (?). 

Julgo que este problema é sentido por todos aqueles animadores — de-
clarados ou não — que estendem a sua acção pelo distrito. 

Quanto ao Centro Cultural Regional de Santarém (subsidiado pela SEC) 
ele foi também gerado na necessidade de "algo" que preenchesse uma 
lacuna até aqui existente: pouca actividade cultural em Santarém, assim como • 
o seu apoio e difusão a nível da região. De facto tarefa bastante compro-
metedora! Esboçadas as primeiras actividades do Centro — ainda que em 
fase de instalação — foi notória toda uma adesão de colectividades e agentes 
culturais quer citadinos, quer regionais, demonstrando que até ali a inexis-
tência era de facto sentida (3). 

Como na história, não há sim, sem senão.., e neste caso a história repete-
-se. Em Julho de 1980, o então Secretário de Estado da Cultura faz emanar 
três despachos (4), onde se tornava bem visível a tentação de melhor controlar 
os Centros Culturais (5) subsidiados pela S.E.C., não fossem eles servir de 
"condottieri's". Pretendia-se fazer com que os Centros virassem "arma-
zéns" e consequentemente transformassem a animação e tudo o que a en-
volve em produto "standard" tipo "maison de la culture" como nos anos do 
pós-guerra em França. 

Os Centros reagiram, inclusivé o de Santarém que esteve na "mão de 
cima" quanto a apoios e solidariedade para com os Centros já debilitados 
financeiramente; ficou-se então com a ideia que do embate não tivesse havido 
vítimas! (6) 

Mas o que é de facto o poder? Uma velha ama, conhecedora e muito bem 
dos meninos, e prefere-os no "sono", do que na idade das descobertas!!! 
Dá-lhes bonitos instrumentos, meios de transporte, instala-os por vezes bem, 
enfim tudo o que faça anestesiar "birras". E aí, parte dos que recebem as 
prendas (e infelizmente parece que as mesmas, ainda que "bem inten-
cionadas", e com o objectivo de servir melhor a Cultura e as populações) 
adormecem, e assim, à cautela, poder-se-á concluir que de facto a "idade das 
descobertas" não é bem sólida... 

Sólida parece também não estar a descentralização, assim como a criação 
de actividades específicas a nível do Centro, e caso estas não se concretizem, 
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mento cultural revolucionário que, a nível distrital, deve servir as populações, através das 
associações, pela aplicação de um projecto cultural comum. Trata-se, pois, de pôr em prática 
um projecto colectivo capaz de ultrapassar o STATUS QUO cultural, tendo sempre a pers-
pectiva da animação. Tal projecto, assente numa cooperativa e visando a formação de 
núcleos descentralizados e autónomos, apresenta a possibilidade de uma verdadeira descen-
tralização pela criação local de quadros regionais, onde os valores individuais e colectivos 
se aproveitam e conjugam, cooperando para o desenvolvimento das suas acções em campo 
e para a transformação sócio-cultural. Como isto é revolucionário, não interessa à direita 
nem aos seus aliados. Não admira que o "parto" do CCRS tenha sido difícil. Teve de ser de 
"cesariana", mas foi! 
A IDEIA — Como é que vês hoje a realidade do CCRS? 
CHONA — Estamos à espera que o bébé cresça! — Era isso, temos que o "alimentar", 
acompanhando-o. Quer isto dizer que se não participamos, minimamente que seja, na fei-
tura do Centro, ele acabará por morrer ou ser outra coisa diferente do que se planeou fazer, 
afastando-se das associações ou substituindo-as. É este o meu receio, olhando para a actual 
conjuntura. Dado que a estrutura orgânica prevista ainda não existe, é a actual Direcção que 
tem a responsabilidade de diligenciar no sentido das pessoas ou grupos participarem no 
processo. Parece-me, não obstante esse esforço existir, que se terá que rever a actuação, 
pois tem havido uma grande falta de cooperação e verificaram-se algumas "baixas". Para 
que a participação exista de facto, há que a tornar viável e, para isso, é preciso que um 
mecanismo de dinamização actue nesse sentido, motivando os agentes. Neste aspecto 
apenas ainda existiram 3 iniciativas que tentaram encaminhar-se para um envolvimento das 
instituições, grupos e pessoas. Penso que é por este caminho que o CCRS deverá seguir, 
pois é uma recta para o fortalecimento e consolidação do processo que se pensou e combinou 
fazer, seguindo a linha da actuação definida inicialmente. Andar às curvas leva mais tempo 
e é muito mais desgastante. Até há o perigo de se acabar a gasolina e parar a marcha! 
A actual posição da Direcção é também, para mim, preocupante. Por ser o único grupo de 
trabalho que presentemente existe dentro do CCRS, dadas as circunstâncias, corre-se o 
risco de uma hegemonia directiva que, viciada na sua prática, poderá deformar a estrutura 
orgânica e democrática do Centro. Acresce que a maioria dos directores é gente nova, que 
não acompanhou o CCRS desde o seu nascimento e que, por isso mesmo, não estão tão 
dentro do que se pretende. Este facto conduz-me à preocupação da Lventual existência de 
forças ou influências capazes de alterar na prática a filosofia estatuária e regulamentar do 
Centro, aproximando-o de outros projectos menos próprios, e falíveis, como é o caso dos 
Centros de iniciativa camarária. O Centro Cultural Regional de Santarém, tal como foi con-
cebido, está muito longe do que é. Daí ser ainda muito vulnerável. Recentemente, chamei 
a atenção de 2 directores para o perigo de eventuais desvios, que dificilmente permitirão 
correcções de trajectória. Penso que não se deve acentuar a importação de espectáculos 
fabricados pela "Grande Lisboa" e que nos chegam via departamentos da SEC. Às duas por 
três poderemos estar a fazer a cultura deles e não a nossa. Além disso, não interessa descen-
tralizar a SEC, mas sim a cultura. E descentralizar não é "trazer" a cultura de Lisboa para 
a província. A cultura já cá está, e temos muita! Por outro lado, parece-me que é má política 
a actual tendência para apresentar sistematicamente espectáculos que não pertencem à 
região, enquanto que aqui há grupos que lutam desesperadamente para os fazer. Penso que 
tem faltado a estes espectáculos a expressão do Centro (filosofia) na prática. Cabe aqui 
observar que, duma maneira geral, os referidos espectáculos têm sido quase sempre "cana-
lizados" para as mesmas localidades, em prejuízo de outras culturalmente mais carecidas. 
Zonas demarcadas, Não! — Isso só na vinicultura, como é o caso do Cartaxo. O aspecto da 
vida financeira do Centro é outra coisa que me preocupa. Como se sabe, o dinheiro vem da 
Secretaria de Estado. Quando a Secretaria de Estado acordar com o cú de fora e resolver não 
investir dinheiro, o que será do Centro? Esta dependência exclusiva é, como toda a gente vê, 
perigosa sob vários aspectos. Lembre-se, por exemplo, as tentativas do Sr. Pulido Valente. 
Assim, e dado que os Estatutos da Cooperativa do CCRS permitem outras fontes de receita, 
é urgente que se avançe para a possível autonomia financeira, a fim de salvaguardar a auto-
nomia administrativa e social. É que esta coisa de dinheiro tem muito que se lhe diga! — 
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Dir. CCRS — Temos para nós, e os relatórios de actividades podem comprová-lo, que não 
só se mantiveram as acções inicialmente desencadeadas (caso dos "Domingos de Prima-
vera", que este ano se realizaram também fora de Santarém), como houve um reforço. 

3.a ENTREVISTA 

(Grupo Amador de Teatro do Povo de Almeirim) 

A IDEIA — O GATPA pode-se designar como um dos grupos "sobreviventes" ao grande 
despoletar teatral — a nível regional — pós 25 de Abril. Como vêem vocês o projecto, desde 
então até agora? 
GATPA — O GATPA nasceu praticamente durante o encontro teatral promovido pela 
ARSTA (Associação Regional de Santarém de Teatro de Amadores), "1. 0  Encontro de Mãos 
Dadas", onde apresentou o seu primeiro trabalho (uma criação colectiva): "As Mil e Uma 
Maneiras de Cozinhar a Morte". O seu percurso desde aí foi, como não podia deixar de ser. 
acidentado e com momentos altos e baixos. Valorizou-se com o impulso dado ao teatro 
regional quando a SEC tinha Secretários de Estado da Cultura e não gestores como de há 
anos a esta data, assim como se ressentiu da existência destes, o que não significa necessa-
riamente que o GATPA só faz teatro com subsídios. Porém, as dificuldades económicas que 
os grupos de província (mais que quaisquer outros) têm, motivou o surgimento de um "sen-
timento elitista" nos grupos sobreviventes, pois a maioria ou parou ou desapareceu total-
mente. A carolice subjacente a um projecto de Teatro Amador, como o do GATPA, tem man-
tido o grupo, nem de pé nem curvado, mas sim espectante de um futuro mais profícuo à 
dinamização cultural com plena intervenção teatral e, assim, com maiores ou menores inter-
valos, temos apresentado os nossos trabalhos às populações, estando actualmente envol-
vidos em mais uma criação colectiva. Não queremos aqui deixar de referir que as crises que 
as Associações Regional e Nacional de Teatro de Amadores têm sentido, também em muito 
têm prejudicado a existência e o trabalho dos grupos amadores e, como é evidente, do 
GATPA. 
A IDEIA — Relações Autarquias/Associações! Eis uma forma da vossa sobrevivência. 
Como a encaram, e se não temem as "mudanças políticas" influenciando assim uma rotura 
de apoios. 
GATPA — 	Gato escaldado de água fria tem medo...". 
A questão é mais do que nunca oportuna, face à onda de "mudança" que corre o país, qual 
cataclismo prenunciador da catástrofe... As relações que o GATPA tem mantido com a 
autarquia com que mais directamente está envolvido, a de Almeirim, se não tem primado 
pelo excelente, pode-se porém dizer que são boas. Os apoios daí emanados têm diversas 
facetas, indo do campo humano ao económico (frugal), passando pelo material — cedência 
ocasional de transportes. Porém, e aqui a crítica irá mais para o Poder Central, que res-
tringe as verbas, que ao autárquico, que as "estica", cremos que o único grupo de teatro 
do concelho era (é) mais merecedor de um apoio mais efectivo, mais dinâmico, pela entidade 
regional que se encontra mais habilitada a dá-lo: a Câmara Municipal. De referir ainda o 
valioso contributo prestado pela Casa do Povo, que nos cede gratuitamente as suas insta-
lações para os ensaios e espectáculos. 

Num campo mais vasto, e tentando ir de encontro ao problema específico abordado na 
vossa pergunta, cremos, nós GATPA, que o futuro das associações neste momento de insta-
bilidade política e de indefinição em termos de política cultural nacional, deve primar por 
uma consolidação a nível popular, com o reconhecimento pleno do trabalho importante 
desenvolvido pelas associações no domínio cultural, de forma a obstar o mais possível um 
qualquer boicote fruto de mudança de "cor" das autarquias (responsáveis das mesmas). 
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marcas. Quanto a pedidos façam-nos para: Centro Cultural Regional de Santarém, 
Travessa Maestro Luís Silveira, 2000 Santarém. 

(3) Os "Domingos de Primavera" (1980) foram bem o exemplo da adesão da população. 
Quem participou nestas jornadas assistiu ao preencher dum espaço vazio (o Jardim) 
que assim se tornava numa zona de Convívio e Animação ultrapassando sempre as pers-
pectivas previstas. 

(4) Para os interessados nesta questão eis as referências: Despachos 171/80, 172/80 e 
173/80, nos quais se pretendia um melhor "reequipamento" dos Centros Culturais 
vindo assim a prejudicar directamente e propositadamente as Acções de Formação e 
tudo o que envolvesse animação. 

(5) Os Centros em causa eram os seguintes: Centro Cultural da Beira Interior; Casa da Cul-
tura das Caldas da Raínha (com o estatuto de Centro Regional); Centro Cultural Regional 
de Santarém; Centro Cultural Regional de Vila Real; Centro Cultural do Alto Minho; 
Centro Cultural de Setúbal; Centro Cultural de Évora. Tanto Évora como Setúbal afas-
taram-se da luta dos restantes Centros. 

(6) A sede do CCRS, foi um autêntico "quartel-general": dali partiram comunicados, 
entrevistas e conferências de imprensa. Quem consultar a imprensa da época Agosto/ 
/80) ficará com a verdadeira noção do papel decisivo desenvolvido pelo Centro de San-
tarém. 



É necessário um acordo de base para dar consistência à comunidade em 
gestação. É tão importante as pessoas estarem em sintonia na recusa à indús-
tria, à exploração, ao consumismo, à alienação e ao autoritarismo dos chefes e 
patrões, como na maneira positiva de encararem as suas relações internas e 
as relações com o "exterior": com a preocupação de salvaguardar o "eu" de 
cada um, mas igualmente na partilha de valores de solidariedade, tolerância 
e espírito pacificador. 

A questão do número é muito importante também. Um "batalhão" 
nunca pode ser uma comunidade. Embora a comunidade não deva "fechar-
-se" como um convento, é incomportável uma grande instabilidade de 
entradas, saídas e gente de passagem. Por isso damos a indicação de que, nos 
seus primeiros tempos, o grupo deve situar-se entre as 5 e 10 pessoas fixas 
(mais, eventualmente, as crianças). 

3. Instalação 

A procura de um local de instalação é a fase seguinte, ou por vezes simul-
tânea à da constituição do grupo. Já se disse que terá de ser em zona subur-
bana ou rural, sendo nesta (sobretudo nas regiões mais desfavorecidas: Alen-
tejo, Beira Interior, Trás-os-Montes) que mais hipóteses há de se encontrar 
algo que melhor sirva.., e sobretudo mais barato. 

Pode considerar-se como necessária a existência de pelo menos um edi-
fício (casa de habitação, se possível, mesmo velha), de água potável muito 
próxima e de uma extensão de terra de 1 /2 hectares, no mínimo. 

Tudo o resto pode ser já encargo e o primeiro trabalho do grupo: novas 
construções (ligeiras), preparo das terras (para horta, pomar, jardim), sis-
temas de aquecimento e energia, utensílios, equipamentos, etc.. 

Uma observação importante diz respeito à habitação: cada indivíduo ou 
casal deve dispôr, em absoluto, de uma dependência própria. No mínimo, 
será um quarto de casa, mas recomendamos antes o sistema de "bunga-
lows", de madeira (os parques de campismo da Orbitur têm um modelo exce-
lente, de 2 pisos), de molde a deixar o edifício central para os espaços comuns 
(cozinha, sala de convívio, lavagens de roupa e corpos, sala de crianças), 
bem como para as actividades produtivas que exigirem abrigo. 

Durante a fase de instalação, esta independência mínima de cada pessoa 
pode ser sempre assegurada pelo recurso a barracas de campismo. Escolher, 
neste caso, a época do ano mais apropriada. 

4. A propriedade 

Mesmo sem o nosso acordo, é este o sistema em vigor na sociedade 
actual. Há pois que encará-lo. 
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6. A forma jurídica 

A comunidade é uma entidade viva, de pessoas vivas, que não precisa de 
forma jurídica para existir. Porém, se ela quer ser algo mais do que "um 
acampamento de ciganos" (sem desprimor para os mesmos), ela terá conve-
niência em assumir uma forma jurídica qualquer: a que lhe seja mais conve-
niente na prática, e menos inibitória da realidade humana que é a sua. 

Entre outras possíveis, a cooperativa é talvez a forma mais adequada 
para a generalidade dos casos. Como requer pelo menos 10 membros (adul-
tos) para existir legalmente e a comunidade não atingirá frequentemente esse 
número, o grupo terá de contornar essa dificuldade arranjando alguns sócios 
não-comunitários, entre gente amiga e de confiança. 

O Código Cooperativo regula hoje a actividade legal das cooperativas. 
Pela complexidade das questões jurídicas e fiscais que ele põe, aconselhamos 
as comunidades a terem, desde o início, o apoio certo de um jurista e de um 
contabilista que — mesmo à distância — ajudarão a resolver todas as difi-
culdades que surgirem nesses campos. E são sempre muitas. 

7. O funcionamento 

Independentemente da forma de funcionamento legal (com assembleia 
geral, orgão administrativo e conselho fiscal), a comunidade funciona essen-
cialmente nas seguintes bases: 

— a assembleia de todos os seus membros discute frequentemente (uma 
vez por semana, em média) todas as questões que se põem à comunidade, 
sejam de trabalho, de relações pessoais, de desenvolvimento cultural, fi-
nanças, planos e projectos futuros, admissões e afastamentos, conflitos, 
relações com o exterior, etc., etc.. 

— o processo de tomada de decisões deve basear-se no aprofundamento 
das questões e na busca de consensos, em vez das votações, sem prejuízo da 
possibilidade de afastamento que cada qual tem sempre. 

— há certos encargos permanentes atribuídos a certas pessoas, que por 
eles respondem. Por exemplo, é necessário que alguém saiba (ou aprenda) 
escrita comercial e contas. É desejável que haja rotação destes encargos, o 
que por vezes também traz inconvenientes sérios. Mas no que toca a tarefas 
desagradáveis para todos (por exemplo, despejos e limpezas), deve fazer-se 
escala que corra a todos os membros. 

— a comunidade é formada por pessoas, indituduos.É um erro, que fre-
quentemente leva à sua dissolução, querer diminuir estes, em proveito 
daquela. Daí a nossa regra dos "quartos próprios ou bungalows". Daí tam-
bém que, quer no trabalho produtivo, quer no convívio, no lazer ou nas acti- 
vidades criadoras ou lúdicas (ou até eróticas), se deva sempre preservar a 
individualidade de cada um. Só são colectivizáveis certas coisas, às vezes. e 
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litações profissionais ou no trabalho em grupo, e sempre com "espírito arte-
sanal", com primado da utilidade, da qualidade, do trabalho "gostoso e bem 
feito É claro que se se tratasse de uma empresa capitalista, com o objectivo 
primeiro do lucro financeiro, seria bem mais arriscada a afirmativa. Porém,' 
uma iniciativa destas tem outros fins: destina-se tanto a romper justamente 
com esses objectivos produtivistas-consurnistas, como a tentar garantir um 
êxito económico que dê base estável ao êxito humano que a experiência comu-
nitária tem em vista. 

Urna última recomendação: vale a pena que os aspirantes a comunitários 
procurem previamente adquirir certas capacidades profissionais que vão cul-
tivar em seguida na comunidade. Sem um mínimo de aptidões deste tipo, os 
resultados serão maus, as dificuldades aumentam e o entusiasmo inicial 
funde-se como gelo ao sol. Não se exigem "artistas", "profissionais feitos" 
(e se os houver, melhor será), mas tão-só "aprendizes" interessados e apti-
dões despertas. Por isso, tanto ou mais que do seu capital inicial, o futuro 
membro deve cuidar deste aspecto. Há cursos rápidos, possíveis de fre-
quentar; há estágios, mesmo "de borla" — que muitas vezes compensam. 

9. A repartição de bens 

Embora não sendo uma empresa capitalista, a comunidade tem também 
resultados económicos, precisa por vezes de reinvestir, e tem que fixar cri-
térios de distribuição do seu rendimento. Se for uma cooperativa, deveria 
fazê-lo segundo a participação de cada um (por exemplo, o trabalho forne-
cido). Porém, corria se trata de uma comunidade (mesmo que tenha a forma 
jurídica de cooperativa) ficam abertas portas mais amplas, seja para uma dis-
tribuição estritamente igualitária, seja para uma distribuição "segundo as . 

necessidades de cada um", seja para qualquer tipo de fórmula mista que a 
colectividade ache por bem adoptar. 

A experiência mostra porém que, se é necessário haver sempre um 
"fundo comum", é em geral negativo que tudo aí se esgote. A comunidade 
não terá certamente por ideal "a miséria", mas também nunca realizará 
"a abundância". Mais provavelmente, terá que praticar uma certa contenção 
e austeridade. Por outro lado, a individualidade de cada um fica mais bem 
assegurada se puder dispor de algum dinheiro que ele gere (ou esbanja) 
como lhe aprouver. Daí que recomendemos um qualquer sistema misto que 
se mostre mais adequado a cada caso, mas sempre com uma repartição indi-
vidual de uma certa parte dos rendimentos disponíveis. 
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ACTUALIDADE: 

IDEOLOGIA, VIOLÊNCIA E OUTRAS QUESTÕES 

A actualidade política e social, sobretudo a internacional, põe-nos perma-
nentemente face a questões desta ordem, que nos interpelam à espera de 
uma reacção, de um comentário, de uma atitude. 

Não se trata sequer das questões decisivas que ameaçam a sobrevivência 
humana: guerra, depredação ecológica, exploração, etc.. Trata-se de aconte-
cimentos infinitamente mais restritos, não obstante a sua multiplicação e o 
tratamento de que são alvo pelos sistemas políticos os transformarem nas 
caixas altas da actualidade. São as acções das Brigadas Vermelhas e outras 
organizações italianas; é ainda e sempre a ETA em Espanha; e o IRA na 
Irlanda. São as revoltas espontâneas de massas juvenis na Holanda, na Ale-
manha, na Suíça, e, com uma dimensão inegável, em Inglaterra. São certos 
atentados de origem e objectivos pouco claros, onde frequentemente  à 
imprensa vê a mão de "anarquistas" e onde, às vezes, surgem provas claras 
da autoria da extrema-direita, quiçá com colaborações policiais e de indivi: 
dualidades "altamente colocadas". É sempre a amálgama grosseira que  é 
feita entre o activismo político e as redes da droga, dó mundo da trimina-
lidade, ou mesmo dos agentes do Kremlin ou da CIA — amálgama que nem 
por ser grosseira e indecente deixa de confundir tudo e todos. Foram — ulti 7  
mamente — as greves da fome de prisioneiros que constituíram uma dolorosa 
inovação no contexto em que se situaram. E até em Portugal temos tido ves-
tígios deste tipo de actualidade, embora em escala reduzida: as acções das 
FP-25, as greves da fome do Carlos Antunes (de que muito se falou) e dos 
presos comuns (a quem ninguém ligou — mas isso já são outras questões...). 

Já no passado, e mais de uma vez, A Ideia tomou posição sobre as ques-
tões da violência e não-violência. Hoje, voltamos a elas, pressionados por este 
quotidiano ameaçador, mesmo quando ele nos chega pelos jornais e pela 
televisão. 

É certo que estas questões sempre fizeram hesitar, e mesmo por vezes 
dilacerar, os anarquistas, presos entre a simpatia que lhes merecem todos 
aqueles que lutam contra os aparelhos de opressão dos homens e dos povos e, 
por outro lado, o seu próprio ideal de harmonia e as exigências de uma coe-
rência entre os meios utilizados e os fins perseguidos. De facto, o receio 
de que, nos actuais lutadores pela liberdade se perfilem já os contornos de 
novos opressores em potência, deixou de ser há muito uma mera especulação 
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ética e casuística que os seus protagonistas nos possam merecer. Um exem-
plo: ninguém de boa fé negará que as greves da fome dos irlandeses do IRA 
foram motivadas por objectivos exclusivamente políticos e que elas teste-
munham um empenhamento total dos seus autores. Porém, onde começa o 
fanatismo e acaba o idealismo? Onde acaba a determinação pessoal dos 
presos e começa o mecanismo da organização militarizada IRA? E, por outro 
lado, será o objectivo nacionalista dos católicos irlandeses "um avanço da 
liberdade"? Ora, se subjectivamente cada anarquista poderia sempre ter opi-
nião diferenciada quanto aos aspectos éticos, seria no entanto altamente con-
veniente que eles viessem a afinar os seus diapasões no que toca à análise 
dos problemas políticos colocados. 

Pela nossa parte, pensamos que a análise das sociedades tardo-capi-
talistas e do período histórico que vivemos nos remete sem ambiguidades 
para a defesa de uma estratégia de acção directa não-violenta, como sendo 
aquela que mais coerentemente se articula com os nossos objectivos liber-
tadores e pacificadores e, por outro lado, mais rica de potencialidades se 
mostra no confronto com o sistema autoritário actual. 

Daí que, mesmo se somos levados a compreender as razões de certas 
lutas e rebeliões, não as confundamos no entanto, apressadamente, com os 
nossos objectivos libertários. Dizia também Baldelli que, em certas situações, 
os homens se revoltam, não porque sejam anarquistas, mas simplesmente 
porque são homens. Ora a nossa compreensão para com as revoltas não deve 
impedir a nossa demarcação, a nossa crítica radical de todos os projectos 
autoritários e jacobinos que nelas se insinuem: pensamos, por exemplo, nas 
ideologias nacionalistas, racistas, centralistas, unitaristas, etc., bem como no 
uso de meios de acção vanguardistas, militaristas, violentos. 

Pelo contrário, a acção directa não-violenta apresenta inúmeras van-
tagens, tanto de fundo como instrumentais. Se fizermos uma comparação 
entre a acção indirecta — aquela que é propugnada pela maioria dos partidos 
políticos e que inclui a representação (via eleições), a penetração nas insti-
tuições (para influenciar por dentro), etc. — e a acção directa — tal como os 
anarquistas sempre defenderam — é para nós clara a superioridade desta 
última forma, essencialmente porque coloca nas mãos das próprias pessoas 
a possibilidade de modelarem o seu próprio destino. Mas se agora, e nas con-
dições da era atómica que é a nossa, fizermos uma comparação semelhante 
entre a acção directa assim definida e a acção directa não-violenta, temos de 
reconhecer que esta última se lhe avantaja em potencialidades. Sobretudo 
porque em qualquer das duas primeiras estava sempre contida a ideia de uma 
vitória a obter. Ora, o que é vitória para uns, é derrota para outros e não há 
vencido que não pense em desforra, mantendo-se assim a cadeia infernal da 
acção e reacção, das libertações e das repressões. 

Diferentemente, no conceito de acção directa não-violenta a parte "não-
-violenta" induz desde logo uma ideia de pacificação, que é nova. O sucesso 
de uma acção não-violenta não significa a "derrota do inimigo", mas tão só 
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nosso coração, não podemos no entanto abstermo-nos de usar a fundo a inte-
ligéncia que a história nos proporciona. Recitar sempre as "fórmulas sa-
gradas" é que seria recuar para o estádio do pensamento religioso. 

Mas uma procura de coerência entre o que fazemos (o que podemos 
fazer) e o que propagamos, entre os meios e os objectivos que propomos, está 
igualmente muito viva em nós. Como escrevia há pouco Albert Ratz a propó-
sito de Bobby Sands, se o povo inglês mostrou uma tal indiferença perante 
este drama é porque o IRA é um movimento de extrema violência que conta 
com inúmeros assassínios no seu curriculum. Se ele fosse um movimento não-
-violento, estas mortes teriam sido absolutamente intoleráveis e, quase certa-
mente, não teriam chegado a ter lugar. Não é pois possível fazer-se um uso 
instrumental, oportunista, destes meios e técnicas de acção. A greve da 
fome — meio extremo, individual, tipicamente não-violento — perde de facto 
a sua eficácia se não se combina harmoniosamente, na sua espantosa cora-
gem e renúncia, com um fim, com um objectivo igualmente nobre e humano, 
que faça vacilar os poderes estabelecidos perante a condenação moral de uma 
opinião pública sensibilizada. O que não é possível é jogar hoje na desobe-
diência civil e amanhã no bombismo, reclamar hoje a maior liberdade de ex-
pressão e amanhã julgar os opositores em "tribunais populares". 

Pode-se discutir sem fim se a Anarquia é ou não possível de atingir em 
termos de organização social. É um debate interessante que deve trazer ao 
de cima, mais do que as essências do anarquismo, os problemas da análise 
social e da estratégia de intervenção. Mas( independentemente das suas 
conclusões, a Anarquia é sempre um ideal de convivência, assente na liber-
dade, uma forma de relações humanas desalienadas e "desestatalizadas". 

O infinito da idealização anárquica e o carácter essencialmente finito e 
limitado da nossa vida e da nossa experiência não deve ser um paradoxo 
paralizante, mas sim um empenho de vida profundamente humanizada. 

"A Ideia" 

Setembro 1981 
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Nenhuma das grandes potências se sente agora moralmente capaz dé 
influenciar os países mais pequenos para que não adquiram armamento 
nuclear. A expansão cada vez maior de reactores nucleares e o crescimento da 
indústria que os monta, reforça a probabilidade de uma proliferação de armas 
nucleares a nível mundial, multiplicando assim os riscos de trocas nucleares. 

Ao longo dos anos, a opinião pública tem insistido no desarmamento  e 
no desanuviamento entre os blocos militares opostos. Esta pressão fracassou. 
Uma proporção crescente dos recursos mundiais está a ser gasta em armas, 
embora o extermínio mútuo esteja já amplamente garantido. Este peso eco-
nómico, quer no Leste quer no Oeste, contribui para uma tensão social  e 
política, pondo em movimento um círculo vicioso do qual a corrida às armas 
alimenta a instabilidade da economia mundial e vice-versa: uma dialéctica 
mortal. 

Estamos neste momento em grande perigo. Gerações nascem à sombra 
da guerra nuclear e habituámo-nos a essa ameaça. A preocupação de lugar  à 
apatia. No entanto, num mundo que vive sempre sob ameaça, o medo es-
tende-se às duas metades do continente europeu. O poder das forças militares 
e das de segurança interna aumentam. Põem-se limitações à livre troca de 
ideias e entre pessoas, e os direitos civis das pessoas de espírito indepen ,  
dente estão ameaçados, tanto no Oeste como no Leste. 

Não desejamos repartir a culpa pelos líderes políticos e militares do Leste 
ou Oeste. A culpa cabe totalmente aos dois grupos. Ambos adoptaram ati-
tudes ameaçadoras e cometeram acções agressivas em diferentes partes do 
mundo. O remédio encontra-se nas nossas próprias mãos. Devemos agir em 
conjunto a fim de libertarmos todo o território da Europa, desde a Polónia até 
Portugal, das armas nucleares, das bases aéreas e das de submarinos, e de 
todas as instituições que participam na sua investigação. Nós pedimos 
às duas superpotências para retirarem todas as armas nucleares do território 
Europeu. Pedimos principalmente à União Soviética que pare com a produção 
do míssil de médio alcance SS-20, e aos Estados Unidos que não levem a 
efeito a decisão de desenvolverem mísseis Cruise e Pershing, destinados a 
serem colocados na Europa Ocidental. Também pedimos com urgência a 
ratificação do acordo SALT 2, como um passo necessário para retomarem as 
negociações efectivas sobre o desarmamento geral e completo. 

Ao mesmo tempo, devemos defender e implementar os direitos que 
todos os cidadãos de Leste e Oeste têm, de tomar parte neste movimento 
comum e de participar em todos os tipos de trocas. Apelamos para os nossos 
amigos na Europa, de todas as convicções filosóficas ou religiosas e opiniões 
políticas, para que examinem urgentemente as formas pelas quais podemos 
trabalhar em conjunto a fim de se alcançar estes objectivos comuns. Nós 
prevemos uma campanha ao nível de toda a Europa, na qual haverá toda  a 
sorte de trocas; na qual os representantes de nações e de opiniões diferentes 
discutirão em conjunto e coordenarão as suas actividades e em que tomarão 
parte, mais informalmente, Universidades, Igrejas, Organizações de Mu- 
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HISTÓRIAS DE VIOLAÇÃO E VIOLAÇÕES SEM HISTÓRIA 

por Maria Regina Louro 

JOVEM ESTRANGULADA EM ALI» 

Desaparecida desde a passada quarta-feira, foi ontem encontrada já 
sem vida a jovem de 21 anos, Leónia Augusto Pereira Lopes, solteira, órfã, 
que vivia com os padrinhos, retornados, no lugar de Granja, no concelho de 
Alijó. 

O corpo da infeliz apresentava evidentes sinais de sevícias praticadas 
pelos assassinos ou assassino. No local a população manifestou-se e exigiu às 
forças da ordem que seja averiguado como se deu o desaparecimento da 
Leónia Lopes, rapariga que gozava de grande estima. 

Participado o caso à GNR e ao delegado de saúde, bem como ao juiz subs-
tituo, foi ordenado a remoção do corpo encontrado apenas com "soutien" 
estando o resto das roupas rasgadas. No corpo eram visíveis sinais de quei-
maduras de cigarro, bem como de estrangulamento. 

A Polícia Judiciária iniciou já as investigações. 

(Portugal Hoje de 13/11/79) 

De Trás-os-Montes me chega o teu cadáver, já frio, "encontrado apenas 
com soutien", em pequena notícia de jornal. 

É tarde, Leónia, e eu não te conhecia. É tarde e a literatura não tem 
lugar aqui. Na. "tua" aldeiazinha; a população que "tanto te estimava" 
exige que sejam seriamente averiguadas as circunstâncias da tua morte. Mas 
de que vale isso, minha irmã? Para que o teu corpo, seviciado em vida, o seja 
também na morte e a tua alma igualmente vasculhada, como sempre acontece 
quando se averiguam crimes sexuais? Para, em última análise, se concluir 
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nuarão a violar -nos tranquilamente, a matar-nos dia a dia impunemente. 

Se eu pudesse imaginar que continuavas a viver, que é falsa esta notícia 
de jornal com o teu corpo assassinado, era assim que te via: 

Um dia, arranjavas emprego na vila mais próxima da tua aldeia. Empre-
gada numa loja ou operária numa fábrica. Alugavas um quarto que talvez 
partilhasses com uma companheira de trabalho. Aos domingos ias visitar os 
teus padrinhos à terra e punhas então uma pulseira no braço. Uma tarde, à 
saída do trabalho, um rapaz teu conhecido convidava-te para um passeio. No 
outro dia, à mesma hora, ele estava à tua espera. Falavas-lhe da tua terra, 
ele contava-te que tinha uma irmã da tua idade. E continuavam a passear. 
Até que um dia, durante um passeio por locais mais afastados, ele exigia que 
lhe cedesses o teu corpo. 

— Porque nas pequenas vilas também se viola. 

Ou então tiravas um curso de dactilografia e arranjavas emprego na 
cidade. Não conhecias ninguém, a família recomendava-te que tivesses cui-
dado, e tu tinhas cuidado, embora vestisses à moda e usasses uma pulseira 
no braço. Moravas fora da cidade, num prédio igual a muitos outros, e tinhas 
que atravessar um terreno vago entre a última paragem de autocarro e a tua 
casa. No inverno era já noite quando regressavas. Numa dessas noites, um , 
desconhecido que te vira sair do autocarro seguiu-te pelo terreno vago e, 
antes que tivésses tempo de gritar, o teu corpo era agarrado por braços 
estranhos, colando-se uma boca à tua boca. 

— Porque nas grandes cidades também se viola. 

Mas talvez o dono de um desses automóveis de matrícula estrangeira 
que no verão vêm passar férias à tua aldeia tenha conseguido emprego para 
ti na França ou na Alemanha. Provavelmente, limpavas escritórios ou cui-
davas de crianças. Não conhecias a língua em que os teus companheiros 
falavam, estavas muito só, escrevias cartas para a terra e aos domingos cho-
ravas. Perdias-te nas ruas e no metropolitano. Eras cautelosa, mas perdias-
-te. Então, tudo te parecia irrisório: a atracção da cidade estrangeira, a língua 
que te esforçavas por aprender, a pulseira que passaste a usar no tornozelo 
para te pareceres com as raparigas de lá. Uma noite estavas tão cansada de te 
perder que pediste a alguém que te indicasse por onde devias seguir. O 
homem ofereceu-se para te acompanhar e, antes que te desses conta que 
seguiam caminho errado, estavas no meio de um bairro de prédios em cons-
trução, onde eras derrubada sob o peso de um corpo que te asfixiava. 

— Porque no estrangeiro também se viola. 

Se eu pudesse imaginar que tudo isto não passa de imaginação minha... 
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VÁRIA 

BRASIL: UMA VISÃO LIBERTÁRIA DAS 
ÚLTIMAS DÉCADAS 

por Edgar Rodrigues* 

A ideia chegou ao Brasil na cabeça dos anarquistas vindos de Portugal, 
da Espanha, da Itália, da Alemanha, da Suiça, da França, do Uruguai, da 
Argentina e da Rússia. 

Como ideia nova, o anarquismo contagiou estudiosos e operários, tornou-
-se movimento, acção, começou a contrariar costumes, a contestar hierar-
quias, a reclamar direitos, a lutar pela liberdade e pela igualdade económica, 
social, cultural e humana. 

Formou redutos de resistência, escolas e centros de cultura social, publi-
cou jornais, folhetos, revistas e desenvolveu um admirável intercâmbio ideo-
lógico. 

Os portugueses fixaram-se em maior quantidade no Rio de Janeiro, os 
espanhóis em Santos e no Rio, os italianos em São Paulo, os alemães no Rio 
Grande do Sul juntamente com os russos. 

No Sul, Frederico Knistedt e outros anarquistas alemães deixaram 
marcas inapagáveis. Os jornais anarquistas em idioma alemão marcaram 
época. 

Nesta região, a presença de militantes russos e seu intercâmbio ideo-
lógico com exilados na América do Norte, trouxe para o Brasil jornais em seu 
idioma. 

São dessa época: 
— União dos Trabalhadores Rurais Russos, de Getúlio Vargas, (antigo 

Erechim). Seu presidente chamava-se Sérgio Iltchenco, o secretário, Paulo 
Uchacoff, e o tesoureiro, Simão Poluboiarinoff. Contava com mais de 40 fi-
liados, todos camponeses, num raio de 40 a 50 quilómetros. Reuniam-se uma 
vez por mês; 

— União dos Trabalhadores Russos, de Porto Alegre. Esta tinha como 
presidente Niquista Jacobchenco; 

— União dos Trabalhadores Rurais Russos, de Guarani, Campinas e 

* Correspondente d'A Ideia no Brasil. 
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quista, que ofereceu um amplo sótão para abrigar a família acrata durante 
3 dias. 

Tal como em 1948, os debates ideológicos e os rumos traçados para pro-
pagar o anarquismo reflectiram segurança e maturidade doutrinária. 

É fruto deste Congresso a intensificação do intercâmbio de imprensa, 
de correspondência e de viagens de propaganda pelos estados do Brasil. 

No ano de 1959, a família anarquista do Brasil, volta a reunir-se em 
"Nossa Chácara", durante 4 dias (26, 27, 28 e 29 de Março), num convívio 
que recordamos com saudade. 

Foram tratados temas da maior importância libertária, como a imprensa 
anarquista, os Centros de Cultura, o Teatro Social, a troca de "Nossa Chá-
cara" por uma área de terra maior, a edição de livros e a distribuição de publi-
cações de outros países. 

Compareceram militantes de nacionalidades brasileiras, portuguesa, ita-
liana, espanhola, francesa e contou com a cobertura jornalística da revista 
O Cruzeiro, do Rio de Janeiro, que destacou dois profissionais para o local, 
permanecendo entre os anarquistas durante 4 dias, assistindo aos debates, 
comendo na mesma mesa com eles e dormindo nas habitações libertárias. 

Este Congresso foi amplamente divulgado pela revista O Cruzeiro e a 
rádio Tupi falou dele durante uma semana em sucessivos comunicados 
diários. 

Desde então realizam-se encontros periódicos de confraternização da 
família anarquista em "Nossa Chácara", e, com o fim desta, em "Nosso 
Sítio", no imenso Estado de São Paulo, em Penedo, ou também na Bahia e no 
Rio de Janeiro. 

O intercâmbio ideológico entre os militantes libertários do Brasil fun-
ciona satisfatoriamente por meio de correspondência, visitas, trocas de 
imprensa e os encontros periódicos. 

OS REDUTOS DE RESISTÊNCIA 

Em São Paulo, os anarquistas agruparam-se em volta do Centro de Cul-
tura Social e da "Nossa Chácara", resistindo à ditadura de Vargas. Pontos de 
encontros e de reuniões semanais, foram também sala de leituras, debates, 
conferências, cursos, redacção de jornais, laboratório de teatro social e 
biblioteca. 

A sua sede funcionava na Rua Rubino de Oliveira, no Brás. A partir de 
1964, começou a ser vigiado e acabou por encerrar as suas actividades. Os 
seus componentes passaram a desenvolver actividades doutrinárias em 
lugares "incertos e não sabidos" para escapar à perseguição policial-militar. 
A "Nossa Chácara" foi vendida para comprar um "Sítio" que proporcionasse 
melhores acomodações à família libertária. 
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sob a responsabilidade de José Oiticica. Estes dois órgãos libertários atraíram 
alguns jovens que começaram a publicar O Archote e depois Spartacus, 
ambos de curta duração. 

Em São Paulo reaparecia A Plebe, jornal fundado em 1917 por Edgard 
Leuenroth, mais de uma vez suspenso pelas autoridades. Tempos depois 
começou a publicar-se O Libertário e por fim Dealbar, sob a direcção de Pedro 
Catalo. 

Alexandre Pinto, português, refugiado em S. Paulo, lança a Acção Sin-
dical, jornal muito bem feito mas de pouca duração. 

No Rio Grande do Sul, publica-se O Protesto, também de vida efémera, 
e Venáncio Pastorini, escrevia, imprimia e distribuía manifestos. 

O processo contra os elementos libertários no Rio de Janeiro "acabou" 
temporariamente com a propaganda, mas as reuniões dos anarquistas con-
tinuaram, e repentinamente, começa, a publicar-se na Bahia O Inimigo do 
Rei (nesta data, feito em S. Paulo), com difusão a nível do Brasil. 

No Rio de Janeiro, o autor destas linhas concede uma entrevista ao Jor-
na/do Brasil, sob o título "O Anarquismo ao Alcance de Todos", ocupando 
duas páginas com considerações sobre o livro Anarquistas e Comunistas no 
Brasil, de J. F. Dulles, e durante mais de um mês, aquele jornal publicou 
réplicas e tréplicas em torno do anarquismo. 

Dir-se-ia que tinha início uma nova etapa para o anarquismo. 
Em São Paulo publica-se Autogestão, na Bahia Barbárie, no Rio de 

Janeiro funda-se a Editora Porta-Aberta e começam a aparecer teses de 
doutoramento abraçando temas libertários. 

OS LIVROS 

A publicação de obras de expressão anarquistas no Brasil, até 1964, creio 
que não ultrapassou as duas dezenas de títulos. Os militantes libertários 
devotaram-se a publicar folhetos, jornais e revistas e as editoras comerciais 
raramente lançavam obras de doutrina anarquista. 

Nos tempos áureos, o grosso das obras vinham de Portugal, da Espanha 
e Itália. Com  a ditadura nestes países e as "confiscações" policiais no Brasil, 
o alimento ideológico dos acratas desapareceu. 

Mas, como nada é definitivo, a carência produziu um novo ciclo libertário 
e apareceram: Cristo. O Maior dos Anarquistas, do Prof. Aníbal Vaz de Melo; 
As Ideias Absolutistas do Socialismo, de Rodolfo Rocker; A Doutrina Anar- 
quista ao Alcance de Todos, de José Oiticica (1." edição); O Anarquismo, de 
P. Kropotkine; O Amor Livre, de Charles Albert; Assim Cantava Um Cidadão 
do Mundo, de Roberto das Neves; Na Inquisição de Salazar, de E. Rodrigues. 

A formação da Editora Mundo Livre pelo Centro de Estudos José Oiti- 

cica, permite lançar, em 2." edição. A Doutrina Anarquista ao Alcance de 
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dois trabalhos sérios, dois veículos divulgadores da ideia libertária. 

Exibidos em cine-clubs, associações, museus, sindicatos e entidades 
recreativas do Brasil, estão ajudando a abrir o caminho para um novo ciclo do 

anarquismo. 

Em termos globais, a cultura de expressão libertária ampliou considera-

velmente seu campo de acção a partir de 1960, contagiou estudiosos e vai 

conquistando o seu lugar, abrindo o seu próprio espaço entre as demais 

correntes de pensamento. 
E. R. 



abdicar dos princípios imperialistas de que enferma, logo a seguir à segunda 
grande guerra, na Inglaterra, foi publicado um método que se destinava à 
divulgação e ensino do "Inglês Básico". 

De certa forma a ideia era aliciante, pois tornava ou pretendia tornar, a 
língua inglesa mais fácil. Todavia, os dados do problema da língua interna-
cional apresentados dessa maneira, não eram a solução que se pretendia. 
Teríamos a língua de um povo a impôr-se aos outros povos como interna-
cional, o que é inconcebível por ferir susceptibilidades, contrariar o direito, 
aliás legítimo, à expansão dos respectivos idiomas, e ser uma discriminação 
linguística. Vários foram os projectos deste género que se apresentaram à 
concorrência, procurando clientelas, não tendo faltado o "português básico". 
Como era de prever todos esses projectos caíram envolvidos num silêncio 
mortal. 

Dessa experiência resultou ser reforçada a certeza de que é realmente 
necessária uma língua internacional, mas linguisticamente neutral, ana-
cional, que seja de ninguém mas ao mesmo tempo igualmente de todos os 
homens sem distinção. 

Esta foi uma das facetas da grande visão humanista de Zamenhof ao 
criar o Esperanto, que mais tarde foi confirmada por estas suas palavras 
ditas no primeiro Congresso Universal de Esperanto realizado no ano de 1905 
em França, na cidade Boulogne-sur-Mer: 

"Hoje nos reunimos para mostrar ao mundo, por factos irrefutáveis, o 
que até agora ele não quis crer. Nós mostraremos ao mundo que a compre-
ensão recíproca entre pessoas de nacionalidades diferentes é perfeitamente 
conseguida, e que para isto não é necessário que um povo humilhe ou trague 
outro, que os muros entre os povos não são qualquer coisa de absolutamente 
necessário e eterno, e que a compreensão recíproca entre seres da mesma 
espécie nada tem de fantasia. 

Tomemos consciência da gravidade do dia de hoje, porque entre as hos-
pitaleiras muralhas de Boulogne-sur-Mer reúnem-se não franceses com 
ingleses, não russos com polacos, mas homens com homens". 

Àquela data já eram muitas as provas dadas pelo uso do Esperanto em 
todos os ramos de actividade. 

A aceitação, o acolhimento que o Esperanto encontrou em todos os 
extractos sociais da época, deram origem ao que pode chamar-se de popu-
lação esperantista, logo à nascença internacional. Entre as muitos apoiantes 
citarei apenas três nomes que nos são mais conhecidos: Pedro Kropotkine. 
Leão Tolstoi e Elisée Reclus. 

Algo de muito forte unia toda essa gente. Chamavam-lhe a "ideia inte-
rior", ao que hoje, passados os anos de romantismo, preferimos chamar-lhe 
o elo de solidariedade que é intrínseco da língua internacional. É indiferente 
o nome que se lhe dê, mas o que é fora de dúvida é que essa ideia faz com que 
o Esperanto não seja apenas um frio meio técnico de comunicação interna-
cional, mas também um forte instrumento de fraternidade universal. A ideia 
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"Fundamento de Esperanto". A conselho de Zamenhof, livremente consen-
tido por todos os esperantistas, o Fundamento permanecerá imutável para 
garantir a estabilidade necessária da língua. Apesar da severa invulnera-
bilidade do Fundamento, a língua tem total possibilidade de constantemente 
se enriquecer, melhorar as suas formas de expressão, tornar-se maleável, 
aperfeiçoar-se. O nível que a literatura esperanta já atingiu o confirma. 

Sumariamente damos a conhecer a estrutura do Esperanto. 
Tem um alfabeto composto de 28 letras, representando cada uma um só 

som e este correspondendo sempre à mesma letra. 
O acento tónico recai sempre sobre a penúltima sílaba. O número de 

sílabas é igual ao das vogais da palavra. 
Os substantivos terminam em O. Os adjectivos terminam em A. Os 

advérbios terminam em E. 
São seis as terminações dos verbos. 
Infinitivo Presente Passado Futuro Condicional Imperativo. 

AS 	IS 	OS 	US 
O complemento directo é indicado por N. 
Muitas são as associações e movimentos espalhados pelo mundo que, 

não sendo organizações esperantistas, usam o Esperanto nas suas relações 
internacionais. Outras são organizações internacionais de esperantistas asso-
ciados por profissões, com vista ao intercâmbio de conhecimentos, como por 
exemplo, os cientistas, médicos, professores, jornalistas, etc., possuindo 
cada grupo o seu órgão de imprensa próprio. Também algumas religiões 
agrupam internacionalmente os seus adeptos, para o que dispõem de gazetas. 
Os jovens dão o seu valioso contributo aos movimentos esperantistas em que 
estão integrados. 

Falo no plural porque depois de ter descrito algo sobre o movimento 
"neutral", vou dedicar algum espaço ao movimento dos trabalhadores espe-
rantistas, impulsionado em 1921 por ocasião do congresso fundador da 
S.A.T., que substituiu a associação "Liberiga Stelo". 

Dois motivos conduziram à fundação da S.A.T., que alguns traba-
lhadores esperantistas de Paris levaram a bom termo, entre os quais se des-
tacou a extraordinária figura de Eugénio Adam, conhecido e tendo-se tornado 
famoso sob o pseudónimo E. Lanti. O primeiro motivo foi nitidamente a 
situação de luta de classes que resultou da primeira grande guerra mundial 
e o despertar de movimentos revolucionários em diversos países europeus. 
O segundo motivo é de ordem filosófica, brotou de estudos realizados sobre o 
papel da língua na história da humanidade. 

Contudo pode dizer-se que a SAT nasceu do mesmo tronco que os demais 
movimentos esperantistas; que SAT é um fruto da árvore plantada pelo Dr. 
Zamenhof. SAT é fruto do Racionalismo e do Progresso. 

A estrutura da SAT está definida no n.° 1 dos seus estatutos, que tra-
duzo: "Sob o nome de "Sennacieca Asocio Tutmonda" (SAT) é fundada uma 
Associação, que tem por fim: a) fazer com que se utilize praticamente a 
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espanhola em curso, que utilizava o Esperanto na sua imprensa e rádio, proi-
biram não só as associações como o uso, ensino e divulgação da língua. Por 
isso, hoje, muitas pessoas julgam que o Esperanto morreu, por não ouvirem 
falar dele durante tantos anos. E o que é mais lamentável é que entre essas 
pessoas se encontram algumas com responsabilidades intelectuais, o que de 
certa maneira revela preguiça mental ou qualquer preconceito sobre o pro-
blema. O Esperanto com todo o seu ideal foi, durante muitos anos, como um 
fogo nas cinzas. Não morreu na convicção dos esperantistas, que se manti-
veram fieis ao princípio da solidariedade humana e sobreviveram aos tempos 
da ditadura confessada. 

Por essa época, sob pretextos diferentes e até contraditórios, os dita-
dores Salazar, Hitler e Estáline proibiram o Esperanto nos seus respectivos 
países, tendo sido particularmente criminosos os métodos adoptados. E neste 
sentido que alguns críticos têm razão ao afirmarem que a reacção tem ideia 
mais clara do valor revolucionário do Esperanto do que os trabalhadores para 
quem a língua oferece tantos benefícios, sendo já por si mesma uma reali-
zação do futuro. Bem entendido, o Esperanto é muito útil ao proletariado, 
mas nem por isso lhe devemos chamar a língua dos trabalhadores, porque 
nessa expressão há muito de discriminação. O Esperanto serve a todos e a 
tudo; se assim não fosse ele não serviria a ninguém e para nada. A situação 
do Esperanto em qualquer país revela o grau de liberdade que aí se goza. 

Depois do 25 de Abril, o movimento esperantista, embora "neutral", 
obteve algumas facilidades, entre as quais destacõ a emissão semanal de 
notícias, em onda curta na R.D.P.. Em consequência da última maioria parla-
mentar, foram canceladas essas emissões, que, aliás, tiveram considerável 
audiência em todo o mundo. 

Em virtude de os trabalhadores estarem muito preocupados com a es-
colha do partido político cujo líder lhes seja mais simpático, ou activando na 
sua militância, não se preocupam com um problema que não dá lucro e os 
obriga a estudar. Acresce ainda o velho hábito patológico de se deixar dirigir, 
não pensar por si, com independência, receando as responsabilidades dos 
seus actos livremente realizados. 

Temos outros sectores onde não há partidos políticos, mas ainda medram 
lamentáveis preconceitos, um inconsciente sentimento de nacionalismo e 
apego à língua "materna", não apercebendo que a usam porque a autoridade 
a impõe para melhor defesa do Estado. São contradições que um breve exame 
reprova, por ausência de racionalismo, e o tempo fará a sua destruição. 

O Esperanto no mundo actual tem muitas possibilidades porque é pre-
mente a necessidade duma língua igualmente para todos. Na época em que a 
imprensa, a rádio, televisão, cinema, telefone, telégrafo, aviação, etc. encur-
taram as distâncias na terra, o homem não será feliz enquanto se não compre-
enderem uns aos outros, porque fica insatisfeito um dos seus mais fortes 
impulsos, a fraternidade universal. Qualquer língua nacional não pode ser a 
solução. O Esperanto é a única saída e a contento de todos. Quando nacio- 

93 



que verdadeiramente é a língua universal Esperanto. E aqui estou convicto 
de que o Esperanto serve, não há melhor do que ele, para concretizarmos os 
nossos ideais. Todavia como esperantista sem dogmatismos, eu aceitarei 
outro projecto que se prove ter mais qualidades do que o Esperanto. 

Julho 1981 A. P. S. 

 

 

ESPERANTO 
110181111 INICHNIICIONEJ / 
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ciência do sujeito não adianta à sua libertação. Em verdade o único motor 
da história, que eu não nego dentro de uma pluralidade deles, não seria 
o sujeito, o homem, mas sim a luta de classes. 

É aqui que uma clivagem se pode definir não só entre os idealistas, 
como Hegel e Antero, e os marxistas, mas também entre os próprios anar-
quistas e marxistas. Desta clivagem nasceram não só duas ideias distintas 
de revolução social, como de horizonte político e social. De um lado uma 
revolução que por ser produto exclusivo das condições e do desenvol-
vimento das forças produtivas, produziria a teoria do Estado e da natureza 
política do mesmo (como forma de suprir a falta do homem na história), 
do outro uma revolução social que se problematizando a questão social, 
afirma com uma convicção espantosa o papel do homem e da sua cons-
ciência na história. E na transformação. 

Deste modo o anarquismo sempre encontrou um horizonte impossível 
que pretendeu tornar possível, esperança que a sua utopia fecundasse a 
história, e não que a história provasse apenas as suas ideias, como o mar-
xismo sempre pareceu pretender. Enquanto o marxismo pretendeu uma 
troca de poderes, e uma natureza diferente do estado (produto da teoria 
da luta de classes), o anarquismo pretendeu colocar decididamente o 
homem no centro da sua história, lutando assim por uma abolição defi-
nitiva e imediata das classes e da escravatura política do estado. 

Contudo não pretendo apropriar-me do anarquismo, como de um sis-
tema feito, que não possa sofrer diversas interpretações. Assim posso per-
feitamente reconhecer que haja anarquistas que se conciliem bastante 
mais com a teoria histórica marxista, sem que todavia me sinta preju-
dicado no que afirmo. O que realmente me interessa reconhecer, é que 
uma identificação entre os limites da objecção de consciência e os prin-
cípios anarquistas, é perfeitamente possível de fazer, na medida em que 
um e outro apostam na consciência do homem, como motor principal, ou 
pelo menos importante, da modificação das condições históricas alie-
nantes. A divisão social do trabalho. 

3. As relações entre violência e condições sociais alienanteS vão-se lenta-
mente deslindando num paralelo cada vez mais próximo, e numa única 
identidade até. 

Assim só a não-violência poderá dar ao objector de consciência, todo o 
sentido e todo o alcance social do seu acto. Só através de uma objecção, a 
que a não-violência empreste toda a sua moral e toda a sua verdade, ela 
tomará também um sentido realmente anárquico, que não multiplique e 
preserve as condições de um novo poder repressivo, violento e guerreiro. 

Junho 1981 	 A. C. F. 
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nos locais de trabalho e nas áreas residenciais apresentassem as suas alter-
nativas de luta sindical, pondo a nú todo o vazio da actuação dos actuais sin-
dicatos. Deste modo se iriam conquistando alguns trabalhadores para a Ideia 
do desmantelamento das actuais instituições, substituindo-as por outras onde 
Os trabalhadores não fossem apenas números trabalhados por computador, e 
passassem a ser indivíduos activos e empreendedores, participantes directos 
em todos os problemas da vida social. 

Ora como o sistema actual tece as suas raízes a nível mundial, de Oci-
dente a Oriente, também a nossa campanha de esclarecimento deve assumir 
igual extensão. O livro de Charles Levinson, com o título Vodka -Cola, dá-nos 
alguns exemplos do que acabamos de afirmar, quanto à teia de aranha em 
que nos envolvem a todos, num refinamento de opressão e de exploração, 
mais ou menos subtil. Se não, vejamos: diz o autor na página 327: "Há uma 
força que se antepõe ao desejo, à vontade e às decisões de qualquer governo 
ou classe hostil, e essa força são as relações económicas mundiais" (Wladimir 
Ilich Lénine). Página 356: "O banco Árabe da Líbia também participou no 
Impresit, Holding da Fiat. Com  que fim? Financiar numerosos projectos da 

"racista e colonialista União Sul Africana". Página 381: "Empresas comer-
ciais e financeiras do P.C.P.F.: Jean-Baptiste Doumeng, que gosta de se  , 

definir como o comunista mais rico do mundo — duas colunas de empresas, 
controla 39 editoriais, 25 tipografias e 32 livrarias". Página 402: "A propa-
gação no Ocidente da nova doutrina segundo a qual a indústria e a economia 
modernas só se podem desenvolver no seio de um sistema estatal e auto-
ritário, baseado na planificação tecnológica competente a coberto da in-
fluência turbulenta e desequilibradora de um excesso de democracia". E 

" chegam as citações para demonstrar com toda a clareza o énvolvemento de  
interesses que ligam todos os governos de todos os países na mesma rapi-
nação dos produtores. Se a teia de aranha que nos envolve se estende a todo o 
mundo, também a nossa acção deve tomar o mesmo rumo, exigindo toda a 
nossa tenacidade e perseverança. 

A Revolução de Espanha demonstrou duas coisas. A primeira foi a capa-
cidade renovadora, derrubando velhas instituições e substituindo-as por ins-
tituições novas. Teve contra ela o mundo inteiro. Alguns pela indiferença, 
pois não lhes interessava o que em Espanha a Revolução estava a parturejar 
com muita luta e dor, com inteligência e força criadora de todos os anar-
quistas. Os outros, fascistas e ditos comunistas, intervindo directamente, 
cada um a seu modo, por todos os meios, massacres e fuzilamentos, com tudo 
quanto pudesse contribuir para esmagar a Revolução nascente. 

Já alguém disse que a Revolução Social já começou ontem, continua hoje 
e continuará amanhã. Todos e cada um de nós pode fazer algo no sentido de 
retirar a todas as estruturas de opressão e de exploração capitalista o que elas 
apresentem como de valimento, mas que o não é. Para isso, devemos declarar 
o boicote a tudo quanto não seja necessário para uma vida racional, não nos 
deixando influenciar pela indústria publicitária, como por exemplo: 
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BIOGRAFIAS: 

JOSÉ CEBOLA 

José Sebastião Cebola nasceu em 37 de Outubro de 1877 e faleceu em 
20 de Dezembro de 1920. Era filho de José Maria Cebola, natural da freguesia 
de N. S. de Machede e de Joana Augusta da Silva, natural da freguesia da 
Sé de Évora. Quando passou pela idade escolar, aprendeu a ler e a escrever 
porque seu pai, apesar de morar no campo, mandou-o à escola da cidade. Em 
10 de Dezembro de 1897 assentou praça em cavalaria 5 passando à reserva no 
mesmo dia e no mesmo mês de 1899. Durante o tempo que esteve no serviço 
militar, José Sebastião Cebola nunca aceitou dinheiro de seus pais, pois além 
de pobres tinham 15 filhos, 11 do sexo masculino e 4 do sexo feminino, sendo 
ele, de todos, o mais velho. O nosso bom camarada passou também pelas 
ideias políticas republicanas, mas cedo passou para o campo da organização 
operária onde se manteve até à morte como sindicalista-revolucionário. 
Quando em fins de 1910 os trabalhadores rurais de Évora começaram a fazer 
propaganda das ideias associativas, ele foi dos primeiros a querer ser sócio da 

respectiva associação. 
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J.-M. GUYAU 

Jean Marie Guyau nasceu em Lavai, noroeste da França, a 28 de Outubro 
de 1854. Foi sua mãe quem o guiou nos primeiros estudos: era ela, sob o 
pseudónimo de G. Bruno, a autora de alguns livros que foram a delícia de 
várias gerações infantis. Casada mais tarde com o filósofo Fouillée, dirigiu 
este os estudos clássicos do enteado. 

Licenciado em letras aos 17 anos, Guyau foi aos 19 coroado num con-
curso da Academia das ciências morais por uma memória sobre a moral uti-
litária desde Epicuro até à escola inglesa contemporânea. No ano seguinte 
foi encarregado do curso de filosofia no Liceu Condorcet, lugar que ele aban-
donou em virtude da sua débil saúde, consagrando-se então às suas obras: 
Versos dum filósofo, Educação e hereditariedade, Os problemas da estética 
contemporânea, A irreligião do futuro, Esboço duma moral sem obrigação 
nem sanção etc., livros que alcançaram largo êxito e foram vertidos para as 
principais línguas. 

Em Menton, por ocasião do terramoto de 1888, Guyau, sempre de saúde 
precária, contraiu um resfriamento que degenerou em tísica. Morreu na 
sexta-feira santa, 31 de Março de 1888, isto é, com 33 anos e 5 meses apenas. 
Na sua sepultura foram gravadas estas palavras que ele próprio escrevera 
num dos seus livros: 

"O que verdadeiramente viveu uma vez reviverá, o que parece morrer 
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POESIA 	 NI DIEU NI MAITRE 

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

La cigarette sans cravate 
Qu'on fume à l'aube démocrate 
Et le remords des cou-de-jatte 
Avec la peur qui tend la patte 
Le ministère de ce prêtre 
El la pitié à la fenêtre 
Et le client qui n'a peut-être 
NI DIEU NI MAITRE 

Le fardeau blême qu'on emballe 
Comme un paquet vers les étoiles 
Qui tombent froides sur la dalle 
Et cette rose sans pétale 
Cet avocat à la serviette 
Cette aube qui met la voilette 
Pour des larmes qui n'ont peut-être 
NI DIEU NI MAITRE 

Ces bois que l'on dit de justice 
Et qui poussent dans les supplices 
Et pour meubler le Sacrifice 
Avec le sapin de serviçe 
Cette procédure qui guette 
Ceux que la Société rejette 
Sous prétexte qu'ils n'ont peut-être 
NI DIEU NI MAITRE 

Cette parole d'Evangile 
Qui fait plier les imbéciles 
Et qui met dans l'horreur civile 
De la noblesse et puis du style 
Ce cri qui n'a pas la rosette 
Cette parole de profhète 
Je la revendique et vous souhaite 
NI DIEU NI MAITRE 
NI DIEU NI MAITRE 

LÉO FERRÉ 
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Litoral deste corpo tão depois de tanto para sempre 
demasiado batido pelo vento além de toda a esperança 
enfim liberto do princípio ao fim do mundo 
até que tudo seja a metáfora de tudo e tu plenitude 
ressurreição em fruto do ser mais único do teu ser 

Nem de outro modo o tempo leva se nos leva 
connosco tudo o que nos imagina ou inicia 
— na penumbra das horas talvez o som de um sino 
na solidão do céu do estio a cal da torre de uma igreja 
toda a noite de um país estranhamente denso entre os teus dedos 
Tecelã pela própria tapeçaria suscitada 
esplendor dos motivos da aventura 
a cada instante transbordando do destino 

Nada passou ou nada fica para trás — nenhum vazio 
no longânime espaço do caminho entre os teus passos 
E ar ao despertar 
ar — de novo ar — entre o teu corpo e o teu corpo e este corpo 
no vento adormecido devagar 

Miguel Serras Pereira 
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socialismo do século passado, desenvolvimentista, em que a sua lógica seria 
trabalhar e produzir ainda mais que sob um capitalismo destinado a bloquear 
as forças produtivas. 

Contudo se o momento hoje privilegia essas esperanças que acalentam 
por fim um ambicionado projecto de sociedade, socialista e autogestionário 
(o capital, enquanto não tender ao seu desaparecimento, tal como a nata-
lidade ou os recursos naturais, não se poderá desenvolver nem delapidar mas 
apenas adquirir um equilíbrio na sua própria autogestão), privilegia também 
urna saída possível para um capital disposto a ter em conta os limites do cres-
cimento. Assim a possibilidade de uni capitalismo pós-industrial não está de 
modo nenhum afastado, na medida em que é perfeitamente possível uni 
investimento em sectores imateriais, que tenham em conta os limites do cres-
cimento actual, que por ironia seriam precisamente os sectores da des-
poluição dos ares, das águas e .dos solos, onde é afinal possível um largo 
investimento futuro. Esse primeiro mundo encarregar-se-ia de industrializar 
o terceiro, e de despoluir o primeiro, o seu, que por sua vez seria consti-
tuído inteiramente por técnicos e burocratas, gestores da indústria e dos 
operadores (operários?) do terceiro mundo encarregados da produção. Eis um 
panorama possível, mas todavia crítico, na medida em que soluciona parcial-
mente certos aspectos da crise. 

Finalmente a gestão do poder é posta nos termos em que o Maio francês 
o tinha posto, fazia na altura ainda pouco tempo: como uma questão quoti-
diana e pós-partidária. De facto, em 1978 na nova versão do livro a questão 
do poder aparece centrada ¡á não em Sartre ou nos ex-militantes da Gauche 
Prolétarienne, mas no movimento cooperativo, autogestionário e não-violento 
dos Estados Unidos pós-Watergate. O que é simplesmente, não uma cli-
vagem, mas uma mais nítida opção pelo poder comunitário, autogestionário, 
que afaste definitivamente o horror e a tristeza de um horizonte tecno-
-burocrático. 

António C. Franco 
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Desde 1976, e como realizações culturais fl .-WS' iriipõritantes, o Centro 
organizou: 

— Conferência internacional de estudos bakuninianos (Set. 1976). 
— Seminário sobre "mass medi a e comunicação libertária" (Jan.  1978). 
— Conferência internacional de estudos sobre as novas classes diri-

gentes (Março 1978). 
—Jornada de estudos sobre Armando Borghi (Nov. 1978). 
— Conferência internacional de estudos sobre a autogestão (Set. 1979). 
— Seminário sobre "anarquismo e direito" (Fev. 1980). 
— Seminário sobre "Instituições e imaginário social" (Maio 1980). 
— Seminário sobre "anarquismo e ética" (Set. 1980). 
— Conferência sobre a actualidade de Kropotkine (Março 1981). 
— Seminário sobre "A ecologia da liberdade" (Abril 1981). 
— Seminário sobre "os fundamentos do pensamento anarquista" 

(Maio 1981). 
— Conferência internacional de estudos sobre a função da utopia (Set. 

1981). 
— Seminário sobre "economia e sociedade" (Nov. 1981). 

Por outro lado, a actividade editorial propriamente dita é assumida pelas 
EDIZIONI ANTISTATO, que contam no seu catálogo com os seguintes títulos: 
• L. Mercier Vega: La pratica dell'utopia, cinque saggi sull'anarchismo ieri, 

oggi e domani 	 4000 lire 
• M. Bakunin: Libertà eguaglianza rivoluzione. scritti scelti dei grande 

rivoluzionario anarchico 	 6000 tire 
• A AVV: Bakunin cent'anni dopo. atti dei convegno internazionale di studi 

bakuniniani 	 7500 I ire 
• AAVV: I nuovi padroni. atti dei convegno internazionale di studi sulla 

tecnoburocrazia 	 8000 tire 
• Paul Avrich: L'altra anima deita rivoluzione. storia dei movimento anarçhico 

russo 	 p000 tire 
• José Peirats: La C.N.T. nella rivoluzione espagnola, la pid completa e documentata 

storia dell'anarcosindicalismo iberico - 4 vol. 	 14000 tire 
• C. Semprun Maura: Rivoluzione e contro -rivoluzione in Catalogna. anarchici 

contro stalinisti. proletariato contro burocrazia. autogestione contro stato 	5000 tire 
• Colin Ward: Anarchia come organizzazione, l'anarchismo interpretato come una 

teoria dell'organizzazione sociale 	 4000 tire 
• L. Mercier Vega: Azione diretta e autogestione operaia, anarcosindicalismo e 

sindicalismo rivoluzionario tra passato e futuro 	 2500 tire 
• Sirnon Leys: Gil abiti nuovi dei Presidente Mao, cronaca dissacrante deita 

rivoluzione culturale cinese 	 6000 tire 
• René Lourau: Lo stato incosciente, analisi delle istituzioni e dell'immaginario 

sociale 	 6000 tire 
• F. Santin ' E. Fraccaro: La rivoiuzione volontatia, biografia per immagini 

di Errieo Malatesta 	 13000 lire 
• Franco Piludu: Segno libero, manuale teorico-pratico di grafica povera 	16000 lire 
• ,loel Spring: L'educazione libertaria, l'a b c delia teoria e delia pratica 

pedagogica antiautoritaria 	 4000 lire 
• 1. Mereier Vega: La rivoluzione dl stato, l'ascesa di una nuova classe dirigente 

in america latina 	 6000 lire 
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MISCELÂNEA 

NO ÚLTIMO SEMESTRE, A IDEIA: 

• Enviou mensagem de saudações ao Congresso da Federação Anarquista de 
Língua Francesa, em princípios de Junho do corrente ano. 

• Distribuiu em 7 de Julho de 1981 um comunicado à imprensa sobre o pro-
blema do desarmamento, o qual foi praticamente silenciado. Apenas o 
nosso amigo Voz Anarquista o publicou na íntegra. 

• Foi entrevistada pela estação de rádio RDP-1, no programa "Ecologia em 
Diálogo", de Afonso Cautela, em 9 de Julho de 81. 

• Enviou carta a O Jornal, em 6/9/81, protestando contra o epíteto de "anar-
quista" dado à organização alemã RAF, sem obter qualquer rectificação 
por parte daquele órgão noticioso. 

• Passou a ter um belo painel mural, dé anúncio, em Belém, na avenida mar-
ginal. 

ESPERANTO 

Publicámos no último verão, como suplemento ao n.° 20-21, uma folha 
volante contendo as principais regras da língua internacional Esperanto. É 
um trabalho do nosso colaborador Alberto Pedro da Silva e estamos prontos 
a ceder gratuitamente as quantidades que nos forem solícitas. Contudo, os 
assinantes d'A Ideia têm direito ao seu automático recebimento. 

LEIRIA 

De Leiria, o verão trouxe boas notícias: o jovem José Tavares, de quem 
falámos no nosso último número, saiu em liberdade_ provisória, aguardando 
agora o julgamento pelo seu envolvimento num "crime de natureza política". 
Esperemos que a prometida amnistia para este tipo de casos não venha 
apenas a ser aplicada para alguns, para os "filhos rebeldes das boas famílias 
portuguesas". 

Também recebemos o n." 13 da publicação Revolta, daquela cidade, ulti-
mamente saída com bastante irregularidade. Apesar das nossas discor-
dâncias sobre certos pontos, saudamos a sua reaparição. 
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FRANÇA 

Que coisas importantes se estão a passar em França, ninguém por certo 
duvidará. Entre os aplausos e as vociferações, os cepticismos e os ódios, 
registemos apenas a atitude tomada pelos nossos amigos do jornal Le Re-
fractaire que publicaram um cartaz onde um preso reclama: "As algemas, sr. 
Presidente. É incómodo, para vos aplaudir", e onde se lê o texto seguinte, 
assinado pela sua legendária directora, May Picqueray: 

Senhor Presidente. 

Quando da vossa campanha eleitoral, vós fizestes numerosas promessas que certa-
mente ireis procurar cumprir. 

Nós chamamos especialmente a vossa atenção para os milhares de jovens que apo-

dressem nas nossas prisões democráticas em virtude das suas opiniões: 
Os objectores de consciência, que viram recusado o seu pedido do estatuto; 
Os que rejeitaram o decreto de Brégançon, ficando privados dos seus mais elementares 

direitos de cidadãos; 
Os que, no exército, se chocaram com as maneiras de certos chefes; 

Os que, não podendo aceitar a disciplina militar, abandonaram o exército e foram cair 
na prisão; 

Os que devolveram as suas cadernetas militares e por isso foram despedidos dos seus 

empregos; 
Os refractários e os desertores; 
Os que se levantaram contra atitudes racistas ou protestaram contra os ensaios nu-

cleares; 
Os jovens detidos por pequenos delitos e que a prisão degrada; 

Os corsos, bretãos. antilheses, taitianos... Os imigrados perseguidos e expulsos... 
Finalmente, para todos aqueles que sofrem e suportam o horror das Células de Alta 

Segurança. 
Para todos reclamamos a AMNISTIA. a AMNISTIA TOTAL. 
No início deste septenato e para marcar o feliz acontecimento, solicitamo-vos, senhor 

Presidente, que faccis esse gesto humanitário: AMNISTIAR e devolver às suas famílias, 
à VIDA, estes seres privados de liberdade. Nós contamos convosco. 



PETIÇÃO 

Um grupo de pessoas, entre as quais se contavam vários libertários, 
fez há meses entrega de um abaixo-assinado à Assembleia da República 
onde, nomeadamente, se reclamava que a próxima revisão constitucional eli-
minasse a obrigatoriedade do serviço militar, abolisse o monopólio legislativo 
dos órgãos de soberania e o partidário na gestão municipal, despenalizasse  o 
direito ao corpo (aborto, suicido, etc.), eliminasse o foro de justiça militar  e 
mais alguns outros aspectos dizendo respeito aos direitos imediatos dos 
cidadãos. 

ROBERTO DAS NEVES 

A 30 de Setembro último, os telex das agências noticiosas traziam  a 
notícia do falecimento de Roberto das Neves, anarquista português há muito 
exilado no Brasil. Esperantista, naturista, humanista, poliglota, homem de 
cultura excepcional, o professor Roberto das Neves foi um anarquista de ines-
quecível perfil, que merece ser mais bem conhecido entre nós. 

ENCONTRO ECOLÓGICO DAS CALDAS DA RAINHA 

A 10 e 11 de Outubro pp., teve lugar o 2.° encontro ibérico sobre minas 
de urânio. Serviu também para tentar relançar a coordenação ecológica  e 
anti-nuclear no nosso país, tendo em vista 1982 e o caso urgente de Sayago 
e do Alto Douro face aos projectos dos tecnocratas nuclearistas. 

B.R.A 

Uma reunião de elementos anarquistas em Coimbra resolveu incentivar 
o relacionamento e a propaganda libertárias, nomeadamente através da 
publicação de um Boletim de Relações Anarquistas, que ficou por agora  a 
cargo do Ateneu Libertário de Leiria. 

RÁDIO LIBERTÁRIA 

Emite em Paris, para a cidade e arredores, desde o Verão, esta emissora 
da Federação Anarquista francesa, que se segue a três experiências, ilega-
lizadas e perseguidas pelo anterior governo. Agora, transmite todos os dias, 
excepto aos domingos, das 18 às 22 h., em 89,6 MHz — EM. Uma voz sem 
dono. 
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RESUMO 

La nuna numero de "A Ideia" enhavas artikolojn de Maurice Joyeux kaj João Freire pri 
la proksima estonto de l'anarkismo, same kiel tekston de Eugène Enriquez pri la internigitaj 
formoj de surpremado. 

Alifianke, diversaj kontribuajoj pritraktas la kamparanan regionon apud rivero Tafio, el 
kiuj ni elstarigas artikolon pri ia unuaj luktoj de la kamplaboristoj e Evora, post ia unua res-
publiko je la jaro 1910-a, verkita de tiutempa luktanto. 

Krome, tekstoj pri Esperanto, Brazilio, rakontoj pri seksperfortoj, pacifismo, ktp. kom-
pletigas Cl tiun duoblan numeron koncernanta la someron-ãutunon 1981-a. 

RÉSUMÉ 

Ce numéro d'A Ideia comprend des articles de Maurice Joyeux et João Freire sur le 
proche avcnir de l'anarchisme et encore un texte de Eugène Enriquei sur les formes inté-
riorisées de la répression. 

Par ailleurs, d'autres contributions se rapportent à la région rurale voisine du Tage, 
parmi lesquelles nous attirons l'attention sur l'article sur les premières luttes des travail-
leurs agricoles d'Evora, après Ia république en 1910, écrit par un militant de l'époque 
encore vivant. 

Des textes sur l'Esperanto, le Brésil. histoires de violation, pacifisme, etc., complètent 
ce numéro double qui se rapporte à l'été-automne 1981. 

SUMMARY 

This number of A Ideia includes articles by Maurice Joyeux and João Freire about the 
near future of anarchism as well as the text by Eugène Enriquez on the internalized ways 
of repression • 

On the other hand, there are contributions about the rural region adjoining the river 
Tejo. From those texts we enhance the one about the first fights of the agricultural workers 
from Évora affer the republic in 1910, written by a militant of the time, who is still ative. 

This double number. of Summer— Autumn 1981, is completed with texts on Esperanto, 
Brasil. rape stories, pacifísm, etc. 

Destacar e enviar, sob envelope ou colado num postal, para: 

A IDEIA 

Apartado 3122 
1303 Lisboa Codex 



PLATAFORMA EDITORIAL 

A convicção de que: o mundo actual caminha inexoravelmente para 
formas cada vez mais impiedosas e subtis de sujeição dos indivíduos, para a 
degradação acelerada da convivência social e do meio natural; e de que a 
oposição contemporânea capitalismo privado/socialismo estatal é, mais do 
que nunca, uma falsa alternativa, pois não passam de dois modelos de gestão 
de uma mesma lógica económica e social, através de métodos de dominação 
política semelhantes — torna mais urgente a vontade de compreender a rea-
lidade social e de nela agir no sentido de soluções libertárias. 

Tal é o sentido da existência de Aldeia. 

• A Ideia, revista de cultura e pensamento anarquista, é uma publicação 
periódica de carácter doutrinário ou ideológico, guiada por ideais de liber-
dade e solidariedade humanas. 

• A revista procurará reflectir sobre os mais variados temas contemporâneos: 
sociais, ecológicos, culturais, económicos, políticos, locais e internacionais; 
bem como contribuir para a investigação histórica sobre o anarquismo. 

• A orientação geral do periódico compete, colectivamente, àqueles que mais 
directamente contribuem para a sua elaboração: colectivo coordenador, 
colaboradores e correspondentes. 

• A revista acolhe colaboração escrita de pessoas que, mesmo não se consi-
derando elas próprias anarquistas, tratem as suas matérias numa óptica 
predominantemente libertária. 

• A decisão sobre a publicação de artigos, arranjo gráfico, etc., cabe ao 
colectivo coordenador. Os originais recebidos e não publicados serão devol-
' , idos aos seus autores, com a devida justificação. 

• A responsabilidade do conteúdo dos artigos assinados compete exclu-
sivamente aos seus autores. Dos escritos porventura não assinados res-
pwide, por força da lei, o director. 

• A publicação da revista não tem qualquer intuito lucrativo. Os preços de 
venda e assinatura cobrirão apenas os encargos. Para além das contri-
buições monetárias do colectivo editor agradece-se toda a ajuda financeira 
dos leitores e simpatizantes. As contas de exploração da revista serão 
publicadas anualmente. 
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