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Perdemos as ilustrações permitidas pelo offset, mas passaremos a 
inserir regularmente um desenho original de artista, em impressão extra-
-texto. Diminuímos um pouco a dimensão do texto, mas esperamos poder 
ganhar no conteúdo. Em resumo: menor ((exuberancia)), maior despoja-
mento e rigor; menor quantidade, melhor qualidade, maior variedade (te 
temas e colaborações; maior regularidade também, no seu aparecimento 
nos escaparates dos livreiros. Veremos se ((a intendência segue», isto é, se o 
número de leitores-compradores nos garante a viabilidade económica. E. 
como temos feito desde o inicio, sempre fazendo ligeiras correcções de tra-
jectória, para não perder o rumo: veja-se a nova plataforma editorial, mais 
mais uma vez reformada, mas não subvertida. 

Há precisamente cem anos, inaugurava-se com pompa a estátua da 
Liberdade em Nova Iorque, como com espectáculo foi agora assinalada a 
efem.érkle. No mesmo momento, o russo Kropótkin, príncipe de nascimen-
to e rebelde pela história da vida, exilado em Londres, publicava o pri-
meiro número de um jornal, Freedom, que é hoje o decano da imprensa 
anarquista mundial. Entre os termos Liberty (o da estátua) e freedom 
(o do jornal) as coincidências do conceito de liberdade são provavelmen-
te maiores do que as suas diferenças. Mas estas existem. E é talvez com 
esta chave que se possa penetrar no enigma desta sobreposição de datas e 
de nomes. À liberdade ((burguesa)) do comércio e dos direitos cívicos qui -
seram provavelmente Kropótkin e os seus amigos fazer acrescentar aque-
les aspectos que as classes dominantes de então procuravam evitar: a liber-
dade sim, porém no interior de um sistema de aproximativa mas real igual-
dade de condições sociais, de capacidades políticas e de possibilidades de 
fruições culturais. 

Esta capacidade teórica de estar dentro mas, simultaneamente, mais 
além - que é, no fundo, uma capacidade crítka que supera os termos tra-
dicionais da oposição de contrários (e. mais em particular, da dialéctica 
marxista) - é talvez a lição mais pertinente que possamos tirar para os 
dias de hoje deste constante contraponto de referências ao passado e de 
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comparações históricas, que todos acabamos por fazer, neste caso referin-
do-nos ao anarquismo kropotkiano de final do século. 

É uma posição difícil aquela que, de modo mais ou menos implícito 
mas nem por isso menos perceptível, esta revista tem vindo a assumir com 
o correr dos anos. Também nós procuramos situar-nos simultaneamente 
dentro e fora da sociedade aberta e relativamente pluralista em que vive-
mos, o que é sensivelmente diferente de uma posição voluntariamente 
marginal. Mesmo se em termos políticos a nossa acção é praticamente 
nula, julgamos que o mesmo não acontece em termos sociais e culturais, 
terrenos onde os efeitos são sempre mais complexos e os tempos dilatados. 
Consideramo-nos parte integrante desta sociedade no que toca às possibili-
dades de escolha (isto é, de liberdade concreta) já existentes e à sua já 
importante distribuição para todo o corpo social (ou seja, as condições de 

justiça e igualdade de que, por exemplo, careciam as sociedades indus-
triais do século XIX e primeira metade do actual). E ao dizermos ((parte 

integrante)) temos de reconhecer que isso implica uma certa defesa dessa 
mesma sociedade, se não quisermos, pura e simplesmente, sofismar. Mas, 
no mesmo movimento, consideramo-nos críticos severos desta sociedade por 
todos os aspectos de insuficiência ainda patentes, quer no que toca ao do-

mínio da liberdade, quer na sua efectiva acessibilidade a cada um dos indi-
víduos concretos, os quais continuam sendo a nossa principal referência 
ideológica. Por outro lado, temos também de ser observadores preocupados 
perante certos efeitos não-desejados deste modelo de desenvolvimento so-

cial (o nuclear, a militarização, a poluição, etc.), tanto como com o tipo 
de desenvolvimento a que está sujeita a parte mais numerosa da popula-
ção do nosso planeta, sem nos deixarmos nunca cair em posições contem-

porizadoras ou funcionais para com os projectos propriamente totalitá-
rios que por aí existem. 

No presente número d'A Ideia, incluímos uma colaboração do poeta 
beat americano Lawrence Ferlinghetti - o qual considera Reagan como 
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pouco menos que um louco e uru criminoso - e, noutro plano, esboçam-
-se conceitos tendentes a configurar as premissas de um direito anarquista. 
A nossa aposta é a de que o direito ao sonho possa coexistir - embora em 
tensão interna permanente - com o realismo político e com a observação 
científica do social. 

O campo político-jurídico pode servir de teste privilegiado para este 
projecto. Veja-se, por comparação, o modo de funcionamento institucional 
da CEE uma verdadeira federação inter-estados - em relação aos USA 
-. neste caso, unia ((falsa federação)) -, ao Japão ou à União Soviética, 
seus parceiros-adversários do sistema mundial mas que beneficiam, todos 
eles, de modos de funcionamento institucional unitários. Á ((libertaria)) CEE 
parece em bem pior postura do que qualquer dos seus interlocutores ((auto-
ritários)). Se fôssemos para outras áreas, como por exemplo para o pro-
blema da infracção da regra e da reparação - quem deve julgar um acto 
infractor: o seu autor ou quem lhe sofre as consequências? -, igualmente 
depararíamos com problemas de difícil resolução a partir da sensibilização 
e do corpo conceptual não-autoritário a que os anarquistas tradicional-
mente fazem referência. Por isso, nos próximos números iremos dedicar 
um certo espaço ao tratamento teórico de questões como a ((ordem anar-
quista)), o poder e a autoridade, o indivíduo e a comunidade, e outras, 
sem que com isto estejamos a fazer uma recentragem temática sobre o anar-
quismo - e muito menos o anarquismo histórico -, nem a regredir no plu-
ralismo de orientações e sensibilidades que têm marcado a última fase 
desta revista. 

A Ideia coloca mais questões do que as que resolve. A sua ligação 
afectiva ao velho anarquismo, romântico e popular, não a inibe de ser um 
aguilhão intelectual contra os fanatismos de seitas que são incapazes de 
enfrentar os problemas do mundo onde vivem. Sabemos que a nossa posi-
ção envolve riscos de outros conformismos, mas ela é o resultado da busca 
experimental e incessante de um caminho. Nesse sentido, somos totalmen-
te independentes e livres. Mais do que uma revista de cultura libertária, 
A Ideia pretende ser uma revista libertária de cultura. 



George Woodcock 

Paul Goodman: o anarquista 
como conservador 

O anarquismo tem sido descrito algumas vezes, especial-
mente pelos marxistas, como uma doutrina regressiva; como os 
anarquistas nunca aceitaram a necessidade desejável do progres-
so, a crítica justifica-se ainda que reconhecê-lo não signifique 
admitir o anarquismo como a-histórico. Significa que o anar-
quista se move na história de um modo diferente dos liberais 
ou dos socialistas, que sempre preferiram pensar que o futuro 
necessariamente promete o melhor. Significa que, onde o mar-
xista (por exemplo) parece destinado a levar a um grau superior 
de eficiência a racionalização do controlo humano sobre o 
mundo material atingido pelo capitalismo e pelo Estado-Nação, 
o anarquista permanece à margem, criticando esses mesmos con-
ceitos de eficiência e racionalização, quando derivam apenas de 
uma consideração de factores económicos. O anarquismo reco-
nhece a perigosa importância do elemento psicológico que actua 
no desenvolvimento das instituições humanas, cujos perigos 
foram melhor definidos pelo arguto observador das sociedades 
políticas, Lord Acton, no famoso aforismo ((O poder tende a 
corromper, e o poder absoluto corrompe completamente)). Os 
anarquistas sempre consideraram como a grande falha da social-
-democracia a sua suposição de que, mediante o uso do poder 
transferido de uma elite a outra, as instituições coercivas podem 
ser dissolvidas - O Estado, tal como Engels o proclamou, pode 
enfraquecer, paradoxalmente, sob a ditadura de uma das suas 
classes, o proletariado. Os anarquistas têm reconhecido - e a 
história dos países socialistas parece dar-lhes razão - que o uso 
do poder apenas alimenta o desejo de poder. 

É porque os anarquistas nunca foram capazes de aceitar as 
políticas dominadas pelo poder do mundo em que vivem, que 
tantas vezes - de Gerard Winstaley a Paul Goodman - pareceram 
assumir uma postura semelhante à posição lendária do túmulo 
de Maomé, suspenso entre duas pedras-imanes na sagrada Meca. 
Torna-se muito fácil considerar os imanes anarquistas como um 



futuro idealizado, ao qual aspiram sem grande convicção, e um 
passado ideal, que olham com uma saudade frustrada. 

Mas a situação é menos simples do que isso, uma vez que os 
anarquistas mais perspicazes acreditam realmente que não temos 
de nos voltar para o futuro ou para o passado mas que, em qual-
quer sociedade, existem realmente doi, tipos de presente, entre 
os quais é necessário escolher. Um é o presente institucional, o 
das estruturas autoritárias sob as quais vivemos e que atomizam 
a sociedade e alienam os indivíduos pelo enfraquecimento do 
sentido da responsabilidade social, inacto a qualquer pessoa. 
Pois, corno já anteriormente afirmei: 

Todos os anarquistas, creio eu, aceitariam a afirmação de que o 
homem naturalmente contém em si todos os atributos que o tornam capaz 
de viver em liberdade e na concórdia social. Podem não acreditar que 
• homem é naturalmente bom, mas podem acreditar ardentemente que 
• homem é naturalmente social... E não apenas o homem é natural-
mente social, argumentam os anarquistas, como a tendência para viver 
em sociedade nasceu nele à medida que emergiu do mundo animal. 
A sociedade existia antes do homem, e uma sociedade vivendo e cres-
cendo livremente seria de facto uma sociedade natural (in Anarchisrn). 

Voltamos assim ao segundo presente anarquista. Pois, como 
os pensadores anarquistas de Kropotkin em diante sempre argu. 
mentaram, as instituições do poder nunca eliminaram comple-
tamente a natural inclinação do homem para cooperar; se o 
tivessem feito, o pesadelo de 1984 de George Orwell ter-se-ia 
concretizado. De facto, é porque os homens mantêm a sua ma-
neira de ser benigna, de cooperação livre e natural, paralela-
mente à maneira maligna do Estado, que a sociedade continua 
a existir como um meio humano suportável. Tal como Colin 
Ward escreveu num dos mais importantes trabalhos teóricos 
sobre o assunto: 

Uma sociedade anarquista, uma sociedade que se organiza sem 
autoridade, é sempre, na sua existência, como uma semente sob a neve, 
enterrada sob o peso do estado e da sua burocracia, do capitalismo e dos 
seus desperdícios, do nacionalismo e das suas lealdades suicidas, das dife-
renças religiosas e do seu separatismo religioso (Anarchy iii Action). 

O que o anarquista procura fazer, de acordo com este ponto 
de vista, não é destruir a actual ordem política para que ela 
possa ser substituída por um sistema de organização mais ade-
quado; esta é a falácia marxista, que produziu a trágica história 
da Rússia pós-ezarista. Pelo contrário, os anarquistas propõem-
-se limpar a estrutura existente das instituições coercivas para 
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que a sociedade natural, que sobreviveu, desde cedo, de uma 
forma largamente subterrânea, e tempos mais livres e criadores 
possam ser libertados para reflorescerem num futuro diferente. 
Os anarquistas nunca foram niilistas, desejando derrubar a 
sociedade actual substituindo-a por algo de novo, precisamente 
porque também nunca foram neofílicos, que vêem a virtude ape-
nas no que é novo. Os anarquistas sempre valorizaram a persis-
tência dos impulsos sociais naturais e das instituições voluntá-
rias que estes levaram a criar, e é no sentido de libertar a grande 
rede da cooperação humana, que ainda hoje se estende por todos 
os níveis da nossa vida, mais do que para criar, ou mesmo ima-
ginar, um grande mundo novo, que têm dirigido os seus esforços. 
Eis porque existem tão poucos textos utópicos anarquistas; eles 
sempre acreditaram que os instintos sociais humanos, uma vez 
libertados, poderiam seguramente adaptar a sociedade de forma 
desejável e eficaz sem planos - os quais são sempre construti-
vos - feitos antecipadamente. 

Declarar que a capacidade de viver uma vida livre - e que 
as instituições rudimentares a ela necessárias - existe em nós e 
necessita ser libertada e encorajada é, simultaneamente, revolu-
cionário e conservador: revolucionário, no sentido de que a des-
truição ou, pelo menos, a erosão, de toda uma estrutura do poder 
é contemplada; e conservador, no sentido de que o êxito da revo-
lução é visto como a preservação e a renovação de algo que já 
existe. O facto de as instituições autoritárias serem rejeitadas 
pelos anarquistas como aberrações transitórias que ((invertem a 
genuína inclinação do espírito)) (Godwin) não reduz o ele-
mento conservador no interior do coração dividido do anar-
quismo, uma vez que todos os conservadores olham o que con-
denam como transitório e aberrante. E. neste sentido, o anar-
quismo não é meramente conservador. 

Relativamente às ideias comuns de progresso, o anarquismo 
é, na verdade, regressivo. Os seus defensores sempre considera-
ram a libertação mais em termos de simplificação que de com-
plicação. Quando o preço da riqueza é a perda progressiva da 
liberdade para desenvolver - para usar a terminologia de Paul 
Goodman a ((pessoa)) (people) mais do que o ((pessoal)) (per-

sonnel, no sentido de ((funcionário))), os anarquistas, de Prou-
dhon em diante, sempre enalteceram as virtude3 da pobreza 
(distinta do pauperismo) e, sempre que possível (como nas 
colectividades camponesas da guerra civil de Espanha), pro- 
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curaram consegui-Ias através duma prática austera. Favoreceran 
sempre a descentralização (sendo os verdadeiros criadores da 
ideia ((O pequeno é belo))), e no sentido organizacional descen-
tralização significa devolução; em qualquer caso, muitos dos 
seus defensores encaram-na como favorável à evolução criativa 
e espiritual da humanidade. 

Não é, contudo, inteiramente acidental que um conservador 
como Lord Acton, um católico que encarou a declaração da Infa-
libilidade Papal (1869) como uma imposição intolerável à sua 
própria liberdade espiritual, pudesse, nos seus comentários sobre 
o poder, ter dado a uma das crenças centiais dos anarquistas a 

sua expressão mais eloquente. Nem foi por mero capricho que um 
dos anarquistas mais recentes, Paul Goodman, um dos intelec-
tuais mais deligentemente honestos do seu tempo, tenha dito 
com razão: ((Sou anarquista e agitador, e sou conservador e tra-
dicional)) (Creator Spirt, Come) e, não muito antes da sua morte, 

num livro que subtitulou Notes of a Neolithic Conservative: 

Não sou um «romântico»: o que põe os meus críticos liberais e radi-
cais fora de si é o facto de eu ser um conservador, um conservacionista. 
Uso o passado: a questão é como (in New Reformation). 

Neste ensaio, proponho-me examinar, sem pretensão, o modo 
como Goodman usa de facto o passado, e como, ao fazê-lo, con-
tinua e amplia uma das correntes vitais do pensamento anar-
quista - a corrente que (usando termos que parecem descor-
dantes dos pontos de vista mais comummente sustentados pelo 
anarquismo) é simultaneamente tradicional e aristocrática. Por-
que um ponto de vista que enaltece o passado (como Kropotkin, 
Herbert Read e Paul Goodh'ian o fizeram) pelas virtudes sociais 
que foram destruídas ou são ameaçadas pela autoridade não 
procura obviamente nivelar inferiormente as pessoas pelo deno-
minador comum do proletariado (os alienados da revolução 
industrial); pelo contrário, trata-se de eleva-las a um nível cul-
tural até aí apenas usufruído pelos ricos e poderosos, pois, como 
uma vez sugeri: 

Na veidade, o ideal do anarquismo, longe de ser a democracia levada 
à sua última consequência lógica, está muito mais próximo da aristo-
ciacia universalizada e purificada. A espiral da história torna-se aqui um 
círculo completo, e onde a aristocracia - no auge da visão rabekisiana da 
abadia de Telémaco - clamava pela liberdade dos homens nobres, o anar-
quismo sempre proclamou a nobreza dos homens livres (in Anarchism). 
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Trata-se de uma aristocracia purgada de privilégios cuja exi-
gência relativamente ao mundo material não é mais do que «o su-
ficiente que permita aos homens serem livres)) (ibid.) ou o que 
Goodman repetidamente chamava de ((pobreza decente)); é, como 
mais tarde a definiu, a ((igualdade aristocrática)). 

Dentro deste modelo, Goodman via-se a si próprio, nas pala-
vras do editor dos seus ensaios, Taylor Stoehr, como «o pobre 
intelectual esfarrapado mas sábio, capaz de filosofar tanto com 
os ardinas como com um clérigo», o equivalente do filósofo gre-
go que, como Goodman observou mais de uma vez nos seus livros 
sobre educação, tornava rapazes pouco prometedores em homens 
de verdadeira cultura, vagabundeando com eles pelas ruas e alter-
nando os seus discursos com observações sobre a vida quotidiana 
em todas as suas formas. 

Quanto à tradição a que Goodman se dizia pertencer - e o 
passado tal como ele o usava - ele definiu-a numa passagem que 
vale a pena referir na íntegra, pois esclarece e diferencia bem, 
tanto as fontes do seu saber, como o quadro do qual emergem as 
suas intuições: 

A cultura que quero ensinar (eu próprio fui apanhado por ela e não 
posso pensar eu lutar fora dela) é a nossa tradição ocidental: os valores 
da Grécia, da Bíblia, do Cristianismo, da Cavalaria, das Cidades livres do 
século xii, do Renascimento, da idade heróica da Ciência, do Iluminismo, 
da Revolução Francesa, do Utilitarismo do início do século xix, do Natu-
ralismo do fim do século xix. 

Para mostrar o que quero dizer, permitam-me mencionar uma pro-
posição representativa de cada um deles. Os Gregos aspiram, algumas 
vezes, a uma excelência civil em que o mero sucesso individual seria 
veigonhoso. A Bíblia ensina que existe um mundo criado e uma história 
em que nos movemos como criaturas. Os cristãos têm um patético espí-
rito de obrigação, porque estamos sempre no fim dos tempos. A Cavalaria 
é a honra pessoal e a lealdade no amor ou na guerra. As Cidades livres 
inventaram as corporações sociais com direitos jurídicos; o Renascimento 
o direito imperioso à imortalidade dos indivíduos dotados. Os cientis-
tas mantêm um diálogo desinteressado com a natureza, indiferentes aos 
dogmas ou às consequências. O Iluminismo decidiu que existe uma sen-
sibilidade comum da espécie humana. A Revolução Francesa tornou a 
igualdade e a fraternidade necessárias à liberdade. A economia utilitária é 
para a satisfação tangível, não para o trabalho activo, o dinheiro ou o poder. 
O Naturalismo impele-nos para uma ética honesta, intrínseca da condição 
animal e social. 

É desnecessário dizer que estas afirmações estão muitas vezes em 
contradição prática e teórica umas com as outras; mas também este con-
flito faz parte da tradiçãe ocidental. E, obviamente, são apenas ideais 
- nunca existiram na terra ou no mar -,, mas sãos invenções do espí. 
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rito sagrado e do espírito humano,, que constituem a universidade, tam-
bém ela um ideal. 

Naturalmente, como professor, raramente menciono estas coisas; 
tenho-as como garantidas e assumidas por todos. Mas fico duramente 
desiludido quando descubro que tanto os meus alunos como os meus 
colegas mais novos têm como garantias coisas bastante diferentes (in 

Com pulsory Miseducation) - 

Esta passagem, de um livro publicado em 1962 e revisto 
em 1964, não só nos ajuda a definir a posição de Goodman como 
intelectual humanista relativamente à situação académica no 
início dos anos 60, como constitui também urna referência sobre 
o seu posicionamento na tradição anarquista. 

Goodman via-se a si próprio mais como humanista do que 
como académico, e como escritor mais do que como professor, 
papel - apesar da excelência do seu ensino - em que de algum 
modo se tornou demasiado excêntrico no comportamento para 
que a comunidade académica o pudesse assimilar facilmente. 
Contudo, as universidades eram para ele um aspecto da cultura 
que ele valorizava, mesmo se sentia que ficava de fora. 

Quando considero a longa linhagem: Paris originou Oxford, Oxford 
Camhridge, Cambridge Harvard, Harvard Yale e Yale Chicago, etc., aper-
cebo-me de que não sou nem um escolástico nem um homem de univer-
sidade, ainda que cerimoniosamente os defenda. Sou um humanista, esse 
género de free-lancer do Renascimento. Actualmente, pareço procurar 
uma linhagem diferente: de Charcot a Freud, de Freud a Reich, e assim 
por diante; mas sou significativamente incapaz de lhe pertencer. De 
facto, nasci sem pai (in Nature Heals). 

É aqui, no contexto das universidades e da educação em 
geral, que vemos Goodman dar alguns dos seus grandes passos 
para o passado. Constantemente, insiste que o dever das univer-
sidade é o de conservar a tradição ocidental, que ele acreditava 
tê-lo moldado. Dedica-se àquilo que define como ((um tópico 
muito antiquado da teoria da educação, como transmitir Cultura 
com C grande, a grandeza do homem...)) (in New Re/orination). 
Censura as universidades por aceitarem subsídios do exército, 
o que denuncia como ((O fim da investigação livre e da educação 
liberal, pois quem paga manda)); e pede a revivificação das hu-
manidades dentro das academias, uma vez que só compreendendo 
e usando clara e expansivamente a linguagem, e não apenas 
como um ((código que restrinja a informação)), seremos capazes 
de compreender e 
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dominar a crescente tecnologia científica e o colectivismo que são as 
condições do futuro previsível... Ë indispensável, desde já, o método da 
literatura: descobrir e dizer as humanidades na nova ciência, a morali-
dade na tecnologia e a comunidade e o individualismo no colectivismo 
(in New Rei ormation). 

Estes pontos de vista lembram muito os dos conservadores 
educacionais, com a diferença de que Goodman os enquadra numa 
teoria libertária geral da educação. A educação das humanida-
des é essencial à saúde da sociedade, mas tal não significa que 
todas as pessoas estejam mentalmente adaptadas para absor-
ver de forma académica o que a sua cultura tem para oferecer. 

E, obviamente, enquanto a maioria dos conservadores edu-
cacionais procura a rigidez dos sistemas de ensino e a organiza-
ção educacional do passado (que eram pouco melhores do que 
aqueles que temos), Goodman procurou a descentralização, a 
diversificação e a desinstitucionalização da educação, de harmo-
nia com o seu anarquismo. Growing Up Absurd (1960) mostrava 
como as «crianças-problema» eram consideradas como tal por-
que os seus ((problemas)) estavam institucionalizados no tipo de 
escolas que diziam ((tratá-las)). The Community of Scholars 
revelou Goodman como um advogado das formas livres e alta-
mente experimentais da educação, ainda que ele não fosse, longe 
disso, um simples defensor do movimento da escola progressiva 
- que ele reconheceu ter, também ela, desenvolvido a sua pró-
pria rigidez. No entanto, quando escreveu sobre as universidades 
neste livro e em outros escritos, era claro que não desejava des-
truir a tradição da educação tal como era transmitida pelas aca-
demias, ou a grande tradição da cultura ocidental que, no seu 
melhor, ele achava que elas expressavam e tiansmitiam. O que 
ele atacava era o gigantismo físico e a burocracia desumana das 
escolas politécnicas (multiversities). Para as substituir, propu-
nha o regresso ao tipo de escola medieval no qual grupos de pro-
fessores e alunos se reuniam para ensinar e aprender, reconhe-
cendo que aqueles que sabem mais devem, no campo do ensino 
(mas apenas aí), ser considerados corno mestres. 

Goodman sempre esperou encontrar este tipo de comuni-
dade de intelectuais. Esperou encontrá-la no Black Mountain 
Coliege, cuja estrutura informal o atraía mas, à parte o mora-
lismo brando do lugar, que lhe facilitou a franca expressão dos 
seus desejos homossexuais, Goodhian encontrou aí uma ((fra-
queza)) uma apresentação das humanidades clássicas e insistiu 
em ensinar de forma riais escolástica que os seus coiegas. Indo 
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para Berkeley por altura do movimento do Free Speech, em 
Fevereiro de 1965, para fazer uma repoitagem para a «Dissent», 

descobriu 

-- uma estranha reemergência da universidade medieval, com os seus pro-
fessores dando palestras no átrio principal, uma comunidade de estudan-
tes esfarrapados vivendo na vizinhança e, surpreendentemente, uma lide-
rança dos estudantes novos pelos graduados e professores assistentes, os 
grandes Mestres das Artes que costumavam provocar toda a espécie de 
problemas em 1200! Seria de esperar, na era do Homem Organização, 
que precisamente os estudantes graduados mais brilhantes, os jovens exe-
cutivos, fossem os mais conformistas, para prcteger o seu estatuto e van-
tagem; no entanto, em Berkeley, os professores assistentes forneciam 
chefes e quase unanimemente prosseguiam as lutas. 

Contudo, teve que admitir a custo que, quando dizia tudo isto 
aos estudantes, eles não eram inteiramente sensíveis: 

Para minha surpresa, os estudantes não exploraram o que lhes dizia: 
não têm uma grande memória da tradição do Ocidente. Sabem o que é 
a liberdade, claro - mas não sabem exactamente o que é a Universidade. 

E, na verdade, logo a seguir a 1965, Goodman começou 
a compreender que, apesar da componente anarquista da revolta 
estudantil do início dos anos 60, muitos activistas não sabiam o 
suficiente sobre política ou história para se prevenirem do des-
lize para posições políticas autoritárias, neoleninistas, enquanto 
os restantes estudantes se revelaram - na sua perspectiva - 
como virtuais filisteus em virtude do desconhecimento da tra-
dição que ele valorizava e sob a qual cresceu. Em 1969, falava 
assim 

Quando discurso numa universidade, salpico a discussão com refe-
rências a Espinosa, Beethoven e Milton, esperando que os estudantes apren-
dam que os primeiros grandes homens eram seres humanos como quais-
quer outros, mas o efeito irónico é que eles me olham ansiosamente, por-
que pareço ter um passado e ficam cada vez mais perdidos. Se tento ana-
lisar um texto nos seus próprios termos, para descobrir um espírito huma-
no, enfrentando as suas particularidades e, portanto, relevante para nós. 
isto é tomado como um exercício irrelevante para evitar questões actuais. 
Naturalmente, a incapacidade para ler um livro é cumulativa. Uma vez 
que não existe a crença nem o hábito da tradição torna-se num coro para 
ler frases, e para quê incomodarem-se (in New Reformation). 

Mas, como compreendemos da leitura dos ensaios de Good-
inan sobre a educação, especialmente os coligidos em Compulsory 
Miseducation, ele não culpa tanto os estudantes que reagem desta 
maneira como o sistema que os retirou de uma situação social 
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natural e lhes faz exigências erradas. Pois que, em vez de orien-
tar os estudantes no sentido de criar um ser humano capaz de 
desempenhar desde os primeiros estádios um papel produtivo 
e por isso gratificante no seu meio, a educação contemporânea 
- na perspectiva de Goodman - tornou-se uma operação ren-
dível com a qual milhões de jovens são afastados da delinquên-
cia e do mercado de trabalho, até que tenham atingido os 20 
anos e, de acordo com qualquer padrão normal, se tenham tor-
nado realmente adultos. Neste sistema, é irrelevante que a educa-
ção beneficie os estudantes emocional ou intelectualmente. 

Vemos então Goodman defender repetidamente que talvez 
fosse uma boa ideia sermos capazes de regredir mentalmente no 
tempo, reconsiderando as nossas ideias sobre educação, e talvez 
começar tudo de novo. Assim, enquanto sugere que as universi-
dades devem passar das grandes escolas politécnicas (multiver-
sities) - onde as despesas gerais são três vezes superiores ao que 
se gasta com o ensino efectivo - a algo de mais pequeno e íntimo 
como as universidades medievais, Goodman aponta também que, 
mesmo no nosso século, muitas pessoas se saíram bem na vida 
e enriqueceram a sociedade tendo tido apenas uma parte do 
tempo de escola (diferente da educação real) pie os seus descen-
dentes suportam. 

Quando havia instrução académica para muitos por pouco tempo, 
ou para poucos por muito tempo, é possível que alguma educação aca-
démica tenha ocorrido. De certeza que a maior parte da educação para 
a maioria das pessoas aconteceu por outros meios que não a escola. 
A sociedade funcionava muito bem, e muitas pessoas se tornaram especia-
listas e sabedoras sem irem à escola - em 1900, 6 por cento obtiveram 
diplomas pelas escolas médias (high school) e menos de 0,5 por cento 
entraram nas universidades. Actualmente, contudo, 100 por cento são 
forçados a frequentar as escolas médias e, no ano passado, 75 por cento 
obtiveram diploma. A esta escala, o meu comentário como jornalista 
é de que muito pouca educação aconteceu. Por razões académicas, talvez 
fizéssemos exactamente o mesmo se fechássemos todas as escolas, ainda 
que, evidentemente, elas sirvam para «tornar conta das crianças», poli-
ciar, etc. Poderíamos certamente proporcionar toda a instrução acadé-
mica que é conseguida por métodos muito mais simples e baratos (in 
Cornpulsory Miseducation). 

George Orwell fez uma observação semelhante quando 
apontou em The Road to Wigan Pier a irrelevância da educação 
académica para a vida dos trabalhadores, evidenciando que o 
jovem inglês da classe trabalhadora dos anos 30 ansiava pelo dia 
em que abandonaria a escola e «co'meçaria a trabalhar realmen- 
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te», pelo que aos 18 anos era um homem com responsabilidades 
de adulto, enquanto o jovem da classe média da mesma idade 
frequentando uma escola pública era pouco mais que uma crian-
ça. A última posição de Goodman não está longe da de Onveli, 
uma vez que ele conclui que a educação real não é o que se passa 
na escola. 

É uma função natural da comunidade e ocorre inevitavelmente, 
uma vez que os jovens crescem com os adultos, participando nas suas 
actividades e com (ou contra) as suas instituições; e os adultos alimen-
tam, ensinam, treinam, exploram e abusam dos jovens. Até a negligência 
com os jovens, excepto a negligência física, tem um efeito educativo - que 
nem é dos piores (ibid). 

O que Goodman, de facto, propõe é que a educação deveria, 
uma vez mais, ser uma extensão das actividades que normalmente 
têm lugar, numa sociedade sã, fora da sala de aula e, portanto, 
para a maioria das crianças (aquelas sem aptidão para as ciên-
cias ou para as letras), uma aprendizagem pela experiência 
e pela acção, o que significa ser aprendiz mais do que estu-
dante no sentido académico e, no caso das crianças citadinas, uma 
aprendizagem dos processos de cultivo e amanho vivendo e tra-
balhando por longos períodos em quintas recuperadas da peri-
feria. A dessistematização da educação, a fragmentação do pro-
cesso de aprendizagem num conjunto variado de respostas impro-
visadas a situações particulares, permitiria uma abordagem com 
esta flexibilidade. 

tJrn tal conceito de educação implica, por exemplo, que a 
função do intelectual e do artista se afaste do papel de ensinar 
os jovens tal como sucedia nas universidades medievais e, conse-
quentemente, não é possível encontrar nos textos de Goodman a 
falsa democracia cultural que denuncia como elitismo qualquer 
interesse pela cultura erudita ou pela tradição literária. A cultura 
e a tradição estão aí para os que desejem dedicar-se-lhes, mas a 
eliminação da educação obrigatória faria delas uma questão de 
livre escolha. É verdade que, como artista, Goodman não era 
particularmente experimental, e tendia a identificar-se com a 
((simplificação do vocabulário e com a ligação deste com o dis-
curso das pessoas simples e com a expressão dos sentimentos)) 
(Wordsworth). Mas, também, fez notar que o mais importante 
acerca de Wordsworth era algo muito mais recôndito, a sua ((Sin-
taxe requintada)), e acrescentou uma observação sobre o grande 
poeta romântico que se relaciona com aquilo que tenho vindo a 
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dizer sobre os seus próprios pontos de vista relativos à natureza 
da educação libertária: 

Na minha opinião, a sua ideia de pedagogia é verdadeira e pri-
mária; é a da beleza do mundo e dos mais simples afectos humanos, que 
desenvolvem adultos generosos e desinteressados (in Creator Spirit, Come). 

Os anarquistas, procurando sempre uma forma para libertar 
os impulsos naturais sociais diferente da marcha suicida da revo-
lução política, têm-se preocupado sobremaneira com a educação, 
não apenas como meio de desenvolver as capacidades naturais 
dos jovens na sociedade tal como existe, mas também como 
um dos modos de transformar a própria sociedade. É significa-
tivo quão marcante esta preocupação foi entre anarquistas não-
-violentos tais como William Godwin e Lev Tolstoi, ou entre 
os anarquistas em geral, nos momentos em que o movimento não 
foi colectivamente dominado pelo mito da violência, como ehi 
França, depois do declínio do terrorismo nos finais dos anos de 
1890, quando um notável movimento libertário de educação sur-
giu sob a liderança de Sébastien Faure e Elisée Reclus, e, como 
na Inglaterra, durante e depois da Segunda Guerra Mundial. 
quando Herbert Read publicou Education through Art (1943) 
e The Education of Free Men (1950) e outros anarquistas como 
Tony Weaver, Tony Gibson e Torn Eearly, todos eles envolvidos  
no ensino prático, escreveram abundantemente sobre formas 
livres de educação baseadas na reimersão da criança nos pro-
cessos sociais naturais. 

A abordagem de Goodman assemelha-se em muitos aspec-
tos à dos anarquistas ingleses. E estaria certamente de acordo 
com a afirmação básica de Herbert Read: 

Negligenciar os sentidos, quer por ignorar a sua importância quer 
por mero preconceito puritano, é negligenciar metade da nossa natureza. 
Nem no ensino, nem na aprendizagem, nem no fazer das coisas, nem 
nas relações com os outros, nos podemos dar ao luxo de ignorar as reac-
ções sensitivas que registam a qualidade da experiência. Em resultado 
disso, em qualquer sistema ideal de educação deveríamos educar os senti-
dos e, com vista a este objectivo, cada uma das artes deveria ter o seu 
lugar apropriado no curriculum. 

Contudo, os pontos de vista de Read e de Goodmnan nem 
sempre são coincidentes. A ideia de Goodman sobre a educação 
dos sentidos passa grandemente pelas artes, a que ele talvez não 
tenha dado a importância primordial que elas ocupam nas pro-
postas mais sistematizadas de Read para a reforma da educação, 
em grande parte, penso eu, porque, apesar de ter concordado que 
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a educação dos sentidos deve preceder a educação do intelecto, 
Goodman reconhece a existência de muitas pessoas que podem 
progredir e viver uma vida plena e feliz sem estarem minima-
mente envolvidas com as artes; podem, por exemplo, estar imer-
sas desde o início em ocupações completamente absorventes, como 
a agricultura ou certas formas de artesanato ou, ainda, com um 
tipo de trabalho mecânico que exija uma atenção inteligente. 
Nisto, Goodman difere talvez de Read na ênfase que (com Kro-
potkin, Fourier e Proudhon) põe na importância do trabalho pro-
dutivo, distinto do trabalho pesado, pelo significado que dá à vida 
humana. Ainda que nos textos de Goodman não tenha encon-
trado qualquer menção disso, creio que ele não discordaria muito 
do Use fui Work versus Useiess Toil, de William Morris. 

Os pontos de vista de Goodman sobre a educação mostram, 
de forma admirável, a natureza tanto do seu conservadorismo 
como do seu tradicionalismo; aceita e vive segundo as grandes 
filosofias e a grande poesia do passado, e vê com apreensão o 
modo como os métodos modernos e os sistemas de educação que-
braram as linhas de ligação pelas quais a total realização da 
espécie humana através dos séculos pode permanecer uma parte 
viva do presente. Um resultado alarmante deste tipo de alienação 
é o facto de a ciência ter escapado à influência modificadora e 
moralizadora das humanidades. E por isso ele recomenda, não a 
invenção de novos sistemas, mas experiências de simplificação, 
pois: 

Uma sociedade livre não pode ser a substituição da velha ordem 
pela «nova ordem»; é a extensão de esferas de livre acção até que modi-
fiquem a maior parte da vida social (in Drawing the Line). 

E, frequentemente, a liberdade pode envolver um recuo 
mais do que um avanço, tornando-se apropriado pensar como é 
que as universidades medievais operavam sem as superestruturas 
esmagadoras das modernas instituições académicas, e como os 
sistemas corporativos de aprendizagem produziam, não apenas 
bons trabalhadores como, também, inteligências penetrantes, de 
forma a que devamos às cidades livres da Idade Média tantas das 
inovações que conduziram ao melhoramento da vida durante 
a Era Moderna. 

Este parece ser o momento adequado para passar dos aspec-
tos conservadores dos pontos de vista de Goodman sobre educa-
ção para a sua relação com o tradicionalismo anarquista em sen-
tido lato. 
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Os anarquistas negam frequentemente a tradição, urna vez 
que o apelo para o passado lhes parece uma forma de admitir 
a validade da autoridade. Contudo, nenhum observador do movi-
mento poderá deixar de notar o seu interesse pela ancestralidade 
das suas doutrinas e a grande atenção que os que com vocação 
histórica (Kropotkin, Max Nettlau e Rudolf Rocker, etc.) deram 
à elaboração de árvores genealógicas recuando não apenas à Re-
volução Francesa ou aos Diggers da Revolução Inglesa, mas aos 
antepassados mais distantes como Zenão, o estóico, Lao-Tse e 
Jesus Cristo, cujos apóstolos, de acordo com um historiador 
francês do movimento, formaram «a primeira sociedade anar-
quista)). 

No sentido de dar uma base científica e histórica ao anar-
quismo, capaz de o fazer competir com o «socialismo científico» 
de Marx, Petr Kropotkin e Elisée Reclus formularam a doutrina 
do apoio mútuo, segundo a qual um dos grandes factores da evo-
lução foi um instinto social que tornou a cooperação entre as 
espécies tão importantes no esquema da natureza como as lutas 
contra as condições adversas e entre espécies que neodarwinistas 
como Thomas Henry Huxley acentuaram. De certa forma, a teo-
ria do apoio mútuo constituiu urna extensão, a todo o inundo 
animal, da primitiva doutrina mutualista de Proudhon, a qual 
já supunha a existência de urna ordem natural social enfraquecida 
pela imposição de instituições artificiais como o estado e outras 
formas de governo. 

No sentido histórico, distinto do biológico, o que a teoria 
do apoio mútuo deu ao anarquismo foi um substituto acabado 
para uma tradição; uma perspectiva positiva sobre o passado, 
e uma razão para o conservadorismo no sentido que Goodman 
lhe dá quando diz: 

Edmund Burke tinha uma noção correcta de conservadorismo, a 
de que os vínculos existentes na comunidade foram perigosamente des-
truidos; não foram rapidamente substituídos e a sociedade tornou-se 
superficial e o governo ilegítimo. 

Kropotkin e os seus seguidores ensinavam que o impulso 
de cooperação existia entre os animais, pelo que as pessoas não 
se tornaram seres sociais no momento em que emergiram para a 
consciência social tal como a conhecemos; a sociabilidade foi um 
dos dons que herdaram dos nossos antepassados animais, tal 
como os impulsos complementares para a livre cooperação e 
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para a autoridade, que Kroppotkin invoca numa visão curiosa-
mente maniqueísta, ao reclamar para o anarquismo uma memó-
ria não antiga quando a da espécie humana e a da corrente oposta, 
do governo e da coerção. 

É evidente que a Anarquia representa a primeira destas duas cor-
rentes, ou seja, a força criativa e construtiva das massas que se constituem 
em instituições de direito comum para se defenderem de uma minoria 
dominante. É também pela força criativa e construtiva das pessoas, 
apoiadas por toda a força da ciência moderna e da técnica, que actual-
mente a Anarquia se esforça por estabelecer as instituições indispensáveis 
ao livre desenvolvimento da sociedade, por oposição àquelas que põem 
as suas esperanças nas leis elaboradas pelas minorias que governam. Pode-
mos, por isso, dizer que desde sempre existiram anarquistas e estadistas. 

Kropotkin observa que, nas sociedades humanas, houve cer-
tos períodos em que a natureza da sociedade libertou extraordi-
nariamente o espírito cooperativo de maneira construtiva, como 
no tempo em que os Bárbaros estabeleceram as suas aldeias 
comunitárias em toda a Europa e, mais tarde, quand as cidades 
livres europeias floresceram como centros da civilização medie-
val. As aldeias comunitárias dos Bárbaros vieram a subordinar-
-se aos modelos da autoridade reconhecida introduzidos pelo feu-
dalismo, e as cidades livres foram largamente espoliadas das suas 
liberdades e da sua visão criadora com a ascensão no século xvii 
do Estado-Nação. 

Numa grande parte deste modo de interpretar a história, 
Goodman segue Kropotkin e, especialmente, na sua avaliação 
daquilo a que chamou Alta Idade Média, que considerava como 
um período de pesquisa, pensamento e prática fecundos, mais 
do que - como tantas vezes tem sido representado - de êxtase 
mental. A imagem que dá em New Re/ormation é, se possível, 
ainda mais favorável do que a de Kropotkin, pois Goodman era 
versado em áreas da filosofia medieval que, comparativamente, 
tinham pouco significado para o seu predecessor, mais inclinado 
para as ciências: 

a organização da sociedade era pluralista e pragmática; as ciências 
morais tornaram-se activas e a experimentação invadiu as ciências físicas. 

Na heterogénea estrutura política do feudalismo, estados nacionais, 
cidades-estado, concelhos municipais, corporações artesanais, associações 
profissionais, a igreja internacional e o fantasma do império interna- 
cional constituíram uma florescente filosofia e lei morais, inventivas e 
íntegras. Actualmente, em qualquer tipo de questionamento moral, reli- 
gioso ou secular, as análises medievais reaparecem, nas transacções comer- 
ciais, na regulação dos negócios, na moralidade sexual, nas regras da 
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guerra, no governo e privilégio das universidades, nas discussões sobre 
soberania e legitimidade. 

Do ponto de vista formal, a filosofia moral medieval era, aparente-
mente, mais sistemática que experimental, visando o surnmum bonum 
da salvação. Mas, nas mais diversas circunstâncias e jurisdições, a casuís-
tica tornou o questionamento moral concreto e pragmático. O escolasti-
cismo e o legalismo proporcionaram uma linguagem consensual que tornou 
o pensamento mais rigoroso que limitado. As artes e ofícios, a tecnologia, 
eram, como todas as outras actividades, pessoais, morais e responsáveis, 
V. g.,  em determinar a qualidade, e o justo preço e a organização das 
corporações e empresas. Na verdade, as corporações das cidades livres 
foram aquilo que tivemos mais próximo da gestão dos trabalhadores. 

Neste quadro pluralista e pragmático, surgiu a nova força dramática 
cia ciência experimental; mas, contrariamente à nossa situação, no con-
texto da prudência e da moral. Prima facie, a experimentação fazia e 
constituía um ramo da filosofia moral sujeita ao juízo moral e não ape-
nas um meio de conhecimento; tão-pouco o estilo das suas descobertas 
era aceitável para a ortodoxa e académica filosofia natural. Uma impor-
tante fonte de experimentação foram as artes e os ofícios renovados ou, 
então inventados pelos artesãos autodirigidos que eram, ao mesmo tempo, 
altamente cooperativos e competitivos, produzindo de acordo com os seus 
objectivos e julgando o que eles próprios faziam, uma excelente situação 
para aprender a nova ciência sem preconceitos livrescos e científicos, e 
estritamente prudencial. 

Se a Idade Média, onde tanto era ((pessoal, moral e respon-
sável)) quanto genuinamente experimental, se enquadra igual-
mente na ideia de tradição libertária de Goodman como na de 
Kropotkin, aquele afasta-se deste ao aplicá-la à história do seu 
próprio meio para encontrar as mesmas virtudes e as mesmas raí-
zes na experiência americana de libertação. Na verdade, muito 
pouco tinha a dizer sobre os anarquistas americanos que, de 
várias maneiras, foram os seus antepassados intelectuais (Josiah 
Warren, Lysander Spooner e Benjamim Tucker, etc.); em parte 
porque via em toda a tradição americana um impulso libertário 
muito mais amplo do que o representado pelo movimento dos 
teóricos citados. Eis, a título de exemplo, uma das suas represen-
tações dos primeiros anos dos Estados Unidos: 

Durante os primeiros trinta anos da República, apenas 5-10 por 
cento tinham direito a voto e apenas 2 por cento sa deram ao trabalho 
de votar. Mas a conclusão a tirar não é necessariamente a de que a socie-
dade não era democrática. Pelo contrário: além dos grandes negocian-
tes, plantadores, clérigos e advogados, as pessoas estavam provavelmente 
prontas, uma vez livres dos Britânicos, para resolver as suas questões 
sociais numa quasi-anarquia, usando formas políticas não oficiais, des-
centralizadas e improvisadas. Foi nesta atmosfera que importantes ele- 
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mentos do nosso carácter americano se desenvolveram (in Creator Spirit, 
Come). 

E, em Drawing the Line, esboça uma rede pluralista de 
fornias sociais que surgiram na América revolucionária e goza-
ram de existência paralela, mas independente, às estruturas for-
mais que foram criadas para substituir o aparelho britânico da 
ordem: 

Quando a Revolução de 1776-83 substituiu o topo da estrutura 
da autoridade britânica das colónias americanas, esta nação estava fun-
damentalmente organizada como uma rede de comunidades fortemente 
estruturadas, cada uma com autonomia razoável; as reuniões de cidade, 
as congregações paroquiais, as famílias da pequena nobreza e as dos pro-
prietários rurais. Estas possuíam uma estrutura hierárquica: o mestre 
e o aprendiz, os empregados, os escravos das famílias, os profissionais e 
os seus clientes, os pastores e os paroquianos, mas cada pessoa estava 
cm contacto frequente com aqueles que propunham e decidiam. 

Pela primeira vez nos vinte e cinco anos da república, em impor-
tantes aspectos, existiu virtualmente uma anarquia comunitária no que 
diz respeito aos governos centrais e do estado. 

Para os imigrantes e para os pobres que se sentiam em grande des-
vantagem nas comunidade: estruturadas então existentes, a fronteira cons-
tituía uma porta aberta para a independência (in Drawing the Line). 

Na perspectiva de Goodman, esta saudável e pluralista 
sociedade americana primitiva, foi destruída pela tendência cen-
tralista, tanto no governo como na indústria, posta em acção pela 
guerra civil, e é notório que ele veja o seu último estrebuchar, 
não nos nativos ou nos imigrantes anarquistas, mas no movi-
mento populista. 

Mais do que o moderno movimento trabalhista nascente, durante 
o mesmo período, e certamente mais do que as políticas reformistas, o 
populismo apercebeu-se claramente da armadilha da centralização... Agora 
o mercado livre estava limitado pelos créditos e impostos cada vez mais 
altos... Os partidos políticos tornavam-se cada vez mais massificados e 
controlados à distância e estabeleciam alianças entre o governo e os mo-
nopólios. A tudo isto, os populistas responderam com uma autoconfiança 
heróica, uma paranóia trágica e uma confusão política. 

Na minha opinião, este foi o último movimento político americano 
a encarar correctamente o dilema crucial da sociedade moderna: como 
preservar a democracia directa em condições de grande desenvolvimento 
industrial? Durante duas décadas, o populismo viu a resposta: a demo-
cracia do Partido Jacksoniano não podia resultar; havia que recomeçar 
tudo de novo (in People or Personnel). 

As várias facetas de qualquer trabalho fecundo variam na 
sua importância relativa de acordo com os tempos. Quando o 
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Apoio Mútuo foi publicado, o seu significado imediato residia na 
correcção às distorções huxeleyanas da doutrina evolucionista, 
mas também teve importância como suporte científico dos argu-
mentos anarquistas sobre a possibilidade das sociedades humanas 
existirem e serem bem sucedidas sem instituições coercivas. 
Actualmente, tendo a maioria dos anarquistas deixado de prever 
a destruição do governo como condição de uma sociedade com-
pletamente livre, o Apoio Mútuo é muito sugestivo pela sua reve-
lação de que, mesmo nas épocas em que as estruturas autoritárias 
dominam a sociedade, as instituições criadas pela cooperação 
voluntária sobrevivem e impedem o colapso da sociedade. As 
palavras de Kropotkin sobre o declínio das outrora esplêndidas 
cidades livres da Europa transportam a semente de esperança que 
inspirou escritores contemporâneos como Paul Goodman e Colin 
Ward, que procuraram, no seio da nossa sociedade, os elemen-
tos que podem ser preservados e fomentados com vista ao desen-
volvimento de um modo de vida livre e mais natural. 

E contudo, a corrente da ajuda e apoio mútuos não desapareceu 
das massas; continua a expandir-se mesmo depois dessa derrota. Reer-
gueu-se com uma força admirável em resposta aos apelos comunistas 
dos primeiros propagandistas da reforma, e Tersistiu mesmo depois das 
massas, que falharam na realização da vida que esperavam inaugurar 
sob a inspiração de uma religião reformada, caírem sob o domínio de 
um poder autocrático. Ainda hoje se espalha, e procura o seu cami-
nho para descobrir uma nova expressão que não será o estado, a cidade 
medieval ou a aldeia comunitária dos Bárbaros, nem o clã selvagem, 
mas derivará de todas elas, sendo-lhes contudo superior nas suas mais 
amplas e profundas concepções humanas (in Apoio Mútuo). 

O reconhecimento da correcção da avaliação kropotkiana 
da tenacidade do apoio mútuo como manifestação da sociabili-
dade humana levou Colin Ward a declarar em Anarchy in Ac 
tion, que o anarquismo existe já na nossa sociedade, e permitiu 
a Paul Goodman explorar formas nas quais (mesmo sem qual-
quer revolução visível) tendências sociais construtivas podem 
ser libertadas por uma mudança gradual, mediante aquilo que 
ele muitas vezes retorcidamente chamou «arranjos». Neste dese-
jo de alimentar e ressuscitar as manifestações sociais, tão constan-
tes na história que podem ser chamadas de tradicionais, per-
manece a essência do conservadorismo de Paul Goodman, o con-
servadorismo necessário a um anarquista dos nossos dias. 

Este conservadorismo conservacionista manifesta-se em as-
pectos do pensamento e da acção de Goodman demasiado diver- 
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sos e demasiado amplos para poderem ser mais que mencionados 
no presente ensaio; na sua defesa da descentralização, como der-
rube das estruturas demasiado grandes para a escala humana; 
nos seus apelos para o restabelecimento do equilíbrio entre as 
formas de vida rural e urbana através do repovoamento dos cam-
pos e do ressuscitar da vida da aldeia; na devolução das terras 
da periferia ao cultivo por meio de novas formas de agricultura 
mista; nas suas muitas propostas para a humanização da vida 
das idades; na sua preferência pela ética das corporações à dos 
sindicatos; na sua preferência peia universidade aos institutos 
politécnicos (mnultiversity), pela escola individualizada à moder-
na atitude educacional massificadora e pela aprendizagem à esté-
ril preversão da educação académica, que transforma as escolas 
em lugares de detenção para jovens que estariam melhor fora 
delas e seriam de maior utilidade para a comunidade se fossem 
postos a trabalhar. Todas estas propostas envolvem mudanças 
graduais, maiores ou menores, visando quase sempre o retorno 
a um estado de coisas mais simples, mio qual uma forma mais livre 
de acção possa ter lugar. 

Talvez que Goodman se diferencie muito do velho estilo 
anarquista fundamentalista, ao reconhecer que a mudança para 
uma sociedade completamente livre não é uma revolução possí-
vel, e que o gradualismo que os primeiros anarquistas rejeita-
vam com desdém terá de ser aceite para que alguma coisa possa 
ser atingida no mundo real. Constantemente, usava frases como 
((ajustamentos e transformações das condições históricas)), reco-
nhecendo que nenhum processo não gradual pode esperar a 
adesão das pessoas, a qual é necessária se não quisermos recor-
rer aos métodos bolcheviques. 

O melhor período é aquele no qual qualquer novo trabalho destrói 
as convenções dos antepassados, e no entanto avançar para o degrau ime-
diatamente superior -  resultado de um hábito adquirido e de uma tra-
dição assimilada - arrasta os seus simpatizantes (in Creator Spirit, 
Come). 

Goodman acredita ser da essência do anarquismo que o seu 
princípio se manifeste sempre em relação à situação actual e, 
por isso, observa em Drawing the Line que ((não pode haver 
uma história do anarquismo no sentido de se estabelecer um 
estado permanente de coisas chamadas "anarquistas"». No fu-
turo previsível, uma sociedade mista parece inevitável, e o que 
os anarquistas devem fazer é decidir onde ((estabelecer a fron- 
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teira)) (dTaw the une), onde ir além dos «arranjos», onde per-
turbar a paz, pois: 

Os serviços úteis não devem ser negligenciados, porque são inapro-
priados ao estilo dominante, e as necessidades básicas não devem depender 
do funcionamento silencioso da economia (in People or Personnel). 

A natureza do anarquismo é resistir à mudança que reduz 
as características naturais da sociedade (o que constitui um acto 
conservador), e promover a mudança que torna a sociedade 
mais livre (o que constitui um acto radical). O processo do 
anarquismo 

é um contínuo fazer frente à situação seguinte e uma vigilância para se 
certificar de que as liberdades passadas não se perderam nem se transfor-
maram no seu contrário, como as empresas livres se transformaram na 
servidão do salário e no capitalismo monopolista, ou a justiça indepen-
dente se transformou no monopólio dos tribunais, dos polícias e dos 
advogados, ou a educação livre se transformou em sistemas escolares. 

Finalmente, o conservadorismo de Paul Goodman foi o seu 
impulso para tudo encontrar na tradição, o seu reconhecimento 
de que, mesmo na sociedade mais autoritária, as pessoas vivem 
basicamente segundo princípios anarquistas, o ter-se dado conta 
de que, muitas vezes, pequenos avanços em direcção à simplifi-
cação ampliam largamente as possibilidades de liberdade, e a 
sua consciência realista de que, no futuro previsível, o melhor 
que podemos esperar é uma sociedade vigorosamente pluralista. 
Esta perspectiva preserva Goodman da inércia desesperante dos 
anarquistas puristas ou da futilidade idealista daqueles que, 
como Herbert Read nos seus últimos anos, viam a concretização 
das aspirações anarquistas como um ponto distante num hori-
zonte longínquo. Goodman encarava-a como parte da luta pes-
soal da vida quotidiana, impregnando tudo o que fez, disse e 
escreveu, e inspirada em tudo o que permanece natural e livre 
na vida humana. Foi isto que o tornou, independentemente dos 
critérios seguidos, um crítico social tão interessante e estimu-
lante. Nunca receou as contradições aparentes da sua posição; 
sabia que, no nosso tempo, o anarquista e o verdadeiro conser-
vador devem viver dentro do mesmo espírito e influenciarem-se 
mutuamente. 

[Traduzido do inglês por Carlos Abreu e Leopoldina Duarte] 
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Alfredo Gaspar 

Anarquia e direito 

1. A questão que se põe é a de saber se a anarquia e o direito 
são compatíveis, e, no caso afirmativo, em que termos. 

Tais valores culturais excluir-se-iam, logicamente, pela aplicação 

do princípio da identidade, ou da não -contradição: seria impossível, 
ao mesmo tempo, viver sem regras (anarquia) e com regras (direito). 
Mas não é assim; as relações entre a ideia anarquista e a realidade 
normativa - que, de resto, têm vindo a ser reabilitadas nos últimos 
anos - permitem esboçar uma concepção literária do direito. É o 
que se vai tentar mostrar nas linhas que seguem. 

2. No plano das prevenções metodológicas, a única que se 
mostra indispensável é a que obriga a delimitar previamente os con-
ceitos em apreço, sabido como é que o anarquismo e o direito nem 
sempre são objecto do mesmo tratamento - e, em particular, quando 
se trata de apurar a extensão de cada um deles. Como categorias sociais 
que são. porém, correspondem-lhes pelo menos estas características: 

a) A anarquia (ou o anarquismo) é o tipo de sociedade que as-
senta na relacionação livre, espontânea e solidária entre os indivíduos 
que a compõem, os quais se associam entre si com independência e auto-
nomia, prescindindo do recurso à autoridade e ao poder que resultam 
da distinção governantes/governados; 

b) O direito é o sistema ou conjunto organizado de normas, ou 
regras de conduta, que regulam as relações humanas em sociedade (sen-
tido objectivo), compreendendo ainda as situações jurídicas particula-
res, ou concretas, de cada indivíduo (sentido subjectivo). 

Não são, evidentemente, noções exaustivas, nem é pacífica a acei-
tação delas; contudo, e sem prejuízo do seu ulterior esclarecimento, 
servem como hipóteses de trabalho - mais a mais neste apontamento, 
que não passa de uma modesta reflexão. 

3. Duas realidades, de facto, são incontroversas: a de que os 
indivíduos vivem em sociedade e a de que as suas condutas se ordenam 
com um dado sentido - no caso da anarquia, para a satisfação das 
necessidades e das aspirações próprias de cada indivíduo. 
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Ora, a coordenação de tais condutas 	sem a qual as liberdades 
individuais se sacrificariam umas às outras - vem a ser precisamente o 
objecto do direito. Logo, a anarquia não é incompatível com o direito, 
e nem sequer pode dispensá-lo, para não dizer até que fica reforçada 
com ele: com o direito libertário, como adiante se dirá melhor. 

4. Mas qual é o direito que convém à anarquia? 
Faz sentido a pergunta, se se atentar nos processos de formação 

e de revelação do direito, ou fontes do direito, cmo também se lhes 
chama. 

A primeira dessas fontes - a mais comum na actualidade - é a 
lei escrita, quer dizer, as disposições genéricas e imperativas emana-
das dos órgãos estaduais com competência para legislar. Tais leis, 
todavia, a anarquia não as admite, pela mesma razão que condena a 
existência do Estado: são manifestações de autoridade e de poder, que 
repugnam absolutamente ao livre e harmonioso desenvolvimento das 
relações individuais. É, no fundo, a vontade de uma ficcção jurídica 
- o Estado - a sobrepôr-se à vontade de cada indivíduo; e ainda que 
se faça apelo à soberania do povo - outra ficção -, para o anarquis-
mo a soberania reside sempre no indivíduo. Em conclusão: é da na-
tureza da anarquia o repúdio da lei escrita (no sentido de lei definida 
autoritariamente) como fonte do direito; e trata-se mesmo de unia infe-
rência necessária, porque tem como premissa uma organização política 
que não se ajusta ao antiestatismo que identifica a anarquia. 

S. Os iinicos princípios normativos que se impõem aos anar-
quistas sem o concurso da vontade destes são os que decorrem, por 
assim dizer, da ordem natural das coisas. Neste sentido, parece legí-
timo falar do direito natural, ou da lei natural, como fonte do direito 
libertário. Regras como a da legítima defesa ou a de que os contratos 
devem ser cumpridos, só é possível justificar a indiscutida validade delas 
pela obediência a uma ordem de necessidade: sem a observância de 
tais princípios, dissolver-se-iam os fundamentos da vida em sociedade. 

Dir-se-á que tais regras de direito natural estão reduzidas a escri-
to, e que, ao menos em parte, o direito positivo não seria assim tão 
contestável. Simplesmente, a essência delas está na própria natureza 

das coisas, e não na circunstância de o legislador as ter transformado 
em direito positivo, o que significa que valeriam sempre, como valem, 
ainda que não fossem reduzidas a escrito. 

6. É certo que suscita algumas dificuldades o problema de saber 
quais as normas que, na anarquia, e pela natureza mesma dessas nor- 
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mas e da própria anarquia, a vontade individual não deve contrariar. 
Se se tratar, todavia, de princípios necessários - isto é, impostos pela 
natureza das coisas, razoáveis (quer dizer, confoimes à razão) e, por 
fim, especificamente libertários, ou seja, inspirados na liberdade mdi. 
vidual e animados do espírito de solidariedade anarquista -, eles afir-
mar-se-ão naturalmente, sem ofensa da liberdade dos indivíduos, cuja 
existência e balvaguarda se destinam justamente a garantir. 

7. Fora desses princípios - os quais, como se disse, decorrem 
da própria natureza da vida em sociedade -, os anarquistas só acei-
tarão as regras de conduta em cuja elaboração tenham participado, e 
pie sejam, assim, imputáveis à vontade deles. Apenas satisfazem aos 
anarquistas, portanto, aquelas das normas de que sejam eles próprios os 
autores materiais - e em termos de participação directa, individual, 
sem recursos a mandatos de representação que não sejam imperativos. 
Compreende-se porquê: autorizar um indivíduo que outro indivíduo 
tome decisões em seu lugar (a chamada delegação) é um acto ou figura 
pie se compatibiliza mal com o espírito da anarquia, para a qual a 
vontade e a liberdade individuais são inalienáveis. Ou, se se quiser, 
e por outra palavras: o único direito que pode ser cumprido na anar-
quia é aquele que é fixado pelos próprios indivíduos - quando muito, 
por representantes investidos em mandato imperativo (aquele em que 
o hiandatário se limita a transmitir a vontade do mandante, sem tomar 
quaisquer decisões por ele) -, relacionando-se entre si com liberdade, 
com autonomia e com independência. 

8. Preenche esses requisitos a prática ou actividade (105 anarquis-
tas, tacitamente concertada, e que se traduz numa série de actos ou 
omissões repetidos e uniformes com que são reguladas certas situações 
• relações jurídicas - ou o chamado costume (extensivo aos usos 
• às praxes, porventura a eventuais ritos), desde que a prática dele seja 
acompanhada da convicção da sua obrigatoriedade. 

A importância do costume acha-se hoje muito diminuída, mas, 
mesmo nos Estados de mais forte tradição legislativa (que o subordinam 
inteiramente à lei), ele nunca deixa de se manifestar, e muitas vezes 
contra a própria lei (v. g. a incapacidade dos menores para contratar 
não impede a sua intervenção cm muitos actos do comércio jurídico). 

Na anarquia, porém, o costume é quase a fonte exclusiva do direito 
(em sentido objectivo), porque resulta de um consenso generalizado - 
há-de corresponder, como se disse, a uma prática habitual e constan- 
te -, quer quanto à coerência da regra, quer quanto à consciência de 
que é obrigatória (por ser essa a motivação psicológica de cada um). 
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9. Chegados aqui, coloca-se o problema de discutir a eventual 
utilidade da codificação das normas consuetudinárias - isto é, saber 
se vale a pena reduzir o costume libertário a escrito, transformando-o 
em código. A resposta deve ser negativa, pela tendência com que as 
práticas costumeiras se cristalizariam - precisamente o que há de 
mais contrário ao espírito do direito anarquista, sempre vivo e em 
contínua evolução, por acção (ou omissão) dos comportamentos indi-
viduais que o vão modelando ao ritmo dos interesses e das necessidades 
de que se trata. 

Em qualquer caso, e se se assentasse na oportunidade ou na con-
veniência da elaboração de um tal código, ele teria o mesmo valor que 
as gramáticas têm quanto às regras do discurso escrito e falado: também 
aqui, as transgressões às normas gramaticais não impedem a comuni-
cação e o entendimento entre o emissor e o receptor, sendo certo que 
esses comportamentos desviantes é que vão sendo sucessivamente con-
sagrados pelos filólogos como novas regras gramaticais. 

Na anarquia, e se houvesse um código de costumes, a solução seria 
a mesma. 

10. Passando ao direito em sentido subjectivo (cfr. o § 2), 
aquele que definiria, no plano das relações jurídicas (bilaterais ou 
multilaterais), a situação concreta de cada anarquista, o seu instru-
mento jurídico é, por excelência, o mútuo acordo entre os indivíduos 
(ou as associações de indivíduos) que pretendem disciplinar entre si 
os respectivos interesses, ou seja, o contrato, como é mais conhecido. 

Se as partes forem só os indivíduos, celebrar-se-ão contratos indi-
viduais; se as partes forem associações de indivíduos (uniões, federa-
ções ou confederação), celebrar-se-ão contratos colectivos - e, em qual-
quer dos casos, sempre com os mesmos objectivos: a prossecução de 
fins diversos, ou até mesmo opostos, através de uma regulamentação 
unitária e harmónica. O contrato vem a ser, assim, o título jurídico privi-
legiado da relacionação dos anarquistas entre si: começarão por pôr em 
com-Um os meios de que dispõem, concorrendo com os seus recursos 
para alcançarem um dado objectivo - e, assim, celebrarão um con-
trato de sociedade (ou de associação); depois, acordarão nos diversos 
contratos que as situações da vida exigirem (v. g. troca, prestação de 
serviços, empréstimos, doação, etc. ) . 

11. Importará ponderar, por fim, dada a sua especificidade, o 
tratamento jurídico dos litígios - tão ligados à condição humana que 
a anarquia, corno se compreenderá, nunca conseguirá evitá-los, por 
menor (ou menos retumbante) que seja a frequência deles. 
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Tratando-se de um ramo do direito em sentido objectivo (direito 
processual), será o costume libertário a definir as soluções de compo-
sição amigável ou contenciosa das situações de conflito. O processo 
que melhor se desenha, porém, a esse respeito - e que, aliás, já tem 
sido ensaiado -, é o da chamada arbitragem, que consiste em serem 
as partes a designarem os próprios árbitros, cuja decisão se comprome-
tem a aceitar; em vez de magistrados ou juízes impostos, portanto, 
intervirão árbitros escolhidos pelas próprias partes, numa orientação 
que se harmoniza perfeitamente com o espírito de anarquia. 

12. É altura de extrair algumas conclusões do quadro jurídico-
-libertário que antecede - esboçado, propositadamente, sem o primor 
estilístico da especulação política, nem a erudição doutrinária da inves-
tigação jurídica. 

Não se tratou, pois, nem de obra de propaganda, nem de artigo 
de academia; a intenção foi outra: procurámos mostrar, com o rigor 
técnico-científico possível, estas duas coisas simples. Em primeiro lugar, 
que a anarquia é efectivamente, no elenco das modalidades de vida 
em sociedade, a única solução para o triunfo da Liberdade, e, portanto, 
para a realização integral das aspirações mais íntimas e mais genero-
sas de cada indivíduo. Depois, que ela é tão completa, tão perfeita, 
que se mostra até apta ou idónea para chamar a si própria, sem recurso 
a elementos autoritários, a solução do problema delicado da elaboração 
e da aplicação do direito, tal como este decorre da vida em socieda-
de - e em termos tais que tem cabimento falar mima teoria anar-
quista do direito. 
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!-Ienc van Maarseveen 

O anarquismo e a teoria 
do direito político 

Todo o jurista pode ser um anarquista 
mas nem todo o anarquista pode ser 
um jurista. 

A relação entie anarquismo e lei não tem que ser necessariamente 
de mútua negação ou de mútuo conflito. No século XIX, é verdade 
que os anarquistas rejeitaram a lei feita pelo estado, mas não a lei 
criada pelos homens. 

Informalmente, os juristas nem sempre se opuseram ao anarquis-
mo, longe disso. Mas aqueles que depositaram a sua confiança no 
estado, na autoridade e na hierarquia, fizeram-no, de facto. Com  
efeito, nos últimos cento e cinquenta anos terá havido uma maioria 
de juristas pertencentes ao pensamento legal dominante, mas houve 
igualmente outros que basearam a sua filosofia da lei no anarquismo 
ou, pelo menos, tiveram-no em conta nas suas deliberações sem usa-
rem de preconceitos para com ele. 

Historicamente, o anarquismo e a jurisprudência não se excluem 
mutuamente. Pelo contrário, há hoje indicações, tal como aconteceu 
no passado, de que é possível haver uma relação frutuosa entre ambos. 

Uma questão pessoal. 

Anarquismo e lei são conceitos latos e envolventes: eles cobrem 
uma multitude de conceitos, ideias, métodos, ideologias e perspectivas. 
Para mais, os dois conceitos, enquanto tais, são demasiado abstractos 
para poderem ser relacionados um com o outro. Eles devem ser 
melhor definidos. Mas cada definição não pode aspirar a ter uma vali-
dade geral. Ela é o resultado de escolhas, de selecções subjectivas do 
conteúdo dos dois conceitos. Esta selecção depende dos objectivos da 
pessoa que faz a selecção. A verdade é que eu acredito existirem laços 
entre um certo tipo de anarquismo e um certo tipo de direito, e pre-
tendo estabelecer o significado desses laços que eu seleccionei para este 
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anarquismo e para este direito particulares. Ao fazê-lo, adopto o ponto 
de vista de mn jurista que deseja encontrar resposta para a questão 
seguinte: que inspiração pode trazer para a minha disciplina cientí -

fica esta forma de anarquismo? E esta questão não é de natureza objec-
tiva, mas sim pessoal e individual. Para mais, ela baseia-se na pre-
missa de que a minha visão ideológica engloba um certo número de 
princípios derivados do anarquismo. Nesta conexão, devo esclarecer 
exactamente a minha posição: eu não creio ser um anarquista, mas eu 
poderia ser uni certo tipo de anarquista um anarquista não-violento. 

Que anarquismo? 

O anarquismo é aquilo que os anarquistas dizem que ele é! Mas 
quem é anarquista? Pelo facto de viverem ao lado de anarquistas bem 
conhecidos do século passado, as pessoas adquiriram o direito de se 
autointitularemn anarquistas? Ou pode-se concluir que o anarquista 
é simplesmente aquele que o diz ser? A literatura adequada existente 
não nos fornece uma resposta conclusiva a este ponto. Tudo o que 
se pode dizer é que aqueles que se autointitulam anarquistas consti-
tuem, em conjunto, uma espécie de forum e que este forum deter-
mina aquilo que deve ou não deve ser chamado de anarquismo. E um 
facto que o título de anarquista é visto como uma honra pelos mem-
bros do foi-um e como um termo abusivo, ou pelo menos depreciativo, 
pelos que estão para além do círculo, não apenas porque emoções con-
flitivas estão envolvidas no caso mas também pelo baixo significado 
do termo ((anarquismo)) em si mesmo. Pelo menos, é necessária unia 
espécie de qualificação suplementar para que o termo tenha um signi-
ficado mais consistente: por exemplo, as expressões ((anarco-capitalis-
mo)), «anarco-sindicalismo» ou «anarco-socialismo» revelam imedia-
tamente quão fundamentais são as divisões no interior do próprio anar-
quismo. 

Pode também tentar chegar-se a uma classificação examinando um 
dos campos teóricos para que o anarquismo aponta. Podem então fazer-
-se as seguinte distinções: 

a) O anarquismo como uma maneira de viver: neste caso, o anar-
quismo constitui um estilo de vida baseado nuni ponto de vista pessoal 
no qual a rejeição da autoridade e/ou das regras uniformes de condu-
ta, e o não-conformismo, desempenham o papel principal; b) O anar-
quismo como uma teoria social: por outras palavras, um corpo de obser-
vações acerca da organização da sociedade. São aqui factores impor- 
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tantes a cooperação, a associação espontânea, a produção espontânea, 
a ausência de compulsão social, as ideias sobre cooperação social, vida 
em sociedade e solidariedade. Deve ainda fazer-se menção da impor-
tância das coisas feitas em pequena escala e da autarcia; e) O aliar-
quimo como uma teoria económica: neste caso a ênfase é colocada 
principalmente nos elementos existentes nas teorias anarquistas que 
têm a ver com matérias tais como produção, propriedade dos meios 
de produção, distribuição de bens produzidos, gestão dos meios de pro-
dução, método e organização da produção e do consumo, função da 
moeda e do comércio, troca, controlo da produção e escolhas da pro-
dução; d) O anarquismo como uma teoria cultural: esta é, com toda 
a probabilidade, a parte menos desenvolvida do anarquismo, apesar de 
as contribuições trazidas por vários antropólogos culturais terem sido 
meritórias. Esta forma de anarquismo está talvez melhor represen-
tada no anarco -feminismo cuja atenção está mobilizada para valores 
como o auto desenvolvimento, a emancipação, e a autoajuda e para 
fenómenos tais como a repressão cultural, o domínio cultural mas-
culino e o poder como factor do desenvolvimento cultural; e) O anar-
quismo como uma teoria política: a atenção é aqui chamada sobretudo 
para assuntos como a organização política, a distribuição do poder, o 
domínio, a hierarquia, a lei, a sanção, a legislação e o facto legal. 

Devo frisar que esta divisão do anarquismo em cinco campos é 
uma empresa arriscada. Não é por acaso que os anarquistas, de uma 
maneira geral, têm defendido a ideia de que as questões sociais, econó-
micas, culturais e políticas estão ligadas entre si de uma maneira par-
ticular. A este respeito, eles têm seguido a linha marxista clássica e 
eu creio que, nisto, têm razão. Basicamente, estaria certa qualquer 
pessoa que afirmasse esta ligação. A interdependência dos vários cam-
pos é demasiado grande para que cada um possa ser isolado dos outros. 
Não obstante, é precisamente isso que nós vamos fazer, em certa medida, 
embora apenas para definir o nosso objecto de estudo. Perante o grau 
de especialização das ciências, é virtualmente impossível estudar as teo-
rias anarquistas com profundidade e, ainda menos, avaliar o seu valor 
operacional ou utópico. Se isto o leva a dizer que a ciência deve assegu-
rar-se da manutenção das suas características universais, creia que está 
indubitavelmente certo, mas a verdade certa é a que é verdadeira-
mente possível. 

Cada qual fica perante uma escolha, que é determinada pela sua 
própria ciência. Uma vez que a minha especialização científica é o 
direito político (ou constitucional), irei portanto concentrar-me no 
ararquismo corno teoria política. 
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O anarquismo como teoria política. 

Antes de entrar na questão de saber quais são os pontos essenciais 
da teoria política anarquista, devo fazer expressa menção de algumas 
falsas concepções que aparecem em certa literatura crítica do anar-
quismo. 

Primeira falsa concepção. Ela tem a ver com a existência da 
política e do sistema político. O anarquismo nunca negou seriamente 
a existência da política como um fenómeno presente em todas as socie-
dades de dimensão maior do que a família, nem tão-pouco negou que 
o sistema político fosse inevitável em qualquer sociedade. Quem pensa 
que os anarquistas são tão primitivos ao ponto de negarem a evidência 
da existência da política e dos sistemas políticos só pode ser estúpido 
ou malévolo. 

Segunda falsa concepção. Do anterior segue-se que os anarquis-
tas não negam a necessidade da tomada de decisões. Desde que a colec-
tividade necessita de tomar decisões sobre os seus interesses colectivos, 
as decisões tornam-se necessárias. Só ocasionalmente se encontrarão 
anarquistas sustentando que todas as decisões devem ser tomadas por 
unanimidade; este não é certamente um requisito geral da sua teoria. 

Terceira falsa concepção. Novamente, é errado supor que os 
anarquistas, em geral, sejam da opinião de que não devem existir polí-
ticas especializadas. Não é verdade que todas as teorias anarquistas 
neguem a necessidade de funções tais como as desempenhadas pelo 
governo, a administração e os tribunais. 

Quarta falsa concepção. Os anarquistas não negam a necessi-
dade de compulsão. Naturalmente, nenhum anarquista atribuiu um 
papel preponderante à compulsão e às sanções, antes pelo contrário, 
mas, igualmente, nenhum anarquista manterá que a compulsão deve 
ser banida em absolutamente todos os casos. Na verdade, a compulsão 
é muitas vezes rejeitada em princípio, mas um bom número de escritos 
contemplam várias excepções para situações que apenas podem ser 
resolvidas pelo uso da força. 

Quinta falsa concepção. A ideia de que os anarquistas rejei-
tam a lei por ela ser um instrumento político ou um instrumento para 
garantir um dado tipo de ordem social é também baseada numa incor-
recta ou mal-intencionada interpretação. Os anarquistas apenas rejei-
tam urna espécie particular de lei. A lei, enquanto tal, não é rejei-
tada; os anarquistas apenas se dissociam de um conceito particular 
de lei. 

Sexta falsa concepção. O anarquismo não é, por definição, uma 
teoria revolucionária. Embora haja naturalmente excepções, os eseri- 
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tos de muitos anarquistas transmitem muito mais ao leitor a ideia de 
um desenvolvimento evolucionista do que de um desenvolvimento revo-
lucionário. Embora possa ser verdade que, no século passado, a ideia 
de uma revolução fosse muito menos excitante - ou, para dizer de 
outra maneira, menos perturbadora - do que na nossa sociedade actual 
devido à frequência com que as revoluções ocorriam na Europa oci-
dental daqueles tempos, os escritos dos anarquistas que viveram naquele 
período contêm, ainda assim, mais ideias evolucionistas do que revo-
lucionárias. 

Uma inferência importante pode ser feita a partir deste último 
facto, que é a de que o anarquismo, como teoria política, não deve ser 
construído como sendo de natureza utópica. A noção de que o anar-
quismo constitui uma forma de pensamento utópico é muitas vezes 
usada como um meio de diminuir o anarquismo enquanto teoria; a 
utopia não é, com efeito, algo que desempenhe um papel predomi-
nante nas obras dos mais conhecidos escritores anarquistas. O anar-
quismo não deve propagar a ideia de que é necessário construir uma 
utopia. O que se pode dizer, isso sim, é que o anarquismo, como teoria 
política, é sobretudo uma teoria do desenvolvimento. Uma teoria que 
tem na base um certo número de princípios, de conceitos, se se prefe-
rir, sobre como as coisas se devem passar, e no respeito dos quais esse 
desenvolvimento deve ser prosseguido. Com  efeito, o anarquismo polí-
tico é um modelo aberto, uma teoria que não define os seus objectivos 
em lermos definitivos mas que se baseia na premissa de que os desen-
volvimentos políticos, isto é, a procura de novas respostas para os 
problemas da sociedade 	a velha como a nova - terá lugar na linha 
de certos princípios. Neste sentido, o anarquismo político 	sobretudo 
o que formula um programa político - é primariamente uma teoria 
normativa • do desenvolvimento. Ele não deve definir objectivos ou 
metas políticas. Deve definir normas para o desenvolvimento, mas não 
os objectivos. O alvo não deve ser a utopia mas sim um desenvolvi-
mento aberto e permanente no qual certos valores desempenhem um 

papel central de orientação. 
Isto significa que as acusações sugerindo que os anarquistas per-

seguem uma sociedade estabilizada e sonolenta são, pelo menos, infun-
dadas. Pelo contrário, o âmago das teorias anarquistas está verdadei-
ramente no facto de que elas são fluidas e capazes de ajustamentos con-
tínuos às circunstâncias sempre em mutação. De facto, as teorias anar-
quistas devem muito menos ao dogma do que aquilo que alguns oposi-
tores deixam supor - facto que deveria moderar o excessivo zelo posto 

na refutação destas teorias. 
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O anarquismo como teoria política normativa. 

Uma teoria política normativa contém certas disposições sobre a 
questão de como chegar a decisões sobre assuntos que requerem deci-
sões supra-individuais. Qualquer teoria política desta natureza subdi-
vide-se num certo número de aproximações separadas. Isto tem a ver 
com a liderança, procedimentos e meios pelos quais as decisões são 
tomadas e, especialmente, a questão de quais os assuntos que devem 
ser sujeitos a decisões supra-individuais. 

É duvidoso que alguém possa isolar uma teoria política das teo-
rias económicas, sociais e culturais com ela conectadas, desde que a 
natureza e o conteúdo da teoria política sejam parcialmente determi-
nados pelas outras teorias. Mais difícil ainda é separá-la das actuais 
relações sociais, económicas e culturais. Pois ainda aqui, mesmo se nin-
guém pode negar que elas estejam todas ligadas, é necessário poder iso-
lá-las umas das outras. É claro que isto é uma simplificação, uma apro-
ximação teórica, cuja ligação à realidade terá de ser feita posteriormen-
te. Tudo isto conduz à pergunta: Quais são as características do anar-
quismo como teoria política? Quais são os conceitos normativos do anar-
quismo como teoria política? 

A resposta pode encontrar-se ciii alguns dos slogans usados na 
propaganda anarquista, por exemplo: 

O meu inimigo - o estado! 
Reformeïn os dominadores! 
Não vote; só os encoraja! 
Não há governo como o não-governo! 
Legalizai a liberdade! 
Mais governo é a causa, não a solução! 
Abaixo a arquia! 
Sociedade por contrato! 

Estes slogans são de dois tipos: positivos e negativos. Os conceitos 
positivos implicam a aceitação de alguma coisa. Os conceitos nega-
tivos são caracterizados pela negação e rejeição de certos fenómenos, 
valores e normas. Neste sentido podem-se identificar - estendendo-os 
até ao limite - alguns dos principais pontos da teoria política anar-
quista. Muitas vezes, o que perturba é que um conceito negativo apa-
rece em paralelo com um conceito positivo: por outras palavras, é 
um par de conceitos. Há vários destes conceitos associados. Não é 
aqui o lugar nem o momento para os catalogar todos. Por imperativo 
de brevidade, restringir-me-ei aos seguintes temas principais que apa- 

35 



recem mais frequentemente nas teorias anarquistas, qualquer que seja 
a sua natureza. 

1. Poder vs. voluntariado. O poder como conceito e como ob-
jectivo é considerado errado. Poder implica que as pessoas foram for-
çadas a agir de determinada maneira. No seu lugar, os anarquistas 
colocam o voluntariado; a conduta voluntária forma a base da socie-
dade. Um certo grau de conformidade é inevitável em qualquer socie-
dade, mas a conformidade deve ser obtida voluntariamente e não 
imposta pela força. 

2. Estado vs. cooperação e mutualismo. Os anarquistas rejei-
tam o modo como os processos decisionais funcionam nos sistemas esta-
tais tradicionais. Em sua substituição, propõem que as decisões devam 
ser inseridas num contexto colectivista ou mutualista. 

3. Hierarquia vs. igualdade. Os sistemas decisionais hierárqui-
cos são condenados, por inumanos. No seu lugar, os anarquistas dese-
jam que exista igualdade nos lugares de decisão. 

4. Representação vs. consenso. Sem um mandato explícito, a 
representação concentra nas mãos dos representantes um excessivo poder 
sobre os representados, tomando decisões que os afectam sem o seu 
consentimento. Isto é considerado errado. Em vez disto, os anarquistas 
propõem que o consenso seja a forma básica de decisão - o consenso 
da real maioria do povo, e não o consenso dos seus representantes. 
Eles advogam um laço permanente entre o representante e aqueles que 
representa: por outras palavras, reclamam um mandato limitado e o 
direito de revogação. 

5. Centralismo vs. federalismo. Os anarquistas propõem que, 
em vez de o poder de decisão estar concentrado num ponto central, 
ele seja distribuído numa base federal. Isto levaria a uma mudança 
fundamental no modelo de tomada de decisão e da sua implementa-
ção. O sistema de pirâmide é afastado para dar lugar a uma estrutura 
de execução de projecto ou a uma estrutura de rede, de laços horizon-
tais. O processo de federalização é continuamente relançado para 
novas redes, consoante as necessidades. Como já disse, os conceitos 
de ligação descritos são apenas o resultado de uma selecção de entre 
um grande número de outros. O mais importante é que nem os con-
ceitos negativos nem os positivos são absolutos. Não são dogmas, mas 
linhas de orientação geral. Não estão apenas sujeitos a excepções, mas 
são igualmente susceptíveis de ajustamentos para se adaptarem às várias 
situações concretas que podem surgir. Eles não formam um novo sis-
tema político definitivo mas constituem, no conjunto, uma base teórica 
de referência na qual é contemplada a noção de reforma e são desen- 
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volvidos conceitos teóricos que, por sua vez, podem estimular certas 
acções políticas e movimentos políticos. 

Cada um destes conceitos é também uma subteoria. Infelizmente, 
contudo, só algumas, poucas, destas subteox ias são desenvolvidas com 
certo detalhe na literatura anarquista. O anarquismo científico ainda 
não está suficientemente desenvolvido em estudos especializados na 
maior parte dos seus conceitos positivos. Na maior parte dos casos, 
a literatura nada diz sobre a operacionalização destes conceitos nas 
sociedades interessadas. Isto não deve ser entendido de forma alguma 
como uma crítica, mas como uma mera constatação. O anarquismo 
teórico não deve perturbar-se por estar em avanço sobre o problema 
da realização. No entanto, os anarquistas são continuamente alvo de 
críticas sobre este ponto. Aquilo que eles advogam, os seus argumen-
tos, seriam muito finos e recomendáveis como conceitos teóricos, mas 
geralmente irrealizáveis na sociedade de hoje, com a sua enorme com-
plexidade e exigências de gestão em larga escala. Os autores destas 
observações têm razão, parece-me, enquanto o anarquismo tiver difi-
culdades em se desencravar do século XIX, em aliviar o peso do pas-
sado e em encaiar de frente as complexidades do presente. Por outro 
lado - e isto é algo muitas vezes esquecido - , um mecanismo de 
tomada de decisão alternativo foi desenvolvido através da teoria e 
da prática da acçãc directa, a qual não nasceu com o anarquismo, mas 
se tornou estreitamente ligada a ele. 

Uma teoria crítica e alternativa. 

Será o anarquismo uma teoria política capaz de descrever e expli-
car fenómenos? A resposta é indubitavelmente de que ele é capaz. 
Cada um pode usar um certo conjunto de conceitos para descrever um 
fenómeno, para explicar como ele surge e como se desenrola. O ins-
trumento de observação e os outros aspectos da metodologia são, evi-
dentemente, importantes. Descrição e crítica dão-se mutuamente as 
mãos, e é um facto provado que o anarquismo tem urna grande capa-
cidade crítica. Ele fornece um certo número de valores e normas que 
podem servir como padrão de medida para avaliar sistemas políticos, 
comportamentos políticos ou processos políticos. Os fenómenos exa-
minados podem então satisfazer ou não, no todo ou em parte, as nor-
mas e os valores que lhes serviram de comparação. 

Como teoria alternativa, o anarquismo apresenta para mim menos 
dificuldades. Como mera alternativa - a substituição do que existe 
por algo de melhor -, o anarquismo não deve dar uma resposta. Mas 
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se se enfatiza a alternativa política dos valores e normas concebidos 
pelo anarquismo em comparação com os valores e normas políticas 
prevalecentes -  sejam elas socialistas, marxistas ou mesmo capitalis-
tas -, é difícil negar que o anarquismo apresenta uma gama comple-
tamente diversa. É por isso que tenho mantido desde há nuito o meu 
ponto de vista de que o anarquismo é uma teoria alternativa con-
trariamente àquilo que sustentam muitos escritores não-anarquistas. 
No entanto, é claro que se trata de urna diferença de opinião que não 
pode ser resolvida pelos próprios anarquistas; o que é preciso é uma 
definição científica da expressão ((teoria alternativa)). Convém ter 
presente que a questão de saber se o anarquismo é uma teoria crítica 
ou uma teoria alternativa cria, no fundo, uma divisão não válida. 
Os elementos críticos e os elementos alternativos acham-se estreita-
mente interligados em qualquer teoria crítica e alternativa, e não ape-
nas no anarquismo. Isto acontece muitas vezes na crítica literária. 
A pessoa que critica indica ao mesmo tempo que coisas deveriam ser 
mudadas, no seu ponto de vista. A crítica envolve quase sempre uma 
forma de raciocínio alternativo. 

Uma questão muito diferente é a de saber se os anarquistas, ao 
aplicarem as suas soluções, fariam na realidade melhor do que os 
seus antecessores, isto é, se eles conduziriam os negócios políticos 
melhor do que se faz actualmente. É uma questão que fica em aberto; 
os próprios anarquistas exprimem as suas dúvidas. Mas eles nunca afir-
maram que poderiam ser melhores ((políticos)) ou seriam capazes de 
tornar o mundo num lugar melhor; em contrapartida, o que eles sem-
pre sustentaram foi que os seus conceitos e ideias eram 

1

melhores e, 
por esta razão, constituiriam a base para a obtenção de ((melhores)) 
(isto é, mais humanos) resultados. 

A lei. 

Quando duas pessoas se dispõem a oferecer-se reciprocamente 
alguma coisa, chamamos a isto um acordo legal: de facto, dispomos 
de um termo especial para este tipo de acordo: contrato. Chamamos 
usualmente lei, ou legal, a um grande número de coisas. Mas se assu-
mirmos que a lei é, antes de mais, um nome - um label -, permanece 
a questão de qual o significado que o nome tem e de quando pode ser 
usado para fenómenos que têm em comum uma determinada caracte-
rística. Todo o jurista ciente da matéria terá o seu próprio ponto de 
vista sobre isto, e é por esta razão que ninguém conseguiu ainda pro- 
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duzir una definição de lei capaz de ser aceite por mais do que um 
estreito círculo de juristas. 

Não espero ser mais bem sucedido do que eles, mas tenho uma 
definição operativa, à falta de poder desenvolver a minha teoria. O que 
eu designo por lei, em defesa da argumentação que pretendo expor, 
é a norma respeitante ao comportamento humano que, de uma maneira 
ou de outra, tem um estatuto oficial na sociedade e é formulada de 
maneira a poder ter uma validade geral. Devo repetir que esta defi-
nição não pretende ser válida para todos os usos. 

O ponto mais importante desta definição é o de que a lei é um 
produto de escolhas humanas. As normas foram formuladas por pes-
soas e tomam-se actuantes como resultado da acção humana. O que 
nós designamos por costume é também o resultado do querer das pes-
soas. A vontade de uma só pessoa é insuficiente para criar a lei. Isto 
foi o que Elzbacher disse quando afirmou que a lei na Rússia do 
tempo dos czares não era baseada na vontade do czar mas sim na de 
milhões de russos comuns - camponeses, soldados, funcionários, etc. 
- os quais, por um grande número de razões, desde o patriotismo até 
aos seus interesses próprios, queriam aquilo que o czar queria que fosse 
lei. Questões como o voluntariado ou o determinismo são aqui de 
menor importância do que a compreensão de que a lei é sempre baseada 
numa vontade de aceitar, numa vontade de tolerar ou numa vontade 
de aquiescer. 

O segundo ponto a enfatizar é o de que, se a lei só existe onde há 
alguma forma de sociedade humana, isto não deve significar que a lei 
seja um fenómeno natural, ou seja, inerente a toda a sociedade. A lei 
serve um determinado propósito na sociedade; não tem valor intrín-
seco ou independente. É uma categoria derivada, sempre usada para 
certos fins: sem estes, ela é inconcebível. A lei é sempre um intru-
mento, e tanto mais quanto ela é usada em função de um objectivo 
e não como um fim em si própria. O seu mais geral e inócuo objec-
tivo é o de fornecer uma estrutura para as expectativas interpessoais. 
Se estrangeiros não adoptam expectativas semelhantes, eles não che-
gam sequer a comunicar. Nestes casos faltam as balizas de como con-
duzir-se e daqui resulta, para as pessoas, a impossibilidade de viver 
em conjunto para além da escala do muito pequeno grupo. Se eu não 
tenho a certeza de que o outro acredita, tal como eu, que a norma 
pacta sunt servanda se aplica a ambos, eu nunca concluirei qualquer 
acordo com ele. Se as pessoas não esperassem dos outros que eles obser-
vassem a sua parte do código de condutas que diz que uma pessoa não 
pode matar outra, salvo em certas circunstâncias excepcionais, o con- 
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tacto entre as pessoas estaria fora de questão e não existiria sociedade; 
a todo o momento as pessoas sentiriam a sua vida ameaçada e não 
abrandariam as suas defesas. 

Mas a lei pode também ser usada para objectivos menos inócuos 
do que estas expectativas estruturantes. Pode ser usada como um meio 
para explorar a classe trabalhadora ou forçar as mulheres a aceitarem 
os valores e a supremacia masculina, para eliminar subculturas e com-
pelir minorias à integração, para limitar o poder dos intelectuais na 
sociedade e destruir a liberdade pessoal. Ou, em sentido inverso, a lei 
pode ser usada para fins mais justos, por exemplo para garantir segu-
rança social, para estabelecer e'manter a propriedade comum de meios 
de produção, para assegurar os direitos da mulher e da criança ou para 
promover uma maior igualdade na sociedade. Por outras palavras, 
a lei é um instrumento de propósitos múltiplos. 

O meu terceiro ponto refere-se ao poder ou compulsão, vistos 
como condições prévias necessárias à existência da lei. Embora estes 
aspectos tenham vindo progressivamente a tornar-se parte intrínseca 
da lei em todos os estados, no que diz respeito às leis feitas pelos esta-
dos, isto só prova quão difícil é, em geral, para a lei estatal, reflectir 
os valores e as convicções daqueles a quem é suposta aplicar-se, e con-
seguir ganhar a sua aceitação. As autoridades fazem pouco uso das 
formas de persuasão, exortação ou advertência na aplicação da lei, 
fazendo mais confiança nas medidas coercivas do que na capacidade 
de convencimento do seu ((imperativo legal)). É claro que estas for-
mas de lei têm maior probabilidade de florescer em sociedades que 
não sejam primariamente baseadas em relações hierárquicas. A lei 
costumeira é a prova viva disto mesmo. 

Avaliação da lei. 

O importante facto de que a lei tem uma natureza exclusivamente 
instrumental torna impossível avaliá-la em termos éticos, ou outros. 
Tal como um escalpelo pode ser usado para curar ou para matar, tam-
bém a lei pode ser usada de muitas maneiras. Dum ponto de vista 
ético, tanto o escalpelo, como a lei são neutros; não permitem uma ava-
liação em si mesmos. É o objectivo com que é usado no momento, ou 
o efeito que tem na prática, que vai destruir esta neutralidade. Embora 
cada qual possa ter uma opinião, favorável ou desfavorável, sobre uma 
lei particular, um conjunto de leis ou sobre o próprio sistema legal, 
a lei, enquanto tal, não admite estas opiniões. Em termos lógicos, 
existe uma contradição na avaliação da lei nos termos da lei. Avaliar 
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uma lei particular em termos de algo neutral, que é a lei enquanto 
tal, é uma impossibilidade. A lei não fornece qualquer padrão pelo 
qual uma lei particular possa ser medida. 

Se a lei só pode ser avaliada na prática e por meio de padrões 
extra-legais, sobre que é que estes padrões são ou devem ser fundados? 
No contexto da presente exposição, é óbvio que o sejam sobre os prin-
cípios anarquistas, e, como disse antes, desde o momento em que me 
concentro sobre o direito político, eu devo usar o anarquismo como 
meio de orientação, tomando-o como uma teoria política. 

Existe, é claro, um grande número de sistema político-legais de 
tipo capitalista democrático que estão em certa medida padronizados 
tanto nos povos do Mundo Ocidental como do Terceiro Mundo. Tentar 
avaliar estes sistemas a partir dos princípios anarquistas arrasta um 
certo número de complicações. Do ponto de vista anarco-legal, ne-
nhum destes sistemas é completamente desejável. Por exemplo, na 
maioria dos casos, a lei serve não apenas como um instrumento de 
opressão mas igualmente como um meio de libertação. Avaliar é, por 
isso, um difícil e laborioso processo e, se se quer chegar a resultados 
claros e justos, tem que se agir com precisão e rigor. 

Uma teoria legal geral ou parcial? 

Aquilo que disse acerca da avaliação aplica-se à prática da teoria 
legal anarquista. Enquanto usada como teoria crítica, o seu principal 
valor reside em ser usada como padrão para analisar partes específicas 
do sistema legal ou o sistema no seu conjunto. É claro que ela pode 
ser utilizada numa função prática, sem dúvida válida, como padrão 
de medida para julgar um sistema legal na sua globalidade, mas neste 
caso os juízos produzidos serão menos convincentes do que no caso de 
julgamentos específicos. 

No que toca à teoria anarquista da lei vista como alternativa, a 
questão que se põe é a de saber se é necessária uma teoria geral - por 
outras palavras, uma teoria que substitua os conceitos legais existentes 
e o sistema legal sobre eles construído - ou se ela poderá ser dividida 
em várias subcategorias. Ou seja, pode uma teoria anarquista da lei, 
usada como alternativa, ser igualmente aplicada como teoria? Esta 
distinção é especialmente importante quando se passa aos problemas 
da aplicação na prática de uma teoria anarquista. No caso da necessi-
dade de uma alternativa total, é não apenas muito mais difícil traduzir 
esta teoria na prática, mas ainda tranquilizar os seus adeptos nas dúvi-
das que tenham sobre a sua praticabilidade. Estas dúvidas aumentarão 
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provavelmente se os problemas da aplicação prática da teoria forem 
analisados cientificamente. Um exemplo está no facto de que, uma 
vez a teoria tenha sido aplicada na prática, ela torna-se irreversível. 
A revolução e a contra-revolução, como fenómenos histórico-políticos, 
são dois factores que desempenham aqui um certo papel. 

As coisas tornam-se diferentes se, ao invés, pensarmos em termos 
de uma teoria que pode ser avançada como alternativa de natureza ape-
nas parcial. Neste caso, é legítimo raciocinar em termos de modelos 
de desenvolvimento aberto - como sugerimos no início deste traba-
lho -, o que é, de facto, mais conforme à tradição anarquista e sim-
plifica os problemas envolvidos pela aplicação prática da teoria. A ideia 
de revolução não resolve os problemas da aplicação prática; uma teoria 
transportada para cenários oferece melhores possibilidades, e isto signi-
fica que pensar em termos de modelos de acção tem um significado 
operativo imediato. 

O direito político. 

Em todas as sociedades, de qualquer escala, as pessoas necessitam 
de que certas decisões sejam tomadas para resolver os seus interesses 
colectivos. Por exemplo, as comunidades agrícolas primitivas onde a 
terra era, muitas vezes, propriedade comum, encaravam o uso dessa 
terra como um interesse colectivo, e as decisões a ele respeitantes eram 
tomadas colectivamente. Quanto mais variada se torna a sociedade e 
mais complicadas se tornam as relações entre os seus membros, maior 
será o número de interesses colectivos. Como tomar as decisões cor-
respondentes a estes interesses? Para um anarquista, a resposta é 
óbvia: as decisões sobre interesses colectivos devem ser tomadas colec-
tivamente, e daqui se infere que as decisões para definir aquilo que 
constitui interesse colectivo devem também ser tomadas colectivamente. 
O âmago do problema está, é claro, em saber o que é uma decisão 
colectiva e como defini-ia. Dizendo de outra forma, como deve ela ser 
estruturada, entre outras coisas, através da lei? 

Todo o comportamento dirigido para a concretização de decisões 
colectivas pode ser chamado comportamento político. E o termo ((po-
lítica)) pode ser usado como conceito genérico cobrindo todos os aspec-
tos envolvidos nas decisões colectivas. Isto significa que a política é a 
preparação, estabelecimento e implementação das decisões colectivas, 
mas inclui igualmente as bases e quadros organizacionais dos processos 
decisionais, tanto quanto os próprios comportamentos individuais e 
colectivos. Na medida em que a lei intervém neste processo, estrutu- 



rando e modelando a política, poderemos neste caso apelidá-la de regra 
política. E se a política constituir a matéria de um ramo do direito, 
encaminhar-nos-emos para a formação de uma nova especialização no 
campo do direito, a que se poderá chamar direito político. Neste sen-
tido, poder-se-á tomar o direito político como sucedâneo do direito 
constitucional ou estatal. Embora Ver/assugsrecht seja muitas vezes 

referido como Polistisches Recht na República Federal Alemã, o termo 
é no entanto usado apenas no sentido tradicional de ((política no con-
texto exclusivo do estado)). Na teoria e no direito constitucional domi-
nantes, o conceito de política é limitado aos acordos internos do estado 
ou aos acordos inter-estados. O direito constitucional, no sentido tra-
dicional, não contempla unidades como a família ou o clube como orga-
nizações políticas, nem considera a vida pessoal e individual dos cida-
dãos como possuindo uma natureza parcialmente política. 

No entanto, de um ponto de vista anarquista, torna-se necessário 
não só reformular o domínio daquilo que deve incluir o direito consti-
tucional, como também estender o seu domínio para problemas intei-
ramente novos. A gestão central será então a da tomada de decisão 
colectiva. 

De maneira sumária, o direito político poderá, contudo, ser defi-
nido de duas maneiras: a) primeiro, como uma especialização cientí-
fica dentro da jurisprudência; o resultado poderá ser uma teoria anar-
quista do direito político; b) em segundo lugar, como um conjunto de 
normas; usando a definição operativa de lei dada acima, chegamos à 
seguinte definição: conjunto de normas relevando de decisões colec-
tivas que, de uma maneira ou de outra, têm um estatuto oficial na 
sociedade e são formuladas de maneira a poderem ter uma validade 
geral. 

Em ambos os casos, não devemos esquecer-nos de que teorizar 
acerca do direito político é já, só por si, um comportamento político 
característico. 

Mil e urna questões. 

Se se reduz o anarquismo a uma teoria política e, sobre esta base, 
se tenta formular uma teoria do direito político, o problema em face 
reduz-se de maneira considerável mas fica ainda demasiado amplo. Por 
outras palavras, ainda aqui estamos perante mil e uma questões a serem 
respondidas e é impossível encará-las a partir de um conceito tão largo. 
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Três exemplos tornarão isto claro: 

1) É o direito político, definido como um conjunto de normas, 
verdadeiramente um produto de decisões colectivas? 

2) Deve o direito político reconhecer a existência de um sector 
não-colectivo, isto é, há assuntos que devem ficar exteriores 
à decisão colectiva, por definição ou questão de princípio? 

3) Tem o direito político exclusivamente a ver com os compor-
tamentos, isto é, deve ele apenas prescrever princípios pro-
cessuais e decidir sobre procedimentos para obter decisões 
colectivas, ou deve, além disso, impor exigências respeitantes 
ao conteúdo dessas decisões? 

Cada uma destas questões necessitaria de ser tratada em profun-
didade. O perigo deste tipo de questões é que nem sempre elas se ba-
seiam numa teoria política anarquista, mas apenas numa das teorias 
anarquistas, podendo daqui resultar uma imposição de ter de tratar 
questões que são intrinsecamente alheias à teoria e das quais é impos-
sível extrair qualquer tipo de conclusão interessante. Nada disto, con-
tudo, altera o facto de que são numerosos os problemas a enfrentar 
a partir da base da teoria política anarquista, não esquecendo as ques-
tões científicas respeitantes ao objecto, métodos e paradigmas próprios 
do direito político, definido como uma ciência. 

Espero que estes exemplos tenham ilustrado a dimensão dos pro-
blemas neste campo e tenham convencido o leitor de que é impossível 
formular uma única, geral e englobante teoria do direito político, a 
qual é, necessariamente, limitada por várias teorias parciais. 

Teoria do direito político. 

O direito político é, no sentido de ciência legal, uma ciência nor- 
mativa, isto é, pronuncia-se de maneira prescritiva. Encontra-se rela- 
cionado com o desenvolvimento dos padrões legais, dos valores legais 
e das normas, a partir da base de um certo número de conceitos pre- 
determinados. Os pressupostos ou premissas centrais desta ciência estão 
contidos na teoria política anarquista. Mas o que é que pode ainda ser 
acrescentado a esta teoria anarquista? Deve o direito político somar 
algo mais a esta teoria política, ou trata-se de duas coisas diferentes? 

Não é, na verdade, muito claro aquilo que é diferença e aquilo 
que é acréscimo. Naturalmente, a aproximação legal tem o seu carácter 
próprio e faz diferenciações que igualmente lhe são próprias, especial- 
mente quando reformula os problemas e abordagens à sua maneira. 
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Neste aspecto, há suficientes diferenças distintivas. Mas, por outro 
lado, o direito político, no sentido de ciência legal, é mais exigente na 
consistência e nas qualidades operativas. Para além de produzir ques-
tões mais pormenorizadas, dá maior ênfase à consistência dos conceitos 
fundamentais. Segundo a tradição legal, a teoria do direito político 
elabora não apenas um maior número de questões detalhadas, mas 
igualmente soluções. Embora possa ser verdade que o anarquismo, 
como teoria política, date do século xix, existiram nos séculos anteriores 
alguns sistemas políticos marcados por características anarquistas. A Re-
pública Holandesa é um exemplo de um anarquismo avant la lettre. 
O direito adquiriu uma boa gama de conhecimentos sobre os proces-
sos decisionais e os comportamentos políticos daqueles tempos, e isso 
pode ser utilizado na ciência política. O que é também importante 
é que a aceitação de princípios anarquistas numa teoria do direito en-
fraqueça o pensamento legal mais tradicional fixado no estado. 

O que há de novo? 

Neste mundo nada existe de muito novo à luz do Sol e, por isso, 
aquilo que eu disse mais não é do que um ponto de partida. Mas no 
fundo existe sempre alguma diferença, na ênfase que se coloca. O que 
foi dito acima remete para dois paradigmas principais. Em primeiro 
lugar, o conceito de lei. Procurei avançar uma definição operativa de 
lei. Se se pretender entrar nesta matéria com maior detalhe, é evi-
dente que não só é tomada em conta a capacidade dos indivíduos para 
formularem leis, como ainda a ênfase é colocada primariamente na for-
mação da lei pelos indivíduos. 

O tema é então abordado a partir de um ângulo diferente do habi-
tual: não desde uma visão superior, mas desde baixo - do lugar dos 
próprios indivíduos. Isto afecta, evidentemente, o pensamento tradi-
cional sobre as fontes do direito. Se se aceita que as próprias pessoas 
produzem as suas leis, mesmo numa escala muito pequena, e que estas 
têm precedência sobre as leis feitas numa escala maior, então está-se 
a dar uma completa reviravolta ao pensamento legal dominante. Se o 
direito tradicional está amarrado à ideia do domínio da lei superior 
sobre a lei inferior (lex superior derogat legi inferiori), ele ficará seria-
mente enfraquecido perante o postulado de que a lei mais baixa possa 
sobrepor-se à mais elevada. A argumentação da precedência da lei mais 
baixa necessita obviamente de maiores explanações, além de que é ne-
cessário considerar distinções e excepções várias, mas, em qualquer 
caso, ela promove uma aproximação inteiramente nova ao sistema legal. 
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Em segundo lugar, o conceito de política. Se a vida pessoal das 
pessoas é vista como tendo um significado político, então a política, 
como conceito, deixa de ser unicamente a política estatal. Isto signi-
fica que as relações interpessoais, as conexões familiares e os clubes 
ou associações são tomados como tendo uhi sigificado político e exer-
cendo uma influência normativa sobre terceiros. Um dos problemas 
postos por esta conexão é o da influência do comportamento das pes-
soas no fortalecimento ou enfraquecimento das normas político-legais 
preexistentes. Isto pode ser clarificado com um exemplo. Se se assume 
que a representação é, em princípio, o oposto do consenso, até que 
ponto a pessoa que vota numa eleição fortifica o princípio de repre-
sentação e é parcialmente responsável pela manutenção da sua exis-
tência, até que ponto deve ela consentir que o representante decida 
em seu nome? Gostaria de prolongar este exemplo através de urna cita-
ção do ensaio muito lúcido de Douglas W. Rae intitulado ((The limits 
of consensual decision)) (Arnerican Politicai Science Revieic, 1975, 
pp. 1270.99). Rae afirma que a decisão política não pode conciliar-
-se com a unanimidade ou com um direito de consenso universal: 
((A decisão consensual é logicamente inatingível e contradiz a teoria 
constitucional.» Isto pode estar certo ou errado mas, do ponto de vista 
do direito político, não se pode fazer um juízo antes de ter definido 
o que se entende por «consenso». Consenso pode ser uma aprovação 
geral ou um acordo geral. Mas será a mesma coisa que consenti'mento? 
Pode o consenso ser interpretado como a voluntária aceitação do que 
é feito por outro, ou a sua confiança nele? É apenas acordo, ou é per-
missão? Eis algumas das dificuldades que se encontram na definição do 
princípio do consenso. É importante ter urna definição correcta, dado 
que ela influencia a elaboração do princípio. 

A questão seguinte que se nos depara tem a ver com o sistema 
legal de tomada de decisões. O princípio do consenso não pode ser 
adoptado a partir de um ponto particular qualquer, deixando imutável 
o resto do sistema. Se se substitui um elemento da estrutura por outro 
elemento, deixando intactos os restantes elementos estruturais, isto equi-
valerá a admitir desde o início que o princípio do consenso não poderá 
ser efectivado. O caso será diferente se se coloca no contexto de uma 
estrutura diferente. Mesmo assim, há um bom lote de questões que 
carecem de ser respondidas antes de se poder tentar avaliar o princípio 
do consenso. Por exemplo, quando poderá considerar-se a existência 
de um consenso? Até que ponto o princípio do consenso  pode ser afi-
nado sem se tornar uma exigência de unanimidade? Deve o princípio 
do consenso estender-se a todas as decisões de qualquer importância 
que sejam, isto é, deve ter de haver consenso em todas as decisões, 
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mesmo as triviais? Deve o consenso existir apenas quando todas as par-
tes envolvidas o exprimem por muitas palavras, ou pode-se considerar 
o consentimento tácito? Pode alguém ser limitado a significar o seu 
assentimento quando responsabilizou outro pela tomada de uma de-
cisão? E como significar um consentimento: por escrito ou oralmente? 
Quein põe as questões? Pode ser-se parte efectiva de um consenso atra-
vés de unia procuração? Entre quem deve o consenso ser procurado? 
Apenas entre as partes interessadas? E quem são as partes interessadas? 
São apenas aquelas que afirmam sê-lo, ou todas aquelas que têm um 
interesse concreto na decisão? Como provar o interesse de cada um? 
Um consenso (leve ser explícito ou pode ser construído? Pode o con-
senso cessar retrospectivamente e, se sim, deve a decisão deixar, tam-
bém ela, de ter efeito? Dougias Rae tinha obviamente perfeito conhe-
cimento destas questões mas preferiu proclamar a impossibilidade do 
princípio do consenso antes de lhes dar resposta. E aqui é justamente 
o ponto em que deve intervir o teórico do direito político. As questões 
que se devem, pôr acerca do princípio do consenso (algumas das quais 
acabámos de enunciar) são o tipo de questões postas pelo juristas 
desde há séculos. Toda a sorte de princípios processuais podem ser 
imaginados para os processos decisionais em política: o princípio do 
chefe, o princípio da maioria, o princípio do consenso, o princípio 
representativo, etc. A sua efectividade não pode ser medida em termos 
objectivos, mas depende da ideologia em que se baseiam e nas culturas 
político-legais em que se pense devam funcionar. É aqui que falha a 
análise de Rae e, por esta razão, a sua teoria perde o significado prá-
tico que pretendia ter. 

Conclusiio. 

O anarquismo fornece uma base para o desenvolvimento de uma 
teoria própria do direito político. Esta teoria é diferente daquilo que 
hoje entendemos por direito constitucional ou estatal. Diferem os con-
ceitos e diferem os princípios. A literatura anarquista contém material 
mais do que suficiente para alimentar ideias sobre o direito político. 
Deve pensar-se que, tal corno demorou muito tempo a formular-se uma 
teoria política anarquista, também levará um tempo considerável a 
desenvolver uma teoria do direito político. Acima de tudo, não deve 
esperar-se mais do que a formulação de teorias parciais. O principal 
consistirá no desenvolvimento das ideias do século XIX de maneira a 
que elas possam articular-se com o mundo mais complicado do sé-
culo XXI. 
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Eu acredito que a teoria do direito político pode ajudar a trans-
formar os conceitos políticos do anarquismo em conceitos legais e em 
princípios legais. Estes não podem ser desenvolvidos sem um suple-
mento de alma. Não são simples produtos de uma arquitectura legal. 
Apenas podem ser inferidos a partir de conceitos, usos e desejos expres-
sos pelas pessoas. Contudo, eles são também o resultado da actividade 
humana, da criatividade e da capacidade de formulação. E só esta 
última pode fornecer a corrente necessária a uma teoria do direito polí-
tico. 

O professor Hene van Maarseveen ensina direito constitucional na Facul-
dade de Ciências Sociais da Universidade Erasmo, de Roterdão. O presente texto 
foi apresentado como comunicação ao seminário sobre Anarquismo e Direito 
realizado naquela universidade em 3-6 Janeiro 1979, e é aqui publicado com a 
simpática autorização do autor (N. da R.). 

[Traduzido do inglês por João Freire] 



D 	E 	B 	A 	T 	E 

A AMNISTIA INTERNACIONAL, 

OS DIREITOS HUMANOS E O PENSAMENTO LIBERTÁRIO 

João Freire 

O movimento Amnesty International acaba de completar vinte e cinco anos 
de existência. Isto significa que já não se trata duma mobilização passageira da 
opinião pública em favor de uma excelente causa, mas que essa mobilização se 
cristalizou numa organização estável, capaz de traçar estratégias a prazo e de 
atingir os objectivos definidos, capaz de enfrentar crises e de as vencer. 

A AI é hoje, senão uma instituição, pelo menos uma organização suficien-
temente conhecida, com um amplo reconhecimento por parte de entidades gover-
namentais e supranacionais, com cerca de meio milhão de aderentes em todo o 
mundo, incluindo muitos milhares de activistas, e, certamente também, com os 
seus detractores permanentes e gente que a encarará com desconfiança, por prin-
cípio ou experiência. 

A AI é um movimento de defesa dos direitos humanos. Mas esta é apenas 
uma primeira definição, que não a identifica completamente. Outras organi-
zações existem que igualmente se colocam no campo da defesa dos direitos huma-
nos. Por outro lado, gostaria de pôr em realce aquilo que, na minha opinião, 
a AI tem directamente a ver com o pensamento libertário, bem como identificar 
aqueles aspectos em que isso não se verifica. 

Em primeiro lugar, embora a AI não estabeleça uma hierarquia de impor-
tância entre os vários direitos humanos e considere que todos são importantes 
e interdependentes, apenas intervém num número limitado de casos, aqueles que 
estão cobertos pelo seu mandato específico, que foram sendo definidos nos pri-
meiros anos de vida do movimento. Assim, a AI intervém para que sejam liber-
tados sem demora e sem condições todos os que ela define como «presos de opi-
nião ou de consciência», isto é, aquelas pessoas que se encontram detidas por 
virtude das suas opiniões, religião, etnia, cor, sexo ou idade, desde que não 
tenham usado ou advogado o uso de violência. Intervém, igualmente, pedindo 
um julgamento justo, público, legal e com as garantias normais de defesa para 
todos os presos políticos, independentemente das acusações que sobre eles impen-
dam. Finalmente, a AI intervém ainda contra a pena de morte, a tortura e as 
condições de detenção ou penas cruéis, degradantes ou desumanas, bem como 
no caso de detenção prolongada sem julgamento, e isto para quaisquer tipos de 
presos, sem excepção. 

Este campo de intervenção restrito diz respeito, como se vê, apenas a 
alguns dos direitos individuais protegidos por normas de direito internacional, 
como a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos ou o Pacto Internacional dos 
Direitos Sociais, Económicos e Culturais - isto para só referir fontes do âmbito 
da ONU. Esses direitos dizem respeito, fundamentalmente, à liberdade de opinião 
e pensamento; à igualdade básica e não discriminação dos indivíduos; ao direito 
a viver com um mínimo de dignidade; e ao direito a agir e associar-se de forma 

49 



pacífica. Ficam de fora do mandato da AI direitos como o direito ao trabalho, 
à educação, à cultura, e tantos mais. Ficam de fora, igualmente, os direitos 
colectivos, relativos à liberdade de imprensa e informação, a fundar sindicatos, etc. 

Isto pode significar várias coisas. Para a própria AI, trata-se duma questão 
de eficácia e de especialização: mais vale especializar-se num domínio limitado 
mas ser capaz de obter rsultados palpáveis, do que dispersar-se por todos os direi-
tos humanos sem conseguir protegê-los efectivamente. Talvez o exemplo de uma 
Cruz Vermelha que, à sua maneira, também protege algum tipo de direitos indi-
viduais, nomeadamente perante situações de guerra, e o seu já consolidado sucesso, 
tenham aqui servido de modelo. Mas não se pode deixar de notar que a AI 

escolheu defender apenas indivíduos - e não grupos ou comunidades - num 
conjunto de direitos de liberdade, dignidade e inviolabilidade da pessoa humana 
que têm muito que ver com a filosofia ocidental, com a sua matriz cristã e com 
a herança ideológica das ((revoluções burguesas)). Veja-se, no entanto, e por 
exemplo, a diferença de enfoque das Ligas dos Direitos do Homem que, além 
destes direitos, defendem também um modelo de sociedade política, que é o da 
democracia política representativa, baseada no sufrágio universal. Neste aspecto, 
pode dizer-se que a filosofia subjacente à acção da AI é a da primazia do indivíduo 
concreto sobre os valores colectivos e as instituições, proposição que é, inequivoca-
mente. partilhada pelas teorias anarquistas. Contudo, não esqueçamos que tal 
concepção individualista e personalista entra em choque mais ou menos rude 
com outras correntes de pensamento e outras culturas não-ocidentais. Lembremo-
-nos apenas, para exemplo, das ideologias colectivistas europeias dos séculos xix 
e xx - nacionalismos e alguns socialismos - ou dos espiritualismos orientais 
para os quais a concepção materialista do indivíduo resulta numa mutilação 
profunda do seu ser. 

Um segundo plano de acção da AI pode ser apreciado pela maneira como 
esta se organiza para actuar. Neste particular, deve referir-se que o movimento 
assenta, por um lado, numa grande descentralização da acção, e, por outro, numa 
grande centralização da informação. Com  efeito, os grupos locais, cujo efectivo 
médio não será superior a 20 pessoas, têm uma grande autonomia para as suas 
iniciativas em favor dos presos que ((adoptam)), bem corno nas formas concretas 
que podem revestir as numerosas campanhas lançadas pela organização, ou ainda 
na recolha de fundos ou na informação geral sobre a AI e os direitos humanos. 
É claro que esta capacidade de auto-iniciativa - que é estimulada - se coloca 
no interior de regras bem definidas, implantadas por via democrática para o 
conjunto da organização. 

Neste aspecto, o reconhecimento das potencialidades dos pequenos grupos 
de interconhecimento, baseados na confiança mútua e nas relações pessoais entre 
os seus membros, lembra fortemente o interesse posto pelos anarquistas, desde há 
muito, nos pequenos grupos de afinidade pessoal. Um pouco da mesma forma 
como os movimentos feministas recentes descobriram as potencialidades destas 
pequenas células em oposição às estruturas burocratizadas dos partidos políticos, 
também a prática da AI se encaminhou no sentido de privilegiar estas estruturas 
de base, em relação às personalidades de projecção pública. 

Mas, em sentido inverso, a informação que circula no já vasto e complexo 
tecido organizativo da AI, e que é um elemento decisivo para a sua acção e foi 
a chave para a credibilidade de que hoje goza o movimento, essa informação é 
estreitamente centralizada num corpo de investigadores, funcionários e dirigen-
tes, sediado em Londres e nas principais sedes nacionais da organização. Com- 



preende-se porquê: em matérias tão delicadas como as das violações de direitos 
humanos por parte dos governos, as infiltrações, intoxicações e os riscos para 
presos e activistas seriam imensos se não existissem estas regras e estes cuidados. 
Porém, nesta matéria, de duas uma: ou se conclui que a AI nada tem a ver com 
as teorias organizativas anarquistas, ou então que as teorias anarquistas não 
estão à altura de dar uma resposta prática adequada a este tipo de problemas. 

Finalmente, são ainda significativas as regras da AI no tocante a assegurar 
o equilíbrio, a independência, o internacionalismo e a personalização das suas 
acções. Assim, para que as suas campanhas, protestos e apelos não possam ser 
funcionais em permanência para nenhum governo ou bloco político, a AI tem 
regras muito claras quanto ao equilíbrio a manter, designadamente entre o bloco 
ocidental, os países de Leste e o terceiro mundo. O financiamento da organização 
obedece igualmente a regras estritas, de modo a que nenhum governo, grupo 
financeiro, igreja, etc. possa pressionar por esse meio as posições da AI. E todas 
as denúncias de violações dos direitos humanos são sempre casuísticas, referin-
do-se a pessoas e actos concretos, e não à condenação global de políticas ou de 
regimes. Com  efeito a Ai nunca se pronuncia sobre tal ou tal governo, doutrina, 
ideologia. Não justifica nem condena qualquer sistema. Apenas denuncia viola-
ções concretas que são exercidas sobre as pessoas singulares por parte de todos 
os sistemas. 

No cotejo com as ideias libertárias, este internacionalismo e personalização 
da actividade da AI, assegurando-lhe uma verdadeira independência face a todos 
os poderes constituídos, só pode ser visto com bons olhos pois se é verdade que 
entre o que se pretende e a realidade há sempre uma certa distância, este posicio-
namento da AI faz com que ela esteja sempre ao lado dos indivíduos perseguidos, 
contra os poderes impositores. O que não impede que o perseguido de hoje seja 
o perseguidor de amanhã, e vice-versa, como já tem acontecido na história destes 
últimos 25 anos. 

É um tanto desagradável para os espíritos libertários o legalismo com que 
a AI actua, quer na observância das leis vigentes nos estados - embora possa 
contestá-las -, quer na referência a certos textos de direito internacional e na 
importância que lhes atribui para uma protecção mais efectiva dos direitos huma-
nos no mundo. Para alguns anarquistas, a separação nítida entre o direito de 
agir pacificamente e o uso ou a defesa do uso de meios violentos não deixará de 
constituir problema, e não apenas para aqueles que se pronunciam de facto pelo 
uso destes meios. Afinal, grande parte do actual edifício jurídico dos direitos 
humanos teve na origem um acto violento, uma revolução, que derrubou regimes 
considerados ilegítimos justamente por não reconhecerem esses direitos - ao que 
a AI responderá que não se pronuncia sobre a legitimidade, ou não, do uso da 
violência como meio de acção política, mas que, baseada no regime de direitos 
internacionalmente admitido, apenas trata de maneira diferente os presos «vio-
lentos)) e os ((não-violentos)), somente reclamando a libertação incondicional 
para estes últimos. 

A história da acção da AI neste quarto de século foi quase exclusivamente 
dedicada à intervenção contra governos, por factos de violações de direitos de 
indivíduos particulares. Mas, como nada na vida social é estático, também aqui 
tem havido uma evolução nos últimos tempos. Como ficar silencioso quando, 
não já governos, mas movimentos de oposição começam a praticar, numa escala 
cada vez maior, actos como detenções de agentes governamentais, tomadas de 
reféns, torturas e execuções? Como reagir perante actos que violam direitos hu- 
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manos básicos compreendidos no mandato da AI, quando estes se apresentam 
como necessidade de luta contra um governo supostamente opressor, e são da 
responsabilidade de grupos ou organizações sem reconhecimento jurídico inter-
nacional? Eis o que não se imaginaria como problema consistente nos anos 60, 
quando nasceu a AI! 

Para além das dificuldades práticas, este problema mostra como a preo-
cupação com a garantia efectiva do exercício dos direitos humanos mais elemen-
tares não é questão que possa ficar definida uma vez por todas, numa bela decla-
ração gravada a ouro. E se a acção da AI contra os governos violadores obtém um 
largo consenso entre todos quantos se situam nas oposições a esses governos, já 
o mesmo não acontecerá quando essas mesmas pessoas deixam de ser oposição 
para se tornarem governo, ou quando, enquanto oposição, usam já métodos que, 
usados pelos governos, constituem matéria da sua acusação. 

Ë por isso que, embora com limitações evidentes, a acção da AI me parece 
ser das mais convincentes e eficazes na defesa dos indivíduos concretos, numa 
perspectiva mundialista. Tal como outras organizações não-governamentais que 
nas últimas décadas grangearam prestígio, a sua filosofia apresenta-se-me como 
muito próxima das preocupações veiculadas historicamente pelo pensamento 
libertário. 
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António Cândido Franco 

Poesia, liberdade & aventura 

ao Paulo Borges, 

obscuruin per obscurius, ignolum per ignotius 

Liguei desde sempre a liberdade à aventura e a aventura à poesia. 
A exaltação, a comoção, o perigo do desconhecido sempre me pare-

ceram não só os ingredientes mais adequados à experiência da liberdade 
como sobretudo aqueles que melhor nos dão a sua situação. 

A aventura é, antes de qualquer outra coisa, a demanda de um des-
conhecido que tem sempre corno finalidade superior a ideia de uma 
redenção absoluta ou transitória. Essa finalidade é, de certa maneira, 
aquilo a que chamo poesia. 

A liberdade joga-se com o desconhecido. É a associação constante 
e até mesmo a identificação entre um e outro que faz com que, desde 
sempre, se tenha percebido os secretos e misteriosos laços que saltam 
da aventura para a poesia. 

É no desconhecido, na precaridade e na exaltação de certos cami-
nhos difíceis e inseguros que a norma oscila. Um frémito de exaltação 
comum une os homens e as mulheres que partem em conjunto para o 
desconhecido e, independentemente de todas as diferenças, todos eles 
se sentem solidários na sua solidão de aventureiros. 

A proximidade do perigo e até da morte deve dar a esses homens 
e a essas mulheres, passageiros tantas vezes de uma aventura sem regres-
so, o sentimento de que a coacção é não só inútil como absurda. 

A articulação dos actos de existência, tanto em comum como em 
particular, parece apenas obedecer, nesses seres, a um silêncio que 
julgo estar próximo da mais autêntica e real liberdade. 

A aventura, tanto pessoal como colectiva, torna-se então nesses 
instantes uma expressão, ainda que paradoxal, da ordem. Uma ordem 
superior, a que podemos chamar poesia, que nos liberta do que existiu 
anteriormente e nos promete em suspenso o futuro, criando assim um 
estado de encantamento ou de graças que é no fundo a ponte entre rea-
lidades aparentemente desconhecidas e até diferentes. 

A vida parece estar sempre para além de. A nossa condição de 
seres existentes é a de uma permanente insatisfação que nos obriga a 
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uma demanda física e espiritual que pode parecer até sem limites. 
É talvez essa necessidade constante de aventura 	a insatisfação do lu- 
gar 	que se inscreve nos mais antigos mitos de origem em que o 
homem, e sobretudo a mulher, recusam a eternidade a favor do tempo 
e da história. 

A história é o decorrer de urna aventura que só a existência terre-
na nos pode garantir enquanto que o paraíso é urna não existência, sem 
tempo nem história. Por isso, toda a aventura não procura estabelecer 
em definitivo o paraíso, mas apenas um estado de tensão entre duas 
realidades diferentes. Se aceitarmos que o acto fundador de toda a 
aventura é a recusa subversiva de habitar um paraíso, ou seja, de habitar 
um lugar sem tempo nem história, então aceitamos sem dificuldade que 
cada nova aventura é uma forma de fazer sua e de radicalizar essa 
primeira recusa. 

A aventura é assim uma diáspora, uma dispersão constante que não 
tende para qualquer fim absoluto, já que é na negação desse absoluto 
que a aventura pode ter lugar. Não acredito assim na possibilidade de 
reconstituir uma unidade original primeira e hoje perdida, pelo menos 
em sentido absoluto. Uma tal reconstituição só poderia ter algum sen-
tido se por acaso se lhe reconhecesse em simultâneo a necessidade de a 
cindir, de a subverter, de a contestar reiniciando o processo de disper-
são. O que não quer dizer, como veremos ainda, que o homem esteja 
condenado a uma deriva irresolúvel. 

A aventura é aquilo que mais perto está da progressão do tempo, 
já que a deslocação no espaço de um corpo cria o tempo. Mesmo uma 
aventura de tipo espiritual, feita aparentemente fora dos mapas e dos 
lugares geográficos, comporta uma relação privilegiada com o tempo. 

Tal relação é sempre a ideia de um domínio possível deste, através 
de um processo em que consciencializamos a sua produção ou realiza-
ção. Parar definitivamente no tempo é o fenómeno mais estático que 
se pode conceber e aquele que menos se aproxima da dinâmica da aven-
tura, que implica, como vimos, uma mudança constante. 

A primeira aventura a que temos necessariamente de recorrer, se 
quisermos reconhecer algumas das nossas mais antigas qualidades, foi 
a de Eva, nossa primeira e mais antiga mãe. Conhecer o mal - e, por 
conseguinte, o bem - foi não só a possibilidade de uma transgressão 
como a possibilidade de aceder ao mais ambicionado fruto que havia no 
paraíso. 

Não deixa de ser curioso pensar que, entre a variedade e o luxo 
do mundo edénico, fosse o fruto da árvore do bem e do mal o mais 
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apetecido. Por outras palavras: a existência estática de um mundo 
parado ainda que perfeito seduzia muito menos do que a possibilidade 
de haver um tempo e uma história. 

Acredito que a primeira transgressão se fez mais em função de um 
significado que não era tão gratuito ou ocasional como se pode pensar. 
Trata-se, ou tratava-se, não de transgredir por uma mera sedução de 
transgredir, mas transgredir em função de uma intencionalidade espe-
cífica. A sua subversão tem um conteúdo, uma substância própria a que 
não podemos fugir. O conhecimento do mal coincide também com o 
aparecimento simultâneo da liberdade e da consequente expulsão do 
paraíso. 

A liberdade é a possibilidade da aventura e da errância, como se 
o erro fosse aqui uma possibilidade muito forte de criar um estado de 
tensão propício à verdade. A terra é por excelência a morada dessa 
liberdade, ao contrário do paraíso onde a eternidade não pode e não 
podia deixar lugar à liberdade e à errância. 

Será então a necessidade de ultrapassar o limite imposto que me 
move e me mobiliza. Ultrapassar torna-se por isso uma palavra extre-
mamente significativa e importante e o prefixo que a compõe, um ele-
mento importante para fixar na nossa língua esse estado de aventura e 
de liberdade experimentados por todos os que sentem a necessidade do 
além e do longe. 

Curiosamente, não posso deixar de associar esse prefixo a um outro, 
com o qual aparentemente nada tem a ver, que existe em várias línguas 
neolatinas e que exprime a ideia de alteridade: o outro. 

Com efeito, é sempre na procura de outra coisa que se ultrapassam 
os limites temporais e/ou espaciais que, por razões exteriores, não con-
formes ao espírito, nos são dados como fronteiras. Essa necessidade 
interior de viver num mundo mais conforme ao nosso espírito torna-se 
o principal móbil interno de toda a aventura e de todo o desejo pessoal 
de ir mais longe e mais além. 

Subverter as fronteiras, aboli-Ias: eis o primeiro e mais generoso 
imperativo do espírito, ainda que se trate, segundo o positivismo de 
alguns, de simplesmente as alargar. 

Votados à condição de míticos aventureiros, o homem e a mulher 
não estão contudo votados a uma deriva irresolúvel e sem fim onde o 
cansaço se sobrepõe à própria excitação da novidade. 

O tempo pode ser encarado como uma das expressões mecânicas 
da eternidade se for vivido de uma forma descuidada e pouco atenta. 
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No budismo esta repetição infinita que coloca um corpo/alma em cir-
culação durante várias reencarnações era encarada como uma forma, 
senão mesmo a mais importante forma de escravidão humana. 

A fidelidade ao gesto que institui a liberdade não pode pois conci-
liar-se com uma forma de vivência mecânica dessa mesma liberdade, 
em que o homem apenas acede a uma outra forma de prisão. 

A passagem ao estado de aventura que caracteriza a humanidade 
deve ser então uma passagem simultânea para o infinito em que a aven-
tura é a viagem consciente para um desconhecido impossível. É ø 
estado de tensão que caracteriza a poesia que resolve a contradição 
entre a ordem e a aventura, entre a destruição e a salvação. 

A aventura não demanda tanto um impossível que está fora de si, 
mas sim um impossível que está dentro de si própria. É esta demanda 
de uma atenção sem limites à sua própria condição, característica do 
estado de tensão da poesia, que anula todo o carácter caótico e mera-
mente destrutivo da revolta contra o paraíso e a eternidade. 

Se a poesia não nos pode nem deve restituir a eternidade, eia 
pode contudo conduzir-nos em plena viagem sempre para o além e para 
o distante a um outro estado muito mais gratificante e de acordo com 
a nossa natureza: a atemporalidade e a atopia. 

Deve ser a esse estado que os budistas se referem quando falam do 
fim das reencarnações e da libertação da alma na luz original que 
preexiste ao próprio acontecimento físico do paraíso ou ao próprio 
acto material da criação das coisas. E foi sem dúvida a isso a que os 
surrealistas fizeram referência quando nos falaram de um mundo em 
que, com rigor, não se podia falar já de mal, queda ou pecado. 

A atemporalidade é o momento gratificante do trespasse experi-
mentado no seio da própria história. É talvez a nitidez exacta do nada, 
daquilo que é nulo e inexistente. Nem bem, nem mal. 

Não é o paraíso, como degrau, que nos pode restituir (ou instituir 
já que aí nada é igual a nada) essa visão fulminante do nada ou da uni-
dade. É a terra, com a sua condição peregrina e de lugar de exílio, que 
nos permite ainda, numa imensa liberdade de possibilidades, o acesso 
a esse lugar mais alto que se chama poesia, fint lux. 

Hoje a sociedade, por mais liberal que seja, funciona sempre, nos 
seus limites, como uma norma, uma imposição que se exprime por um 
conjunto de códigos, de leis e de convenções a que se é, no 1mínimo, obri-
gado a respeitar pela indiferença. Ela, a sociedade, é sempre uma ordem 
fechada aos desvios da aventura. 
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A sociedade é geralmente um contrato superior à minha vontade 
pessoal e há por isso a sensação incómoda de ser nela um estranho, um 
estrangeiro. Sinto-a anónima aos meus gestos, às minhas preocupações, 
à minha vontade e por isso estranha ao meu respeito. 

O progresso material e o desenvolvimento técnico vieram resolver, 
pelo menos nas sociedades modelo, todo um número inesperado de pro-
blemas. São sociedades exemplares, na aparência estáveis, sem proble-
mas sociais ou graves conflitos internos, sociedades quiçá permissivas e 
liberais em que os problemas materiais do homem - cuja raiz social 
se reconhece desde sempre - parecem estar resolvidos. Dir-se-ia que 
o fim da história, objectivo perseguido por algumas das mais impor-
tantes filosofias políticas está concretizado nestas sociedades. Uma 
espécie de paraíso asséptico com toda a possibilidade, a crer no que se 
diz, de se perpetuar até ao infinito. Dá pelo nome feliz de democracia. 

É possível que desde sempre tenha havido em toda a sociedade, 
por mais perfeita e defensável que ela fosse, um homem solitário e insa-
tisfeito no seu próprio corpo. Eva, esse arquitétipo da desobediência, 
não teria decerto, ao que sabemos, razões materiais de descontentamento 
(lembremo-nos que vivia no paraíso). Era uma revolta espiritual e 
metafísica que pode de longe lembrar aquela frase relâmpago de Ernesto 
Sampaio (1958): ((A literatura exige solidão.)) Ou seja, independen-
temente da razão social ou da razão de estado, há lugares que pedem 
de nós uma inquietação profunda e inexplicável. 

Há em toda a tradição literária mais antiga a tradução simbólica 
de todas as rupturas bruscas, aparentemente inexplicáveis, a que o 
homem e principalmente a mulher estão sujeitos. 

Não é só o tema da desobediência que nos aparece como uma cons-
tante na literatura da Antiguidade clássica ou nos contos populares fan-
tásticos da tradição oral. É a própria descida aos infernos, forma ale-
górica de indicar a necessidade de uma aventura proibida e até perigosa 
que nos aparece relatada em quase todos os géneros literários conhecidos. 

No mito de Dionisos, figura que pode ser paradigma de uma in-
quietação inexplicável, a descida aos infernos era precedida por um 
conjunto de rituais e de mistérios orgíacos que culminavam num estado 
de embriaguez primordial. 

Contudo, e para além de uma cadeia de associações simbólicas 
importante (Dionisos era o deus da vinha e da renovação anual da 
natureza), a descida aos infernos, que era acompanhada na terra pelo 
Outono e pelo Inverno, ou seja pela descida da seiva e da energia, 
tinha um aspecto eminentemente complementar porque se destinava a 
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explicar a hibernação a que a vegetação estava sujeita durante seis 
meses do ano. 

A terra funciona aqui como a imagem privilegiada de todas as 
coisas e de todos os mitos. O inferno e o Inverno são duas realidades 
analógicas com uma função indispensável, e por conseguinte positiva, 
na regulação dos períodos de vida sobre a terra. Para além disso, Dioni-
sos na sua estadia no inferno não se limitava a repousar; ele conduzia 
também as almas dos mortos através das trevas, trabalho este que não 
deixa de lembrar a ascensão oculta da seiva através dos labirintos gela-
dos dos meses mais frios. 

Nos mistérios de Eleusis, sensivelmente idênticos a este esquema, 
as sementes partiam das profundidades da terra para darem lentamente 
passagem a uma fecundidade cada vez mais germinada. No fundo, o 
mito de Dionisos diz simplesmente que toda e qualquer criação ou pro-
dução terrestre ganha as suas várias raízes nas profundidades abissais 
do próprio inferno. Isto é: a terra é o lugar onde se experimentam 
os amplexos mais díspares, o lugar por excelência da contradição e da 
sua íntima resolução. 

Talvez então se possa perceber o que António José Forte queria 
dizer com aquele sibilino grito: ((Fazei todo o mal que puderdes e passai 
depressa)), com que em 1959 terminava os Quase 3 discursos quase 
veementes. Talvez então se possam também entender as palavras apa-
rentemente terríveis e amorais que Manuel de Castro deixou escritas 
no número único da revista Grifo (1970) : (( Nasci em Lisboa. insisto. 
Um incêndio, uma catástrofe aquática, um terramoto rejuvenesceriam 
este rosto geográfico, este vulto centenário e decadente. Ou a guerra 
(a de 39-45),, da qual, infelizmente, não participámos.)) 

A subversão, acto que, como vimos, institui a aventura, é sempre 
um acto não só pessoal como até um acto que, ao existir fundamental-
mente dentro de mim, pode nem sequer deixar traço de si no exterior. 

Não posso esquecer a lucidez, exemplar ainda hoje, com que Fer-
nando Pessoa disse: ((A origem dos meus heterónimos é o fundo traço 
de histeria que existe em mim. Não sei se sou simplesmente histérico, 
se sou, mais propriamente, um histero-neurasténico. ( ... ) Seja como 
for, a origem mental dos meus heterónimos está na minha tendência 
orgânica e constante para a despersonalização e para a simulação. Estes 
fenómenos - felizmente para mim e para os outros - mentalizaram-se 
em mim; quero dizer, não se manifestam na minha vida prática, exte-
rior e de contacto com outros; fazem explosão para dentro e vivo-os eu 
a sós comigo ( ... ) assim tudo acaba em silêncio e poesia.» 
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Deste modo, a subversão de que falo e o entendimento que propo-
nho da aventura não podem nunca confundir-se com qualquer aventura 
revolucionária em que a irracionalidade e a loucura procuram invadir 
o campo da política. Neste final de século, nós estamos em condições 
de dizer que a aventura, felizmente para mim e para os outros, aban-
donou massivamente o campo das aspirações políticas para se mate-
rializar sobretudo no campo das representações simbólicas e alegóricas. 
Ela situa-se mais no campo das realidades simbólicas ou literárias do 
que propriamente no campo das realidades práticas e concretas. 

Daí que, ao contrário do que alguns pensaram, palavras de ordem 
como aquelas que Breton pôs no segundo manifesto do surrealismo 
(o acto surrealista mais simples consistia em descer à rua com uma metra-
lhadora e disparar ao acaso) e que interpretadas de forma literal são 
apenas um apelo à guerrilha e ao conflito permanente, podem e devem 
ser hoje lidas de uma forma simbólica e figurada, interiorizadas em 
manifestações pessoais que não têm aparentemente nada a ver com o 
apelo literal da sua primeira aparência. Elas traduzem ou são reali-
dades psíquicas completamente distintas e o seu significado é outro. 

Neste mesmo sentido, devem ser hoje entendidas as frases anterior-
mente transcritas de António José Forte e de Manuel de Castro, bem 
como parte da produção do grupo - o do café Gelo - que lhes está 
associado. Ou seja, o elogio do inferno, da catástrofe, do terramoto e 
até da guerra (no caso de Manuel de Castro), bem como o elogio do mal, 
da morte, do suicídio e do crime, no caso de outros membros do grupo 
que deixaram produção artística, têm de ter hoje necessariamente uma 
tradução simbólica e espiritual que lhes dá um significado mítico que 

não se confunde com aquele que lhes é constantemente atribuído pelas 
instituições que se ocupam da moral ou da política. 

Daí que a descida aos infernos comporte sempre uma imensa di-
mensão literária a que a própria poesia, no seu sentido mais lato, não 
pode fugir. Mais do que viver fisicamente esse inferno, o poeta necessita 
de viver imaginariamente (ou seja, através de imagens) essa mesma 
experiência. Dessa mesma forma, os alquimistas viviam o seu mundo 
povoado de monstros que eram apenas alegorias fabulosas dos metais. 

Disse Herberto Helder, que participou nas actividades do grupo 
atrás mencionado e a ele se encontra literariamente ligado, que: ((Na 

realidade, o problema reduz-se ao choque entre dois grandes valores 
morais - a aventura e a ordem. ( ... ) A aventura é mais do que nunca 
intransigente afirmação individual e, sem dúvida, um acto radical no 
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plano revolucionário. A assumir-se politicamente, só vejo que um artista 
possa ser anarquista 	um anarquista vitalício.)) 

Esta interpretação política das relações do artista com a sociedade 
e com a política - e isto independentemente da posição que hoje tem 
piem o escreveu - parece-me traduzir a única possibilidade que o 
artista tem, enquanto tal, de tomar posição neste campo particular. 
Não se trata apenas de reconhecer que o anarquismo é das poucas teorias 
políticas e sociais que reconhece ao homem uma insatisfação de base 
inexplicável e que procura uma teoria da organização social compatível 
com uma tal soberania individual. Trata-se, antes do mais, de pensar 
o anarquismo como um sistema de tradução artística, muito próximo 
daquilo que anteriormente dissemos sobre a aventura, a liberdade e 
a poesia. 

Uma das mais antigas imagens da arte, a alquimia, apresenta a con-
sumação da obra como uni processo lento que atravessa duas fases indis-
pensáveis: o nigredo e o albedo. À primeira associa-se a putrefação, a 
noite e o negro e a ela pode ainda estar associada a involução infernal 
que caracteriza uma parte do mito de Dionisos. Não deixa de fazer 
lembrar também essa ((intransigente afirmação individual)) a que Her-
berto Helder chama aventura e que, nos momentos mais altos da sua 
afirmação, não tenho dúvidas, resolve a aparente contradição entre a 
ordem e a aventura. A aventura torna-se aí, não uma expressão da 
ordem conhecida, mas uma expressão nova de uma ordem desconhecida 
a que os homens podem aceder se não temerem o risco de se trans-
gredirem. 

Esta transformação das coisas no seu contrário, num processo muito 
conhecido de todo o pensamento alquímico, é ainda aquele que funda 
todo o anarquismo. Por isso, parece-me cada vez mais oportuna e pro-
dutiva a leitura hermética do anarquismo ou, se quisermos, a leitura 
comparada do anarquismo e das ciências ditas herméticas. Neste sen-
tido, as palavras de Herberto Helder encerram uma contradição que 
convém esclarecer: só interessa ao artista assumir-se politicamente como 
anarquista porque essa é a posição não-política de todas as conhecidas 
posições políticas e, por isso, a única que lhe permite responder a essa 
situação preservando a sua qualidade pessoal de artista. Uma tal posi-
ção faz curiosamente lembrar as posições religiosas que dentro do cris-
tianismo os artistas eram obrigados, por vontade própria, a tomar: inde-
pendentemente da polémica entre católicos fiéis a Roma e luteranos, 
a maioria deles aproximava-se de uma doutrina de tipo hermético que 
lhes permitia tomar uma posição religiosa que era, de entre todas, a 
menos religiosa. 



Quando António José Forte disse recentemente que cada geração 
saberá a seu modo encontrar a expressão da loucura, da morte, da noite 
e do silêncio, enunciou aquilo que me parece distinguir a marca decisiva 
de qualquer actividade poética e artística com interesse, separando-a 
dos valores mais circunstanciais e ligando-a estreitamente aos limites 
verdadeiramente livres, porque em tudo possíveis, do indivíduo. 

Mas talvez mais do que isso, ele quis dizer que nem sempre as 
expressões possíveis da loucura, da morte e do silêncio são coincidentes 
ou iguais, ainda que elas sejam sempre, no fui1o, equiva1eites e con-
cordes no seu significado último e nas suas intenções mais profundas. 

Deste modo, a afirmação que será hoje possível fazer da morte, 
da loucura e do silêncio não será, de maneira nenhuma, coincidente com 
aquela que se exprimia há perto de trinta anos. Em todo o caso, e apesar 
da enorme diversidade das suas formas, hoje aparentemente tão veladas, 
parece ainda possível permanecer fiel a um excesso que é sempre, no 
seu limite, ultrapassagem de uma certa condição e de uma certa ordem. 
E até contribuir decisivamente para o seu aprofundamento, se bem que 
muitos dos seus artigos cultores se pudessem hoje não reconhecer nas 
suas novas e alegóricas expressões. 
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Ruy Cinattl 

Sonho 

Era uma lareira de relva no centro de um carvalhal antigo. As 
ramarias cobriam a clareira, deixando o sol entrar repartido em miríades 
de espelhos partidos. Eu encontrava-me nela, distraído, assobiando, 
colhendo uma folha ou prescrutando o que se deveria passar por detrás 
dos troncos velhos, rugosos, equilibrados em assimétrica harmonia. 
Quando menos esperava apareceu o cavalo, cabeça encostada a um dos 
troncos, como um homem à ombreira de uma porta. Tremi de gozo 
porque gosto de cavalos, companheiros que são dos peixes. Ele veio 
choutando até mim. Era uma égua cor de cobre, de média estatura. 
Suava ligeiramente. Agarrei-lhe nas crinas e, de um salto, montei-a. Ela 
estremeceu, mas submeteu-se ao dono. Então, aticeia e cavalo e cava-
leiro envolveram-se em multidão de peripécias, como, p. ex., baixar-me 
em pleno galope até tocar com os dedos na relva. Por fim estaquei ambos 
inspirados corno se cavalo e cavaleiro formassem um ser indiviso. Saltei 
abaixo e forcei-a pelas crinas e saí do carvalhal antigo. 

Linhas devolutas, sinusóides múltiplas são os plainos alentejanos 
onde uma azinheira sombreia e a esteva cresce de brado. No fundo, 
rés-vés com o horizonte deparava-se com um alto muro branco, que con-
trastava com o azul do imenso céu. 

Foi por carreiro aberto, como sinuosa linha que eu conduzi o meu 
cavalo-égua com uma determinação invencível. 

Chegado que fui mais perto do muro deparei, pintado de verde, 
com um portão de ferro altíssimo e à frente dele quatro cavaleiros. As 
esporas deles reluziam insólitas, cruéis, cruentas e eu tive medo. Eram 
muito altos, vestiam de ferro, mas não tinham face. Ou se tinham esta-
vam cobertas por máscaras anónimas, assim como uma parede. 

Dirigi-me a eles, suplicante, segurando a minha égua-cavalo pelas 
crinas, crispando a mão esquerda. Na direita, braço patente em frente, 
segurava um punhal. 

- Senhores, venho entregar a minh'alma. 
Um deles disse, então: 
- Mata-a! 
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Então, larguei as crinas do cavalo-égua, segurei o cabo do punhal 
com as duas mãos e enterrei-o no coração. 

Eram os quatro cavaleiros do Apocalipse. 
A égua tinha desaparecido. 
O sangue não escorria do meu peito. Os lábios enrubesciam. 
—Meu Deus, meu Deus, estarei eu salvo?! 

Entardecera, os ocres misturavam-se, adquiriam tons violáceos. 
Um gavião pairava nas alturas. 

3/6/83 
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LAWRENCE FERLINGHETTI 

OS ELEVADORES DE LISBOA 

Os elevadores de Lisboa 
sobem e descem e descem e sobem 

como sempre desde o início do tempo 
carregando a vida de Lisboa 

subindo e descendo e descendo e subindo 
tal como as fortunas de Lisboa 

subiram e desceram 
subindo e descendo e descendo e subindo 

desde o nascimento dos elevadores 
na mente de Monsieur Eif fel 

o mesmo Monsieur Eif fel 
que a seguir fez a torre Eif fel em Paris 

mas os elevadores de Lisboa são a sua obra-prima 
subindo e descendo e descendo e subindo 

Os elevadores de Lisboa 
contam a história de Lisboa 

subindo e descendo e descendo e subindo 
como quando 

uma vez 
segundo os arquivos de Lisboa 
esse fulano com olho de peixe 

controlou todos os elevadores da cidade 
e controlou tudo o resto 

e isso foi sua última grande conquista 
e ele deu ordem que nenhum elevador da cidade 

deixasse o chão 
para subir e descer e descer e subir 

sem a sua autorização pessoal por escrito 
e ninguém tinha o direito 

de subir e descer e descer e subir 
ou de planar ou ficar por baixo 

ou de elevar-se acima de si 
ou de voar ou de subir de alguma maneira 
sem a sua autorização pessoal por escrito 
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E assim o povo inteiro ficou preso ao chão 
E sobretudo nas igrejas onde os elevadores estão proibidos 

de subir e descer e descer e subir 
sendo cada um pequeno confessionário 

mas de qualquer maneira um dia 
segundo os arquivos dos elevadores 

o homenzinho com olho esguio 
apanhou o famoso elevador de Monsieur Eif fel 

para subir e descer e descer e subir 
mas carregou no botão errado 
segundo os arquivos da cidade 

e partiu no sentido errado 
e desceu e desceu em vez de subir e subir 

e desceu e desceu e desceu 
até o inferno de Signor Dante 

e nunca mais souberam nada dele 
e nunca mais voltaram a vê-lo 

o homenzinho com o grande olho esguio 
desapareceu para todo o sempre 

embora ainda haja um estranho cheiro a peixe morto 
certos dias 

Enquanto os antigos elevadores de Lisboa 
voltam todos às antigas maneiras de ser 

e vão carregando a vida de Lisboa 
subindo e descendo e descendo e subindo 

e vão levando como sempre 
os amantes de Lisboa 

subindo e descendo e descendo e subindo 
sobretudo de noite quando os amantes de Lisboa 

não têm outro sítio para fazer amor 
os elevadores de Lisboa levam-nos 

subindo! subindo! e subindo e descendo e subindo 
os elevadores de Lisboa 

levam os amantes de Lisboa 
subindo e subindo e subindo e subindo e subindo e 

Julho 1986 	[Tradução de André Shan e Isabeile Lima] 
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Paulo Manuel Correia 

A Fernando Pessoa 

«Para que estamos nós falando ainda?» 
O coração espalhou profundas essências... 
• . . um perfume que invade a loucura imensa da nossa pele, 
a linguagem subcutânea dos corpos. 
Os corpos, esses caem com o cansaço da noite e «só um 
bebedor compreende a linguagem das rosas»... 
do outro lado, à distância da luz, teu corpo esboçara 
indeléveis círculos no asfalto. 

O marulhar das águas é agora mais triste... 
• . . tenho na memória a imagem das açucenas e o ciclo das águas 
no vício dos lábios humedecidos p'la saliva das aves marinhas... 

Os rostos ensanguentados espalham na memória a necessidade. 

«Tenho principalmente não ter nada. Dormir seria sono se o 
[tivesse». 

Se me dissolver ao silêncio repararei na beleza do voo 
improvisado que vos espreita a alma. 
Partes e regressas no interior de cada órgão. 
«De belo e eterno há apenas o sonho». Ainda farejo o perfume 
de sal nas cavidades mais profundas dos oceanos. 
E «A fera há-de chegar com cheiro a suicídio». 

Repousai a cabeça na ferrugem do sangue... permanece esta 
infinita sensação de sede. Saciemos na fotografia 
um desejo próximo das estrelas. 
«Para que estamos nós falando ainda?» 
Resta-nos somente um portão aberto sobre a noite e o mar... 
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Pedro de Sousa 



E 	1 	T 	U 	R 	A 

Gonçalo Ribeiro Teles, Para além da Revolução, Edições Salamandra, Lisboa, 1985. 

O tio Gonçalo tem sido, à medida que o vou conhecendo, uma descoberta. 
Por estar tanto de acordo com as posições que ele reivindica ou defende. Por veri-
ficar que ideias e projectos derivados do meu contacto com a realidade e do conhe-
cimento de livros e pessoas se consubstanciam nas reflexões e propostas que 
ele nos apresenta. (Quem mais em Portugal formulou a necessidade de uma polí-
tica de uso/posse da Terra?) 

O tio Gonçalo tem sido uma descoberta e uma agradável surpresa. Pela 
sua sabedoria comunicativa e pela sua franqueza jovem e inovadora. Por poder 
sorrir com um conhecimento que se partilha. 

Tenho - e por aqui queria começar - com ele várias divergências. Que 
são de geração, pese o encontro entre o seu futuro e juventude e os meus «pas-
sados)). São divergências políticas e de tradições (ou não!) de pensamento. Estas 
situam-se na área dos direitos civis individuais e no que toca à representação 
formal do Estado. 

Apesar de não deixar de ser sensível à sua lógica e argumentação. Apesar 
de não querer deixar de expressar aqui a minha oposição a todos, mas todos, 
os preceituados ideológicos e doutrinários da Constituição da República. 

Entre estes aquele que tipifica a forma de regime como republicano. 
Penso que a soberania reside no povo, e este não precisa de baias para 

escolher a imagem que se quer dar, para optar por uma forma de se representar 
enquanto tradição, cultura e futuro. 

É minha convicção que em Portugal a questão da Monarquia está definiti-
vamente ultrapassada. E está ultrapassada por razões históricas poderosas. Para 
os Portugueses, o Estado Novo e as filosofias do integralismo lusitano foram uma 
monarquia sem pompa, uma circunstância sem rei. (Os representantes da continui-
dade da dinastia, ao contrário de compromissos reais marcantes na segunda guerra 
e do exemplo espanhol, nunca se envolveram nas actividades pela democracia du -
rante a ditadura. Em Portugal, como na Alemanha, na Rússia ou em Itália há 
silêncios que não esquecem!) Se bem que o Estado Novo não tenha ((oficial-
mente)) usado esse compromisso, os monárquicos (e destes obviamente ressalvo o 
Gonçalo, o actual PPM e alguns outros) não foram oposição e hoje são castiga-
díssimos quando grupos como a Nova Monarquia e jornais perfeitamente indi-
zíveis surjem como defensores dessa opção de regime. (Estado Novo com rei!). 
E a monarquia (ao contrário do que Gonçalo refere) não foi só rosas! Houve 
• Paiva Conceiro, o Sidónio, a Monarquia do Norte. E antes já tinha havido 
• João Franco... 

No imaginário popular, a monarquia está absolutamente ligada à limitação 
das liberdades públicas. E essa tem, além disso, sido a história oficial. O contri-
buto do Gonçalo e dos seus amigos do PPM é uma lança em África para a história 
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que se nos apresenta. Que, penso, deveria ser aprofundada. O regime em que 
vivermos, para além das referências sociológicas que apontei, é uma questão de 
educação. Penso que será por aí que se pode mudar a história. 

Sc. me alonguei nesta questão, não é por ela ser motivo, pela minha parte, 
para produção de doutrina. E para além de dar a minha assinatura para muda-
rem a Constituição, não há nada que me agrade tanto como acabar com as falsas 
ideias destiladas às criancinhas. A monarquia representou, em Portugal, na com-
plexa teia da evolução da sociedade, não poucas vezes, um facto de progresso, 
e consubstanciou a determinação nacional em monumentos cruciais. 

É na área dos direitos civis e no meu entendimento deles que as minhas 
divergências com o Gonçalo são mais acentuadas. Defendo sem restrições o direito 
à liberdade do meu, do nosso corpo. Esse direito fundamental só deve ter por limite 
o máximo de informação. O Gonçalo tem uma perspectiva baseada nos ditames e 
e valores sociais cristãos. Respeitando-os eu, obviamente, não posso aceitar porém 
que pretendam constituir doutrina e base legislativa do Estado laico em que 
vivemos. 

Entendo, e já o defendi publicamente, que a objecção de consciência deve 
ser sempre permitida a todos os indivíduos, desde que devidamente informados 
das consequências dos seus actos e no caso de estes não constituírem crime con-
tra terceiros. 

Achei por bem clarificar estas questões. Os leitores da Ideia conhecem-me. 
Desde sempre liberal e libertário, social e politicamente. Ecologista a juntar 
aos últimos adjectivos. Quando pela própria Ideia ainda andavam doutrinas 
e muitos dos que hoje se aprestam a formar um clube, preencher uma ficha ou 
se preparam para aventuras duvidosas ainda fantasiavam, já defendia as posi-
ções que há muito defendo, de me divertir ao ver as páginas que escrevi há anos 
serem plagiadas como se fossem maracujás, pois isso é prova da vitalidade do 
espírito (e claro oportunismo: no plágio! ) - Entristece-me ver espíritos outrora 
válidos, certamente feridos na honra, percorrer o caminho inverso. 

Eu, ecologista sem partido, com o gosto das convergências fugazes, activista 
social, radical nos princípios e maleável/não-violento na prática, me confesso. 

Para além da Revolução é um livro que já adivinhava. Sóbrio nos conhe-
cimentos. Pendular na palavra. E vertical no caminho da solução. Lúcido na 
política e na práxis desta. Esta tem que estar ligada a esta terra, este povo. 

Recordo-me de quando, há uns anos em Bruxelas, me perguntaram qual era 
o principal problema ambiental em Portugal ter respondido sem hesitar: ((O euca-
lipto!)) E de me terem logo inquirido: ((Estão a matá-los?)) É claro, era um 
curocrata que das árvores só sabia das chuvas (ácidas) que as destroem. 

Nos países do Sul, expliquei, é diferente: os eucaliptos estão a matar a 
nossa terra, a exaurir os nossos solos e a dar cabo dos nossos campos; estão na 
base da desordenada concentração urbana e são foco privilegiado dos fogos estivais 
(ou dos seus mandatários). 

Como um jornal titulava aqui há tempos, o Gonçalo tem sido o machado 
afiado em defesa da terra portuguesa, das suas tradições e do seu melhor desen-
volvimento. 

É claro: não preciso de dizer mais. O eucalipto aí está, violento, pelo livro 
adentro. Para além da Revolução é a descoberta de uma gestão de nossa terra 
que tenha a ver com o ordenamento racional do território e do espaço, de forma 
a que se possa viver a cultura. Que está a ser massacrada pela plantação de espé-
cies florestais extremes. 
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O eucalipto é um problema de fundo. Tem a ver com a política agrícola 
que pudemos desenvolver, e com a política industrial a implementar e com a pró-
pria concentração urbana. A inquantificável degradação dos solos e sua acen-
tuada erosão, a depauperização dos recursos aquíferos subterrâneos, a implemen-
tação de formas de gestão desinseridas do tecido agrícola tradicional são elementos 
que, infelizmente, não têm merecido suficiente atenção do poder político. O euca-
lipto tem a ver com o tipo de posse e uso da terra e connosco. Com  a nossa vida. 
Aqui. Hoje. 

Nesta obra, o Gonçalo dá o devido realce a estes problemas - não obstante, 
e isso deve-se à estrutura do livro (baseado em artigos e conferências), existi-
rem algumas deficiências de enquadramento. E devo dizer que considero este 
livro a melhor publicação que, no campo da «ecologia política)) e como levanta. 
inento dos problemas ambientais nacionais, foi já escrita. 

Concordo inteiramente com as propostas sobre o ordenamento do território 
e com a aposta numa nova forma de gestão e organização política que, penso, se 
adequa melhor à democracia e a transforma vivencialmente. 

As pessoas que me conhecem sabem que não sou dado ao elogio gratuito 
nem ao acordo fácil. E que tenho o hábito, com a certeza dos riscos, de ser frontal 
nas minhas posições. Que repudio a hipocrisia nas relações pessoais, e que entendo 
que as divergências são matéria de discussão em sede própria. 

Infelizmente, iludem-se muitas vezes relações e amizades escamoteando mo-
dos de pensar diferentes e críticas. Confunde-se muitas vezes respeito com andu-
lução. Familiaridade e irreverência são tidas por má-educação. Não sou desses. 
E queria, neste preciso momento, deixar isso claro. As divergências e as conver-
gências que mantenho com o Gonçalo. A minha estima e solidariedade pessoal 
e política. 

O Gonçalo, como o Ivan, o David ou o Rene, entre outros, é uma referência. 
E ao descobri-lo, tio, não lhe presto senão o tributo da mesma familiaridade. 

Vamos agora ao livro. Só agora, perguntará o leitor? e então essa prosa 
que já vai longa, foi para quê? Foi para falar um pouco, reflectir em voz escrita 
sobre coisas que ao correr da pena me foram passando pelo pensamento e se encon-
traram verbo. A monarquia, o território, a história, o eucalipto, a política, a ami-
zade). Tirando a substantivação do regime, serão também temas de um livro que 
escreverei. Que habita por enquanto armários entreabertos. E de que gostava que 
fizessem uma nota de leitura. Assim, por que não?) 

Recomendo vivamente. Que leiam este livro. Uma nota de leitura deve 
ser isso. Recomendação. Poderá também ser pista para divergência. Por aí já 
o leitor passou. Ou acordo, como é o caso. Também. Aprofundamento? Certa-
mente que não espera o leitor isso de mim! 

Urna parte deste livro, com várias energias e muitas esperanças, já se subme-
teu ao eleitorado. Parca de dinheiros mas cheia de vontades, com meios escassos 
mas plena de iniciativas. Foi a lista PPM Alfacinha, em que participei na qua-
lidade de membro dos Amigos da Terra. O programa, que se apresentou mais 
desenvolvido, está aqui traçado. Porque são as ideias colectivas sobre a degra-
dação da nossa cidade, a sua derrocada vencida pelo camartelo da especulação e 
cia desolação a que o Gonçalo dá, com o seu saber, vida. 

O livro é consagrado a três temas relativamente autónomos. O primeiro 
conta a história, explica como este povo, como esta terra. Certo e belo. Mas já 
se anunciam os cavaleiros do apocalipse. Como no quadro do Dürer, o Gonçalo 
identifica quatro. Diria eu que eles são antes as sete cabeças da hidra que, em 
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referência à imagem, são agrupadas assim no livro segundo. O desenvolvimento 
industrial caótico, baseado no infantil primado do económico, gerando assime-
trias e poluições quiçá irreversíveis, e deteriorando os ecossistemas e a terra viva 
onde passamos. A degradação do nosso património, com as consequências sociais, 
estéticas e ecológicas que são conhecidas, a delapidação dos nossos recursos por 
práticas anacrónicas. A decadência do mundo rural e a destruição das bases da 
nossa história e das premissas do futuro. Este é um dos pontos fortes do livro, 
conciso e documentado. Evidências e factos. O diagnóstico. Finalmente, a desu-
manização da cidade e o emparedamento do quotidiano, e os tais 5 por cento 
estão aqui. Talvez este capítulo enfade quem de Lisboa não vive os problemas. 
Mas os problemas de Lisboa, hoje, são problemas nacionais e aqui eles são escal-
pelizados. Hoje a solidão das cidades, o emparedamento da cultura, os patos-bravos 
invadiram-nos. A todos. 

E entramos no futuro. Uma crítica estúpida que fazem aos ecologistas e às 
outras pessoas com ideias é: criticar é fácil, mas é preciso apresentar alterna-
tivas! Parte normalmente de demagogos do statu quo incapazes de verem o futuro, 
ou de meros gestores da trivialidade do presente. Sempre propusemos alternativas 
a todos, e sublinho todos, os disparates que apontámos. 

A alternativa do Gonçalo é a que há muito venho defendendo. 

O terceiro livro, Construir o Futuro, ocupa mais de metade da obra. Ele 
é um programa político e social. Como sempre tenho defendido, e - foi outra des -
coberta - o Gonçalo também. As ideias ecologistas fazem um percurso transver-
sal aos partidos políticos; não se constituem em totalitarismo partidário, mas 
sim em princípios e pressupostos de acção. Um partido político ecologista é a 
negação dos nosso combate político. A influência e acção nos sistemas doutriná-
rios (partidos) existentes deve ser o fundamento da acção dos militantes ecolo-
gistas. Só espíritos fechados não toleram essa realidade. 

Este terceiro livro, como disse, é todo um programa. Dos direitos sociais 
ao desenvolvimento da economia, do ordenamento do território à transformação 
(e recuperação) da nossa agricultura. Descobrindo o mar ou recuperando os nos-
sos espaços de vida. Finalmente, desenvolvendo o sistema político. As regiões 
e a democracia. Modificando o sistema de gestão e o método eleitoral. (Ver as 
propostas dos Amigos da Terra em 1983, e comparar!) 

A terminar, com o tio Gonçalo... é ((ao POVO que compete realizar as trans-
formações necessárias nos diferentes níveis em que se organiza a nação (muni-
cipal, regional, insular, nacional). A vontade popular, quando livre e conscien-
temente expressa, tem raízes profundas que a inserem na história e nos condi-
cionalismos geográficos resultantes da humanização do território)). 

Gostava de dizer o quanto gostei e apreciei esta obra. Este livro de espe-
rança que, para além da revolução, pretende reinventar Portugal. 

O melhor que posso fazer é reafirmar a minha convicção no combate polí-
tico e social em que, como o Gonçalo e tantos outros, estou envolvido. E que 
cada um, esteja onde estiver, no partido, no sindicato, na confederação ou na 
associação, saiba que não há um rótulo ecologista que possa ser apropriado, que 
possa servir x ou y. 

Mas aqueles que sabem e enfrentam os monstros do apocalipse ou a hidra 
medonha que tenham presente que existem princípios que não podem recusar. 
Existem, para além da revolução, os princípios de Gaia e o respeito por estes 
e pelos seres que da Terra dependemos. 

Obrigado ao Gonçalo por este precioso grão de areia. 	António Eloy 
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Ronald Creagh, Laboratoires de l'utopie: les communáutes libertaires aux Etats-
-Unis, Paris, Payot, 1983. 

Após a sua Histoire de l'anarchisme aux Etats-Unis d'Amérique, que 
revelava à evidência o atractivo que a ((pré-história)) do anarquismo americano 
lhe despertava, Ronald Creagh dedicou este livro a uma pesquisa mais cuidada 
sobre as comunidades libertárias no seu país. Mas, em vez de se limitar às fontes 
documentais tradicionais e ao ((tempo próprio)) do utopismo socializante - o sé-
culo XIX, como geralmente se julga -, Creagh procurou, em primeiro lugar, 
caracterizar em quê as comunidades libertárias se distinguiam das restantes, 
nomeadamente das de cariz religioso. E, em seguida, procurou seguir as linhas 
de continuidade dessas experiências desde a primeira metade do século passado 
até aos nossos dias. Bem entendido, teve de proceder por uma espécie de amos-
tragem, guardando-se de pesquisas exaustivas e de generalizações abusivas. A sua 
análise é essencialmente qualitativa. 

São, assim, sucessivamente estudadas as experiências comunitárias fun-
dadas ou influenciadas por Josiah Warren, que havia conhecido directamente a 
comunidade de New Harmony, fundada por Rohert Owen no estado de Indiana 
em 1826, e que dela havia feito, por assim dizer, um l.ntimodelo. Com  efeito, 
se Warren daí retirou a vontade de recusar na prática os fundamentos sociocul-
turais da ordem americana - religião, desigualdade dos sexos, divisão social do 
trabalho - ficou, por outro lado, definitivamente vacinado contra a ideia mesma 
do comunismo, contra a gestão colectiva dos bens e a sua inevitável burocracia 
asfixiante. As suas próprias experiências comunitárias - Spring Hill (1829.33), 
Tuscarawas (1833.35), Utopia (1847-60) e Moclern Times (1850-56) - serão asso-
ciações individualistas nas quais os ((indivíduos-soberanos)) se mantêm vigilantes 
contra toda a tentativa de uniformização ou de obediência forçada pelo grupo. 

Não é já o mesmo ambiente nos finais do século XIX e primeiras décadas do 
actual. As comunidades libertárias agrupam então, mais correntemente, tanto 
individualistas como comunistas, tanto sindicalistas como anti-organizativos, no 
interior de correntes migratórias de vários países europeus, de onde já vieram 
muitas vezes com posições políticas bem definidas. A revolução russa vem, também 
aqui, introduzir profundos elementos de divisão. Anarquistas e comunistas defron-
tam-se como irmãos inimigos durante anos. Os grupos morrem. O movimento 
declina. 

É preciso esperar pelos anos 60 para que um novo alento venha recon- 
fortar as comunidades sobreviventes dos anos 20. Na grande vaga do movimento 
hippy, dos direitos cívicos, dos novos misticismos, das mulheres, dos jovens e das 
minorias, surgem novas comunidades libertárias que mantêm características típicas 
das suas predecessoras, apesar de fundamentarem as suas crenças mais nas ciên- 
cias humanas do que no positivismo ou no naturalismo do passado. Acima de 
tudo, é um imaginário subversivo, aberto e dinâmico, aquilo que melhor dife- 
renciará os valores e as ideias partilhadas pelos comunitaristas libertários ameri- 
canos. Imaginário utópico que encontra um terreno de enraizamento prático na 
vontade de experiência e auto-realização já bem presente na cultura americana. 

É certo que se tratou sempre de pequenos grupos e de experiências de limi- 
tada duração. Mas não é uma das menores razões de interesse deste livro o ques- 
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tionamento que o autor faz sobre os critérios de valorização destas experiências. 
Em nome de quê, interroga, se decreta que uma iniciativa de curta duração signi- 
fica um fracasso? Por que razão - senão pela analogia com o facto capitalista 
de que todo o capital investido deve produzir um lucro - se estabelece como 
indiscutível que todo o investimento numa instituição se deverá traduzir numa 
influência? Pelo contrário, as comunidades utópicas têm, para Ronald Creagh, 
possivelmente uma «função» bem diferente. O carácter limitado dos resultados 
não exclui que as escolhas possam ser ilimitadas. Daí que as comunidades utó- 
picas recuperem os interditos de uma sociedade, as suas aspirações reprimidas, 
o seu não-pensado. Neste aspecto, elas são ((laboratórios)) do mais alto interesse, 
que deveriam merecer uma maior atenção, do público como dos especialistas. 

João Freire 

Campos Lima, O Estado e a Evolução do Direito, Aillaud, Alves & C.a, Lisboa, 1914 

1. Não é fácil encontrar entusiastas da teoria anarquista ou das ideias 
libertárias no domínio das profissões forenses, pois estas olham sempre com des-
confiança uma concepção de vida que as eliminaria, ou, quando menos, lhes 
reduziria naturalmente a importância. 

Isso é mais visível em relação às magistraturas - judicial e do ministério 
público -, como componentes fundamentais do aparelho do Estado; mas com a 
advocacia passa-se quase o mesmo, associada como anda normalmente ao fun-
cionamento dos tribunais. 

Em Portugal, porém (como noutros países), muitos advogados foram sim-
patizantes do anarquismo - advogados e solicitadores (v. g. Fernão Botto Ma-
chado) -, e alguns deles empenharam-se, com todo o vigor da sua formação 
jurídica, na luta pelos ideais libertários. 

Essas preferências já se definiam, por vezes, na própria Universidade 
_cujos estudos nem sempre concluíam (v. g.  Pinto Quartin); mas houve anar-
quistas que foram também causídicos notáveis, mesmo que viessem a advogar 
pouco tempo (v. g-  Adolfo Lima) ou até a abandonar mais tarde as suas posições 
anarquistas (v. g- Bernardo Lucas, Sobra! de Campos, Domingos Monteiro). 

Um destes causídicos, todavia, nunca deixou de ser advogado e mante-
ve-se sempre fiel à pureza das suas convicções libertárias: João Evangelista de 
Campos Lima - ou só Campos Lima, como também usava e era mais conhecido. 

2. Nascido no Porto, em 1887, Campos Lima morreu em Lisboa, em 1956. 
Quando frequentava o curso de Direito foi expulso da Universidade de Coimbra, 
por haver tomado parte no movimento académico de 1907. 

Concluído o curso, exerceu intensamente a advocacia em Lisboa - e tam-
bém o jornalismo, a literatura e o professorado - adquirindo no foro a justa 
reputação do advogado de prestígio e de orador eloquente. Campos Lima recusou-
se, durante a 1.a  República, a ser distinguido com mercês honoríficas ou nomea-

ções governamentais, e devotou-se sempre, generosamente, à difusão e propa-
ganda da teoria anarquista, que ilustrava na prática através de uma vida mo-
desta, desinteressada, com sentimentos de fraternidade e de solidariedade que 
impressionavam vivamente. 
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Autor de urna vasta produção jornalística e libertária - poesias. contos, 
novelas, romances, teatro -, a obra que mais se destaca na bibliografia jurídica 
de Campos Lima é, indiscutivelmente, O Estado e a Evolução do Direito,, disser-
tação de concurso para professor-assistente do 3.° grupo (Ciências Políticas) 
da Faculdade de Estudos Sociais e de Direito da Universidade de Lisboa, publi-
cada em 1914. 

3. Em páginas de grande rigor doutrinário - nas quais se não sabe 
se é de admirar mais a clareza das ideias, a correcção dos juízos ou a força dos 
raciocínios -, Campos Lima começa por se debruçar sobre a formação do direito, 
estudando-o no seu conceito, na sua origem e, por fim, na sua moderna consti-
tuição. A esse respeito, assinala que o direito ((tem por fim principalmente 
o desenvolvimento da actividade humana, a sua coordenação, por forma que o 
homem realize os seus fins, sendo o próprio direito a garantia do cumprimento 
desses fins)) (pág. 76), ponderando ainda que «o direito tem uma base solida-
rista, não podendo conceber-se em relação apenas ao indivíduo, mas como regra 
de carácter social» (pág. 83), para concluir que ((para que a sociedade seja pos-
sível é preciso exactamente que os indivíduos se adaptem às necessidades da 
comunidade e limitem a sua liberdade pela liberdade dos outros, isto é que se 
estabeleça o direito)) (pág. 90). 

A seguir, Campos Lima ocupa-se da formação do Estado - com a mesma 
metodologia do capítulo anterior (noção, origem e constituição moderna) -, 
considerando que ele «é pois a sociedade onde se operou a diferenciação de 
governantes e governados, em que se encontra um poder e a ele subordinado 
uma população mais ou menos considerável» (págs. 114 e 145; no mesmo sen-
tido, cfr. págs. 131 e 267), assinalando depois como ((elemento característico do 
Estado - a autoridade dos governantes)) (pág. 392). 

Passando à análise das relações entre o Estado e o direito - e ao exame 
da lei, como resultado dessa relação ou acção recíproca, expende Campos Lima 
que ((a lei, cristalizando a regra numa fórmula rígida, é um elemento essencial-
mente conservador, representa uma paragem)) (pág. 162), mostrando, porém, 
que a evolução se vai ((caracterizando por um menor poder dos governantes e 
pela dissolução desse poder por um número cada vez mais crescente de indivíduos)) 
(pág. 189), até que se chegue à «condenação da própria instituição do Estado 
e a sua substituição por um regime económico em que as diversas actividades 
individuais se encontrem equilibradas numa mais perfeita ordem jurídica» 
(pág. 191). 

Para comprovar essa tese, Campos Lima aborda detalhadamente as trans-
formações sofridas pelo direito público e pelo próprio Estado, fazendo destacar 
que «na realidade, não há nem uma vontade colectiva nem uma consciência 
colectiva» (pág. 210) e que «um dos grandes factores dessa transformação é o 
extraordinário incremento do sindicalismo funcionarista» (pág. 361), pelo que 
«O Estado pode, arrastado nesse movimento, adaptar-se momentaneamente às 
necessidades da época, mas representará sempre na evolução uma fase transi-
tória, condenado a desaparecer como regime de autoridade, em face da organi-
zação equilibrada de todas as actividades individuais, ou seja o advento da 
liberdade)) (pág. 381). 

Por fim, e quanto à evolução do direito propriamente dito, considera 
Campos Lima que ele «é hoje o maior elemento da dissolução do Estado e uma 
das causas da sua definitiva abolição» (pág. 393); na verdade - diz Campos 
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Lima -, ((e, pois, como consequência da própria evolução do direito que surgirá 
a organização duma sociedade baseada em outras normas jurídicas, supondo um 
mais perfeito equilíbrio das actividades individuais)) (pág. 396), pelo que «a ver-
dadeira sociedade jurídica será exactamente aquela que substitui o regime polí-
tico, que supõe a subordinação das vontades individuais a uma suposta vontade 
colectiva, pelo regime da livre organização social, que supõe a coordenação das 
vontades individuais» (pág. 401). 

4. Eram essas linhas-mestras do pensamento jurídico de Campos Lima, 
expostas com singeleza numa obra que nunca mereceu os favores dos constitu-
cionalistas portugueses - como se fora um livro maldito que vinha introduzir ele-
mentos de grande perturbação na ciência política tradicional. 

Ora, e como dizia Campos Lima em outros dos seus escritos (A teoria 
Libertária ou o Anarquismo), houve tempo em que os monárquicos,, desconten-
tes, se queixavam: ((Isto parece uma república...)) E, todavia, a república ins-
talou-se - e generalizou-se, sensivelmente. 

Agora, são os republicanos que se queixam: ((Isto parece uma anarquia...)) 
Parecerá - e há-de ser. 

Alfredo Gaspar 
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Os 40 anos de Volontà 
Eis, a seguir, o texto que, há qua-

renta anos, anunciava o aparecimento 
da revista italiana Volontà na impren-
sa libertária internacional. Iniciada 
pela mão da companheira de Camilo 
Berneri, teórico anarquista assassina-
do em Espanha, durante a guerra ci-
vil, Volontà prossegue ainda hoje o 
seu caminho, com assinalável quali-
dade redactorial, sob a responsabilida-
de de uma equipa de que fazem parte 
Roberto Ambrosoli, Nico Berti, Ame-
deo Bertolo, Eduardo Colombo, Ros-
selia Di Leo, Marianne Enckell, Tizia-
na Ferrero, Luciano Lanza e Antonia 
Zanardini. 

«Volontà - uma nova revista ita-
liana 

«O movimento libertário italiano ini-
ciou a publicação de uma nova revista 
teórica, Volont'a. O primeiro número, 
que acaba de sair, contém quarenta e 
oito páginas. A publicação é dirigida 
por Giovanna Berneri e o endereço é: 
Volontà, C. Zaccaria, Vila Chialamone 
3, Napoli, Italia. 

«O primeiro número da revista con-
tém artigos de Camilio Berneri, Ale-
xandre Berkrnan, Malatesta, memórias 
de Fabbri, por Fedele, um artigo do 
militante inglês Woodcock sobre a re-
volução espanhola e outros trabalhos. 
Giovanna Berneri escreve sobre as elei-
ções em Itália e a atitude antiparla-
mentar dos anarquistas, enquanto Ce-
sare Zaccaria introduz uma série de ar-
tigos sobre a socialização, que promete 
tornar-se muito interessante. 

«Numa pequena brochura publicada 
há algum tempo, os editores da nova 
revista publicavam uma espécie de pro-
grama de trabalho onde se diz, por 
exemplo, isto: Nós queremos exami- 
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nar de novo os clássicos do anarquis-
mo,, de Godwin a Tucker, de Prou-
dhon a Kropótkin, de Bákunin a Tols-
toi, para abandonar as páginas caducas 
e estudar de novo as páginas eternas. 
Propomo-nos reencontrar a vitalidade 
do anarquismo na diversidade e multi-
plicidade das ideias, e mesmo nos con-
trastes. Ocupar-nos-emos dos grandes 
pensadores anarquistas, mas também 
dos teóricos da acção - e citam-se Ma-
latesta, Nieuwenhuis, Berkman, Ber-
neri, etc. 

((As ideias políticas liberais, de Pai-
ne a Pi y  Margall, de Jefferson a 
Cattaneo, de Thoreau a Gide, e de Ja-
mes a Croce serão objecto de estudos 
publicados na revista. Analisar-se-ão as 
teorias económicas. Numa atmosfera 
de completa liberdade, a revista pre-
tende também examinar o problema re-
ligioso, separando os elementos negati-
vos como a ideia de deus e o culto da 
igreja, do sentimento universal e eter-
no que é uma parte da vontade cria-
dora libertária. 

((A cultura popular, os movimentos 
anarquistas de diferentes países, as ex-
periências dos nossos tempos, a revo-
lução espanhola e outras questões serão 
objecto de estudos dos colaboradores 
da revista. Ela propõe-se, antes de 
mais, dar luta aberta a todos os ele-
mentos socialmente conservadores. Os 
elementos práticos do nosso tempo 
novas formas para a actividade coope-
rativa nos terrenos industrial e agrí-
cola, as questões da produção e troca 
de mercadorias em novos moldes, a es-
cola, as formas de vida comunitária 
- serão estudados e analisados sob o 
ponto de vista libertário. A ideia de 
"autogoverno" será o objectivo que a 
revista procurará realizar através do 
seu esforço.)) (Service de Presse AlT, 
Stokolm, (13), 11 Agosto 1946). 
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Colóquio Tecnologia e Liberdade 
Está previsto realizar-se em Abril do 

próximo ano um colóquio internacio-
nal de estudos com este nome. Ê uma 
iniciativa da responsabilidade do Cír-
culo de Estudos Neno Vasco, estru-
tura funcional da cooperativa cultural 
Editora Sementeira, que também cola-
bora no projecto nos seus aspectos ad-
ministrativos e editoriais, bem como 
a revista A Ideia. Espera-se a presen-
ça de perto de uma trintena de homens 
de ciência e de cultura de vários paí-
ses e áreas disciplinares, mas com a 
referência comum de uma sensibili-
dade não-autoritária, que discutirão as 
múltiplas consequências da revolução 
tecnológica em curso nas sociedades 
mais desenvolvidas. O colóquio desen-
rolar-se-á em três secções sucessivas: 
energia, economia, ecologia; comunica-
ção e cultura; transformações sociais 
- sempre em referência às mudanças 
tecnológicas actuantes no virar de sé-
culo e aos valores de liberdade que têm 
constituído referência cultural funda-
mental da nossa civilização. Está pre-
vista a posterior publicação das comu-
nicações apresentadas. As inscrições 
para assistentes serão limitadas e con-
dicionadas. 

Uma candidata muito especial 
Norma Jean Almodovar é uma can-

didata muito especial ao cargo de vice-
-governador do estado cia Califórnia, 
em representação do Partido Libertá-
rio: antiga polícia de trânsito, dedi-
cou-se depois à prostituição e afirma 
que esta profissão e a política «têm mais 
em comum do que se poderia supor». 
(Transcrição sic do Diário de Notícias 
de 23-3-1986. Só falta a foto). 

Música e utopia 
Assim se intitulou o espectáculo mu-

sical realizado em Lisboa eni 28 de 
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Maio do corrente ano, dando início ao 
conjunto de iniciativas a que se con-
vencionou chamar Presença Libertária, 
1887-1987. Actuaram o espanhol Ra-
mon Muns, o francês Serge Utgé-Royo 
e o português Jorge Palma. 

Krishnamurti 
Faleceu em 17 Fevereiro 86 o filó-

sofo indiano da sabedoria e da liber-
dade. Tinha 90 anos. No Verão an-
terior, na Suíça, anunciara que iria 
terminar as suas viagens pelo mundo e 
as suas conferências. Passou ainda o 
Outono na Índia, executando um vasto 
programa de encontros. Detectado um 
cancro abdominal, regressou à sua casa 
de Ojai, na Califórnia, preparando a 
morte com naturalidade e preocupan-
do-se com o futuro funcionamento das 
fundações que têm o seu nome, em har-
monia e sem autoritarismos. O seu 
corpo foi cremado sem cerimónias reli-
giosas, conforme a sua vontade. Em 
Portugal, existe um Núcleo Cultural 
Krishnamurti, a funcionar em Évora 
(Av. D. Leonor Fernandes, 36). 

Editora Sementeira 
Confinada por razões fundamental-

mente económicas à edição de livros 
memoriais do antigo movimento anar-
quista português, foi agora possível 
abrir-se a mais amplas iniciativas edi-
toriais, graças à colaboração estabeleci-
da com a Blacic Rose Books de Mon-
tréal. Assim saiu já Desobediência Ci-
vil: teoria e prática, da autoria de C. 
Bay e C. IValker, e prepara-se a publi-
cação no primeiro semestre de 1987 de 
Democracia no Lugar do Trabalho, de 
H. B. Wilson, e de Política de Liberta-
ção Urbana, de S. Schecter. Essas edi-
ções receberam subsídios do Conseil des 
Arts du Canada / Canada Council. 
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Umberto Marzoechi 
Com 86 anos, faleceu em 4 de Junho 

do corrente ano o anarquista italiano 
Umberto Marzocchi, secretário da In-
ternacional de Federações Anarquistas e 
nosso particular amigo. 

Natural e residente em Savona, na 
Ligúria, entra em 1918 no movimento 
anarquista e sindicalista-revolucioná-
rio. Em 1923, perante as ameaças dos 
squadristi fascistas, exila-se para Fran-
ça e Bélgica com a sua família. Du-
rante mais de dez anos trabalha como 
representante de editores e vendedor de 
livros, usando nomes e papeis falsos. 
Na fronteira italiana, o seu nome cons-
ta das listas da polícia como «anar-
chico, pericoloso, da arrestare». Sem-
pre presente nas actividades organiza-
tivas e de resistência dos libertários ita-
lianos exilados, vai em 1936 para Es-
panha, onde integra o grupo italiano 
das milícias anarquistas. Faz então 
inúmeras viagens entre a Catalunha e 
a Bélgica ao volante de uma camioneta 
transportando clandestinamente armas 
para os combatentes antifranquistas. 
Depois de 1940, participa nas activida-
des da resistência antinazi em França 
e na Itália, discursando em Savona nas 
testas da libertação, em representação 
do movimento libertário. Após o seu 
regresso definitivo a Itália, ocupou car-
gos importantes no sindicato unitário 
CGIL e nas estruturas anarquistas ita-
liana e internacional. Foi na qualida-
de de secretário da Internacional de Fe-
derações Anarquistas que esteve em 
Portugal em 1974, saudando o povo 
português pela queda da ditadura no 
comício de 19 de Julho na Voz do Ope- 

rário, e que foi preso em Barcelona em 
1977 quando de um plenário da Fede-
ração Anarquista Ibérica. 

Marzocchi deixa um lugar insubsti-
tuível na recordação de todos aqueles 
que o conheceram. A Ideia enviou 
condolências à família, amigos e com-
panheiros deste grande e simples ho-
'nem livre. 

Nos últimos meses Á Ideia: 
Enviou uma comunicado à impren-

so a propósito do centenário do 1.0  de 
Maio. - Enviou uma mensagem de 
saudação aos anarquistas australianos 
que festejaram os cem anos de funda-
ção do Clube Anarquista de Melbour-
ne, primeira manifestação do movi-
mento anarquista organizado naquele 
país-continente. - Decidiu retirar-se 
da comissão coordenadora das iniciati-
vas Presença Literária 87. - Expediu 
mensagens de saudação aos anarquis-
tas espanhóis, a propósito do cinquen-
tenário do 19 de Julho de 1936, início 
da revolução e guerra civil em Espa-
nha. - Enviou carta de parabéns ao 
jornal inglês Freedom, fundado por 
Kropótkin, Turner e outros, que acen-
deu a centésima vela no seu bolo de 
aniversário, pois surgiu em Outubro 
de 1886, sendo actualmente o decano 
da imprensa libertária mundial. - Par-
ticipou na edição de um pequeno folhe-
to da autoria de José de Brito (Zé Ba-
rembé) intitulado Enfrentando a gran-
de crise em que o velho anarquismo se 
debate, que custa apenas 20 escudos e 
pode ser pedido directamente ao autor: 
Trav. do Cabral, 35A, 1.0,  1200 Lisboa. 

m ola 
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A 	R 	O 	U 	1 	V 	O 

SOBRE A REVOLUÇÃO H1'NGARA 

François Fejtó 

É evidente que, neste ponto, estou inteiramente de acordo com Pierre Broué: 
o estudo minucioso da Revolução de Outubro está ainda por fazer. Tudo o que 
esta primeira vaga de análises e de testemunhos pôde fazer foi desbravar o terreno, 
dissipar as ilusões e os mal-entendidos mais flagrantes, fazer, a partir de conheci-
mentos demasiado fragmentários, algumas primeiras sínteses. Não foi muito; 
mas também não foi pouco. Os testemunhos que serão recolhidos pelo Instituto 
de Estudos da Revolução Húngara, cuja constituição se projecta sob a égide do 
Conselho Revolucionário Húngaro no exílio, e que desejamos que sejam o mais 
numerosos possíveis, enriquecerão certamente os quadros que preparámos, concre-
tizarão pontos vagos; mas resta dizer que nos obrigarão a modificar essencial-
mente a imagem que temos dado da Revolução. 

Assim, o extraordinário documento que constitui o texto das emissões das 
rádios húngaras, de Outubro e Novembro captadas no ocidente, e que Pierre Horay 
acaba de publicar em tradução francesa, confirma o carácter nacional-popular 
da revolta. Era uma revolução contra - não contra a revolução, como os comu-
nistas dizem, o que é absurdo-, mas contra uma ditadura importada, um regime 
opressivo e que usurpou o nome socialista. Togliatti censurou os Húngaros por 
terem feito no século xx, século atómico, o da grande confrontação entre o colecti-
vismo e o capitalismo (?), uma revolução romântica, anarquizante, liberal, à 
maneira de 1848. Mas esta recaída no nacional, no liberal, em detrimento dos 
temas socialistas, constatada por Togliatti, não provirá afinal do próprio carácter 
regressivo do regime estalinista? Ideologicamente, sentimentalmente, Rákosi, 
com o seu absolutismo despótico à 1815, atirou os Húngaros de 1956 para Petófi 
e Kossuth. E era, ainda assim, o melhor, pois que Petcifi e Kossuth eram nacio-
nalistas democratas, progressistas, anticlericais. Podia temer-se pior: a explosão 
do anticomunismo sob uma forma bem mais retrógrada, francamente reaccionária, 
anti-semita. Togliatti parece esquecer que há povos no Leste da Europa, assim 
como na Ásia, que não fizeram ainda a sua revolução (ou evolução) burguesa. 
Os comunistas, em 1945, fixaram como tarefa acabar com esta revolução. Mas, 
dando mostras de um simplismo sociológico espantoso, proclamaram, em 1949, 
ex cathedra, o fim deste estádio de evolução: a república democrática burguesa 
acabou; passar-se-á rapidamente ao segundo estádio, o da ditadura do proletariado, 
para correr precipitadamente para a era gloriosa do comunismo. O que é isto 
senão um diletantismo ideológico dos mais monstruosos que nos foi apresentado 
como fruto do espírito científico mais rigoroso? Os estalinistas confundem dou-
trina e ciência; e chegaram, à força de transformarem o marxismo num instru-
mento de dominação burocrática, a uma concepção mecanicista da sociedade e 
da história, que está na base das piores aberrações dos anos 1949-53. 
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Encontrar-se-ao, a este propósito, dados muito instrutivos num estudo sobre 
as origens da revolução húngara, feito por comunistas clandestinos húngaros... 

A parte mais interessante deste estudo é aquela em que nos é demonstrado 
como o rákosismo conseguiu erguer contra o regime popular e empurrar para os 
braços da reacção negra camadas sociais inteiras: artesãos, pequenos comercian-
tes, profissões liberais, intelectuais, camponeses médios, camponeses pobres, enfim, 
a imensa maioria do país que, com uma política mais razoável, mais subtil, se 
teria podido neutralizar ou mesmo ganhar para o socialismo. Nestas condições, 
perante a impopularidade cio regime, na sua globalidade, com ((a aliança entre a 
classe operária e o campesinato)) tornada uma frase vazia de sentido, Nagy e os 
seus amigos (exactamente como Gomulka na Polónia) tentaram salvar os quadros 
vindos do socialismo através de uma política de reconciliação praticada em função 
das camadas intermédias, a fim de as arrancar à reacção. Mas o seu comunismo 

democrático e nacional, paternalista, conciliador em relação ao campesinato e à 
classe média, só poderia ter-se mantido com três condições: 1) que o aparelho 
comunista o adoptasse; 2) que os Soviéticos consentissem, e 3) que a maioria 
da população visse aí um mal menor. Não se tendo verificado as duas primeiras, 
o nagysmo desmembrou-se pouco a pouco depois do rákosismo. Não restava, pois, 
outra alternativa para a Hungria senão uma democracia política à ocidental ou 
Kádár, restaurando o rákosismo com o apoio dos tanques soviéticos. Mas no que 
diz respeito a eleições livres, na Hungria, qual poderia ter sido o seu resultado? 
Não teriam conduzido à destruição progressiva de todas as conquistas democráticas 
e socialistas, desde a escola laica até às nacionalizações? Notemos em primeiro 
lugar, a este respeito, que, por volta do 31 de Outubro, a quase unanimidade do 
país reclamava eleições livres. E - é também um facto a sublinhar - os conse-

lhos operários eram os primeiros a reclamá-las. Estes conselhos teriam portanto 
sido contra-revolucionários, como diz Kádár? Não, eles eram revolucionários no 
sentido em que a sua reivindicação, gestão ou co-gestão operária, pode ser consi-
derada como revolucionária; mas, ao mesmo tempo, os conselhos eram nitida-
mente dominados pelos sociais-democratas. Ora dizer os sociais-democratas hún-
garos é mais ou menos como dizer os socialistas austríacos. As mesmas qualidades, 
os mesmos defeitos, as mesmas tradições, os mesmos limites. Aliás, é mais que 
provável que a estrutura política que a Hungria teria conseguido depois das elei-
ções livres se assemelharia muitíssimo à da Áustria actual: coligação entre um 
grande partido de centro-direita (pequeno-proprietário ou democrata-cristão) e um 
partido social-democrata. O que teria emprestado, em contrapartida, um carácter 
mais original à política húngara relativamente à austríaca seria a existência de 
um partido nacional-camponês (Partido Petifi), revolucionário-agrário, progres-
sista, favorável às cooperativas agrícolas, dirigido por algumas das melhores inte-
ligências do país (Illyés, Németh, Bibo) e tendo um forte ascendente sobre a 
juventude; depois, a de um partido comunista nacional, com Imre Nagy à cabeça; 
enfim, o dinamismo próprio dos conselhos operários. Quadro contraditório, con-
fuso, se quisermos, escondendo perigos de regressão, mas também factores de pro-
gresso bem mais vivos do que os do regime de Kádár. Mas, em geral, uma demo-
cracia que corresponda ao nível social, intelectual, político do povo interessado 
será verdadeiramente uma forma de governo retrógrada em relação a uma ditadura, 
dita socialista, mas que é de facto uma estrutura sobreposta à nação, sem con-
tacto com ela? Aqui reside, na minha opinião, o problema histórico mais impor-
tante colocado pela revolução húngara. Sabe-se que o slogan mais popular desta 
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revolução foi Regresso a 1945, isto é, ao alio da instauração da democracia 
burguesa, da reforma agrária, das primeiras nacionalizações, etc. Tudo se passa 
como se os Húngaros tivessem a impressão de que os Russos lhes roubaram esta 
revolução burguesa que eles desejavam fazer, enquanto os factores intrínsecos, 
objectivos duma revolução socialista falhavam. Assim, os socialistas húngaros 
encontram-se face a um problema muito semelhante àquele com que os bolche-
viques se tinham confrontado quando da tão decisiva conferência do seu partido 
em Abril de 1917: fazer um bloco com a democracia burguesa ou precipitar a 
passagem para a revolução socialista, uma vez que a desmoralização da classe 
dirigente permitia esta aventura? Notemos que, aproveitando a atmosfera de desa-
nuviamento posterior ao XX Congresso, um historiador soviético, E. N. Bourdjalov, 
publicou nos números 4 e 8 da revista Voprossi Istorii estudos muito interessantes 
sobre as dicussões bolcheviques de Março-Abril 1917, reexaminando as apreciações 
estalinistas, simplistas e tendenciosas. Mas a AGITPROP depressa se apercebeu do 
perigo que representava uma análise objectiva deste momento crucial da evolu-
ção da Rússia: e a revista Komounist, em Abril 1957, denuncia vivamente o 
objectivismo, o subjectivismo e, enfim, os desvios de Bourdjalov, que levou a sua 
audácia até ao ponto de considerar razoáveis certas atitudes oportunistas de Kame-
nev. Vê-se, portanto, que se os Húngaros têm a nostalgia de 1945, os Soviéticos, 
pelas mesmas razões, tendem para reflectir sobre estes dois meses de Março-Abril 
1917 que, de facto, abalaram o mundo. O que nos leva a pensar que não se poderia 
estudar a revolução húngara sem uma análise comparada dos problemas estru-
turais húngaros com os da Rússia, da Polónia e dos outros países de Leste. 

In Argumentus, n° 4, 1957. 
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