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O presente número sai a público sob a evocação do centenário do 
anarquismo em Portugal. Fosse outra a data escolhida - uma escolha sem-
pre parcialmente arbitrária -, ou mesmo outro o país de referência, que 
nada de fundamental mudaria na justificação desta comemoração. Mais 
ano, menos ano, por toda a parte se está assinalando o centenário do anar-
quismo como movimento, e é essa a razão que, no fundo, mais importa: 
um século de história, um passado ((glorioso)) para um presente discreto e 
sombrio, justificam que se discuta o sentido desse movimento, e essa é a 
sua verdadeira importância, as razões das suas aparentes incapacidades. 

O grupo editor desta revista desejou claramente afastar quaisquer 
aspectos revivalistas nas iniciativas a que meteu ombros para celebrar o 
evento. O colóquio 'Tecnologia e Liberdade' procurou exclusivamente pers-
pectivar o nosso próximo futuro, a partir das reflexões e experiências de 
uma pluralidade significativa de posicionamentos libertários. Neste núme-
ro d A Ideia, uma mesa-redonda põe em confronto e balanço crítico o ((anar-
quismo, ontem e hoje)), de uma forma onde está ausente qualquer espírito 
apilogético e onde se evidencia a diversidade de opiniões existente no inte-
rior do grupo editor. 

Isto mostra como, reivindicando embora a herança histórica do 
anarquismo do passado, rejeitamos qualquer papel de guardiões do templo. 
Não havendo entre nós vocações ritualistas afirmadas ir-nos-ia sempre 
melhor um papel de profanadores de templos ou descobridores de arcas 
perdidas... A simpatia afectiva e algo romântica para com o anarquismo 
dos velhos tempos não nos inibe de criticar as suas incoerências. Com  
mais forte razão ainda, demarcar-nos-emos de todos os actos, grupos e po-
sições que nos queiram arrastar para terrenos que não desejamos pisar, in-
vocando uma falsa solidariedade de tribo. Não pretendendo impor aos 
outros as nossas ideias, apenas nos sentimos responsáveis pelas nossas pró-
prias acções. Apesar disto, o mal alheio não deixa de nos afligir e a infeli-
cidade de terceiros não nos é indiferente. Assumimos plenamente a nossa 
individualidade - e por isso reagimos vigorosamente contra todos os aten- 
tados à nossa inteligência,  vontade, afectos; mas assumimo-la totalmente 



dentro da dimensão social em que nos inserimos - daí a nossa intervenção 
ser algo mais do que mera expressividade, procurando igualmente atingir 
níveis mínimos de sucesso e eficácia. 

A intervenção desta revista no debate de ideias constitui uma das 
vertente3 - a mais antiga e porventura a mais importante - de uru projecto 
de acção cultural onde a edição de livros e, partir de agora, as actividades 
de estudo, investigação e debate próprias ao Círculo de Estudos 1Ieno Vasco, 
formam os indispensáveis complementos. Esperamos e fazemos votos para 
que o público leitor - interessado, critico, mas também amigo - saiba re-
conhecer o valor desta independência (de iniciativa, de espírito, de inten-
ções) e esteja disposto a contribuir para satisfazer o correspondente custo. 
Como alguém escreveu, é elevado o preço da liberdade. 



MESA 	REDONDA 

O anarquismo ontem e hoje 

Neste ano de efemérides da presença anarquista em Portugal, que 
tentámos que fosse igualmente um ano de relançamento da discussão 
acerca das ideias anarquistas e libertárias, alguns de nós, grupo editor 
da revista A IDEIA, juntaram-se para colocar, em conjunto, as suas 
reflexões sobre o anarquismo e as ideias libertárias hoje, no seu percurso 
histórico e um olhar, tímido embora, sobre o seu possível futuro pró-
ximo. 

Dessa mesa-redonda, participada por António Cândido Franco, 
Carlos Abreu, Carlos António Nuno, J.  M. Carvalho Ferreira e João 
Freire, e que decorreu em Julho de 1987, vos damos conta nestas pá-
ginas. 

O anarquismo e a política. 

J. M. CARVALHO FERREIRA -  Para iniciar esta mesa-redonda, 
quanto a mim, tenho a dizer ó seguinte: na problemática da política, o 
posicionamento clássico dos anarquistas tem-se pautado por um radica-
lismo que se justifica relativamente às formas de poder e de dominação 
institucionalizadas, mas tem, por outro lado, descurado as modalidades 
de poder e de dominação que geram opressão e exploração a partir das 
relações interpessoais e grupais. 

O anti-político clássico anarquista, escamoteando esta dimensão 
do político, partiu de pressupostos errados que geraram formas de 
dogmatismo e falta de lucidez no nosso meio. 

Em grande parte, essa realidade explica-se pela natureza societá-
ria do capitalismo do século xix. Isto é, as características repressivas das 
instituições estatais e patronais, os condicionalismos e constrangimentos 
no acesso e exercício do poder, por parte dos estratos sociais oprimidos 
e explorados, nas instituições de carácter representativo da sociedade 
(pai1:arnento, câmaras, freguesias, ministérios, partidos e sindicatos, etc.) 
leva a que nos anarquistas, na generalidade dos casos, enveredassem 
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para posições manifestamente anti-políticas. Tudo isso, porém, não 
impediu que alguns participassem e engrossassem as fileiras dos par-
tidos socialistas recém-criados e que, inclusivamente, Proudhon tivesse 
exercido a função de deputado no parlamento francês. 

Estas posições, no entanto, no conjunto das posições anarquistas 
clássicas, foram meros epifenómenos. Nesse sentido, o anarquismo, dos 
fins do século xix e princípios do século xx, estruturou-se a partir de 
lutas contra as formas institucionalizadas do poder político e na recusa 
absoluta, enquanto indivíduos anarquistas, em elegerem ou serem eleitos 
para qualquer forma institucionalizada de poder. O anti-político cor-
porizou-se em formas de actuação prática consubstanciadas na acção 
directa e em tentativas insurreccionais esporádicas. A própria emergên-
cia histórica do sindicalismo revolucionário e do anarco-sindicalismo 
tem lógica, porque as suas formas organizacionais e objectivos radicais, 
na medida em que estavam identificados com as condições socioeconó-
micas e culturais dos oprimidos e dos explorados, primavam por uma 
recusa sistemática em pactuar com o poder político instituído. 

Com o advento da revolução russa, em 1917, e as reestruturações 
sociais, económicas, políticas  e culturais operadas pelo desenvolvimento 
capitalista, a partir da segunda guerra mundial, a proficuidade das posi-
ções anti-políticas do anarquismo clássico sofre uma desagregação pro-
gressiva. 

Por um lado, grande parte das esperanças revolucionárias e rei-
vindicações históricas do proletariado vão ser consubstanciadas nas 
transformações produzidas pela revolução russa. O marxismo-1eninismo 
é um fenómeno, essencialmente, político. Pela sua capacidade e dina-
mismo revolucionário junto dos oprimidos e explorados do mundo de 
então, passa, por tal motivo, a ser enaltecido pelos mesmos. Perante 
esta nova realidade, o sentido anti-político do anarquismo clássico 
perde margem de manobra. A plataforma de Archinov nos anos vinte 
deste século, é o exemplo histórico mais representativo dessa evolução, 
no interior do movimento anarquista internacional. Por outro lado, a 
tipologia das reformas socioeconómicas capitalistas traduzidas em maio-
res regalias sociais, consumo, rendimentos e outras prerrogativas, para 
o conjunto do operariado, vão reestruturar o posicionamento conflitual 
e antinómico destes iíltimos, fazendo que os mesmos aderissem, com 
maior ênfase, à racionalidade do sistema social em que subsistem. 

Com isto, quero dizer o seguinte: se no passado as posições 
clássicas do anarrniismo concernentes ao anti-político tinham proficui-
dade, hoje, face à integração e o controlo exercidas nela sociedade vigente 
sobre os indivíduos e, inclusive, a passividade e identidade dos mesmos 
(proletarizados., ou não) para com as leis imperativas do capitalismo, 
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a atitude anti-política dos actuais anarquistas é mais um princípio de 
natureza simbólica, de que uma alternativa prática societária credível. 

joÃo FREIRE -  Nesta minha intervenção, começaria por refe-
rir o que eu entendo por anarquismo: uma filosofia política. É, neste 
sentido, um conjunto de ideias que propõem urna representação do 
mundo, representação da vida social e do lugar dos indivíduos na socie-
dade. E apoiava, logo de seguida, usando talvez outros conceitos, o fun-
damental das ideias expressas pelo Carvalho Ferreira, ou seja, a exis-
tência de uma cisão, de uma rotura importante entre aquilo que poderia 
chamar de anarquismo histórico e um certo anarquismo actual que tenho 
vindo a designar de neo-anarquismo. Nesse anarquismo histórico eu 
situaria as expressões ideológicas, os movimentos sociais influenciados 
pela filosofia anarquista desde os finais do século xix até à Guerra de 
Espanha mas que, no entanto, têm prolongamentos ideológicos nos movi-
mentos actuais, coexistindo, portanto, com as expressões do tal novo 
anarquismo que eu julgo poder identificar a partir dos anos 60. Ora, 
em que é que me baseio para propor esta delimitação e esta diferencia-
ção? Julgo que um primeiro ponto fundamental se radica na análise 
que os anarquistas têm feito da sociedade onde vivem; o anarquismo 
histórico fazia uma análise em que identificava duas esferas completa-
mente separadas, a esfera da sociedade e a esfera do estado, onde a 
esfera do estado seria não só politicamente organizada, mas uma esfera 
superior, uma esfera dominante, uma esfera exploradora da primeira 
Portanto, a relação ao poder económico era vista (e aí diferentemente 
da análise marxista) como uma forma particular de dominação, que 
estava um pouco em paralelo com a dominação propriamente política 
do estado, dos governos e de outras expressões de dominação social. 
Portanto, o estado separava-se nitidamente como instituição e como 
forma de dominação da sociedade. Ora, eu julgo que este tipo de aná-
lise evoluiu consideravelmente. O neo-anarquismo tende a ver muito 
mais diluídas e imbricadas estas duas esferas e isto muda de maneira 
radical a maneira de encarar tudo o resto estando na base dos novos 
posicionamentos que emergiram fundamentalmente nos anos 60 e 70, 
e sobretudo em países anglo-saxónicos, onde talvez uma tradição mais 
individualista, por um lado, e, por outro lado, um peso menor da tra-
dição do movimento operário, do movimento anarquista ligado ao ope-
rariado, se fazia sentir. 

Julgo que esta diferença de análise veio a traduzir-se, depois, 

numa maneira também diferente de encarar a forma de gestão da socie- 
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dade política, a forma de gestão do estado, nomeadamente uma reapre-
ciação do problema da democracia e da ditadura. É sabido que, no 
anarquismo histórico, não há diferença fundamental na forma de apre-
ciar a dominação exercida através das instituições democráticas, (elei-
torais, de uma democracia representativa) e as formas de ditadura típica, 
mesmo quando se não assumem na sua totalidade as consequências desta 
diferença. Pelo contrário, julgo que o neo-anarquismo introduz uma 
apreciação mais gradualizada das sociedades politicamente organizadas 
e faz uma distinção mais nítida entre formas ditatoriais e democrá-
ticas. Como contra-prova desta diferença de apreciação, julgo que se 
pode referir a forma como os direitos individuais são considerados pelo 
anarquismo histórico e pelo neo-anarquismo actual, bem como o papel 
concedido às minorias e aos «corpos intermediários» na sociedade. Pes-
soalmente, vejo nisso um enorme progresso, pela muito maior capaci-
dade de compreensão da realidade social. Julgo contudo que o problema 
hoje se deslocou em parte devido à emergência de uma verdadeira socie-
dade internacional, de uma sociedade política organizada em bases supra-
nacionais. Hoje os estados, agora mais directamente imbricados nas res-
pectivas sociedades, organizam-se, seja em termos conflituais seja em 
termos cooperativos, a uma escala tornada mais vasta, internacional, 
continental, existindo aí linhas de clivagem, linhas de entendimento e 
de tensão, para as quais julgo que nem o antigo anarquismo nem o actual 
propôs ainda qualquer forma de análise actualizada. Cito só isto, como 
exemplo: há anarquistas que vêem com bons olhos (mesmo quando não 
o confessam abertamente) formas de mundialismo que poderiam signi-
ficar a evolução para um sistema de governo, digamos, continental ou 
mundial, com formas de representação popular mais do tipo de assem-
bleia de delegados tradicional ou mais de tipo federativo, enquanto que 
há outros que entendem qualquer fórmula de instituição supranacional 
como uma forma necessariamente oposta aos interesses dos indivíduos, 
das comunidades de base, das sociedades, como uma forma que apenas 
tem a ver com os grupos de poder nas sociedades (a ((internacional do 
dinheiro)), a tricontinental, a CEE, etc.). Esta grande diferença de apre-
ciação mostra como o pensamento anarquista está aqui em atraso sobre 
alguns dos problemas mais candentes do nosso tempo. 

ANTÓNIO FRANCO - Parece-me que não há apenas um anarquis-
mo de tradição operária ou sindicalista com referências sempre poten-
ciais ao século xix. Pois que existe também outro tipo de anarquismo, 
não menos rico e interessante, que apesar de extremamente disseminado 
pelo mundo moderno, ou seja o mundo industrial, não deixou mesmo 

MO 
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assim de se referenciar sempre em função de teorias tipicamente acra-
tas. Ao contrário do anarquismo histórico, de raiz operária, este tipo 
de anarquismo não encontrou no mundo industrial qualquer momento 
social de importante afirmação, apesar das suas raízes mergulharem 
nos movimento milenaristas europeus, que foram, como se sabe, movi-
mentos de grande projecção popular. Contudo, a sua falta de afirmação 
social nos tempos modernos não obstruiu a que uma série de pensadores 
modernos não se tivessem inspirado directamente nessas movimentações 
sociais e culturais que desde o século xii ao século xvii agitaram a 
Europa, propondo alguns desses pensadores interessantíssimas experiên-
cias políticas e sociais que valem sobretudo pela sua carga poética e 
simbólica. 

Entre nós, Raúl Leal, companheiro e amigo íntimo de Fernando 
Pessoa, com quem colaborou no Orpheu e noutras publicações modernis-
tas da primeira metade do século, parece-me ser um exemplo paradig-
mático deste tipo de pensador moderno que inspirado nas heresias me-
dievais congeminou uma teoria social e política que é, nos seus prin-
cípios fundamentais, fiel aos princípios da acracia; e a acracia é, 
parece-me, o que melhor caracteriza o anarquismo. Raúl Leal preco-
nizou a união final dos contrários, de Deus e de Satã, dos pobres e dos 
ricos, dos bons e dos maus, dos governados e dos governantes, e formu-
lou esta teoria no seu poema Anti-Christ et la Gloire du Saint Esprit 
publicado em Lisboa em 1920, e em alguns outros estudos. 

Esta teoria mergulhava raízes na célebre Idade do Espírito Santo, 
profetizada pelo cisterciense Joaquim de Fiora, no século xii, e que ins-
pirou, por sua vez, grande número das diferentes heresias medievais. 

As ideias joaquimistas foram trazidas para Portugal no século xiv, 
e depois - já sob a forma de festas populares, as conhecidas festas do 
Espírito Santo - foram levadas, para fugir às perseguições do Tribunal 
do Santo Ofício, primeiro para os Açores e depois para o Brasil. Tais 
festas eram um momento de intensa frateri.idade em que se coroava 
uma criança ou um índio, símbolo da inocência ou da pureza, e se abriam 
as portas da prisão depois de se entender que a reconciliação dos homens 
entre si não podia ser guardada nem para o futuro, nem tampouco para 
o céu. A dificuldade da Igreja Católica em aceitar as ideias de Joaquim 
de Fiora, reside justamente na impossibilidade de aceitar, à luz da orto-
doxia romana, que se pudesse viver na terra aquilo que, segundo Roma, 
só pertencia aos Céus. 

Esta Idade do Espírito Santo, profetizado por Fiora, na Idade 
Média, não está assim tão longe, por exemplo, daquilo que certos pen-
sadores libertários, e reconhecidos como tal, preconizavam já no sé- 
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culo xix. É o caso de Tolstoi que deu ao seu mais célebre livro de 
intervenção social o título de: o Reino dos Céus na Terra. 

Não admira, pois, que partindo de Joaquim de Fiora e do advento 
da Idade do Espírito Santo, Raúl Leal tenha chegado a urna tentativa 
de sistematização política a que ele próprio, em 1936, deu o nome de 
monarquia libertária e que seria uma espécie de reino espiritual em que 
cada indivíduo seria soberano. 

Raúl Leal, sofrendo um destino particularmente difícil, não pôde 
sistematizar esta ideia, mas desde logo podemos perceber que a monar-
quia libertária é a tradução política, se é que assim se pode falar, da 
própria Idade do Espírito Santo. A ideia de Império, associada desde 
sempre a estas e outras tentativas messiânicas, encontra aqui o seu me-
lhor e mais avançado esclaiecimento: a de um reino libertário em que 
só a criança, pela sua pureza e ingenuidade, pode ser rei. 

No fundo aquilo que as festas do Espírito Santo em Portugal e no 
Brasil nos queriam dizer era que só a criança ou o índio eram na ver-
dade os soberanos possíveis dum mundo mais elevado, mais justo e 
menos corrupto. Competiu a Raúl Leal traduzir isto no século XX pela 
ideia duma monarquia libertária, ideia esta que me parece tão rica e 
tão legítima, como aquelas que se designam pelo nome de república 
libertária ou de socialismo libertário. 

Finalmente, diga-se que a teorização moderna desta teoria liber-
tária é, dentro do pensamento libertário português, um exemplo extra-
ordinário de riqueza e diferença que vem chamar a nossa atenção para 
uma rica tradição herética portuguesa, de cunho nitidamente acrata, 
que à margem do chamado anarquismo histórico português, de que se 
comemoram agora cem anos, tem produzido não só exemplos curiosos 
de teorização social, como, mais importante talvez do que isso, tem dei-
xado raízes libertárias bem próprias do imaginário português, ao ponto 
de um pensador tão perto do mito Quinto-imperial como Fernan-
do Pessoa, ter escrito que: ((Portugal precisa de um indisciplinador. 
( ... ) Cultivemos, em nós próprios, a desintegração mental corno uma 
flor de preço. Construamos uma anarquia portuguesa)). O que só nos 
obriga a pensar que, como diz Agostinho da Silva, o português nunca 
gostou de se deixar governar e que encontrou toda uma série de gestos 
quotidianos capazes de lhe lembrarem isso mesmo. Penso que é neste 
sentido, pragmático hoje, que o anarquismo pode ter um papel impor-
tante junto do português. 

CARLOS ABREU -  Bem, pelo que foi dito até agora, a reflexão 
que queria fazer sobre esta questão assume sobretudo um carácter meto- 
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dológico. A minha reflexão parte da distinção entre doutrinas anarquis-
tas, ou anarquismos, e pensamento libertáiio. Esta distinção parece-me 
um instrumento útil para o estudo e a análise do passado, a história 
do anarquismo e das ideias, mas é sobretudo de grande importância 
para as posições e atitudes do presente. 

Assim, a distinção que introduzo perspectiva o anarquismo como 
uma prática social e uma intervenção política ou uma prática social que 
visa a intervenção política através da acção de massas; e perspectiva 
o pensamento libertário como um debate de ideias, uma procura de 
novas dimensões e novas fronteiras de conceitos, como os de liberdade, 
igualdade, autoridade, indivíduo, comunidade, etc., uma reflexão indi-
vidual que visa a intervenção política através da cultura. 

Para além desta distinção, gostaria de acrescentar um outro as-
pecto que me parece importante na história do anarquismo e que de 
certo modo se relaciona com a passagem do nível das ideias ao da prá-
tica social. O anarquismo errou e correu grandes riscos quando quis 
realizar a anarquia, a sociedade sem Estado, isto é, interromper ou alie-
nar idealmente a história, propondo formas utópicas de sociedade. 
Risco que, ao realizarem-se as boas intenções dos militantes anarquistas, 
poderia ter-se cifrado em sociedades tão ou mais totalitárias como aque-
las que combatiam uma vez que ansiando por uma sociedade de har-
monia e da igualdade proponham uma sociedade isenta de conflitos 
e de espontaneidade. E, para além destes riscos e dificuldades poten-
ciais, o confronto do ideal anarquista com a realidade devem ser assu-
midos como fracassos e analisados como tal. Recordo, a este respeito, 
o movimento anarco -sindicalista e a Revolução Espanhola. 

A minha posição hoje é a de que o anarquismo enquanto movi-
mento de massas foi redutor do pensamento libertário, esquematizando-o 
em doutrinas que estão hoje ultrapassadas e mais não são que precon-
ceitos. Por isso devemos, sobretudo, afirmar e afirmarmo-nos através do 
pensamento libertário que como 'movimento de reflexão e de opinião 
encontra a sua razão de ser na sensibilidade libertária com que proble-
matiza os conceitos de indivíduo, comunidade, sociedade, estado, igual-
dade, propriedade. 

CARLOS A. NUNO - A minha intervenção liga-se mais com o 
modo como entendi a questão do ((político)), a abordagem das estrutu-
ras do poder, e também das correntes de opinião, dos movimentos 
sociais. Julgo que a questão que se põe hoje aos anarquistas e liber-
tários se prende com o que o João chamou precisamente de ((ponto de 

clivagem)) entre o anarquismo histórico e um neo-anarquismo. Antiga- 
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mente entendia-se como que a existência de dois mundos separados, o 
mundo do Estado, que não nos tocava e a que nos considerávamos exte-
riores, era como que um espaço sagrado, e o espaço da Sociedade; isto, 
perante a actual situação em que nos encontramos, da disseminação 
das estruturas do poder, através das formas de relacionamento fragmen-
tado de funcionamento social. 

Esta fragmentação social coloca questões curiosas, do ponto de 
vista libertário. Por um lado, assiste-se a um disseminar, pelo menos 
aparente, de conceitos, de ideias, de formas de relacionamento tidos nor-
malmente como libertários; são assumidos por zonas de intervenção 
parcelares, como os grupos ecologistas, feministas, minorias sociais e 
culturais, etc., etc., mas não só, encontramos situações destas desde as 
correntes liberais, do neo-liberalismo de Estado ao anarco-capitalismo, 
às correntes socialistas e marxistas, que começaram a estender as suas 
análises e as suas intervenções aos problemas do quotidiano, o pacifismo, 
a repressão, etc.. Em Portugal temos assistido a situações destas, por 
exemplo através das campanhas eleitorais de Lurdes Pintasilgo ou do 
PSR. São mesmo debates e intervenções em que as questões que se 
focam e que se abordam têm avançado por vezes mais do que a actual 
prática habitual dos anarquistas e dos libertários oficiais. 

Por outro lado, muitas destas mesmas questões que foram levan-
tadas primeiramente, ou com uma perspectiva nova, pelos anarquistas, 
estão assimiladas e integradas no discurso e na acção do Estado, como 
sejam a defesa do meio ambiente, a expressão das minorias, etc., como 
reflexos da capacidade de auto-reprodução e perpetuação das sociedades 
actuais. As sociedades hoje não são já o que foram no princípio do 
século, seria, portanto, ridículo julgar que o Estado se continua a com-
portar da mesma maneira, que a esfera do poder se mantém nos mes-
mos limites. Do confronto entre estes dois aspectos, o alargamento das 
zonas de reflexão, vivência e intervenção libertárias, e a recuperação e 
integração de aspectos específicos parciais que as estruturas do poder 
operam, poderia sair talvez a grande linha de discussão sobre as tácticas 
reformistas ou revolucionárias da intervenção política libertária. 

Ainda ligado com isto, mas já noutro plano, encontramos uma 
outra questão teórica que me parece interessante; perante o avançar e 
o assumir por ((outros)) de formas de pensamento, de relacionamento 
e de acção tidas como libertárias, deveremos assumir uma posição 
((ecuménica)), ao verificarmos que tal é, de facto, adoptado noutras estru-
turas, noutros domínios, por outras pessoas, ou, pelo contrário, devemos 
ficar numa posição ((ideológica)), de cristalização da teoria, proclaman-
do e reafirmando o que nos é específico? Isto é, devemos dizer que o 
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discurso ecologista, ou o pacifista, por aí fora, não são verdadeiramente 
anarquistas, procurando sempre os vestígios da nossa verdade, reto-
mando e reafirmando mais uma vez os nossos discursos, as nossas posi-
ções específicas, de novo a afirmação própria e pura? 

J. M. C. F. -  Há certas coisas, e outras não, que me levam a 
divergir com o que disse o António Franco. Deixo isso para mais tarde. 
Porém, eu sublinharia, aqui, um aspecto que o Carlos Nuno desen-
volveu e com o qual eu estou de acordo. Ou seja, o facto do anti-polí -
tico ter-se diluído nas instituições e na própria tipologia reivindicativa 
moderna de certos grupos marginais, partidos e sindicatos que não se 
reclamam do anarquismo. Assim, gostaria de desenvolver um ponto 
que descurei na minha primeira intervenção. 

Relativamente ao poder e às formas de dominação, penso que há 
uma grande contradição no anarquismo clássico. Ora, contrariamente 
ao que 'muitos anarquistas pensaram ou pensam, os problemas da domi-
nação, do poder e da sua expressão política não se alimentam, nem se di-
namizam, exclusivamente, a partir de formas institucionais. Nas mil e 
umas relações interpessoais e grupais, há relações de poder e de domina-
ção, cujas raízes são intrínsecas à própria natureza dos indivíduos. As 
teorias dicotómicas que pretendem dissociar o homem natural (para os 
anarquistas, homem bom, solidário e pacífico) do homem social (para os 
anarquistas, homem mau, egoísta e agressivo), cono dissociar, mecani-
camente, o inato do adquirido, esquecem que isso só é possível de efec-
tuar em termos de elucubração mental, mas nunca em termos da acção 
social que produz e reproduz a sociedade em que persistimos. 

Nesse aspecto, eu penso que é impossível fugir do dilema do 
exercício do poder. Sendo assim, temos que partir do princípio que 
o poder é inerente aos indivíduos, tal como assim o é o amor, a frater-
nidade, a agressividade e o egoísmo. Pensar que só a polícia, o militar, 
ou o governante exercem formas de dominação e de poder, porque per-
sonificam as instituições repressivas do Estado, é esquecer que nas rela-
ções homem/mulher, operário/operária, pais/filhos, etc., se exercem 
formas de dominação e de poder semelhantes. 

Partir deste raciocínio implica que se compreenda que o Estado, 
as suas instituições e a política não sejam, como pretendiam os anar-
quistas clássicos, uma realidade histórica produzida, exclusivamente, por 
aqueles que têm a função de dominar, oprimir e explorar. Para além 
destes, foram também os indivíduos explorados e oprimidos que criaram 
e alimentaram o Estado e as suas instituições. Mais ainda. Porque não 
conseguem socializar, em termos fraternos e harmónicos, o poder que 
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detêm como indivíduos, através de processos autónomos e livres, dele-
gam essa função crucial, nos partidos e no Estado. 

Tudo aquilo que disse não invalida, de modo algum, que se deva 
continuar a lutar contra o Estado e as formas institucionalizadas de poder 
e de dominação. O que temos é de lutar de modo a que o poder, que 
existe em formas institucionalizadas, caminhe progressivamente para 
os indivíduos. Mas esse poder nunca poderá negar as virtualidades 
da liberdade e da individualidade de cada ser humano. 

A economia 

J. F. -- Eu faria agora a passagem do domínio do político para 
a esfera do económico mas pegava ainda na última intervenção do Car-
valho Ferreira para referir que a ideia do poder como uma capacidade 
ou uma qualidade é hoje uma visão contestável ou insuficiente. Para 
certos analistas o poder é, hoje, essencialmente uma relação entre dois 
actores, desigual, é certo, que pode ser mais ou menos desequilibrada, 
mas que pode ser gerida e negociada e que implica sempre uma certa 
margem de escolha e de liberdade para as duas partes; nunca há, diga-
mos, um poder esmagador e absoluto de apenas uma das partes. 

Isto é, em termos teóricos, talvez uma novidade, mas é curioso 
notar que houve anarquistas que, há 60 ou 70 anos, disseram pratica-
mente a mesma coisa. Lembro-me, por exemplo de Landauer que dizia 
que o Estado era, fundamentalmente, uma relação de dominação entre 
os indivíduos, relação essa que se podia reproduzir, modificar, inverter, 
etc.; portanto, ele propunha começar por identificar e combater essas 
formas de relação de poder inter-individuais, existentes em várias esfe-
Ias, inclusive no seio de organizações anarquistas, ou em organizações 
doutra qualquer natureza, sem esquecer as organizações económicas. 

E aqui, portanto, ligo mais directeamnte à questão da economia 
para referir que me parece que o movimento anarquista histórico — e 
pego mais uma vez nesta categoria — esteve sempre de costas voltadas 
para a única teoria económica, elaborada e proposta por pensadores 
anarquistas. Refiro-rne à que teve origem em Proudhon e, depois, algum 
desenvolvimento por parte de pensadores individualistas, nomeadamente 
os libertários americanos do século XIX, Warren, Green. Tucker e outros. 
Trata-se, julgo eu, de uma defesa da propriedade corno factor econó-
mico e do direito a empreender que, simultaneamente, contém duas 
recusas fundamentais: por um lado, a recusa do salariato - essa, comum 
ao movimento anarquista histórico —; por outro lado, a recusa da regu-
lação estatal e o acreditar nos benefícios do mercado. 
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Em oposição a este esforço de elaboração teórica, o movimento 
anarquista histórico deixou-se inteiramente conduzir pelas propostas 
anti-económicas formuladas pelo pensamento socialista tradicional que 
antevia a reorganização da sociedade e, digamos, os remédios para os 
aspectos negativos do funcionamento da economia livre, sob uma forma 
administrativa, ou seja, procurar aplicar uma lógica administrativa, 
burocrática portanto, ao funcionamento da economia. A lógica do estado 
era assim reintroduzida, subrepticiamente, na esfera da economia e da 
sociedade. 

Julgo que daqui resultou uma contradição interna muito forte 
para o movimento anarquista histórico: por um lado formulava as suas 
visões económicas desta maneira; por outro lado, assumia comporta-
mentos, atitudes e soluções anti-estatais muito fortes. 

Julgo que, portanto, uma das dificuldades do movimento anar-
quista histórico residiu na incapacidade em dar forma de proposta polí-
tica concreta às ideias filosóficas que, pela boca de vários autores, se 
traduziam, na vida económica, pela ideia de socializar a propriedade, 
socializar a vida económica, isto é, impedir a constituição de monopó-
lios e que era uma ideia em tudo paralela à ideia de socializar o poder 
na vida política. Não se tratava, nestas melhores elaborações, de exor-
cisar, de destruir o poder político ou a política, como não se tratava de 
exorcisar ou queimar o fantasma da propriedade. Tratava-se, sim, de 
impedir que uns poucos, os políticos, os donos do estado, ou os donos 
da vida económica, acabassem por controlar a vida de todas as pessoas, 
através destes dois grandes braços de acção: a política e a economia. 
A exigência derivada da filosofia anarquista era pois, fundamentalmente, 
a de socializar estas duas esferas, não a inibição da iniciativa individual 
ou de grupo, quer na política, quer na vida económica. 

Julgo que o caminho e a orientação estratégica perseguida pelo 
movimento anarquista histórico no campo da economia falhou comple-
tamente ao prosseguir a ideia de organizar burocrática e administrati-
vamente a economia, mesmo que tal visão fosse chamada de socialismo, 
federalismo ou autogestão. 

Julgo que uma parte, pelo menos, do neo-anarquismo percebeu 
que toda a tentativa de organizar burocrática e administrativamente a 
economia, ou seja, de destruir o mercado, significa necessariamente a 
necessidade de centralização, de planificação, e que centralização e pla-
nificação não podem ser obtidas senão à custa de uma estatização geral 
da economia e, inelutavelmente, de uma estatização geral da sociedade. 

J. M. C. F. - Quanto ao problema da economia, eu penso que 
o anarquismo clássico, com a excepção de Proudhon, teve uma certa 
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dificuldade em se autonomizar relativamente às premissas teóricas desen-
volvidas por Marx, na sua obra O Capital. 

Ora, as teses desenvolvidas por este autor, sendo baseadas no 
materialismo histórico e no materialismo dialéctico, reduziram o homo 
economicus a uma mera entidade produtora e consumidora de merca-
donas. Por outro lado, o facto das suas teses sobre o capitalismo inci-
direm sobre as formas de exploração e opressão que provinham da pro-
priedade privada, da divisão social do trabalho, do salariato e do 
Estado, determinou que as características da revolução social a realizar 
pelos oprimidos e explorados se traduzisse, em termos económicos, na 
socialização e nacionalização de toda a riqueza social. Embora os anar-
quistas clássicos opinassem no sentido de uma revolução social que abo-
una de imediato o Estado e o processo revolucionário não necessitasse 
de uma fase histórica de transição, do que não restam dúvidas é de que 
o socialismo de tipo anarquista tinha sempre, como pressuposto básico, 
um igualitarismo integral dos mecanismos e resultados ligados à pro-
dução, distribuição, acumulação e consumo de bens e serviços. 

O exemplo histórico do socialismo real, quanto a mim, é suficien-
temente elucidativo para demonstração da incongruência das premissas 
clássicas do anarquismo sobre os problemas relacionados com a econo-
mia. Também é sobejamente conhecido que a lógica do económico regu-
lamentada e racionalizada pelo mercado capitalista ocidental não nos 
serve. O facto de a opressão e a exploração fundamentarem-se em nor-
mas totalitárias e burocráticas, como acontece nos países do socialismo 
real, isso não obsta que o mercado, enquanto espaço e função regula-
mentadora de desigualdades e arbitrariedades, seja também uma solução 

negativa. 

Para mim, interessa-me saber de que maneira é que o anarquismo 
pode sair dos dilemas económicos que esses paradigmas sociais dina-
mizam. Nesse sentido, penso que é chegado o momento de afirmar, 
peremptoriamente, que a liberdade e a individualidade de cada ser 
humano só poderá ser atingida integralmente desde que haja o acesso 
livre à propriedade individual de bens e serviços. A partir de então, a 
economia, enquanto forma de relações interpessoais, em termos da pro-
dução, distribuição, consumo e acumulação de bens e serviços, seria a 
expressão genuína e o prolongamento lógico das motivações, das neces-
sidades, das capacidades e desejos individuais. Nestas funções cruciais, 
nenhum Estado, nenhum mercado, nenhuma outra instituição, etc., 
poderá substituir ou adulterar aquilo que cada indivíduo é, pode e quer. 
Só o direito integral à propriedade individual permitirá tal realidade. 
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Que ela seja realizada através de uma empresa individual; que seja 
em família ou numa comunidade; que seja em regime de autogestão ou 
de cooperativa, etc.; as relações interpessoais relacionadas com o traba. 
lho, o consumo, a produção, a distribuição e a acumulação de bens e 
serviços têm que estar identificados com as virtualidades e a liberdade 
de cada indivíduo. 

Há uma outra esfera da actividade económica que implica a exis-
tência da propriedade social. As relações que a espécie humana mantém 
com a natureza e com a complexidade organizacional do sistema social 
dizem-nos que é impossível produzir, consumir, acumular e distribuir 
certos bens e serviços se, nas circunstâncias, não houver um processo de 
socialização prévia. Penso que a partir deste imperativo, a propriedade 
social deve coexistir de modo harmónico, de modo interdependente e 
de modo complementar com a propriedade individual. Tudo aquilo 
que tem a ver com os mares, os rios, os solos, as florestas, as estradas, 
meios de comunicação, energia, etc., não pode ser a expressão exclusiva 
do interesse, da necessidade, da motivação e desejos de um só indivíduo, 
mas de múltiplos indivíduos num processo de interacção socializado. 
Para viver numa complexidade organizacional conducente à produção, 
distribuição, consumo e acumulação de bens e serviços ligados à esfera 
da propriedade social, isso implica que os indivíduos se ajustem e 
adaptem a um tipo de relações sociais, essencialmente fraternas e 
igualitárias. 

Assim, se em termos dos problemas económicos ligados à proprie-
dade individual, as potencialidades virtuais dos indivíduos são sobe-
ranas e o direito à diferença impõe-se imperativamente, esses mesmos 
problemas ligados à esfera da propriedade social determinam que a so-
ciedade, nas suas funções macros-sociais socializadas, seja soberana e os 
direitos à igualdade e à fraternidade sejam imperativos básicos. 

Nesta última assunção, eu penso que o radicalismo clássico anar-
quista que se traduzia na abolição da propriedade privada capitalista, 
do salariato, da divisão social do trabalho e do Estado se mantêm com 
extrema acuidade. E nesse capítulo, pese embora a enorme utopia que 
essa alternativa histórica e social implicam, penso que as características 
negativas dos actuais paradigmas sociais exigem esse tipo de solução. 

C. N. - Sobre o tema da economia, a única questão cpie eu queria 
pegar é esta levantada pelo Carvalho Ferreira, que é a da sociedade em 
crise, da crise da sociedade. 

Provavelmente, este é o exemplo maior da afirmação eles têm 

soluções diferentes para os mesmos problemas, nós temos outros pro- 
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blem.as. Se calhar, o que há a abordar é isto: em que medida é que a 
abordagem libertária da economia da crise não terá que ser uma abor-
dagem em relação ao sistema, dito aqui no sentido dado nos anos ses-
senta, o sistema de crise a nível mundial, em que se deve exigir que se 
rompa este círculo da procura de soluções dentro do sistema, para se 
colocarem cada vez com maior acuidade as questões globais do desen-
volvimento económico e social, soluções fora do sistema da crise. 

Em Portugal, se calhar,, o Alqueva poderia ajudar a resolver 
alguns dos problemas energéticos e agrícolas, enfim, alguns dos proble-
mas da economia da crise em Portugal, só que, se calhar, o que há a 
discutir é que tipo de sociedade necessita e exige determinados níveis 
energéticos e determinadas formas de exploração agrícola; e o mesmo 
para o nuclear, o sistema de trocas internacional, o regime de proprie-
dade... Neste momento, a necessidade de escapar à lógica da crise é 
que torna importante uma acção mais eficaz da actual visão libertária 
da economia e da sociedade. 

A sociedade, a cultura e as relações interpessoais 

C. A. -  Neste terceiro ponto em que os temas são a sociedade, a 
cultura e as relações interpessoais, para além daquilo que disse durante 
a minha primeira intervenção gostaria de chamar a vossa atenção para 
o tema da instituição e das suas relações com temas como indivíduo, 
liberdade, tradição, reforma e revolução, e o modo como foi tratado ou 
ignorado pelos anarquistas. 

O pensamento libertário reflectindo o tema do indivíduo não 
poderá ignorar a relação que cada eu necessita estabelecer com um outro 
eu para se reconhecer como pessoa. E que nesta relação subjaz primi-
tivamente o fundamento da comunidade e a necessidade da instituição. 

Por outro lado parece-me que certa atitude contestatária às ins-
tituições que se manifestam no movimento anarquista tem mais a ver 
com certos modelos ora vigentes dessas instituições do que com a sua 
essência... E essa contestação foi e é útil quando não confunde esses 
dois níveis. 

J. M. C. F. - Este terceiro tema da mesa-redonda, quanto a mim, 
foi aquele que teve menor dinamismo no movimento social com carac-
terísticas anarquistas. Penso que isso se deve, essencialmente, às pre-
missas revolucionárias anarquistas que pretendem transformar radical-
mente a sociedade de um dia para o outro. Pensar que a estruturação 
histórica das religiões, ideologias, costumes e valores que perduram há 
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séculos, podem ser objecto de transformação imediata, é partir do prin-
cípio de que não existe passado, presente e futuro e que os indivíduos 
para a sua formação, aprendizagem e socialização humanas não passam 
por um processo espaço-temporal de natureza contínua e cumulativa 
e pie, por outro lado, não há uma interacção histórica sistemática dos 
factores sociológicos e biológicos. 

Ao descurar esse importante aspecto, o anarquismo clássico posi-
cionou-se num tipo de ateísmo laico e num materialismo radical, mas 
perdeu, por esse facto, uma capacidade de mobilização junto dos estratos 
sociais pie pretendia sensibilizar. 

Ora, é no domínio dos valores, da ideologia, da cultura, da reli-
gião, etc., que as possibilidades e a credibilidade históricas do anarquis-
mo têm maiores hipóteses de serem diluídas no tecido social. Nós sabe-
mos que complexidade organizacional das actuais sociedades levou à ato-
mização e à marginalização dos indivíduos. Os espaços de comunicação 
são cada vez mais mediatizados pelos mass media, pelas significações 
resultantes do consumo mercantil e a selva dos artefactos das cidades 
e o asfalto das auto-estradas. Nestas circunstâncias, torna-se extrema-
mente difícil o dinamismo do imaginário colectivo dos indivíduos no 
sentido da criação de relações humanas conducentes à defesa de valores 
identificados com a liberdade, a fraternidade e o amor. 

Havendo condicionalismos para o desenvolvimento desses valo-
res de natureza anarquista, são os mass media, são as religiões, são os 
partidos políticos, etc., que capitalizam e identificam a miséria exis-
tencial dos indivíduos com os seus modelos de sociedade. Nesse aspecto, 
eu entendo que o anarquismo poderá ser uma alternativa credível a este 
estado de coisas, desde que se fundamente numa vertente essencial-
mente ético-filosófica. 

Para tal, em primeiro lugar, deve deixar de ser um modelo de 
sociedade com objectos finitos, para passar a ser algo com dimensão 
vivencial infinita. Ou seja, deve deixar de ser um modelo de sociedade 
pie dinamiza uma alternativa societária que tem uma meta a atingir e 
que será implementado amanhã, para passar a ser uma prática e uma 
teoria que procura, dia após dia, a emancipação do género humano no 
sentido da criação do paraíso terrestre. Neste aspecto, o anarquismo, 
como projecto de revolução cultural, seria uma espécie de religião 
terrena, na medida em que a sua essência se baseia na esperança e na 
crença absolutas de que é possível a construção progressiva de um 
paraíso terrestre baseados em princípios anarquistas. 

J. F. - Eu, francamente, interrogo-me sobre se a massificação de 
modelos culturais de que se fala pode ser vista apenas com um sentido 
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ataque violentíssimo às suas formas de viver, etc.. Em boa parte do 
«terceiro mundo)) estarão possivelmente a dar-se roturas que são ainda 
mais graves do que aquelas que o mundo ocidental conheceu durante a 
industrialização. 

Termino apenas com a evocação da relação de várias das coisas 
que temos vindo a abordar com a explosão demográfica, o que poderia 
ser uma outra forma de ligar a questão da economia ao problema da 
possibilidade da apropriação individual dos meios económicos de vida. 
É justamente esse mesmo «terceiro mundo)), essas enormes zonas que 
me parecem estarem sofrendo uma agressão violentíssima por parte do 
nosso modo cultural que crescem demograficamente de maneira assus-
tadora, «terceiro mundo» onde, provavelmente, não há qualquer possi-
bilidade de distribuir «propriedade», a todos, propriedade — em bens 
de capital ou de conhecimento — no sentido de cada um poder ser «em-
presário» de si próprio sem ter que depender de «patrões» 

A. F. — Nunca será de mais lembrar — já que se trata aqui das 
relações do homem com a sociedade passando pelo problema da arte — 
que a arte que mais perto esteve da liberdade, o surrealismo, acabou 
ela própria por encontrar um fundamento simbólico e mítico, muito 
próximo do sonho e das estruturas profundas do inconsciente, que já 
as antigas religiões da Antiguidade tinham, nos seus mais altos momen-
tos, posto a nú. 

Este encontro entre a arte e a religião no mundo cultural — e por 
religião entendo a possibilidade do indivíduo se religar a coisas até aí 
desconhecidas — não deixa de ser curiosa, tanto mais que as actuais 
igrejas, sobretudo as mais populares, nada conservam hoje do seu antigo 
esplendor. Creio que, desta forma, e tendo em conta — o que é funda-
mental — as grandes aquisições que o surrealismo trouxe à arte moder-
na, a arte desempenha hoje um papel crucial, competindo-lhe uma enor-
me responsabilidade e um papel de primeiro plano na libertação do 
indivíduo. 

Se é possível detectar, a partir do século xviii, com Montesquieu 
e depois com os enciclopedistas, uma passagem de testemunho, em que 
a liberdade e a soberania humanas se deixam de jogar ao nível duma 
iniciação religiosa para passarem a ser jogadas ao nível duma iniciação 
política, isso hoje já não quer dizer absolutamente nada. Creio, depois 
da tremenda desilusão que foram as duas grandes revoluções europeias 
de 1789 e de 1917, que as ideologias políticas estão hoje tão mortas 
como outrora as igrejas o estavam. Estas tiveram ainda sobre aquelas 
a vantagem de terem revelado ao homem algo de essencial: a religio- 
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sidade, o que nada tem a ver, evidentemente, com a institucionalização 
das igrejas. Enquanto valor social, a liberdade humana será sempre, de 
certo modo, um dado insuficiente, incapaz de ser uma rota crucial dessa 
mesma liberdade. 

Contudo, as ideologias políticas, nos seus vários graus de iniciação, 
desempenharam também, junto do homem, algo de importante e vie-
ram, mais que não seja, lembrar ao homem e à mulher o seu antigo 
desejo de libertação e de contraditório absoluto, refazendo em ambos 
um périplo que está muito bem mediatizado já na história mítica duma 
Eva e dum Adão. Por isso, e digo-o assim de fugida, ainda que com 
uma convicção profunda, o anarquismo não é para mim, de modo 
nenhum, uma ideologia política, mas muito mais uma espiritualidade 
que, por o ser, está inteiramente apenas dependentee do critério e da 
experiência de cada um. 

Neste sentido, a arte tem hoje um papel inestimável, talvez mesmo 
único, e depois das aquisições valiosas do surrealismo, a arte pode, 
com inúmeras vantagens, substituir tanto as antigas religiões como as 
ideologias políticas. Hoje, é minha crença, o facto poético pode tradu-
zir, de forma perfeitamente simultânea e coincidente, uma ideia acrata, 
enquanto que uma ideia acrata pode traduzir também, da mesma forma, 
um facto poético. Mais do que tender colectivamente para o absoluto 
- tendência que é típica duma mentalidade ainda eivada de precon-
ceitos políticos - creio que a arte tende hoje a possibilitar o indivíduo, 
através da descoberta da sua própria surrealidade, uma experiência pos-
sível do absoluto, dentro duma grande liberdade de opções. Liberdade 
esta que, mesmo tendo em conta todos os progressos e regressos que é 
impossível ir contabilizando a nosso favor, se choca cada vez mais com 
os limites burocráticos que parecem dominar o nosso quotidiano. 

Finalmente, diga-se que o surrealismo, como momento profunda-
mente reconstrutor, dentro da arte moderna, pouco nos pode interessar 
como movimento. A sua circuristancialidade, mesmo que importante, 
-- e a sua importância pode ser justamente comparada à dum movi-
mento do tipo do movimento libertário - não é, de modo nenhum, 
comparável à sua extraordinária dimensão intemporal; e de novo aqui 
a analogia com o movimento libertário é perfeitamente pertinente. Di-
mensão intemporal esta que, como se viu ao longo do que eu disse, é 
uma força arcaica que se evidenciou desde os primórdios da habitação 
do homem e da mulher na Terra. Com  possibilidade de viverem no 
tempo a imagem da Eternidade. Como possibilidade de viverem na 
Terra, entre outras coisas,o próprio Céu. 
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C. A. -  Como disse anteriormente não devemos confundir as 
coisas com os modelos ou formas possíveis de manifestação que possam 
assumir. Não devemos perseguir uma ideia de sociedade, devemos viver 
em sociedade, não devemos querer que a cultura seja isto ou aquilo, a 
cultura não se deixa adjectivar, ela é aquilo que se faz e o que se pensa 
e está para além das intenções e do uso. 

As ideias e os movimentos anarquistas 

A. F. - Acentuei, na primeira intervenção que fiz, a importância 
da história e da colectividade, mesmo que para isso me tenha socorrido 
de exemplo muito pouco convencionais. Sem pôr de lado muito do 
interesse e até da actualidade dum tal pensamento, que tem evidente-
mente em conta todos os pressupostos de evolução e aperfeiçoamento 
social próprios ao anarco-sindicalismo e hoje ao ecologismo libertário, 
eu estaria hoje disposto a valorizar o anarquismo numa perspectiva sin-
crónica, numa perspectiva nitidamente a-história, o que equivale a 
dizer, do meu ponto de vista, que a fusão das pessoas reais nunca se 
poderá efectivar nos ritmos da diacromia. 

Estou hoje em crer, apesar do imenso respeito que me merece 
o velho messianismo, e mais recentemente algumas das obras de Kro-
potkin, que a história e a sociedade humana são por excelência o reino 
da imperfeição e que tal imperfeição não poderá jamais ser abolida, 
se não quizermos justamente amputar o que de mais característico e 
humano existe. Mas privilegiar o indivíduo, como pretende fazer, em 
detrimento do colectivo ou a sincronia em detrimento da diacronia, não 
é afirmar, como se possa esperar, uma realidade meramente existencial. 
A existência é ainda o modo de ser do indivíduo na história e, por isso, 
o que aqui se pretende é privilegiar uma relação trans-existencial capaz 
de dar ao homem a consciência dos momentos mais profundos da sua 
soberania e da sua liberdade, já que é aí, no seu espírito, que tais valores 
se decidem no absoluto. 

C. N. - Há um ponto de partida que eu considero para esta 
questão: sem a existência de um movimento social efectivo, sem uma 
perspectiva social em que estejamos empenhados, ou que se reflicta em 
nós, estamos reduzidos à teoria da teoria. Assim, sobre a militância, 
se eu actuo, se me assumo como um militante, tenho necessidade de um 
/eed-back, de ver resultados, quer no interior quer no exterior do movi-
mento. Caso contrário, tendo a limitar-me a uma menor acção de inter-
venção colmadatada, embora, por uma possível maior discussão, por um 
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maior trabalho de análise, sempre num plano de vontade individual, 
de auto-motivação, não como militante de uma hipotética causa extra-
-individual, a qual, inclusivé, pressupõe muitas vezes o prejuízo das par-
ticularidades individuais. 

Este é um problema que adquire particular relevo na actual situa-
ção portuguesa, de quase imobilidade, e imobilismo, total. 

Dentro do movimento anarquista e libertário da região portuguesa 
existem várias questões importantes em aberto. Urge analisar a exis-
tência de discursos e de práticas de poder dentro do movimento, enca-
rando as sucessivas disputas ideológicas, as tensões autoritárias, etc., e 
encará-las assimilando o que se vai conhecendo sobre o Homem e as 
suas estruturas de sociabilidade, questionar também se se trata de um 
problema intrínseco às organizações humanas, natural e inevitável no 
seu fundo último, ou se é uma questão localizada, de deficiência de fun-
cionamento e relacionamento. 

As respostas possíveis a estes problemas sugerem, além do mais, 
a necessidade de um reposicionamento da nossa parte perante, por exem-
plo, as análises históricas de múltiplos aspectos ideológicos de outras 
correntes de pensamento social. 

Mesmo numa releitura da herança histórica do movimento liber-
tário português, estes aspectos terão que ser equacionados, assim como 
a presença e a concorrência das duas grandes linhas históricas do pensa-
mento anarquista: a socialista e a liberalista, com ideias, discursos e 
métodos próprios, e cujo esquecimento tem gerado alguns equívocos 
dentro do movimento, assim como na eficácia da transmissão das nossas 
mensagens. 

J. F. -  Eu julgo que, sobre aquilo que é hoje o movimento anar-
quista internacional (creio que aqui em Portugal a questão não se põe 
de maneira muito diferente), se pode dizer que há uma coexistência de 
pessoas que assumem esse movimento e militantismo em termos em tudo 
semelhantes aos dos seus antepassados, e há outros que procuram guar-
dar, digamos, o aspecto afectivo, os traços morais de herança que o 
antigo movimento lhes transmitiu, mas que simultaneamente procuram 
produzir coisas novas, propostas novas. Pelo que me toca, eu julgo que 
esta segunda posição tem a ver com duas exigências fundamentais: pri-
meiro, não aceitar como ((verdades)) para a actividade militante posi-
ções que violem a compreensão que se faz da sociedade onde se vive. 
As condições de liberdade actuais - em países como o nosso - tornam 
absolutamente intoleráveis quaisquer espécies de ((razões de estado)) que 
pretendam sobrepôr.se às convicções e análise pessoais. O ((interesse 
superior da causa)) deixou de ter qualquer valor. 
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A segunda exigência, é uma exigência de eficácia e que tem a ver 
com o seguinte aspecto: eu julgo que, apesar de todas as suas limitações, 
o anarquismo histórico soube criar estratégias, projectos organizativos, 
formas de intervenção inovadoras que provaram de alguma maneira. 
Hoje, em grande medida, o movimento anarquista, em todo o mundo, 
e em Portugal em particular, limita-se a copiar o passado fora do con-
texto e, nesse aspecto, julgo que é um movimento extremamente con-
servador, tão conservador como os movimentos marxistas ou aqueles 
que suportam um grande peso do seu passado. Os anarquistas de hoje 
parece comprazerem-se em ser ineficazes. 

Estas são, digamos, as duas bases fundamentais que me levam a 
colocar reservas e críticas e a procurar modificar o movimento que existe. 

Há ainda um outro aspecto que julgo ter alguma importância 
e que é o seguinte: o anarquismo, como doutrina - como dizia há pouco 
o Carlos Abreu - e como história, tem ainda bastantes coisas a que 
podemos recorrer para fazermos leituras positivas desse passado, ou 
seja, extrair lições. Sobretudo as correntes e expressões minoritárias, 
pouco conhecidas (eu diria, mesmo, reprimidas ou marginalizadas dentro 
desse mesmo movimento) têm por vezes, ainda hoje, potenciais de sub-
versão cultural apreciáveis desde que se afastem quaisquer tentações de 
((leitura por cartilha)). E em alguns casos, talvez fosse ilustrativo aten-
der à preocupação de eficácia desses experimentadores intemeratos do 
passado e aos seus resultados!. 

Finalmente, também me parece que há duas questões que se tor-
nam chaves, a partir das quais será possível abrir novas portas, se forem 
superadas positivamente. Uma, é a questão dos sistemas políticos e da 
democracia, ou seja, fazer passar a clivagem principal entre, por um 
lado, os regimes autoritários não-democráticos e, por outro, as formas 
mais ou menos avançadas de participação das pessoas nos processos 
colectivos, incluindo portanto as formas mais tradicionais de democracia 
representativa até às exigências muito amplas de participação de cida-
dãos. A outra é a questão da violência, que se liga também aos movi-
mentos sociais, ao problema da violência nas mudanças sociais. 

Eu sou, por opção estratégica, um adepto da não-violência, das 
formas pacíficas, não-violentas, de actuação, se me estou a referir à 
sociedade como aquela onde me proponho intervir, no plano cultural, 
como actualmente fazemos, ou no plano político, social, etc.. Mas evi-
dentemente que não posso encarar o problema da violência da mesma 
forma se se trata de sociedades onde as formas de expressão, de mobili-
zação, de organização dos indivíduos não são assim tão fáceis. Mas, 
para além do plano da escolha das estratégias, julgo que a violência tem 
também uma vertente ética: aí, a exigência a assegurar é a de que, em 
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qualquer caso, se empregue sempre o mínimo de violência, independen-
temente das condições sociais em que as pessoas, os indivíduos militan-
tes actuam, qualquer que seja o grau de desenvolvimento e o grau de 
liberdade da sociedade civil ou do estado nessa situação. 

J. M. C. F. - Quanto a esta questão, diria que ela é, talvez, 
a que levou o anarquismo clássico para a sua actual crise. E isto por 
três razões fundamentais: recusa de participar em processos de trans-
formação social através de reformas graduais; recusa de compreender 
a estruturação da sociedade como expressão lógica de todos os indivíduos 
e não só a expressão da natureza do Estado e das instituições; e pensar 
que as virtualidades espontâneas e naturais dos indivíduos dá-lhes capa-
cidade absoluta para se auto-organizarem, independentemente de todos 
os conflitos que persistem a nível individual e social e processos de com-
plexidade organizacional que todas as sociedades contêm. 

Estes pressupostos pragmáticos e programáticos conjugados com 
a extrema miséria socioeconómica dos operários, em pleno século XIX, 

levou a que a tipologia organizacional anarquista, mais proeminente, 
primasse por práticas baseadas na acção directa e na insurreição. Por 
outro lado, esta tipologia organizacional tinha uma certa proficuidade, 
na medida em que as práticas reformistas e traições dos partidos e sindi-
catos operáriçs, de então, não satisfaziam, minimamente, as aspirações 
revolucionárias e reformistas do movimento social de características 
operárias. 

A partir do momento que a revolução russa catapultou o movi-
mento social operário para formas organizacionais revolucionárias e o 
capitalismo ocidental consegue integrar e controlar as reivindicações e 
tentativas revolucionárias operárias, os pressupostos organizacionais 
fundamentados na acção directa e na insurreição tornam-se estéreis. 
Devido a isso, penso que todo o tipo de acção directa e tentativas insur-
reccionais, baseadas na miséria existencial dos indivíduos e conducentes 
a formas de revolta espontâneas, não contraproducentes porque, para 
mobilizar ou organizar indivíduos que e'tão habituados à integração 
e ao controlo permanentes da sociedade vigente, torna-se impossível 
de realizar em termos dos princípios básicos do anarquismo. Essa tarefa 
implica ainda que os indivíduos deixem de estar identificados com os 
valores, a economia, a política e cultura das sociedades vigentes. Mas, 
lutar por princípios anarquistas através de práticas insurreccionalistas, 
da acção directa e espontaneísmos fáceis, em todos esses casos, haveria 
sempre que empregar métodos violentos para destruir as sociedades exis-
tentes, inclusivé, os indivíduos que lhe dão vida (proletários ou não). 
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Matando-se os indivíduos (proletarizados ou não) não se conse-
gue a matéria prima para a acção directa, as insurreições e as revoltas 
espontâneas e o anarquismo, assim, só poderia ser construído sobre o 
escombro das ruínas e do sangue humanos. Eu aqui queria dar ênfase 
a uma questão. Se para o anarquismo, nos seus primórdios, estas teses 
organizacionais de luta tinham razão de existir, hoje, elas transforma-
ram-se em autênticas paranóias dos frustrados da revolução social. Quem 
ainda funciona nesta dimensão, raciocina e age a partir de pressupostos 
marxistas. 

Estes, em termos do materialismo histórico e dialéctico, pensam 
que as sociedades, na sua evolução, se fundamentam, basicamente, na 
contradição e no conflito. A superação dessas contradições e dos con-
flitos só surgiria quando a revolução social fosse implementada atra-
vés da ditadura do proletariado e da luta de classes. Abdicar destes prin-
cípios em favor de outras modalidades organizacionais mais revolucio-
nárias, utilizando a violência através de métodos insurreccionalistas e 
da acção directa, é, no mínimo, não olhar a meios para atingir os fins. 
E, nesse aspecto, qualquer revolução que implique esse tipo de violência 
para implementar o modelo social uniforme, mesmo que se reclame 
do anarquismo, está desvirtuado à partida. 

Mas, contrariamente a estas teses, as sociedades também estão 
estruturadas a partir de relações baseadas nas identidades e consensos 
interpessoais e grupais. Todas as sociedades, sem excepção, são pois 
baseadas no conflito e na identidade. Desestruturar a realidade negativa 
que o capitalismo ou o socialismo real representam, para o ideal anar-
quista, implica que, para tal, nós sejamos diferentes, em todos os capí -
tulos, daqueles que dominam, oprimem ou exploram. Há que identi-
ficar os nossos meios com os nossos fins. Nessa dimensão, o radicalismo 
anarquista moderno embora deva privilegiar a democracia directa, a 
todos os níveis, onde subsiste a acção humana, de modo a impedir a 
existência de amos e senhores, deve, por outro lado, não violentar e 
assassinar, impunemente, aqueles que não querem, ou não podem viver 
num modelo de sociedade anarquista. A organização anarquista, nesta 
acepção, é corporizada por princípios ético-filosóficos que prima pela 
afirmação imperativa do indivíduo e da liberdade e, consequentemente, 
é contra qualquer Estado ou situação colectivista massificadora. 'mesmo 
aquelas que nasceram de insurreições violentas e se autodenominaram 
de anarquistas. 

Para testar, historicamente, a veracidade das minhas afirmações, 
a este respeito, basta olhar com atenção para a actual crise do anarquis-
mo junto do movimento social que queremos sensibilizar. Para aqueles 
que são apologistas da acção directa e do insurreccionalismo, e que 
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dizem ser os únicos paladinos históricos da defesa do anarquismo e 
querem a todo o transe manter a chama da revolução social, não se 
compreende que sendo os detentores exclusivos da verdade revolucio-
nária social, não mobilizem as massas que pretendam tocar, já que 
os partidos e os sindicatos, estão, todos, numa situação de crise. A eles 
poder-se-ia perguntar: porque é que as suas soluções organizacionais 
de tipo radical não são assumidas pelas pessoas que são vítimas das 
traições e do re/ormismo dos partidos e sindicatos operários? Porque é 
que as suas mensagens panfletárias, tantas vezes repetidas, não encon-
tram eco nos milhões de esfomeados, oprimidos e explorados do pla-
neta Terra? 

Penso que este tipo de ideal anarquista está ultrapassado. Pensar 
que é possível implementar, por processos insurrecionais e da acção 
directa uma sociedade de tipo anarquista, em que as pessoas são impe-
lidas a cumprirem, uniformemente, direitos e deveres denominados 
anarquistas, é participar na construção de um modelo de sociedade 
talvez ainda mais despótico e negativo do que aqueles que já conhe-
cemos. 

Por tudo isso, penso que há um tipc de anarquismo que deve 
ser valorizado como processo dinâmico organizacional, moderno. Quer 
a nível de relações interpessoais ou grupais, qualquer perspectiva que 
implique uma interacção conducente à associação e organização de 
objectivos comuns, deve primar pela afirmação da liberdade e da indi-
vidualidade. As premissas do anarquismo individualista de tipo asso-
ciativo permitem que atitudes, desejos, motivações e necessidades pos-
sam consubstanciar-se em modalidades orgânicas de apoio mútuo e de 
carácter comunitário. Sem serem modelos macro-sociais de alternativa 
societária, essas realidades são o local privilegiado para a aprendizagem 
e a participação orgânica com características anarquistas. É aí que se 
pode cultivar a democracia directa, a liberdade e a individualidade no 
sentido pleno cio termo. Como laboratório de experiências sociais con-
ducentes à construção hipotética de uma sociedade anarquista, hoje, 
mais do que nunca, é a partir das opções individuais onde persiste a 
tolerância e a liberdade que nós poderemos lá chegar. 

C. A. - Acerca de ideias e organizações anarquistas, respondo 
pela afirmativa às ideias. Hoje as formas de sociedade que se nos pro-
põem diminuem a razão de ser das organizações políticas tradicionais, 
quer nas formas que assumiram no movimento anarquista quer os par-
tidos políticos. E aqui debato-me com duas alternativas: será mero 
egoísmo o prazer, o sentir-se bem, o conversar, o reflectir, isto é o 

28 



O ANARQUISMO ONTEM E HOJE 

conhece-te a ti próprio? Será mero paternalismo ou opressão propor, 
impor aos outros a minha forma de pensar, as ideias que acho justas? 

Embora seja de grande importância encontrar novas formas de 
participação e intervenção política, não sei responder, cabalmente, a 
este dilema. Talvez que a solução passe, por agora, pela sensibilidade 
e afinidades de cada um. 

J. F. - Eu julgo que aquilo que é possível fazer em termos de 
intervenção nas sociedades como aquela em que estamos, numa pers-
pectiva libertária, é, fundamentalmente, uma intervenção de tipo cul-
tural que se dirige aos indivíduos, como já foi aqui referenciado. Mas 
penso também que isso é insuficiente para influir nas mudanças sociais. 
Neste sentido julgo que estaremos sempre em situação de carência 
se as ideias libertárias não forem capazes de serem traduzidas por algum 
tipo de movimentos sociais, que estejam presentes e condicionem de 
alguma maneira esses processos de mudança. No passado, foi fundamen-
talmente, ou quase exclusivamente, o movimento operário. Hoje, esses 
movimentos sociais, ou político-sociais, terão provavelmente de se cons-
truir à volta da estruturação, da organização de novas formas de comu-
nidade, não fundamentalmente já cia comunidade de trabalho, mas das 
comunidades de consumo, de maneiras de viver. 

Agora, aquilo que eu julgo fundamental clarificar é que, como 
dizia Eugène Enriquez, num texto publicado n'A Ideia, não é possível 
aceitar aquela atitude comum à maior parte dos revolucionários que 
consiste em querer tirar uma espécie de ((seguro contra todos OS riscos)) 
para o tipo de sociedade que eles imaginem ser a melhor possível. Já 
alguém também disse que o sonho de todo o revolucionário é poder 
tomar-se enfim um conservador na sociedade perfeita. Ora o que sabe-
mos é que sempre haverá, pelo menos para as novas gerações, a impo-
sição do existente e a necessidade de o contestar, de o desalojar das 
suas certezas. Sempre haverá necessidade de pôr em acto processos de 
contestação do estabelecido, de desalienação dos indivíduos face aos qua-
dros que lhes são preparados, e em grande medida impostos, pelos 
outros. Daqui a necessidade, a meu ver, de o anarquismo afastar a ideia 
traumática de revolução, tal como a ideia apaziguadora de sociedade 
((livre)), ou ((perfeita)) ou «sem autoridade)). Que as revoluções sejam 
por vezes, historicamente, inevitabilidades, é uma coisa. Outra é fazer 
delas um objectivo estratégico de intervenção. Creio que aquilo que 
deveria tomar o lugar da perspectiva revolucionária no anarquismo 
moderno seria, por um lado o desejo de contribuir para o surgimento 
de indivíduos cada vez mais livres, equilibrados e autónomos - isto é, 
que sejam capazes de responder pelas suas acções - sem deixarem de 
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ser sensíveis a formas várias de solidariedade, tradicionais ou novas, a 
inventar; por outro lado, contribuir para o aperfeiçoamento e alarga-
mento dos espaços de liberdade e autonomia existentes nas sociedades 
actuais, tornando-as, nesse sentido, cada vez mais libertárias. 

J. M. C. F. -  Bem, eu quero sublinhar uma questão que há 
bocado descurei e agora tenho que a introduzir, porque ela tem uma 
relevância extrema. É que para os anarquistas, ou para aqueles que 
querem ser anarquistas, para o continuarem a ser, penso que têm de 
perder a ideia organicista que consiste em compreender a realidade 
social a partir de factores espontaneístas e contagiantes. O fantasma 
da revolução social imediata parte desse pressuposto. O grande pro-
blema é que esse tipo de posição leva depressa a uma situação de cegueira 
e dogmatismo, o que impede os indivíduos, que partilham dessa ideo-
logia, em fazerem uma coisa que é, extraordinariamente, importante. 
Para se transformar uma sociedade é preciso, pelo menos, compreender 
essa sociedade, porque é que ela funciona e continua a persistir sem 
grandes sobressaltos! 

Eu diria que a tipologia da complexidade organizacional das estru-
turas sociais, as novas tecnologias, os novos valores e ideologias, o de-
semprego, o genocídio de certos povos, a poluição e guerra nuclear, a 
fome e a miséria,etc., dimensionaram e reestruturaram as ideias clás-
sicas dicotomizadas a partir da burguesia /proletariado, explorador/ex-
plorado, opressor/oprimido. 

Nesse sentido, há que perceber as interdependências e comple-
mentaridade existentes a nível mundial e de que modo as relações de 
dominação, exploração e opressão é feita mais entre países ricos e pobres, 
de que a partir da relação capitalista /operário. Há, por tudo isso, que 
analisar as novas contradições e antagonismos que geram movimentos 
sociais que estão próximos ou são mais premissivos ao ideal anarquista. 

Partindo sempre de uma linha de acção que privilegia o indiví-
duo, a liberdade, o direito à diferença, a igualdade e a farternidade, 
penso que encontraremos eco em todos os lugares do planeta Terra onde 
persiste a opressão e a exploração do homem pelo homem. 

Assim, fugindo da cegueira e do dogmatismo, nós poderemos agir 
com uma certa proficuidade e que não fiquemos como a avestruz, que 
mete a cabeça debaixo da terra e caminha sem saber por onde vai. 

A. F. - As antigas releigiões puderam ver o homem dividido 
entre o bem e o mal. Dentro delas, alguns encararam que a resolução 
deste conflito se faria duma forma aniquiladora para um dos lados. 
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O bem venceria o mal ou, então, de forma inversa, no chamado sata-
nismo, o mal no final dos tempos venceria o bem. Outros, contudo, terão 
visto a resolução deste conflito como uma harmonização, uma reconci-
liação final do bem e do mal. Foi esta a perspectiva dalguns dos inicia-
dos da Antiguidade e a perspectiva que, no seu próprio tempo, as ciên-
cias herméticas viveram. Quem faria a síntese, ou melhor a união destes 
dois pólos seria o homem pois só a ele tinha sido dado, com o acesso 
à árvore do Bem e do Mal (agradeça-se a Eva), a possibilidade de conhe-
cer ambos os contrários. Deus ficaria assim para sempre no seu reino 
do Bem, enquanto que o diabo se limitaria ao seu reino do Mal. Cada 
um deles incapaz de aceitar o seu próprio contrário. Neste sentido, o 
homem, o Adão Kadmesch das antigas tradições esotéricas, é de facto 
mais perfeito do que o seu próprio criador, pois ele pode, se assim o 
quiser, reconciliar num mesmo corpo os contrários que, doutra maneira, 
ficarão para sempre divididos e solitários. 

Curiosamente, e sem querer dessacralizar estes mitos, penso que 
ao nível da sociedade humana e da sua transformação as coisas podem 
ser postas ao mesmo nível. É uma metáfora que aqui passa a estar em 
jogo. Por um lado temos a revolução, a ruptura caótica e radical que 
pretende abolir num único dia tudo aquilo que, por vezes, levou séculos 
a construir. E por outro temos a conservação que se lhe opõe determi-
nantemente. A conservação é pois a arreigada certeza de que nada se 
deve modificar, que as coisas são intocáveis, sólidas e permanentes. É a 
certeza de que as coisas só são eficazes se forem constantemente imobi-
lizadas, enquanto que a revolução é a certeza de que as coisas só são ca-
pazes se forem modificadas, constantemente alteradas. É entre estes dois 
pólos que a sociedade se parece movimentar, ainda que a gratuitidade 
duma visão deste tipo ressalte aos meus próprios olhos. A luta aqui não 
é tanto entre revolucionários e reaccionários, e muito menos entre revo-
lucionários e reformistas, mas sim entre revolucionários e conservadores. 
Creio que a possibilidade de viver em simultâneo estes dois termos é 
hoje a via possível. Creio que esse foi todo o grande esforço teórico 
dum homem como Kropotkin, que tem hoje em Bookchin um exce-
lente discípulo, e neste sentido o seu pensamento é muito mais actual 
do que aquilo que alguns pensam. 

A ideia duma evolução social, retirada em grande parte dos estu-
dos biológicos que Kropotkin fez, extremamente curiosa, e não tanto 
porque se torne uma espécie inovadora de reformismo, mas porque 
contém em si uma concepção teleológica do homem e da história. 
A sociedade não precisaria de mecanismos exteriores (como, por exem-
plo, o estado) para evoluir num sentido de progressivo aperfeiçoamento, 
mas bastaria a sua própria presença para lhe assegurar um sentido 
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futuro de maior estabilidade e permanência. É isto que hoje um pen-
sador como Murray Bookchin nos continua a afirmar, ainda que agora 
tendo como suporte não as investigações naturalistas dum Darwin, dum 
Huxley (mesmo que por confrontação) ou dum Bates, mas sim as inves-
tigações ecológicas duma Lynn Margulis, dum James Lovelock ou ainda 
as investigações sistémicas dum Ludwig von Bertalanffy. Não creio que, 
ao nível do pensamento social, já de si tão limitado, mas mesmo assim 
bem mais interessante e estimulante do que o pensamento político par-
tidário, se possa ir muito mais longe do que isto. Ao contrário daqueles 
que afirmam que os movimentos sociais desembocam necessariamente 
nos partidos políticos, estes afirmam pie os movimentos sociais se bastam 
inteiramente a si próprios, não recusando contudo uma dimensão polí-
tica aos mesmos. Mas, pelo meu lado, por hoje, basta. 

C. N. - Tem sido repetido, em várias ocasiões, que a ideia de 
revolução social é uma ideia ultrapassada, e também que a própria dis-
cussão das ideias se deve sobrepor ao próprio movimento, etc., etc.. Mes-
mo sem estar em desacordo com o fundo das questões que levam a tais 
afirmações, eu acho pie há dados novos a pôr em jogo no problema de 
um novo posicionamento libertário. A situação trazida pela não assi-
milação das contradições surgidas pela industrialização do mundo oci-
dental, assim como da sucessão das várias épocas industriais e tecnoló-
gicas, com os respectivos reflexos sociais, e o desenvolvimento das ideias 
e das análises do movimento libertário, como novas maneiras de pensar, 
novas formas de os indivíduos se relacionarem entre si, levam-me a afir-
mar que continua a haver muitas transformações por fazer. 

Eu continuo a ser muito praticista, quer no plano da análise, 
isto é, entendo que se deve privilegiar os problemas que há por resolver 
- continua a existir insatisfação individual socialmente injustificável, 
continuam a existir conflitos sociais entre grupos com interesses diver-
gentes, entre indivíduos, entre maiorias e minorias, continuam a haver 
formas de controlo por parte do poder, linhas de alienação e de fasci-
zação do quotidiano que perpetuam o estado das coisas - ou seja, con-
tinuo a confrontar-me com estas situações; quer no plano do experi-
mentalismo, digamos assim, na vontade e no objectivo de experimentar 
e de levar à prática formas de resolução para estes e outros problemas. 
Eu sou um indivíduo preguiçoso, movo-me, ajo, se tiver um objectivo, 
uma motivação para o fazer, que não seja apenas um processo de espe-
culação ou de recriação do pensamento. 

Ou seja, eu pretendo, de facto, levar coisas à prática, portanto, 
intervenho, relaciono-me com outros indivíduos. Para além da teoria, 
da discussão filosófica das ideias, há hipóteses e há necessidades de con- 

32 



O ANARQUISMO ONTEM E HOJE 

cretizar essas ideias. O relacionamento inter-individual deve contribuir 
para levar à prática o alargamento das ideias libertárias e anarquistas. 

J. M. C. F. - Há uma coisa que gostaria de voltar a referir, pois 
talvez fosse incompreendido relativamente a um conceito muito caro aos 
anarquistas - a revolução social. Eu sublinhei o fantasma da revolução 
social que acompanha a vida quotidiana de alguns anarquistas. O facto 
de ter afirmado tal coisa, isso não invalida que em termos de hipótese 
histórica eu não esteja de acordo com a prossecução da mesma. O que 
eu estou em total desacordo é com a sua inserção num modelo social 
finito e imediato. No contexto de uma luta pela emancipação humana, 
a revolução social só tem cabimento se ela for o produto de uma evo-
lução anarquista harmónica. Sendo assim, o anarquismo nunca terá fim, 
mas será sempre a procura permanente e progressiva da construção do 
paraíso terrestre. 

Atenção, é preciso perceber que emprego a palavra paraíso como 
algo que se articula progressivamente no sentido do infinito, o que 
implica uma procura permanente da máxima perfeição das relações 
humanas e da sociedade. Nesta dimensão, o anarquismo não vence, 
nem se impõe como modelo de sociedade aos indivíduos, mas conven-
ce-os a aderir livremente a um potencial projecto de sociedade, sem que, 
para tal, seja preciso recorrer a processos violentos conducentes a um 
uniformismo radical, na qual a liberdade e a individualidade de cada 
um seriam atomizados. 

C. A. - Eu realmente privilegio as ideias, não os movimentos. 
Um exemplo daquilo a que chamei opção pela sensibilidade e afinidade 
é o facto de estarmos aqui a discutir ideias e pontos de vista tão diversos 
como aqueles que cada um de nós tem. 

WN. - 
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Três revoluções: o fundamentalismo 
islâmico numa perspectiva comparada 

Trata-se apenas de um paralelo histórico, mas há repetições curio-
sas - ou inquietantes - nestas situações. Queremo-nos referir à actual 
revolução do fundamentalismo islâmico que tem o seu centro no Irão, 
e às passadas revoluções ((russa)) e ((francesa)). 

Ninguém duvida que estas últimas, para além do facto de se terem 
localizado na Rússia e na França, foram muito mais do que transforma-
ções nacionais. Pelas suas repercussões tornaram-se autênticas revolu-
ções universais que encaminharam a humanidade para novos caminhos, 
no que respeita à organização dos sistemas políticos, à vida económica, 
aos modos de estruturação da sociedade ou às ideias e mentalidades 
dominantes. Será que a revolução desencadeada no Irão desde que a 
dinastia dos Phalevi foi destronada pelo movimento religioso do Imã 
Khomeini irá colocar-se num plano de transcendência equivalente? 

Numa abordagem da sua dinâmica interna, tudo indica que este 
processo revolucionário não seja diferente daqueles. Trata-se sempre 
de períodos de rápidas mutações na cena política em que os poderes 
e os seus detentores não têm tempo para sedimentar as suas posições. 
A queda dos moderados, na radicalização da expressividade revolu-
cionária, a mobilização popular (isto é, de urna parte do povo e 
dos grupos sociais excluídos do poder), as medidas contra os traido-
res ao processo - eis algumas das características que se podem obser-
var, nos seus traços gerais, nas revoluções francesa, russa e iraniana, 
mas também nas Filipinas, Nicarágua ou em Portugal (já o esquece-
mos?) - só para referir alguns casos destes últimos anos. 

Nos grandes orgãos da imprensa mundial - Le Monde, The Obser. 
ver, Time, etc. - encontramos com frequência informações e análises 
sobre estes aspectos, tanto aqueles que valorizam o empolgamento do 
processo revolucionário, como aqueles outros que lhe põem a nu as fra-
quezas e contradições. No primeiro caso, temos a atitude de desafio 
aos grandes da terra - sejam os Estados Unidos e a União Soviética, 
sejam as médias potências como a França -, as conexões com o terro- 
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rismo internacional ou a inflexibilidade perante o inimigo iraquiano e 
o coro de apelos de paz da opinião pública internacional. No segundo, 
descobrimos a realidade do mercado negro interno, a desafecção pro-
gressiva de uma parte dos iranianos cansados de guerra e de punhos 
ameaçadores ou ainda os negócios escuros de armamentos com a China, 
os Estados Unidos ou Israel. Todas estas facetas são o material de que 
se construiram as grandes revoluções francesas e russa mas que a história 
apologética dos vencedores rapidamente encobre com um véu de obscuri-
dade e de silêncio, para só reter e pôr em evidência os momentos e os 
gestos heróicos e generosos. 

Uma segunda abordagem de aproximação à revolução iraniana 
diz respeito ao seu posicionamento na cena internacional. Também aqui, 
o paralelo com 1789 e com 1917 pode ser curioso. Em todos estes casos, 
a emergência da ((pátria revolucionária)) vem provocar realinhamentos 
novos, em função deste dado inesperado e surpreendente. O Irão sente-
-se hoje na situação de ((cercado)) que já conheceram a França e a Rús-
sia nos anos seguintes ao terem ousado calcar aos pés os valores e os tabus 
da ordem estabelecida, quer interna (derrube de monarcas de direito 
mais ou menos divino, alteração das formas de propriedade, etc.), quer 
externa (infracção às regras e relações diplomáticas, exportação da ideia 
redentora, guerra revolucionária, etc.). Com efeito, à revolução fran-
cesa se deveu a «união sagrada» de todas as potências de antigo regime 
que, até então, se confrontavam entre si. De modo semelhante, países 
rivais de longa data fizeram frente comum quando o regime dos bolche-
vistas pareceu ameaçar os próprios fundamentos das grandes nações oci-
dentais com a sua radicalidade e militantismo. Hoje, o Irão e, de ma-
neira mais confusa, «os árabes», constituem talvez a maior ameaça para 
os Estados Unidos e a Europa. O Irão e o islamismo militante e social 
constituem também provavelmente uma enorme fonte de preocupações 
para os dirigentes da União Soviética, pelos perigos de contágio no 
interior das próprias fronteiras do seu império. 

Será certamente ousado dizer que a revolução islâmica irá pôr 
termo ao sistema de blocos Leste-Oeste, tal como ele tem funcionado 
desde a segunda guerra mundial e, desde aí, estruturado fundamental-
mente as relações internacionais. No entanto, será urna hipótese que não 
pode ser desprezada. O actual desanuviamento entre o Ocidente e o Leste, 
de que as perspectivas de acordos sobre o desarmamento são o mais belo 
exemplo, em que medida será já ele um reflexo desta hipótese? A nova 
política interna de Gorbatchev, aparentemente portadora de promessas 
liberalizadoras e autonomizadoras, não terá em vista, em grande medi-

da, uma estratégia de recentragem sobre o mundo industrial e pós-in- 

35 



TRÊS REVOLUÇÕES: O FUNDAMENTAIISMO ISLÂMICO NUMA PERSPECTIVA COMPARADA 

dustrial com abandono do projecto internacionalista e terceiro-mundista 
que a URSS usou como bandeira durante várias décadas? 

A evolução das relações entre os Estados Unidos, a Europa (se 
esta conseguir ganhar a suficiente coesão) e a União Soviética, nos pró-
ximos anos, serão um barómetro desta possível reorganização das rela-
ções internacionais, que seria certamente caracterizada por uma maior 
«poli-centragem» global, mas manteria apesar de tudo um eixo central 
de confronto, agora entre as regiões muito industrializadas e o grosso 
dos países pobres, capitaneados pela pátria revolucionária iraniana e 
iluminados pela chama ideológica do islamismo militante. 

É claro que este esquema é grosseiro e apenas pretende chamar 
a atenção para uma perspectiva de análise que, embora contida em certos 
factos, não tem sido suficientemente exploada pelos comentadores. 
É evidente, por exemplo, que um encaminhamento desta natureza faria 
a União Soviética correr graves perigos de crise interna e mesmo de 
desagregação do bloco socialista. Mas não estão já os homens do Kremlin 
perante escolhas que tentam dar respostas a estes problemas? Por outro 
lado, o fim da bi-polarização (nomeadamente nuclear) significará auto-
maticamente o acréscimo da segurança (para já não falar do desenvol-
vimento económico) de que gozam os cidadãos deste planeta, como ima-
ginam tantos pacifistas e socialistas bem-intencionados? Ou, neste caso, 
os meios de poder postos ao alcance de maior número de mãos transfor-
mar-se-ão numa multiplicação de imposições, violências e conflitos, em 
vez do esperado maior equilíbrio global? 

A universalidade das passadas revoluções francesa e russa foi con-
seguida, para além dos seus ingredientes próprios, pelo tipo de respostas 
que o mundo exterior ao foco revolucionário foi capaz de pôr em acção. 
A revolução de Khomeini pode evoluir para o desastre e a queda interna 
e, neste caso, ela apenas terá sido, na história, um período conturbado 
circunscrito a uma dezena de anos. Mas a dinâmica desencadeada exter-
namente pode, não só constituir um recurso determinante para alimen-
tar o imaginário dos seus seguidores, como inclusivamente transformar-
-lhe a natureza e o impacto profundo, catapultando-a para a dimensão 
universal que ela própria não teria previsto no início. 

Por enquanto, o fundamentalismo islâmico parece ser ainda um 
movimento restrito aos povos árabes e ao próximo-oriente, mas há talvez 
condições propiciadoras a que, nos próximos anos, ele venha a estender-
-se, como influência política mais até do que como conversão religiosa, 
às enormes zonas islamizadas da Ásia e da Austrália, por um lado, e 
da África negra por outro. 
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Chegamos assim à nossa terceira forma de encarar a revolução 
khomeinista: a sua dimensão ideológica. Com  efeito, a revolução do 
fundamentalismo islâmico parece conter propriedades tais como: 

1.0 - A revolta das grandes massas desvalidas do conjunto do ter-
ceiro mundo perante os países ricos e industrializados, cujas imagens 
lhes começam a ser hoje familiares pela via do ((pequeno ecran)). Assis-
tir em directo à performance do ((fórmula 1)) de Alain Prost e, ao 
mesmo tempo, não ter com que matar a fome, eis o que já não é um caso 
de imaginação literária. Perante este confronto gritante e dramático, a 
revolução islâmica assume o valor - ocidental, tanto quanto islâmico - 
da justiça, e o carácter de uma revolução social; 

2.° - A recusa da cultura materialista dominante nas nossas socie-
dades industriais, com a reivindicação de um direito à espiritualidade. 
Neste sentido, ela deixa de ser estritamente islâmica e o islamismo passa 
a funcionar como vanguarda ou porta-voz da dimensão religiosa da 
humanidade. Importa menos ver este aspecto como retrocesso ou revi-
valisino do que constatar até que ponto o nosso modelo cultural oci-
dental é apenas um dos possíveis e como ele entra em conflito com outros 
ainda existentes e vivazes; 

3•o - A busca de uma reunificação entre sagrado e profano, entre 
a esfera religiosa e a esfera laica, civil e política, de que a república 
islâmica é um caso exemplar de concretização, mesmo se nos pode sur-
gir, a nós ocidentais racionalistas, como um sobressalto da história, con-
denada, com mais ou menos tropeços, à secularização. 

Estes ingredientes parecem suficientemente fortes para serem capa- 
zes de atrair não apenas povos árabes, islamizados ou do terceiro mundo, 
mas igualmente indivíduos e minorias marginalizados pelos nossos valo- 
res do progresso, do individualismo e da abundância material. Que 
pensar do recrudescimento do interesse pelo estudo do Islão em países 
ocidentais, que leva alguns a dizerem: ((Abri mesquitas e as prisões 
fechar-se-ão?)) Se assim for, teremos, no próprio coração das metrópoles 
industriais, disponibilidades suficientes para, criticando com conheci- 
mento de causa as falhas do nosso modelo (desemprego, droga, anomia 
social), se constituirem em militantes da nova causa que irá, alegada- 
mente reorganizar as sociedades e introduzir justiça nas suas relações. 

A revolução francesa trouxe ao mundo uma fórmula política e 
social que deu corpo ao conceito de indivíduo: desapareciam as desigual- 
dades de nascimento ou de fortuna e as justificações divinas, para darem 
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lugar aos cidadãos, iguais entre si, e a um modo racional de organizar 
a sociedade política (a maioria, para escolher pessoas ou decidir ques-
tões). A revolução russa contrapôs àquela o conceito de classe social e a 
sua noção de justiça consistiu em estender à igualdade de condições 
materiais aquilo que a burguesia já tinha conseguido na esfera cívica. 
A actual revolução islâmica postula uma nova ideia de justiça, que tem 
em vista a igualização de condições materiais, não já entre indivíduos, 
mas entre povos, entre países ricos e países pobres, entre imperialistas 
e colonizados. A igualização reivindicada não é o alinhamento pelo nível 
de vida europeu ou americano (que seria a nossa forma cultural de rei-
vindicar), mas a exigência de continência e moderação, perante as quais 
o modo de vida ocidental só pode aparecer como imoral. Apostamos 
que, com base no método ecologista de pensar (((o mundo é um todo))), 
não poucos serão os actuais militantes conservacionistas e ecologistas 
que se sentirão atraídos para essa nova forma de justiça universal. 

Tal como a trilogia ideológica da revolução francesa - liberdade, 
igualdade, fraternidade - encontrou apóstolos e militantes por toda a 
Europa e, posteriormente, pela América Latina e outros continentes; 
tal como o bolchevismo foi capaz de enquadrar um enorme potencial 
militante à escala mundial, recrutado entre operários e camponeses, mas 
igualmente entre burgueses, técnicos e intelectuais cuja ((origem de 
classe)) nada predispunha para tais caminhos - também não é difícil 
pressupor que o fundamentalismo islâmico venha a encontrar formas 
de expansão e proselitismo em países e culturas totalmente exteriores à 
tradição muçulmana. 

Finalmente, o nosso último tópico refere-se às vantagens e des-
vantagens do próprio processo revolucionário como processo de mutação 
social. Se as grandes revoluções de 1789 e de 1917 vieram transformar 
o mundo, este também se transfoima por outras vias que não são as 
imagens das Bastilhas e dos Palácios de Inverno, dos terrores revolucio-
nários ou das veemências militantes. Toda a tomada de posição sobre 
esta matéria que queira travestir-se de razões supra-individuais é sempre 
suspeita. Não há qualquer ((marcha inexorável da escravatura para a 
liberdade)) que obrigue alguém a escolher a via da revolução ou, quando 
as circunstâncias dispõem, a prender ou matar. Não existe nenhuma 
((lei da história)) que abençoe as «acelerações dos processos», nem algum 
((homem novo)) que justifique as (edecisões dolorosas)). Os indivíduos 
é que usam tais razões para justificarem as suas escolhas individuais, 
onde, de facto, estão presentes dados como o cálculo das possibilidades, 
o medo ou a coação, a vontade de domínio e outros do género. 

Por isso encontramos altos espíritos e indivíduos comuns, tanto 
do lado revolucionário como no campo contra-revolucionário, tanto entre 
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moderados e contemporizadores como entre os exaltados. É verdade 
também que os oportunistas e medíocres existem igualmente em todos os 
campos. Ressalvado porém este último caso, é em referência aos seus 
valores que as pessoas acabam por fazer as suas escolhas. Fourier ficou 
para sempre um temeroso de revoluções e populaças depois da sua expe-
riência pessoal da revolução francesa, o que não o impediu de ter sido 
o subvertor das ordens tradicionais que todos conhecemos. 

Por seu lado, as revoluções têm as suas características peculiares, 
por muito que se condene a ideia da repetitividade destes fenómenos. 
Uma delas é a da perda do sentido original dos seus objectivos. Ninguém 
pensava na França de 1791 que poucos anos depois um Napoleão se 
coroaria de imperador sobre as glórias da revolução, ou que das gene-
rosas intenções da revolução socialista pudesse sair o totalitarismo que 
se implantou em países como a Rússia, a China ou o Cambodja. 

Mas certamente que as revoluções universais vitoriosas como a 
((burguesa)) ou a ((proletária)) não são redutíveis unicamente aos seus 
aspectos negativos. Da primeira usufruimos, hoje, o pequeno mas apre-
ciável reconhecimento que nos é feito da individualidade de que cada 
um de nós. Sem a segunda, não teria provavelmente havido qualquer 
espécie de welfare state e os benefícios de segurança que dele retira-
mos, mesmo se todos hoje condenam o seu peso excessivo. 

A revolução do fundamentalismo islâmico não será diferente das 
outras, se chegar a ser uma verdadeira revolução. Já ensaia com algum 
sucesso as primeiras manobras de realismo político. O nosso cepticismo 
ocidental não deixará de lhe augurar efeitos perversos dos mais terrí-
veis. Trar-nos-á ela, ao menos, uma contribuição de humanismo equi-
valente ao daquelas suas antecessoras? 

EZ 

Ers 



Carlos Nuno 

Histórias de um futuro negro 

((Nós somos o futuro porque não nos aceitam no presente)) 
frase escrita numa parede de Lisboa 

Estou aqui, numa noite de Outubro, a olhar pela janela. Está 
urna noite nublada e húmida mas acima das núvens, bastante acima, 
brilha uma lua magnífica, branca, grande e redonda. 

Com um pouco de esforço, consigo ver os foguetões a levantar e 
pousar na lua, cheios de gentes, mercadorias e sonhos. Que sociedade 
será esta, em que aconteça esta visão quotidiana? Como será este 
futuro? 

Provavelmente, esta tem sido a pergunta última de todos os anar-
quistas, numa ocasião qualquer, ao longo de todos estes anos. Que socie-
dade trará a nova aurora? 

Em 1977, na 1 Semana de Presença Libertária, realizou-se um 
colóquio, animado por Nicolau Saião, sobre Literatura Fantástica; é 
ainda a dimensão do onírico, do surrealista, também o campo. da ano-
mia, no sentido em que o diz Marianne Enkel . Em 1978, em Cm-
cinnati (EUA), realizou-se um convénio sobre ((Ficção- Científica e tra-
dição socialista)), do qual nada mais sei excepto de um artigo de Robert 
C. Newman, traduzido na Volontá 2  sobre Os Despojados, de Ursula 
Lê Guin. E que têm sido os anarquistas, nas suas perguntas e respostas 
sobre a sociedade futura, nas suas pré-visões dos novos mundos de ama-
nhã, se não uns fazedores quotidianos de ficções-científicas? Que fazia 
Kropotkin quando sonhava com o seu admirável futuro mundo anar-
quista de tecnologia ao serviço do homem? 

Não é verdade que trazemos um mundo novo nos nossos corações? 
Onde, quando e como o vamos depositar na terra? 

Foi este aspecto da questão, este tema particular, que acho terá 
faltado no recente Colóquio Internacional de Estudos 'Tecnologia e 
Liberdade', ele próprio uma máquina do tempo mediatizado, ao pre-
tender, afinal, fazer presente o ano de 1887, juntar passado com fu-
turo. Nesse colóquio, onde várias vezes se fez ficção-científica, isto é, 
onde se mostraram hoje pré-visões do amanhã, onde se falou sobre as 
consequências sociais das transformações tecnológicas actuais ou previ-
síveis a breve prazo, faltou levar isso ao seu ponto limite, à própria 
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Ficção-Científica, às visões das sociedades do futuro, dum ponto de 
vista da sua organização social e técnica, da sua vivência. 

Duas anti-utopias tornaram-se clássicos da FC, o Admirável Mun-
do Novo, de Huxley, e o 1984, de Orwell; onde estão as outras utopias, 
como tem sido visto um possível mundo anarquista? 

Surgem por vezes, na FC, grupos sociais não-autoritários, mesmo 
não-hierarquizados, sobretudo no género sword & sorcery, continuação 
da literatura fantástica de aventuras. Mais raras são as obras em que 
o ambiente global é o de urna possível futura sociedade anarquista. 

Em português, para lá do referido artigo de Enckel , onde são 
citados alguns autores de FC, estão editadas duas obras, que eu saiba, 
que referem, explicitamente, uma sociedade anarquista, mesmo se nou-
tro tempo, noutro espaço, noutro sonho: Os Despojados de Le Guin 
e O Colosso Anarquista , de Van Vogt. Ambas, por isso, me interessam 
agora e aqui, mas também porque tocam pontos de reflexão que me 
parecem do maior interesse, sobretudo sobre a questão do possível 
renascimento do poder, dentro, e a partir, de urna sociedade anarquista, 
de urna sociedade sem estado. 

Vejamos, para já, o fundo das histórias. Os Despojados é uma 
quase epopeia, sem tempo nem lugar referenciáveis, em que se descreve 
a vida de uma sociedade anarquista instalada num planeta, Anarres, 
que é uma lua de Urras, planeta-mãe. Algumas gerações antes, um 
grupo de anarquistas emigrou para Anarres, sob o impulso de urna 
mulher, Odo, e aí deu início à construção e desenvolvimento de uma 
sociedade baseada na sua filosofia libertária e nos seus ideais anarquis-
tas. O livro apresenta-nos essa sociedade num estado de organização 
caldeada no confronto quotidiano com um planeta de parcos recursos, 
em que uma economia de escassez funciona como pano de fundo para 
as vivências individuais e colectivas. A história gira à volta de um 
homem, Shevek. Um físico que entra em conflito com outro, Sabul, seu 
antigo professor e um dos responsáveis pela administração da produção 
e da distribuição em A narres. 

De um conflito científico inicial entre dois homens, Le Guin 
parte para o questionamento das relações indivíduo-sociedade, tão pre-
mentes em toda a teoria anarquista, e para um ponto teórico diferente, 
o da emergência de canais e detentores de poder no seio de uma socie-
dade anarquista, isto é, numa cidade que não só não tem Estado consti-
tuído corno o renega. 

Quanto à obra de Vau Vogt, O Colosso Anarquista, uma história 
dentro de padrões mais clássicos da FC, trata da sociedade terrestre 
num tempo futuro, em que o desenvolvimento de um conhecimento 
técnico, o eleito de Kirlian, possibilitou uma sociedade anarquista, em 
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que todas as pessoas poderiam «fazer o que quisessem... excepto forçar 
os outros a fazer o que quer que fosse». 

O efeito de Kirlian consiste na percepção da radiação emitida 
por todos os seres vivos, como uma auréola à volta dos corpos, que sofre 
modificações com a alteração do estado de espírito dos indivíduos. 
Assim, criara-se um sistema automático de detecção e controlo dessas 
radiações, de modo que qualquer impulso violento de um indivíduo 
sobre outro, ou mesmo comportamentos anti-sociais em relação ao 
colectivo, fosse de imediato detectado e neutralizado, em grau corres-
pondente à intensidade e frequência dessas situações. 

Na história, a Terra está, sem o saber, à beira de ser extermi-
nada por seres de outra galáxia e só a acção de poucos indivíduos que 
mantêju uma espécie de consciência de si próprios e, afinal, um con-
trolo sobre o sistema kirliano, acaba por impedir a catástrofe. Também 
aqui o conflito social interno gira muito à volta do indivíduo-sociedade, 
sendo a questão da existência de um sistema de poder supra-individual, 
mais ou menos secreto à generalidade dos cidadãos, apenas sugerida e 
aflorada de modo pouco significativo. 

Não pretendo fazer uma comparação entre ambos os livros, até 
porque dois pontos de partida os distinguem em definitivo: Os Despo-
jados é um excelente livro, uma história muito bem contada e desen-
volvida, como habitualmente o faz Ursula Lê Guin, O Colosso Anar-
quista é um livro fraco, escrito num estilo confuso e maçador, embora 
A. E. Van Vogt seja um escritor que tem geralmente excelentes ideias 
para as suas histórias, quase sempre mal concretizadas; em Lê Guin, 
temos uma sociedade anarquista construída deliberadamente, uma socie-
dade de liberdade conquistada e assumida, na qual o desenvolvimento 
tecnológico é um dos componentes do progresso social geral; em Van 
Vogt é precisamente o desenvolvimento de um aspecto tecnológico espe-
cífico que vai possibilitar uma sociedade de liberdade permitida, para-
doxalmente, de liberdade imposta. 

Este livro acaba por reduzir o seu interesse, para lá, evidente-
mente, do seu registo, ao plano em que aponta para a permanência de 
um conflito entre o indivíduo e a sociedade, tanto mais que a sociedade, 
aqui, é um grande grupo não solidário mas fragmentado, constituído 
por vários conjuntos de interesses e coesões diversas, em que, afinal, os 
únicos indivíduos livres, isto é, senhores de si próprios, são os que esca-
pam ou ludibriam o efeito kirliano que é, só, a base que possibilita o 
sistema anarquista. Se o problema do poder aparece diluído na trama 
da história, é evidenciada a condição para o seu exercício, pois de um 
modo geral a sociedade é constituída por indivíduos amorfos e apá-
ticos, aceitando as regras do jogo em que nasceram e vivem, uma socie- 
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dade anarquista quase entendida como sociedade de pré-fim da huma-
nidade, sobrevivendo apenas pela existência de indivíduos fora da nor-
ma, últimos lutadores individualistas de uma espécie quase abdicada 
de si próprios. 

Aliás, este é um curioso ponto de contacto com Os Despojados, 
talvez o único significativo, esta noção transmitida que a sociedade 
anarquista poderá ser uma sociedade de estagnação para o indivíduo, 
agravada pela ideia de que a aceitação genérica do sistema orgânico 
social é indiferente, é, apenas, o estado das coisas, e não o assumir de 
um ideal, de uma vontade de ser assim. A isto não será alheio, porven-
tura, o facto de estarmos perante autores norte-americanos, inseridos 
numa tradição cultural de individualismo e competição e superação 
individual constante e agressiva. De qualquer modo, embora, mais que 
qualquer outro, este ponto seja do domínio da futurologia, não me 
parece ser o que menos merece reflexão. 

O livro de Lê Guin, por seu lado, tem muito mais interesse. Este 
aspecto indivíduo-sociedade remete para outro plano a partir do mo-
mento em que esse conflito é mediado pela relação indivíduo-represen-
tantes do colectivo: é a entrada no plano do poder. Sobre o individua-
lismo, a posição de Lê Guin é, aliás, bastante clara, pois como escreve 
Newman , para Lê Guin ((a revolução reside no indivíduo e através 
dele)), definindo assim o seu lugar no contínuo conflito entre as tendên-
cias individualistas e colectivistas, no seio do anarquismo. 

Se uma economia de escassez é, como o nota Newman. o cenário 
ideal para demonstrar como o anarquismo pode ser o sistema mais efi-
caz do ponto de vista económico e social, mais eficaz, de qualquer 
modo, do que qualquer sistema centralizado e hierárquico que conhe-
cemos, pois aponta uma maneira mais decente de repartir por todos 
o pouco que há disponível, é precisamente numa economia pobre, de 
escassez, que mais se agudizam as questões da solidariedade e da sim-
biose das aspirações individuais - necessidades colectivas. É neste eixo 
que Lê Guin vai introduzir uma crítica ao optimismo anarquista ingé-
nuo de que o poder é exterior aos indivíduos, componente apenas das 
sociedades hierarquizadas e autoritárias. Lê Guin considera, ao con-
trário, a existência de um ((impulso de dominação)), uma vontade de 
domínio inerente à condição humana, logo reproduzível e permanente 
em todos os modelos sociais. Na sua obra, em que o complemento a 
esta ideia é igualmente afirmado, isto é, o conjunto de indivíduos tende 
à apatia social, a uma predisposição para serem dominados, sobretudo 
em situações que impõem um maior peso de estruturas organizativas e 
coordenadoras da sociedade, o poder sobre o indivíduo manifesta-se de 
duas formas: pela pressão social, criadora de uma nova norma coinci- 
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dente com o interesse colectivo e sobreposta ao gesto individual; pela 
transformação da administração das coisas em governação dos indiví -
duos, possibilitada pela habituação colectiva à necessidade de direcção 
e pelo controlo da geração e do acesso das técnicas, do saber. 

O poder afirma-se sem que aconteça, necessariamente, a erecção 
de um novo aparelho estatal! Poderia falar-se, quase, numa forma de 
poder específica das sociedades anarquistas! Para além do prazer da 
sua leitura, reside neste ponto, na integração desta questão polémica 
no corpo da história, para mim, o grande interesse teórico de Os Des. 
pojados. 

Especulação teórica? Fantasia inconsequente? Mero exercício de 
estilo? Talvez tudo isto mas, citando ainda Newman: ((Creio que a FC 
pode ser não só um bom veículo para a transmissão do pensamento socia-
lista e/ou utópico, mas também um meio para encorajar as pessoas a 
darem uma representação concreta da actuação dos seus próprios ideais 
e das suas próprias aspirações)). 

Uma curiosidade final: Argonauta, o nome da mais célebre colec-
ção de FC editada em Portugal, foi, também, o nome do jornal da orga-
nização de classe dos marítimos, anarco-sindicalista, nos anos 30: 

- ((Argonauta, jornal das gentes do mar)). 

1 Marianne ENCKEL ((Digressão Inacabada sobre o Movimento Perpétuo)) A Ideia, 
Lisboa n.0S  30-31, Outubro de 1938. 

2  Robert C. NEWMANN «La Dimensione Anarchica di Ursula Le Guin» Volontá, 
Milão, n.° 3, luglio-settemlbre 1986. 
Marianne ENCKEL op. cit. 
Ursula LE GUIN Os Despojados, Lisboa, Europa-América, (1983?), 2 vols. (Li-
vros de Bolso FC; 46-47). 
A. E. VAN VOGT O Colosso Anarquista, Lisboa, Livros do Brasil, (1978?), (Col. 
Argonauta; 253). 
Robert C. NEWMAN, op. cit. 



Mantenho com a escrita uma relação de profunda negli-
gência. Escrever é uma forma de abandono que não pertence 
à realidade, nem tem valor perante o caos da existência. A nar-
rativa provoca um rasgão entre o meu corpo e o corpo da escrita. 
Quero unir a memória mas há nela uma negação insuportável, 
uma impossibilidade potencial. 

Escrever contra a escrita não favorece a sua desistência, 
apenas absorve o eu ou ela que vive sob a pele da linguagem 
e me leva ao estilo. O estilo, experimenta as preferências do 
nosso desejo. 

18/7/86 

As sílabas destinam-se a iluminar o que desconheço da 
morte do texto. Muitas vezes há palavras apodrecidas sob o 
impulso da narrativa. Ë preciso toda a força para fazer delas 
um corpo nascente ao alcance do nosso desejo. Preencho o es-
paço do texto com uma conversa, o livro, uma visão da natu-
reza. E começa então a formar-se o deserto interior. 

Vou escrevendo com a impressão de que ao fazê-lo perco 
a vida, e de que ao viver perco a escrita. Aprendo que nada é 
perfeito. Quero anular-me, morrer com o texto, ser a folhagem 
da primeira árvore. 

20/7/86 

Há uma luta obscura entre a palavra e a narrativa. Re-
começo a escrever como alguém que caminha na escuridão, é 
cego de memória e aceita a lembrança súbita. O presente e o pas-
sado formam um corpo que se desenvolve à medida que orga- 
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nizo o pensamento. Recolho instantes privilegiados que con- 
firmam o essencial da própria vida em cumplicidade com a obra. 

17/7/86 

Quisera alienar-me com o poema, mas apesar do fulgor, 
existiu uma fissura por onde distinguir a realidade. Sofri de 
ilusão, talvez porque a luz de Setembro era inesquecível na sua 
poalha doirada quase fria. 

Por vezes as palavras irradiam violência onde quero ape-
nas suavidade. São palavras que aderem ao meu espírito e 
ficam até que outras nasçam espalhem a sua fulgurância. Aper-
cebo-me de que a minha existência é feita de palavras que me 
seguem para todo o lado. Que culpa expio, que treva ainda existe 
em mim se escrevo para desistir. Gasto a memória, toda a ener-
gia interior. Espero o fluir da corrente e formo uma pele de 
palavras igual à minha. 

8/7/86 

Viajar é uma atitude desviante para com o texto. Deixar 
o lugar de privilégio, dispersar o pensamento é esquecer o verbo 
mais ínitmo da escrita. 

Num surto de afecto procuro a verdadeira identidade 
desse eu ou ela que vive numa eloquência constante. Não sei 
se já escrevi tudo, passo os dias a ignorar os outros textos. Uma 
sonolência perturba-me a actividade quotidiana e deixo-me ven-
cer. Ao princípio da noite, o instinto desperta um clarão de 
palavras. Preparo-me para viver algumas horas, significações, 
verbos sempre iguais. Sou por natureza um sedentário, vivo 
o isolamento, e posso visitar as palavras de acordo com a minha 
vontade. 

30/7/86 

ISABEL DE SÁ 

ÓRO: 



FANEROGÂMICAS 

Teresa Sá 



Cultivava-as no jardim. 

Seguia-lhes os passos botânicos do despontar com ternuras de mãe. 

Mais tarde, no fim da florescência, depois de as ter amado muito: 

com as mãos 

com penetrações de olhar. 

Quando já velhas, desfolhava-as. 

Secava-as - à sombra. 

Enrolava em mortalhas e fumava-as. 

Os outros não sabiam. 

Pensavam uma qualquer sofisticação de moda. 

Ele sabia o que pensavam. 

Sabia que não sabiam: era um cigarro de flores. 

Costumava dizer: «gosto da estética do gratuito». 



} 
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A NOSSA EXPERIÊNCIA NA PERSPECTIVA DO FUTURO 

Einídio Santana 

No princípio do século a presença anarquista era notória em especial nos 
meios operários e associativos e onde os sindicalistas tinham ainda grande ascen-
dência. E o facto é tanto mais significativo que tendo a propaganda republicana 
suscitado tantas esperanças, o desencanto quase imediato da República não afectou 
nem a actividade nem o vigor do movimento sindical, já então animado de objec-
tivos e potencialidades de inspiração anarquista vertidos na sua animação pela 
actividade das diversas agrupações. 

Alguns desses grupos anarquistas, especialmente A Sementeira de Lisboa 
e A Comuna do Porto, tiveram grande actividade e projecção, tanto ideológica 
como cultural, além de alguma literatura. 

Neste clima de actividade os sindicatos estavam também em evolução e 
assemelhavam-se a uma comuna livre, estruturados na base da solidariedade e da 
autonomia, não só para a defesa dos seus associados e conquista dos seus direitos, 
com intenções sociais na participação activa dos seus membros em assembleias 
e outras actividades abertas a iniciativas criativas, na contestação do Estado e dos 
partidos políticos. 

Além das suas agrupações próprias e da participação na actividade sindical 
imprimindo-lhe o espírito libertário e de criatividade, os anarquistas animavam 
associações populares, culturais e recreativas, como na formação de escolas que 
tanto faltavam para as crianças como para os adultos analfabetos, sempre ensaiando 
novas pedagogias, como foi o caso da Escola-Oficina, na Graça, em que cola-
boraram. 

A guerra de 1914 vem aprofundar a crise da sociedade portuguesa com a 
mobilização militar, depois a falta dos produtos vitais para a alimentação das 
populações, o açambarcamento e a especulação que abriram um longo período de 
lutas populares e salariais, que o movimento sindical soube animar de objectivos 
mais concretos. Na perspectiva do pensamento e da criatividade anarquistas essas 
lutas tinham de alcançar um sentido concreto e não decorrerem apenas da gravi-
dade da situação económica e social. 

Depois de várias lutas sociais relevantes na defesa das populações, em 1924, 
numa conferência dos sindicatos de Lisboa que procuravam a concretização dese-
jada na perspectiva anarco-sindicalista, amplia-se o quadro sindical numa estru-
tura municipalista aberta às populações, como sua expressão própria, e transfor-
ma-se as uniões locais de sindicatos numa Câmara sindical que agrupava, além 
dos sindicatos locais, os quadros básicos das populações associadas em juntas de 
freguesia, de bairro ou de povoação, como assembleias populares participadas e 
formativas de um novo tecido social, natural e federativo. Era o começo de um 
municipalismo libertário que tomava expressão frente ao Estado, e que iria ampliar 
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o quadro das experiências e das lutas populares, que nessa época eram intensas na 
defesa das populações como consumidores e dos seus direitos sociais e políticos. 

Esta estrutura municipalista ficou consignada na Organização Social Sin-
dicalista adoptada no Congresso Confederal de Santarém, em 1923, como forma 
unitária das populações, provida a gestão da produção pelos sindicatos. Somente 
os acontecimentos políticos posteriores e o fascismo truncaram a experiência em 
deenvo1vimento. e que hoje tem a maior actualidade numa perspectiva anar-
quista de resposta ao vazio actual de experiências e de movimentos sociais criativos. 

Em todo este período decorreram movimentos de significado social do nosso 
carácter, em defesa do público consumidor, da cultura, dos direitos das pessoas 
contra as coacções do poder e em actos de solidariedade, sempre animados de pro-
paganda e comentários, por vezes corrigindo quaisquer recessos do corporativismo 
medieval nalgumas camadas da população. 

Foram de grande relevo moral as greves de solidariedade especialmente em 
apoio de outras classes em lutas prolongadas ou em ruptura perante o patronato 
e o Estado renitentes. Entre essas lutas tiveram especial relevo a dos texteis da 
Covilhã e as dos mineiros de S. Pedro da Cova e de Aljustrel. Perante o drama 
dessas populações, a CGT, com os apoios de muitos sindicatos, promoveu em cada 
uma destas greves a recolha das crianças, filhas dos grevistas, em lares operários 
noutras localidades para poupá-las ao sacrifício dos pais empenhados na resistência. 
E estes exemplos de grande significado moral do movimento e da riqueza das nossas 
ideias, não foram únicos. 

Vieram os tempos agrestes do fascismo e todas as manifestações associa-
tivas foram suprimidas ou escamoteadas, como ocorreu com o sindicalismo. Quando 
se supôs restaurada a democracia, em que se viveram alguns períodos de relevante 
criação popular, essas capacidades foram desfiguradas e aclimatadas ao paterna-
lismo esquizofrénico dos partidos políticos. O Estado-Providência tudo decide e 
centraliza pondo em relevo a crise de iniciativas que se deixam frustrar pelo avas-
salamento partidário, como é desde já o sofisma da regionalização para omitir um 
municipalismo livre. 

Temos um historial rico de afirmação e de experiência, de grande actua-
lidade, temos de vitalizá-las num renascimento do associativismo e da criatividade. 
E aqui o Anarquismo, porque sempre temos sabido fazer por iniciativa própria, 
tem de lançar as bases de um movimento municipalista libertário que estruture 
uma sociedade para ser livre e não governada pelas élites que criam a desordem, 
para depois cinicamente a apelidarem de anarquia. 

E 
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Eis três documentos que se referem a três épocas distintas do movimento 
anarquista em Portugal, neste último século. Contextos, temas, estilos, públicos - 
os mais diversos. O primeiro é uma carta de Elisée Reclus, na qual se dá conta 
do arranque da actividade propriamente anarquista, em 1887 (manifesto do 
grupo comunista-anarquista de Lisboa e lançamento do jornal A Revolução Social 
no Porto). O segundo, datado de há três quartos de século, é o texto de apre-
sentação de uma pequena revista de «ideias, factos, comentáriso», Ideia Livre, 
do Porto, que ilustra algumas preocupações e posicionamentos libertários na 
conjuntura da república (Agosto 1911). Finalmente, o terceiro documento é um 
panfleto clandestino, distribuído há meio século (em data aproximada 1936-7), 
em plena época do fascismo e da convulsão armada que então assolava a Penín-
sula Ibérica. 

Carta de Elisée Reclus a Jacques Gross 

Clarens, 16 mai 1887. 

Je n'ai pas eu de chance à Madrid. Si j'avais été muni de ia lettre que 
vous m'avez communiquée, j'aurais pu voir notre ami Alvarez 1 . Ce sera pour 
une autre fois. Mais en Portugal, j'ai vu de três bons camarades, entre autres un 
Espagnol, mais celui-ci se plaignait toujours de ne pas ètre enrégimenté. Ii lui 
failait un mot d'dordre, un chef de file, l'obligation hebdomadaire de faire un 
rapport, le paiement d'une cotisation réguiière, une discipline extérieure. Je 
connais beaucoup de gens qui en sont ià: il leur faut une forme extérieure, un 
joug. lis se disent libres, et ii leur faut un signe d'esclavage. 

L'anarchie gagne partout. L'année dernière, à Alger, j'en vis trois; cette 
année, iis se comptent par clizaines, presque par centaines. L'année dernière à 
Lisbonne, ii n'y en avait qu'un; maintenant, ils sont assez nombreux pour répandre 
des brochures par miliiers et pour fonder un journal. A Paris,, les anarchistes 
sont déjà assez nombreux et assez solidaires pour qu'ils puissent échapper à Ia 
misère sordide et à Ia faim. Le déménagement à Ia cioche de bois, les repas 
solidaires chez les mastroques,, tout cela fouctionne três bien. Ailleurs, on est 
condamné à Ia misère parce qu'on est anarchiste; là, on y échappe par Ia même 
raison. 

A bientôt. 

(1) Ernest Alvarez, anarquista espanhol, que fundou em Madrid vários jornais libertários. 
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Ideia livre: revista mensal de literatura, crítica e arte. Porto, 1911 

O termo livre apposto á nossa ideia, qualificando-a, não significa tacita 
adhesão a qualquer principio d'ordem politica ou sociologica. Enganam-se os 
que tal suppozerem. Nós não sabemos metter a Liberdade em gaiolas, mesmo 
d'ouro. Abominamos os Partidos e desprezamos as Seitas. Somos livres: isto 
é - caminhamos pela Vida independentemente, sem mulêtas, pensando pela pro. 
pria cabeça e sentindo com o proprio coração. Afóra isto, não somos mais que 
uns trabalhadores modestos e honestos que nada pedem pelo seu trabalho, no 
nobre desinteresse das almas superiores. Nem um alfôbre de imbecis, nem um 
viveiro de homens de genio. Emquanto outros criticam, papagueiam, asneiam, 
aqui trabalha-se, honestamente e sem desalentos, como formigas laboriosas e 
humildes. 

Só o Trabalho é digno, só a Honestidade é valiosa. 
Uma formiga vale mais que um zoilo mau. 

F. A. 1. 

F.A.R.P. 
Panfleto clandestino, ca. 1936 

A TODOS OS TRABALHADORES PORTUGUESES 

Trabalhadores! Soldados e Marinheiros! Ó Povo trabalhador de Portugal! 
Os trabalhadores espanhóis convencidos do que todos os governos são tiranos. 

sejam êles monárquicos, republicanos ou bolchevistas, e certos de que só a Revo-
lução Social poderá emancipar os povos explorados, oprimidos e tiranisados, avan-
çam, com todo o heroismo, sob as bandeiras gloriosas da F.A.I. e da C.N.T. para 
o campo da luta dicisiva contra a exploração da Burguesia e a tirania da Auto-
ridade! 

Acompanhemos os nossos irmãos espanhóis! Acabem duma vez as ilusões! 
Faliram os govêrnos em todas as suas formas! O mundo burguês está em franca 
derrocada! 

Para a Revolução Social, para a Anarquia, é o caminho de todo o indivíduo 
que é revolucionário e que de facto deseja a Emancipação da Humanidade. 

Ás armas pois! Á luta contra o velho mundo burguês! A luta contra a 
tirania! 

Correrá o sangue?! Haverá vítimas?! Que importa?! 
A causa é nobre, é sagrada - é de todos! 
Trabalhadores! Soldados e Marinheiros! Ó Povo trabalhador de Portugal! 

Vamos para a Revolução Social! Ás armas! 

Viva a C.N.T.! 

Viva a C.G.T.! 

Viva a F.A.I.! 

Viva a Revolução Social! 

Viva a Anarquia! 
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TECNOLOGIA E LIBERDADE 

RESUMO DAS COMUNICAÇÕES APRESENTADAS NO COLÓQUIO 
INTERNACIONAL DE ESTUDOS - Lisboa, Abril 1987 

Como os leitores estão recordados, realizou-se em 8, 9 e 10 de Abril último 
no auditório do Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, o colóquio em epígrafe, 
numa organização do Círculo de Estudos Neno Vasco. Muito em breve irá ser 
publicado o livro contendo a integralidade das comunicações, incluindo aquelas 
cujos autores acabaram, por um motivo ou por outro, por não poder estar presentes 
fisicamente. 

Contudo, dado o interesse do assunto, decidimos publicar neste número 
d'A Ideia os resumos das comunicações daqueles que estiveram presentes nessas 
jornadas. É como que uma antecipação do livro que vai sair e uma chamada de 
atenção aos leitores para o seu interesse. 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Jorge Dias de Deus 

Nas sociedades industrializadas desenvolveu-se um novo tipo de saber 
- o saber científico - e uma nova forma de saber fazer - o saber fazer tecnológico. 
Se o saber e o saber fazer constituem características inerentes às sociedades huma-
nas em geral, a Ciência e Tecnologia (C&T) são características das sociedades 
modernas. 

No final do século xx a questão da C&T torna-se central. Por duas razões. 

1.0 - A C&T é Poder. Isto é, quem controlar a C&T possuirá uma arma 
poderosa. Para transformar, para mudar, para criar, para destruir. Basta pensar 
em manipulação genética, energia nuclear, estabilidade ecológica para se perceber. 
O Mundo Novo e o Dia Depois estão à nossa disposição. 

2.0 - A C&T transforma a Sociedade. Até o final do século a estrutura 
social, nos países desenvolvidos, vai alterar-se profundamente. A automação e o 
crescimento em certas áreas, como a microelectrénica, computação e biotecnologia, 
reduzirão o peso da componente manual do trabalho, a rigidez profissional, a dis-
tinção entre trabalho e ócio, a separação entre aprendizagem e vida profissional. 

Parece difícil questionar estes dois pontos: a C&T é Poder, a C&T trans-
forma a Sociedade. Como conviver com a C&T? Parece também difícil encontrar 
uma resposta que não seja: A C&T é para ser modelada pela Sociedade em pro-
veito desta. 
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Pergunta seguinte: as sociedades desenvolvidas conhecidas estão prontas a 
fazer uma modelação social da C&T? Ou, mais simplesmente são capazes de mini-
mamente resistir ao impacto da C&T? 

Argumenta-se que talvez não. As estruturas centralizadas, hierarquizadas, 
militarizadas, classistas, herdadas do capitalismo industrial, só parecem ser capazes 
de propor uma ameaça permanente sobre a Humanidade e projectos de sociedade 
de tipo pesadelo para o futuro. Nestas sociedades a C&T tende a levar à destruição 
e à dominação. As sociedades capazes de modelar socialmente a C&T serão neces-
sariamente sociedades abertas, informadas, de grande interpenetração social, de 
organização horizontal. 

OS PARÂMETROS DO PROGRESSO TECNOLÓGICO: UMA CRÍTICA ANARQUISTA 

Frank Harrison 

A tecnologia é a dominação da natureza pela humanidade. É a utilização 
do conhecimento sob uma forma prática, de modo a tornar a vida material e inte-
lectualmente mais rica. Contudo, existiu sempre um ((fantasma dentro da má-
quina)) - ou, na realidade, muitos fantasmas. A satisfação e a alegria da partici-
pação num grande destino, alargando o controlo humano sobre a natureza, enver-
gando botas que outrora se imaginavam apenas nos pés dos deuses, são contra-
riadas pela ideia dos inconvenientes que as acompanham. Por conseguinte, a tec-
nologia tem sido muitas vezes considerada como um instrumento de manipulação 
nas mãos dos governantes, o quadro que articula a exploração e a propriedade nas 
sociedades classistas, a objectivação das predisposições psicológicas favoráveis à 
ordem hierárquica - ora no papel de causa, ora no de consequência, mas sempre 
constituindo um elemento intrínseco de desumanização e destruição dos indivíduos, 
das sociedades e hoje até do equilíbrio ecológico do conjunto do planeta. As pers-
pectivas de melhoria da condição humana são contrabalançadas pela ideia de que 
a tecnologia é um leito de Procusto, que mutila física e mentalmente os que dela 
se servem. 

O cepticismo relativo à tecnologia historicamente consumada tem boas razões 
de ser, e esta comunicação dedica-se a perspectivar o problema nos termos teóricos 
do anarquismo. Pergunta-se aqui: - O que são as múltiplas fontes de dominação 
centradas na, ou produzidas pela, tecnologia? Como podem os anarquistas des-
cobrir um justo critério de avaliação? Em que direcção se deverá orientar a nossa 
atitude crítica de modo a podermos descobrir novas alternativas? A resposta é que 
a abordagem anarquista continua a ser a alternativa adequada às hierarquias que 
hoje dominam a condição humana, sob formas cada vez mais integradas tecnolo-
gicamente e cada vez mais tecnologicamente definidas. 

AS CONSEQUÊNCIAS DE UMA REDUÇÃO MACIÇA DO TEMPO DE TRABALHO 

Stephen Schecter 

A sociedade actual apresenta taxas de desemprego relativamente elevadas. 
As transformações tecnológicas acentuarão ainda mais estas tendências, porque a 
introdução da informática e da robótica implica a substituição dos seres humanos 



MEMORIA 

por máquinas. O desemprego tornar-se-á deste modo cada vez mais estrutural, o 
que quer dizer que haveria cada vez mais pessoas sem emprego e, consequentemente, 
sem salário e cada vez mais dependentes do Estado. É de esperar que a reestrutu-
ração do capital e o crescimento do sector dos serviços forneçam os empregos que 
a transformação tecnológica tende a abolir; mas até hoje não tem sido esse o caso. 
Enquanto a ligação entre trabalho e salário se mantiver, a sociedade dos tempos 
livres arrisca-se a ser uma sociedade em que os tecnocratas governem uma popu-
lação da qual grande parte viverá numa relativa penúria, em situação de depen-
dência frente às liberdades estatais. A diminuição do número de empregos dispo-
níveis implica, no entanto, que, ao nível da sociedade, haverá cada vez menos 
necessidade de trabalho. Esta redução global da necessidade de trabalhar pode ser 
traduzida numa redução maciça das horas de trabalho para toda a gente. Seme-
lhante redução implica, por sua vez, uma redistribuição do trabalho e, por conse-
guinte, da riqueza. Noutros termos, aproveitar as transformações tecnológicas 
para promover a abolição do trabalho pesado e imbecilizante e aumentar os tempos 
livres sugere uma reordenação da sociedade ao nível global, a fim de que toda 
a gente possa beneficiar de tal orientação. Quer dizer, trata-se de reorganizar o 
processo de trabalho de modo a que todos os indivíduos possam trabalhar menos 
e viver melhor. Implicitamente, semelhante reorganização implica a ruptura da 
ligação entre trabalho e rendimento, bem como o controlo democrático da produção 
e da sociedade. É assim que a redução maciça das horas de trabalho suscita um 
novo projecto de sociedade. 

Tal projecto de sociedade, se não assumir a forma de uma gestão tecno-
crática das relações sociais, depara com um certo número de problemas teóricos. 
A ruptura da ligação entre trabalho e rendimento implica o desaparecimento do 
mercado enquanto regulador da força de trabalho e da propriedade privada 
enquanto regulador dos processos de produção. A sua substituição pelo plano e 
pelo Estado, conforme sabemos, só conduz à intensificação da dominação e da desi-
gualdade. Como perspectivar, então, um outro modelo de sociedade em que as 
pessoas possam controlar as relações entre trabalho e tempo livre sem caírem 
prisioneiras da ditadura e sem sucumbirem ao caos? Precisamos de imaginar meca-
nismos sociais que assegurem as funções de produção e de distribuição preenchi-
das hoje pelo mercado, mas inserindo-se em relações sociais democráticas, o que 
implica obrigatoriamente um máximo de liberdade individual e comunitária. Estas 
novas relações sociais implicam igualmente que repensemos as nossas concepções 
sobre a natureza humana e a sua articulação com as relações sociais que modelam 
a sociedade. Esta comunicação tem como objectivo debater esses problemas. 

O MAPA POLÍTICO E ECONÓMICO: PERSPECTIVAS DE MUDANÇA DOS SISTEMAS 

DE PRODUÇXO E DISTRIBUIÇÃO 

Jens H. Oestmoe 

A organização social é uma parte importante da tecnologia, bem como da 
liberdade. 

As relações humanas só são livres na medida em que são organizadas de 
maneira anarquista. 

Anarquia significa «sem governo»: condição das pessoas que vivem em 
sociedade sem organização hierárquica, quer económica quer política. Assim, a 

53 



MEMORIA 

anarquia é organização horizontal, ou seja, federação em pé de igualdade., sem que 
ninguém esteja em vantagem à custa dos outros, e sem superiores e subordinados. 

Qualquer organização hierárquica, pública ou privada, representa as formas 
variáveis de governo. Porém, as hierarquias podem ser mais ou menos acentuadas, 
e por conseguinte mais longínqua ou mais próximas da anarquia pura, ou seja, o 
grau de anarquia é variável. 

Se o conceito de Estado for definido do mesmo modo que a organização 
hierárquica, ou seja, incluindo uma hierarquia ao mesmo tempo económica e polí-
tica, então anarquia é o mesmo que sociedade sem Estado. 

Se, no entanto, limitarmos o conceito de Estado ao sentido mais comum 
de hierarquia política, deixando a hierarquia económica para o conceito de Capi-
talismo, vemos que a anarquia é o oposto de ambos. Assim, a hostilidade contra 
o Estado entendido como hierarquia política e a aprovação do Capitalismo,, não 
representam a atitude de um anarquista, mas sim de um liberal coerente. 

O grau de anarquia é indicado pela distância relativamente ao vértice supe-
rior do mapa económico-político. Assim, os movimentos pendulares da esquerda 
para a direita ou da direita para a esquerda, substituindo o capitalismo pelo Estado 
ou vice-versa, não alterarão o essencial, ou seja, o grau de anarquia. O aumento 
deste grau de anarquia - aqui, ali e em toda a parte, até que se alcance a orga-
nização horizontal para todos os que a desejam - é o objectivo por que lutam os 
anarquistas. 

Na presente análise, o grau de capitalismo é numericamente calculado a 
partir das diferenças entre o rendimento líquido (deduzidos os impostos) per capita 
da quinta parte mais rica e da quinta parte mais pobre das famílias. 

O grau de estatismo é definido pelas diferenças de categoria, calculadas de 
maneira idêntica. A categoria é definida como a percentagem de subordinados 
mais um sobre a percentagem de superiores mais um. O grau de estatismo depende 
da proporção entre as diversas categorias: 

- As classes inferiores, ou seja, todos os trabalhadores com chefes e sem 
subordinados. 

- As classes superiores, ou seja, todos os indivíduos que no seu trabalho 
têm subordinados. 

Os autónomos, ou seja, trabalhadores sem superiores nem subordinados. 

O grau de estatismo aumenta, em geral, com um crescimento relativo das 
classes superiores ou uma diminuição dos autónomos. 

As relações humanas tanto podem ter aspectos inter e intra organizacionais 
ou societais. 

AS NOVAS TECNOLOGIAS E A EvOLUÇXO DOS MODOS DE VIDA NOS CAMPOS 

Samuel Thirion 

A exposição propõe-se pôr em evidência as ligações existentes entre as 
novas tecnologias de produção que vão desenvolver-se no decurso das próximas 
décadas e a organização social e os modos de vida nos campos, delas decorrentes. 

Por um lado, lembrar-se-á que não existe uma relação de determinismo 
absoluto entre as tecnologias de produção e a organização social, mas simplesmente 
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um determinismo limitativo; quer dizer que as tecnologias de produção impõem 
um certo número de obrigações delimitando o que é possível e o que não é possível 
ao nível social. Esta relação de determinismo limitativo será ilustrada a partir 
do exemplo da primeira revolução agrícola da Europa: eliminando todas as prá-
ticas de exploração colectiva da terra, a primeira revolução agrícola garantiu a 
plena autonomia da exploração agrícola familiar, permitindo um aumento rápido 
dos rendimentos e do produtividade do trabalho, mas igualmente um diferenciação 
cada vez mais acentuada entre as diversas explorações. Estavam assim criadas as 
condições para o desenvolvimento de uma agricultura de mercado, para a pro-
letarização dos camponeses mais pobres, para o êxodo rural e para o crescimento 
das cidades e o nascimento do capitalismo industrial. A segunda revolução agrícola, 
em seguida, foi apenas o prolongamento lógico desta evolução social, com a utili-
zação cada vez mais maciça dos meios de produção de origem industrial depen-
dendo de um consumo energético elevado (adubos, máquinas, produtos de trata-
mento dos solos, etc.). 

Por outro lado, procuraremos caracterizar as novas tecnologias agrícolas que 
serão aplicadas ao longo das próximas décadas, decorrendo sobretudo dos progressos 
realizados nas áreas da electrónica e da informática e, mais ainda, da engenharia 
biológica. A elaboração de variedades cada vez mais resistentes às doenças e aos 
parasitas, a criação previsível no espaço dos próximos dez ou vinte anos, de cereais 
capazes de fixar o azoto da atmosfera, os progressos em matéria de luta biológica, 
de controlo dos tratamentos através da telemática, o apuramento de técnicas de 
trabalho do solo mínimo, etc., são outras tantas tecnologias que prolongarão a ten-
dência encetada há alguns anos de redução do consumo de meios de produção e, 
portanto, do consumo energético da agricultura. Trata-se de uma terceira revo-
lução agrícola, que se instala progressivamente, levando ao reaparecimento de uma 
agricultura produtora de energia e, ao mesmo tempo, muito mais eficaz. 

Estas novas tecnologias permitirão eliminar um certo número de imposi-
ções que marcaram fortemente a organização social da produção agrícola no decurso 
dos últimos séculos. Em particular, a redução do factor capital, ao mesmo tempo 
que se obterão novos aumentos de produtividade do trabalho da terra, a disponi-
bilidade das terras marginais, a simplificação dos processos tecnológicos e o desen-
volvimento de serviços de formação e de informação muito mais eficazes, per-
mitindo um acesso cada vez mais fácil da produção agrícola ao não-agricultores e 
uma nova aliança entre actividades agrícolas e não-agrícolas. 

Precisamos de acrescentar a este fenómeno os fenómenos ligados à extensão 
das novas tecnologias na indústria e nos meios urbanos, a saber: 

- a inversão do êxodo rural, fenómeno recente nos países desenvolvidos, 
ligado ao desenvolvimento da burótica, da telemática e das facilidades de trans-
porte, bem como à extensão dos serviços urbanos às zonas rurais. 

- o desenvolvimento do número de desempregados e do tempo livre dos 
assalariados 

Parece, portanto, estar reunido um certo número de condições necessárias 
a uma modificação profunda das relações cidade/campo e das relações entre agri-
cultores e não-agricultores, ou seja: uma homogeneização e uma osmose crescente 
entre essas diferentes formações sociais. Novas possibilidades de organização social 
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surgirão e aparecerão novos modos de vida. Resta determinar as implicações de 
tal evolução sobre o problema da transformação social e da associação livre. 

Nota: A evolução descrita refere-se unicamente aos países desenvolvidos. As 
implicações das novas tecnologias sobre a organização social e os modos de vida 
nos campos dos países em vias de desenvolvimento poderão ser o tema de uma 
exposição complementar, caso o tempo disponível o permita. 

AS NOVAS TECNOLOGIAS, O TRABALHO E OS DESAFIOS DO SINDICALISMO 

J. M. Carvalho Ferreira 

A função histórica das tecnologias sobre o trabalho e o sindicalismo tem 
sido de extraordinária importância. 

Os processos da organização social do trabalho, assim como o papel dos 
trabalhadores nos espaços relacionados com a produção, distribuição e consumo 
de mercadorias, nesse aspecto. sofreram grandes transformações induzidas pelas 
ecnolcgias nos domínios do conhecimento, da qualificação, reciclageni e formação 

profissional, e na reestruturação sistemática da divisão social do trabalho. 

Porém, estas transformações não foram os produtos unívoco e determinís-
tico das tecnologias. Estas, conjugadas com as reestruturações da organização do 
trabalho, são um produto histórico substantivado pelas leis imperativas da socie-
dade em que estão inseridas. 

As relações sociais de produção capitalistas pela sua natureza exploradora 
e opressiva induziram ao aparecimento de conflitos e antagonismos entre operários 
e capitalistas. Entre as várias manifestações resultantes dessa realidade, o sindi-
calismo é um fenómeno com largas repercussões na história reivindicativa e 
emancipalista do movimento operário. 

Hoje, perante o impacto das tecnologias no processo e organização social 
do trabalho, o sindicalismo encontra-se cada vez mais desajustado das aspirações 
reivindicativas e revolucionárias do operariado. O dilema é de extraordinária 
importância o sindiclaismo, ou se adapta, integrando e representando o opera-
riado nos parâmetros da lógica capitalista, ou então soçobra como estrutura repre-
sentativa institucional dos trabalhadores assalariados. 

A MUTAÇÃO SOCIAL E A DESCODIFICAÇÃO DA «ECONOMIA» 

Luciano Lanza 

A relação entre tecnologia e liberdade não pode ser correctamente compre-
endida se não tomarmos em linha de conta um dos elementos que condicionam 
mais profundamente o homem moderno e, por conseguinte, também o sentido 
que este dá à liberdade e o uso a que procede da tecnologia: a dimensão econó-
mica. O advento da economia assinala, com efeito, uma profunda evolução psi-
cossociológica vivida pelo homem ao longo do período histórico que vai do século 
xvi ao século xviii. Este processo levou a economia a desempenhar o papel de ele-
mento central do imaginário social. 

56 



MEMORIA 

Nesta dimensão, o homem analisou e reestruturou a sua existência e as 
suas relações sociais. Toda a realidade foi e continua a ser examinada através 
desta nova visão do mundo que chegou a transformar até a lógica e a racionali-
dade do poder: a partir da grande transformação económica, o poder assume a 
lógica e a racionalidade da ((economia». 

Para atingirmos um máximo de liberdade e para, por consequência, usar-
mos da tecnologia de acordo com essa lógica é necessário encetarmos um processo 
de descodificação da «economia»; ou seja, uma decomposição e um conhecimento 
das componentes do ((económico)). 

É ao longo deste processo que nascem as condições que nos permitem 
explorar a essência do poder moderno, termo antinómico do de liberdade. 

Descodificar o poder através da ((economia)) significa, pois, analisar o prin-
cípio que inspira a sociedade através de uma das suas mais importantes mani-
festações. 

Esta perspectiva que identifica a posição central da economia nada tem em 
comum com as teorias marxianas da estrutura e da superestrutura, mas refere-se 
a um problema ligado antes à esfera simbólica do homem e, por conseguinte, ao 
sentido e às significações que esta atribui às suas criações histórico-sociais. Sem 
uma ruptura no imaginário social capaz de descodificar a «economia», não é prova-
velmente possível concebermos a liberdade de modo completo. 

O processo de descodificação da ((economia)) é um longo percurso que 
deveria partir da ideia-base do «económico»: o valor, e isso através de uma análise 
crítica da sua génese e, sobretudo, da sua formulação na oposição dicotómica 
(e fictícia) entre valor de uso e valor de troca. 

Tal análise teria que enfrentar o problema «valor» à luz do sentido novo 
que lhe deu o nascimento da economia. Isto com o objectivo de detectar (ou redes-
cobrir) a sua componente fundamental, designada como juízo de avaliação e de 
compreender o processo que conduziu essa operação à única forma socialmente 
possível, em função do contacto dado, ou seja, à forma de valor no sentido 
económico. 

A TECNOLOGIA, O ESTADO E A DISTRIBUIÇÃO DO CONHECIMENTO 

bel Spring 

O Estado tende a destruir a promessa veiculada pela nova tecnologia da 
informação de um acesso mais fácil ao mundo do conhecimento e de um livre 
fluxo da informação. Os circuitos das telecomunicações podem articular por meio 
de computadores toda uma ampla variedade de dados, tornando-os disponíveis. Isso 
tornaria possível a qualquer pessoa ter acesso às reservas de conhecimento e às 
técnicas que permitem analisá-lo. 

O eventual fracasso do sonho do livre acesso ao conhecimento inerente à 
nova tecnologia da informação surge como uma perspectiva paralela ao do malo-
gro da recente revolução da informação. A mesma promessa de acessibilidade às 
ideias se anunciou com os progressos da impressão e das técnicas gráficas e com 
a expansão da indústria editorial. 4s bibliotecas, as livrarias, os clubes de leitura 
dos sindicatos e o aumento da produção em massa de livros baratos tornaram a 
leitura e os seus instrumentos acessíveis à maioria da população. Ainda no 
século xx, os grupos radicais saudaram o aparecimento das primeiras novas má-
quinas gráficas como um progresso na vanguarda da revolução. Passava a haver 
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maneira de qualquer pequeno grupo poder produzir facilmente as suas próprias 
informações, divulgando-as. 

A história das tentativas do Estado de controlar o conhecimento é paralela 
à história da produção de massa dos instrumentos de leitura. À medida que se 
alargava o acesso ao conhecimento, e com este a possibilidade de recusa da auto-
ridade do Estado, o Estado tornou medidas tendentes a assegurar que o cidadão 
se limitasse ao conhecimento ((oficial)). Este é o que parece de molde a reforçar 
e confirmar a autoridade do poder político existente. 

Deste modo, o desenvolvimento do ensino oficialmente controlado acompa-
nhou o desenvolvimento da produção em massa dos instrumentos de leitura. É evi-
dente que se pode argumentar que o ensino oficialmente promovido aumentou a 
alfabetização das pessoas e levou a um maior consumo de instrumentos de leitura. 
Mas o objectivo da promoção do ensino pelo Estado era assegurar o predomínio 
das formas oficiais de conhecimento. De outro modo, as escolas públicas ter-se-iam 
limitado a ensinar as pessoas a ler, deixando que os cidadãos formassem as suas 
próprias ideias num mercado do livro realmente livre. 

A chave da propagação pelo Estado do conhecimento oficial e do seu con-
trolo da leitura reside no livro de texto escolar. Estes livros de texto difundem 
o conhecimento oficial, contribuindo também para destruir o desejo de leituras 
diferentes. À medida que o ensino oficialmente regulado foi evoluindo, o livro 
de texto tornou-se a fonte de saber de largos segmentos da população. 

Os livros de texto oficialmente controlados transmite o saber oficial de 
maneira a apresentá-lo como neutro. Neutral significa, em tal contexto, a ausência 
de problemas políticos. Mas é evidente que nenhuma forma de conhecimento -  e 
muito menos o saber oficial - se encontra isenta de implicações políticas. Assim, 
ao produzir a aparência de neutralidade do saber, o livro de texto prepara o cidadão 
para aceitar as futuras declarações do Estado como verdadeiras e independentes 
de questões políticas. Portanto, os livros de texto governamentais tentam limitar 
o fluxo livre do conhecimento numa época de livros produzidos em massa, e fazem-
-no tentando limitar a instrução ao saber oficial, apresentado como neutro, e muitas 
vezes destruindo deliberadamente o desejo de leituras alternativas. 

A presença de livros de texto que veiculem o saber oficial não exige neces-
sariamente edições do governo. Sem dúvida, os livros de texto produzidos pelo 
governo apenas contêm a versão oficial do conhecimento. Nos países, como os 
Estados Unidos, em que o governo não edita directamente livros de texto, o mer-
cado é controlado pelo monopólio das escolas oficiais que adoptam livros de texto 
que veiculem o conhecimento oficialmente definido. Deste modo, nos Estados 
Unidos, há maior liberdade de ideias numa livraria do que nas escolas oficialmente 
regulamentadas e do que nos livros de texto. 

A questão que se põe é a de saber se a nova tecnologia da informação verá 
ou não comprometida pelas intervenções controladoras do Estado a sua promessa 
de uma informação tornada livremente acessível a todos. Dada a história da leitura 
e dos livros, é de prever que o Estado desenvolva métodos de acção destinados a 
garantir que a maioria dos cidadãos só possa servir-se da nova tecnologia em 
ordem a aceder à versão oficial do conhecimento. 

A nova tecnologia da informação tem potencialidades de aumentar o escla-
recimento e a formação dos seres humanos e de contribuir para o planeamento 
de novos tipos de comunidade e estrutura social. De facto, dada a sua possibi-
lidade de abrir linhas novas de comunicação entre as pessoas, torna mais verosímil 
a perspectiva de uma aldeia global autenticamente voluntária. Além disso, a nova 
tecnologia instaura também novas possibilidades de acção humana criadora. 
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Mas, dada a história da imprensa e da letitura, há certas condições necessá-
rias à livre utilização da nova tecnologia: 

1. Limitação da regulamentação estatal da nova tecnologia da informação; 

2. Limitação da formação estatal no que se refere à utilização da nova tec-
nologia (o que equivale a limitar o papel do Estado no ensino das letras); 

3. O desenvolvimento de esforços assentes na cooperação e no voluntariato 
visando o ensino da nova tecnologia da informação; 

4. A criação de redes electrónicas, cooperativas voluntariamente organi-
zadas, visando a livre comunicação e os livres fluxos do saber; 

5. A criação cooperativa e voluntária de bancos de dados que não se subor-
dinem ao conhecimento ((oficial)). 

REVOLUÇÃO TECNOLÓGICO E COMUNICAÇXO 

Ferro Piludu e Lucilia Salimei 

--Comunicação: em busca de uma definição. 
- Comunicação, informação, persuasão. 
- Situações em que a cornunicaçnão é possível. 
- Limites da comunicação: codificação. tempo, espaço. dimensão (am-

plitude). 
- Signos, códigos, linguagens. 
- Instrumentos e meios de comunicar. 
- Tecnologias e «revoluções tecnológicas», na comunicação: voz, escrita, 

imprensa, telégrafo. telefone, rádio. cinema, televisão, informática, telemática. 
- Estrutura de poder e comunicação. 
- Profecias catastróficas e ameaças tecnológicas. 
- Análise das hipóteses proféticas. 
- Limites das estruturas de poder em relação à utilização e controlo dos 

instrumentos, meios e tecnologias de comunicação. 
- Comunicação alternativa e libertária: 

a) relação entre a complexidade tecnológica, funções e desequilíbrios (as-
simetria) de utilização das diversas tecnologias; 

h) relações internas nas estruturas tecnológicas comunicacionais: estrutu- 
ras emissoras, estruturas de elaboração, estruturas distributivas; 

e) desequilíbrios e assimetrias como possíveis fontes de transformação e 
mudança. 

LIBERDADE E PRAZER 

Nuno Félix da Costa 

O desenvolvimento tecnológico tem modificado drasticamente o quoti-
diano dos cidadãos. Quer nas sociedades avançadas e desenvolvidas da prospe-
ridade e do consumo fácil quer, doutro modo, nos países pobres, a relação da 
pessoa com o Mundo modificou-se tal como se modificou paralelamente a atitude 
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da pessoa perante si mesmo. Da luta diária pelas condições mínimas de sobrevi-
vência em que vivia a maioria da população há um século passou-se para um 
estado onde todos os bens de consumo são virtualmente acessíveis. 

O homem e a sua cultura fizeram-se perto da utilidade, da função, do preen-
chimento de necessidades básicas e a organização social reflecte a ligação ao con-
creto que é a sobrevivência do organismo ou o interesse da espécie em mecanismos 
do prazer. Os centros cerebrais que regulam as motivações básicas da fome, da 
sede, da temperatura, do sexo mantém estreitas conexões topográficas e funcionais 
com os centros onde se produz a sensação subjectiva do agradável e do desagradável, 
do prazer e da repulsa. 

As experiências iniciadas por James Olds sobre a psicologia destes centros 
cerebrais do prazer mostraram como o ímpeto motivacional ligado a estas funções 
pode ser ((perversamente)) desviado da finalidade inicial e reorientado, pelo efeito 
da auto-estimulação destes centros, para novos objectos-estímulos desligados da 
satisfação das motivações básicas. Por outro lado a frequência de auto-estimulação 
do mais de 5000/h dá bem ideia da força da motivação de obter prazer ((puro)). 

Embora estes mecanismos filogeneticamente primitivos influenciem o com-
portamento humano o que parece ser característico da espécie é o enorme desen-
volvimento das funções neocorticais do processamento simbólico da informação 
e a capacidade de planear e antecipar a acção. A constituição biológica embora 
prenda o homem a certos invariantes pré-determinados é fundamentalmente um 
programa aberto e susceptível de múltiplos percursos. 

A tese proposta considera que os mecanismos de produção e de mercado, 
os processos de persuação e orientação de consumo, a sedução dos meios de comu-
nicação de massa que tudo banalizam vorazmente, a crescente burocratização 
informática e centralização do poder operaram uma modificação nas condições 
ecológicas do homem semelhantes à dissociação entre prazer e interesse que Olds 
experimentalmente conseguiu. 

A liberdade entendida como o leque de escolhas possíveis para o homem que 
procura integrar o seu passado e orientar-se no concreto duma situação segundo o 
seu interesse futuro, isto é constituir-se segundo objectivos que antecipa e pela 
prossecução dos quais se responsabiliza aparece posta em risco pela enorme oferta 
de prazeres parciais das sofisticadas indústrias de lazer. 

Serão analizadas nesta perspectiva as atitudes do cidadão em resposta às 
pressões com que as forças sociais prevalentes o solicitam. 

MEDIDA E DESMESURA 

Marianne Enckell 

No seu romance O Agente Secreto (1907), Joseph Conrad põe em cena 
um grupo de terroristas que visam desestabilizar o poder atingindo-o directamente 
em pleno coração: farão ir pelos ares o observatório do Greenwich, localização do 
meridiano zero desde 1891. Quando Marcel Camus adapta o romance de Conrad 
para a televisão francesa, em 1982, situa a acção em Paris: o alvo dos revolucio-
nários é agora o metro-padrão de platina, deposto em 1889 no Centro Internacional 
de Pesos e Medidas. 

A medida do tempo, a medida das coisas foram sempre pontos sensíveis do 
imaginário revolucionário. Os sinos que dobram por Deus e pelo Rei, os instru- 
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mentos de medida do dízimo feudal, o preço do pão, os relógios - tudo isso fere 
a sensibilidade popular em movimento, do Ano Mil à Comuna de Paris. 

O discurso das Luzes sobre a uniformização das medidas é um discurso 
de progresso: progresso nas comunicações, na ciência, na razão. Mas esta unifor-
mização contribui também para a centralização da dominação e para a moderni-
zação do Estado, bem como para o alargamento generalizado das relações mer-
cantis. A revolução democrática introduz a igualdade perante a lei e a igualdade 
perante os pesos e as medidas. 

Para além da democracia, ver-nos-emos igualmente para lá da medida? 
Os instrumentos criados para contar, enumerar, classificar levantam o problema 
do limite entre a norma e a lei. 

De resto, o simples acto de medir (o observador, o instrumento) introduz 
um tempo irreversível no objecto, o movimento a medir. Como os bilhetes de 
metro em Lyon, que autorizam que se percorra a rede durante um período de 60 
minutos, mas proibindo a ida e volta. Na Rússia da NEP fundou-se uma asso-
ciação a favor do uso do relógio, destinando-se a ensinar aos operários os benefícios 
da pontualidade; quarenta anos mais tarde, certos governos africanos indepen-
dentes e fabricantes suíços contratavam um etnólogo para estudar o mercado 
potencial dos relógios de pulso em África, a fim de os seus povos serem acertados 
pela hora do salariato e do mundo moderno. 

A medida do tempo é bem aqui à medida do poder. No projecto anarquista, 
para lá da dominação, para lá da economia, que medidas serão as nossas? Será o 
sistema métrico um esperanto portador de paz e de compreensão universais, ou 
mais vale que proclamemos em francês: ((Ni dieu, ni mètre» (Nem Deus nem 
Metro)? 

FALOU EM DEMOCRACIA? - REFLEXXO SOBRE O CONCEITO DA DEMOCRACIA 

E ILUSTRAÇXO PELA CRÍTICA DO MODELO DOMINANTE: OS ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA 

Jean-Jacques Gandini 

Trata-se, antes do mais, de definir o conceito de democracia a fim de evitar 
qualquer confusionismo. 

Que entendem os anarquistas por democracia directa? 
Que é, pelo contrário, a democracia chamada ((representativa))? 
A mistificação engendrada por esta última é, depois, demonstrada pelo 

estudo crítico do modelo dominante actual: os Estados Unidos da América. Aí, os 
mecanismos democráticos servem apenas, na realidade, para reforçar - legitiman-
do-a - a reprodução do Poder em benefício das classes possidentes em detrimento 
do ((Povo Soberano)). 

DIREITO, LIBERDADE SOCIAL E TECNOLOGIAS: RUMO À SOCIOCRACIA 

Thonz Holterinan 

1. O centro do nosso problema refere-se à explicação da ideia formulada 
nas seguintes palavras: a lei imanente da estrutura funcional. Este problema é 
mobilizador, porque pode ser relacionado com a ideia bakuniniana de transforma- 
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ção da organização social. Proporciona também certas possibilidades que tornam 
operatória a ideia de Bakunin: Quereis que as pessoas deixem de oprimir-se 
umas às outras? Forçai-as a respeitarem-se mutuamente através da organização 
adequada do meio social. 

2. Será que esta mesma ideia que encontramos em Rousseau quando este 
diz que teremos que forçar os indivíduos a serem livres (Contrato Social, Livro 1, 
cap. 7)? Não, porque Bakunin pensa em condições de organização ordenadas de 
tal modo que façam desaparecer todos os meios institucionais de opressão dos 
seres humanos. Bakunin refere-se, portanto, a uma ordem inerente, imanente aos 
meios organizativos. A ausência de oportunidade de opressão, podemos dizê-lo 
assim, assegura a liberdade social visada. 

3. Supõe-se a existência de uma relação entre o ordenamento de uma 
organização política e administrativa e o tipo de tecnologia que se pretende uti-
lizar. A tecnologia libertária e a liberdade social pressupõem-se mutuamente. 
A possibilidade desta formulação reside na elaboração do princípio da lei imanente 
da estrutura funcional. A lei imanente refere-se a elementos de ordem inerentes, 
e a estrutura funcional permite especificar os factos e situações particulares. 

4. Tento aqui esclarecer o problema aprofundando o tratamento do 
nível jurídico e dos elementos jurídicos presentes em certos contextos de Proudhon 
e Bakunin. Algumas das minhas conclusões encontram-se com o que Bookchin 
nos diz acerca da tecnologia. A inteligibilidade a que deste modo se chega é, 
finalmente, aplicada à ideia de sociocracia: um método de cooperação assente no 
grupo de trabalho e no consenso. 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA SEM INOVAÇÃO SOCIAL? 

ALGUMAS HIPÓTESES PARA A MODERNIZAÇÃO EM PORTUGAL 

José Baptista 

Como em muitos países, também em Portugal nos últimos tempos, políticos 
e especialistas sugerem que a prioridade número um para resolver os problemas 
do país reside na inovação tecnológica. 

Especialmente em países como Portugal, programar inovação técnica sem 
inovação sociocultural e, particularmente, sem inovação organizacional, pode 
conduzir a sérias e graves consequências: 

O autor formula algumas hipóteses de partida para estudos centrados numa 
modernização equilibrada de Portugal. 

1. Não há modelos a copiar (países mais industrializados, p.  ex): há sim 
uma grande diversidade de experiências e padrões a nível internacional, 
que importa estudar com os meios que a ciência actual nos oferece. 

2. Não existe «uma única melhor solução», mas diversas, conforme um 
grande conjunto de variáveis que só uma abordagem sistémica, pros-
pectiva e interdisciplinar, integrando situações especificamente portu-
guesas, consegue delinear para futuras aplicações. 
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3. o ponto de vista da modernização de um país, qualquer que seja o 
((modelo)) oue para ele se pretenda, é a inovação (sociocultural e técnica) 
em contextos organizacionais, a que marcará cada vez mais o futuro. 
e menos a inovação em contextos individuais. 

4. Os principais problemas do país, no que diz respeito à inovação, e logo 
à modernização, têm que ser procurados em primeiro lugar na esclerose 
organizacional, que é um sindroma social e cultural, mais do que 
tecnológico, e que afecta o país inteiro. 

S. A população portuguesa já escolheu a mudança para a modernização 
(ou para várias das suas imagens) e há que encarar esta opção. E temos 
grosso modo duas maneiras de enfrentar a mudança: 

a) copiando mecanicamente as soluções tecnicistas ((dos mais avançados)), 
com todos os desequilíbrios e desvantagens que isso implica; ou, 

b) forjando a nossa própria capacidade para enfrentar a mudança, inte-
grando os nossos recursos específicos, os nossos interesses e valores. 

De qualquer modo, a conclusão é de que a inovação tecnológica, por si pró-
pria, não conseguirá induzir os processos de inovação social, cultural e organiza-
cional, apropriadas ao grande desafio que a comunidade dos portugueses tem de 
saber resolver desde hoje e no futuro: criar capacidade própria para enfrentar a 
mudança. 

A DESINTEGRAÇÃO CRESCENTE DO IMPÉRIO SOVIÉTICO: 

CONSEQUÊNCIAS CEO-POLÍTICAS 

Mikhail Agursky 

O modelo tradicional de expansão do território herdado pela URSS da 
Rússia Imperial foi ultrapassado de há muito. Esse tipo de expansão era relati-
vamente barato; exigia sobretudo estradas e caminhos de ferro, e os tanks podiam, 
me todo o caso, passar quase todas as barreiras físicas. 

No entanto, quando o exército soviético invadiu o Afeganistão, com as 
suas altas montanhas e quase sem vales susceptíveis de permitirem a progressão 
das tropas, viu-se realmente travado por grupos de guerrilha relativamente pe-
quenos e mal armados. 

Entretanto, a expansão ultramarina da URSS, iniciada nos anos 60, exigia 
aumentos exorbitantes de abastecimentos destinados à marinha de guerra, à mari-
nha mercante, aos serviços aéreos de carga e transporte, aos sistemas de comuni-
cação e assim por diante, doravante espalhados por toda a parte. Tal expansão 
ultramarina só poderia apoiar-se numa base económica adequada e em cresci-
mento - mas o certo é que a economia soviética manifesta uma taxa de cresci-
mento em declínio. A razão deste declínio reside, em primeiro lugar, na super-
-centralização da economia soviética e das distorções infra-estruturais resultantes 
da dominação da economia militar sobre a civil. 

Deste modo, o muito extenso Império Soviético exibe numerosos sintomas 
de desintegração. E impossível exercer um controlo eficaz sobre a «megamaquina» 
militar-industrial soviética, que contém, desde o início, em si própria os germes 
da sua auto-destruição; a permanente extensão do aparelhos militar-industrial 
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drena uma quantidade exorbitante de recursos da economia civil que poderia 
servir-lhe de alicerce. 

Que fará agora a URSS? Melhorará a eficácia da sua megamáquina mili-
tar-industrial de modo a reatar a expansão na primeira oportunidade,, ou tentará 
transformar a infra-estrutura da sua economia diminuindo os objectivos do seu 
complexo militar-industrial? 

A primeira alternativa parece uma impossibilidade, ao passo que a 
segunda será perigosa para estabilidade política da URSS. A esta luz, podemos 
prever a desintegração crescente do Império Soviético, o que alimentará uma mul-
tiplicidade de conflitos locais suprimidos até hoje pela dominação russa, enquanto 
que outras giandes potências ou super-potências, como os EUA ou a China, ten-
tarão penetrar no vazio político correspondente. 

Por infelicidade, uma nova forma de organização à escala mundial parece 
ser uma perspectiva remota. Referimo-nos à organização de um mundo no qual 
a centralização do poder político e a centralização económica fossem rejeitadas 
por boas razões, na sua qualidade de fontes primordiais da opressão política, 
social e nacional. 

OS NOVOS MOVIMENTOS SOCIAIS, A SOMBRA DA TERCEIRA GUERRA MUNDIAL 

E O PODER LOCAL 

Diinitrios Roussopoulos 

O dinamismo social persistente que subjaz aos novos movimentos sociais, 
para não mencionarmos as contradições explosivas que lhes deram origem, sugere 
que esses movimentos são de molde a constituirem duradouramente uma fonte 
vital de oposição política na parte mais desenvolvida industrialmente do mundo 
actual. Os novos movimentos enraizam-se em lutas de frente alargada dos paci-
fistas militantes e dos ecologistas, nas lutas urbanas, das mulheres, das minorias 
e dos jovens, correspondendo a uma nova fase de transformação económica, 
de orientações culturais e 'sociais e de configurações políticas, que só agora come-
çam a florescer, prometendo, com o tempo, a reemergência de um terreno de 
acção para a política radical. Os milhões de pessoas que se mobilizam em 
torno destas lutas populares constituem um bloco potencial de forças empenhadas 
na revitalização da sociedade civil contra as invasões do Estado burocrático, da 
produção de mercadorias, da corrida aos armamentos e da hegemonia cultural bur-
guesa na vida dos indivíduos e dos grupos. A própria multiplicidade das lutas 
reflecte a penetração maciça destes fenómenos em todas as dimensões da existência 
humana: o conflito social é hoje mais omnipresente do que nunca. Revela também 
a miséria de boa parte do pensamento esquerdista tradicional no que se refere aos 
problemas estratégicos. Se mais nada tivessem feito, os novos movimentos teriam 
já introduzido pelo menos uma nova forma dinâmica de discurso político que 
desafia os mitos do ((fim da ideologia)), da «unidimensionalidade» e da prosperidade 
do Estado do Bem-Estar. 

Lançando os alicerces de uma nova esfera pública, os novos movimentos 
representam um assalto generalizado contra o tradicionalismo económico e tecno-
lógico, contra o tradicionalismo cultural ou referente à família, à sexualidade e, 
sem dúvida, à própria vida política. Além disso, expressam as tendências demo-
cráticas intensas e activas que se fazem sentir na maior parte dos países avançados, 
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desde há pouco mais ou menos vinte anos. Apesar da hegemonia continuada tias 
forças direitistas em numerosos países (EUA. Grã-Bretanha, França, Alemanha 
Ocidental), a tendência global caminha no sentido da desintegração das institui-
ções e valores autoritários. Por toda a parte, no mundo ocidental,, as formas de 
poder arcaicas (fascismo, ditaduras militares) têm sido destruídas ou reduzidas 
a posições defensivas (caso dos elementos conservadores da Igreja Católica na 
região do Mediterrâneo). As diversas formas de participação de massa têm cres-
cido significativamente e, por vezes, de modo espectacular, embora em larga 
medida à margem dos sistemas de partidos oficiais e das estruturas dos aparelhos 
de Estado. Afirmando-se como antítese da integração concentracionista, o plura-
lismo social parece hoje mais enraizado do que nunca nas sociedades dos países 
do Ocidente. Não foi apenas a consciência popular como também a própria polí-
tica pública a ser transformada significativamente em resultado das transformações 
progressivas que em numerosas frentes se verificam: direitos civis e das minorias, 
o papel das mulheres, a tolerância cultural, a ecologia e assim por diante. Neste 
contexto, os novos movimentos surgem simultaneamente como causa e efeito: 
enquanto a democratização é, em certo sentido, um resultado dos movimentos 
sociais, proporciona ao mesmo tempo um espaço mais amplo à sua extensão 
posterior. 

A tese subjacente a esta comunicação é a de que os movimentos sociais 
contemporâneos não têm qualquer orientação ou conteúdo filosóficos necessários 
e imanentes - trate-se de uma orientação radical ou de outras tendências. A sua 
significação histórica dependeu e continuará a depender da sua relação com for-
mações políticas determinadas que se definam em termos de perspectivas e estra-
tégias a longo prazo. 

O progresso e fiabilidade das novas tecnologias militares encurralou os 
aparelhos de Estado numa paralisia política fatal. Toda a acção política interna-
nacional e nacional desenvolvida em relação ao desarmamento ou ao controlo dos 
armamentos pouco contribuiu para a instauração de uma maior segurança mun-
dial. Perante as consequências políticas destas novas tecnologias militares e 
perante a concomitante paralisia das fontes tradicionais da acção política, que 
aberturas restam a um movimento que vise escapar ao abismo? Que possibilidades 
oferecem os novos movimentos sociais? De que natureza se mostra o novo loca-
lismo? E, por fim, que relação matrimonial existe entre estas novas forças sociais 
e o anarquismo contemporâneo? 

A SOCIEDADE PÓS-INDUSTRIAL E O «SONHO ANARQUISTA 

Eduardo Colombo 

A sociedade pós-industrial (ou tecnológica, programada, complexa ou pós-
-moderna, conforme os autores), constitui uma verdadeira distinção tipológica 
daquilo que se chamou generalizadamente a revolução industrial. Durante quase 
um século, criou-se, primeiro, e dissolveu-se, depois, um bloco imaginário com-
posto de imagens, mitos ideologias e teorias que condicionam a acção reivindidativa 
e insurreccional do proletariado. 

A sociedade pós-industrial propõe-nos um esquema de participação limi-
tada e fragmentária, as paixões privatizam-se, os projectos perdem a sua dimensão 
utópica e adaptam-se aos limites estreitos do realismo político. 
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Não devemos contudo atribuir a um só elemento - na ocorrência, a tecno-
logia - a causalidade e a responsabilidade deste processo. E não há que temer 
o risco da conformidade e da integração totalitárias: a dissensão é. também ela, 
um fenómeno social. 

em 
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NORMAN COHN, Na senda do Milénio, Lisboa Editorial Presença, 1981. 

Um milenarismo profético é bastante anterior ao próprio século da 
Reforma, ainda que tenha sido neste mesmo século que ele encontrou algumas das 
suas experiências mais massivas e radicais. Já no século xi e no século xii a con-
fiança e a esperança dum novo Milénio, que deve ser aqui encarada mais no seu 
sentido figurado que propriamente no seu sentido literal, tinha produzido imensas 
seitas mendicantes anti-papistas em que se destacavam os humilhados, os valdenses 
(que ainda hoje sobrevivem numa pequena zona do Norte da Itália), os a1bigenses 
os begardos, os pobres de Lyon, os flagelados, os arnaldistas e, finalmente, os joa-
quimitas. Estes últimos, decerto os mais influentes ainda que não os mais aguer-
ridos, eram herdeiros da obra e da vida de Joaquim de Fiore (1145-1202) que, 
com as suas profecias do advento próximo duma idade nova marcada pelo Espírito 
Santo, influiu decisivamente em toda a cultura da época, contribuindo deste modo 
para definir o novo milénio como idade de justiça, de igualdade e de liberdade. 
A influência de Fiore no seu tempo foi tão grande que o advento do francisca-
nismo do século xiii não pode ser compreendido senão em função das grandes 
esperanças que a doutrina histórica de Fiore tinha despertado. Norman Cohn 
chega a considerá-lo como o mais influente criador dum sistema histórico no sé-
culo xix. Para além disso, grande número de seitas que sobreviveram até ao 
século da Reforma, e que abraçaram depois a cisão feita contra Roma, inspiravam-
-se directamente em Fiore, o que deixa prever no próprio protestantismo um forte 
tronco joaquimita. 

Com efeito, é esse o percurso seguido por Norman Cohn neste livro. Ele 
parte da baixa Idade Média para depois chegar ao Milénio igualitário, ao reino 
messiânico de João de Leyden já no século xvi, visitando ao longo deste périplo 
o messianismo das cruzadas, o aparecimento do imperador Federico, dos falgela-
dos, dos irmãos do Livre-Espírito, e depois das sucessivas revoltas de camponeses 
que deram azo a um tipo de doutrina mística e social muito próxima do anar-
quismo, ou do anarco-comunismo, e que teve um impacto fortíssimo na Europa 
de então com a cidade livre de Münster e o aparecimento das inúmeras seitas pro-
testantes (em que se destacam, pela sua radicalidade e interesse, os anabaptistas). 
O livro termina com a Ingraterra de Cromwell, ou seja em pleno século xvi!. 
Note-se que em 1628 o parlamento inglês faz a Petição de Dirieto que inicia a 
guerra civil entre este e o rei. Carlos dissolve em 1629 o parlamento e é executado 
em 1649, execução que marca o início da república de Cromwell. No fundo, 
o século xviii é, na Europa do Norte e do centro a consolidação e o desenvolvi-
mento mais amadurecido e mais criativo do mesmo espírito que deu origem, em 
matéria de religião, às posições de Lutero, Calvino Zwinglio, Karlstadt, Muntzer 
e João Knox. Esse espírito, profundamente messiânico e escatológico, preconizava 
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o fim da igreja visível, da igreja intermediária entre Deus e o homem e entrevia 
a possibilidade de cada um em si, em contacto directo com as fontes (neste caso 
o Evangelho), se salvar. 

Por isso e apesar das pequenas diferenças entre todas estas seitas que desde 
o século xi populavam pela Europa, é possível detectar que todas elas, regra geral, 
recusavam o baptismo em criança, os sacramentos, a liturgia, a transubstanciação, 
a missa e a própria existência dum clero regular hierarquizado e com um centro 
fixo de obediência. Pari além disso, todas elas - inspiradas talvez na primitiva cor-
rente gnóstica, que já na altura do Concílio de Niceia (325 d. C.) punha em causa 
o centralismo da unificação cristã - acentuavam a necessidade do indivíduo encon-
trar por si próprio a revelação de Deus sem para isso precisar da Igreja e da sua 
hierarquia. 

É esse mesmo espírito, que parece ser uma poderosa afirmação de liber-
dade individual e de autonomia pessoal, que nos obriga de facto, com Norman 
Cohn, a sentir o nascimento do anarquismo a partir destas correntes de dissidência 
religiosa e não tanto a partir do racionalismo típico do século xviii que, com 
Descartes, parece muito mais estar na dependência directa do poder unificador 
da Igreja do que na linha das paradoxias heréticas. Não creio que o anarquismo 
como projecto de liberdade nasça com o iluminismo. pois já vimos que o indivi-
dualismo não é de modo nenhum fruto da revolução cartesiana do cogito, mas 
muito mais característica dum século que viveu sob a ameaça permanente dos 
ranters na Inglaterra, dos anabaptistas e dos irmãos do Livre-Espírito na Alemanha 
e na Europa Central e de certos outros movimentos heréticos que me parecem ser, 
no seu milenarismo por vezes mais pragmático do que desenfreado, os verdadeiros 
criadores duma cultura europeia nova. Neste sentido, o anarquismo teria nascido 
muito mais como paradoxia, como espiritualidade capaz de herdar em si o espírito 
das antigas iniciações gnósticas (sobretudo das derivadas de Pitágoras), do que 
propriamente como ideologia política do mundo moderno. 

Entre nós, e apesar de Cohn só manter o seu trabalho para a Europa 
central. não podemos deixar de pensar que, por exemplo, as Trovas de Gonçalo 
Anes Bandarra estão eivadas de milenarismo t que são mesmo uma das melhores 
expressões da velha esperança escatológica que tinha como desejo a redenção dos 
pobres e dos humildes. Note-se o significado de uma quadra como esta: 

((Os que não têm que comr 
Fazem trajos mui prezados 
Ficam pobres, lazarados 
por outros enriquecer.)) 

O facto do autor limitar o seu trabalho à Europa Central pode levar o leitor 
português a pensar que a tradição herética portuguesa scja pobre e que o nosso 
cristianismo não sofreu nunca as convulsões gigantescas que aconteceram no centro 
da Europa. Não foi de facto assim, e a Contra-Reforma, sob ste aspecto, não foi 
decisiva entre nós. Também o Santo Ofício não actuava apenas, como se pensa, 
por motivos mais políticos ou económicos do que religiosos e tudo confirma hoje 
uma verdadeira tradição herética portuguesa e peninsular. É certo que em Por-
tugal - pondo de parte o caso do Cavaleiro de Oliveira, que sofreu em 1756 um 
processo inquisitorial por um escrito publicado no mesmo ano em que, a propósito 
do terramoto, se revelava contra o culto das imagens e defendia o uso da Bíblia 
em língua vulgar (reivindicação tipicamente protestante) - não se pode falar de 



LEITURA 

casos comprovados de protestantismo até bastante tarde. Segundo Fortunato de 
Almeida parece que a primeira Igreja protestante de Lisbca apenas veio a existir, 
e por pouco tempo, no ano de 1761. É certo que também já no século xvi,, Damião 
de Góis tinha sido vítima da Inquisição portuguesa num processo em que era 
acusado de simpatia pelo protestantismo, mas o seu caso, tal como o de Diogo de 
Teive, não pode ser cnsiderado senão uma excepção. 

Mas esta falha duma tradição protestante, e talvez tenha sido isso que 
levou Norman Cohn a não sentir necessidade de tratar o caso peninsular,, não é 
sinónimo entre nós de homogeneidade de crença e muito menos de fidelidade 
integral a Roma de todos os crentes. A tradição judaica, que explica as Trovas 
do sapateiro de Trancoso, é estruturalmente muito forte e ela desempenha entre nós 
o papel que outras tradições heréticas acabaram por desempenhar no centro da 
Europa. Com  a expulsão dos judeus em 1496, pelo rei D. Manuel 1, começou um 
processo de desagregação religiosa que teve como consequência - com a obrigação 
dos judeus se converterem ao cristianismo - uma melanização de elementos cul-
turais que foi simultaneamente, como sabemos, uma melanização de elementos 
sanguíneos. Essa tradição judaica, subterrânea, e que tocou grandes camadas da 
população portuguesa e castelhana, produziu muitos milhares de processos inquisi-
toriais contra os chamados homens da nação ou de ofício. Entre estes últimos 
conta-se o sapateiro de Trancoso, autor de trovas que corriam copiados e que 
acabaram por constituir matéria de acusação de judaísmo ao seu autor. Gonçalo 
Anes foi levado a Auto-de-fé pela Inquisição, apesar de ter sido nele relapso. Mais 
tarde essas trovas, comentadas por D. João de Castro, Manuel Bocarro e António 
Vieira, passaram a constituir com que uma plataforma da cultura portuguesa 
mais genuína, ainda que a sua impureza fosse manifesta. Mas o mais curioso 
é que o judaísmo que possa haver nessas trovas é ainda concorde ao sentido de 
certas das aspirações protestantes da Europa Central. A hierarquia é criticada 
e os pobres aparecem-nos como redentores do futuro - depois do apocalipse vol-
vido, que perturbará decisivamente a ordem do mundo - da humanidade. Repa-
re-se por exemplo nestas outras duas quadras: 

((Como nas Alcaçarias 
Andam os corvos às voltas 
Assim vejo grandes revoltas 
Agora nas cleresias 

Porque usam de Simonias 
E adoram os dinheiros 
As Igrejas, pardieirõs 
Os corporais por mais vias.)) 

Esta miscegenação de culturas e de religiões, que foi simultaneamente uma 
miscegenação de sangue, pôde produzir um momento da história preciso que deve 
ter durado aproximadamente um século - que vai da publicação d'Os Lusíadas 
em 1572 a 1679, altura em que o padre António Vieira preparara a edição dos 
seus sermões - em que nada está decidido a favor de ninguém e em que o aban-
dono do Judaísmo foi simultaneamente para muitos um momento de pausa e 
de reflexão, um momento que se abria sobre uma coisa inteiramente nova. Nem 
o Judaísmo tradicional de Sinagoga nem o catolicismo de Roma, mas uma nova 
espiritualidade, um novo sincretismo religioso de que a filosofia de Bento Espinosa 
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é ainda exemplo. É essa também a situação dum Uriel da Costa ou duma Branca 
de Pina. 

Não se pode pois falar de homogeneidade no catolicismo português e penin-
sular, podendo-se hoje afirmar, com segurança, que o Judaísmo foi muito mais 
determinante na formação das grandes linhas da cultura portuguesa, do que pro-
priamente o catolicismo romano. Desfeito o mal-entendido (não haver heresias 
em Portugal) que o livro de Cohn podia gerar no leitor português, resta-nos lamen-
tar que na bibliografia do livro, aliás tão ampla. falte essa obra capital de Menen-
dez Pelayo e que dá por título: História de los heterodoxos espafioles. 

António Cândido Franco 

PAULO DIAS E ABREU, O Bafo do Dragão, Edições MIC, 1987 

O autor, que nasceu em 1960 sob o signo dos Gémeos mas ainda com largas 
influências da constelação do Touro, já nos tinha dado um outro livro: Cântico 
jovem para a tua rebelião (1984). É esse o seu livro de estreia, e tanto este como 
aquele outro que agora publicou agrupam composições que foram praticamente 
escritas entre o ano de 1978 e o de 1983. Trata-se duma poesia feita à luz duma 
beatitude, directamente inspirada na chamada poesia Beat americana, e no que 
esta tem, talvez, de mais romântico. 

Creio que foi Jack Kerouac que, no pequeno prefácio escrito por ele nos 
Scqttered Poems, considerou - apesar de pensar que a sua poesia desmente intei-
ramente essa filiação - a poesia f3eat como uma reacção contra o neo-classicismo 
da poesia americana de então. A filiação da poesia de Kerouac, muito próxima 
afinal de Joyce e muito distante da melhor tradição poética (que nada tem a ver 
com Joyce), veio desmentir, pelo menos no caso da poesia de Kerouac, essa 
reacção. 

Neste sentido, a beatitude duma poesia como a de Brito e Abreu entronca 
mais numa tradição europeia, que entre nós tem em Gomes Leal o seu melhor 
ascendente, do que propriamente numa tradição anglo-saxónica. Misturam-se, 
nos melhores momentos destes dois livros. mie deviam ser os únicos a ser preser- 
vados numa 2a  edição conjunta destes dois opúsculos. a fúria visionária e a per- 
cepção do invisível traduzida em imagens. Isso torna, nesses poemas, como é o 
caso daquele que dá o título ao seu segundo livro, perfeitamente desnecessária 
qualquer referência quer à cultura americana actual, quer ainda a certo tipo de 
referências que têm sido comuns à poesia portuguesa destas duas últimas décadas. 

Aí, nesses poemas, onde ele se desvincula praticamente de tudo o que nos 
é comum, encontramos no entanto uma das nossas melhores tradições poéticas, 
aquela que entroncando num certo surrealismo já distante, toca os arcanos mais 
fundos de qualquer criação poética. Curiosamente, neste poeta juntam-se duas 
tradições por vezes difíceis de encontrar na mesma poesia: uma tradição profun- 
damente religiosa, capaz de fundir o homem no cosmos, e uma tradição com- 
bativa, em que a revolta se assume como o dado mais valioso duma individualidade 
poética. Daí, a insistência no negro e no inferno, bem como em Satanaz. como 
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bandeiras constantes deste combate, o que não deve ser visto, porém, como incapa-
cidade de fazer coincidir os opostos. Daí, ainda o facto de me aprazer falar de 
Gomes Leal a propósito de Paulo Brito e Abreu. 

Eis a quadra magnífica com que ele abre este livro e que é,, na película 
fortemente poética das suas palavras, urna violenta resposta a qualquer tentativa 
cio condicionar: 

((Pedem-me sonetos e rosas bravias 
P'ra alar a emoção do nosso pensamento... 
As cobras que empunho são mais leves e esguias 
Cavalos d'lirando de crinas ao vento.)) 

António Cândido Franco 

JEAN-LOUIS PHAN-VAN, Laminoir, Editions de Quat'Sous, 1984. 

Trata-se de uma recolha de desenhos da autoria do nosso amigo Jean-
-Louis, que conhecemos bem jovem num grupo anarco-sindicalista de Meudon-la-
-Forêt, nos arredores de Paris, no final dos anos 60. 

O traço é característico e revela a forma privilegiada através da qual o 
autor exprime as suas ideias e os seus sentimentos. De resto, nos primeiros núme-
ros desta revista podem encontrar-se desenhos semelhantes. Quanto aos temas. 
eles incluem, por um lado, os tipos mais tradicionais da propagando do movi-
mento anarquista - os militares, os políticos, os patrões, os padres, os operários -
* par de um outro, mais interessante e autêntico, que tem a ver com a solidão 
e o isolamento dos jovens - sobretudo - nas nossas sociedades urbanas. Jean-Louis 
vai concerteza continuar a desenhar e a descobrir novas formas expressivas. Mas 
este album ficará a marcar uma época: dele, da sua geração e dum certo militan-
tismo anarquista. 

João Freire 

IZ 

MARIA DE LURDES PINTASILGO, Dimensões de Mudança, Porto, Afrontamento, 1985. 

Ë curioso o efeito de ler um livro algum tempo depois - mas não muito -
da conjuntura para a qual foi concebida a sua publicação. Não se trata aqui de 
desfasamento do trabalho cio autor, já que este livro é uma antologia de textos 
redigidos ao longo mais de uma década, mas sobretudo da intenção do editor, dos 
critérios de escolha do seleccionador e da prosa do prefaciador. 
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Passaram-se menos de dois anos e, em determinada perspectiva, o livro 
da engenheira Pintasilgo parece referir-se quase exclusivamente ao passado, a 
debates datados e a combates políticos já encerrados, quer no que se reporta a 
Portugal e aos seus sobressaltos pós-2 5 abrilistas, quer no que se refere à ordem 
internacional, incluindo questões de desenvolvimento e de relações económicas, 
de dominações culturais e instituições supra-nacionais, mas sem que uma palavra 
seja dita acerca de temas como a crise dos modelos socialistas, o despertar do isla-
mismo ou a revolução tecniológica - apenas para citar alguns dos temas mais can-
dentes com que hoje nos confrontamos. 

Mesmo certas formulações do prefaciador Eduardo Prado Coelho - do 
género ((numa perspectiva de esquerda...)) -, apesar de toda a pertinência que 
as justificam, parecem singularmente aquém de coisas que o mesmo tem vindo a 
escrever, por exemplo no Expresso, ao longo dos últimos meses. 

Mas, por outro lado, como não reconhecer a persistência do esforço da 
engenheira Pintasilgo no prosseguimento de uma linha de pensamento e de abor-
dagem das questões sociais actuais onde a preocupação democrática é central!? 
Democracia que, para além das suas formas políticas eleitorais - um indivíduo, um 
voto -, seja encarada como participação de todos nos processos colectivos, não ape-
nas no sistema político, mas ainda nos sistemas ecnómico, cultural, etc. 

Ë interessante constatar como, partindo de um humanismo muito diferente 
do humanismo racionalista e ateu que serviu de trampolim ao movimento de 
revolta do operariado europeu do século xix, se chega a posicionamento seme-
lhantes, em que a ideia de sociedade justa continua a ser o arquétipo funda-
mental, embora com formulações modernizadas. Mas é também preocupante veri-
ficar a, pelo menos aparente, falta de precauções contra as armadilhas contidas num 
tal projecto, a despeito da sua incontestável generosidade. 

João Freire 

JEAN-JAcQuEs GANDINI, Aux Sources de la révolution chinoise: Les anarchistes; 
contribution historique; de 1902 à 1927, Lyon, Atelier de Création Libertaire, 
1986. 

Com este livro, passa o leitor a dispôr de um repositório de informações 
sobre um assunto em que elas são bem raras. À parte uma brochura publicada 
em inglês nos anos 60, tudo o resto eram apenas referências dispersas em obras 
de historiadores sobre a China moderna ou de políticos que defendiam mais ou 
menos declaradamente certas posições. 

O autor realizou um bom trabalho de pesquisa a partir de fontes secun-
dárias e da imprensa anarquista ocidental do princípio do século, já que, eviden-
temente, os eventuais elementos de arquivos, originais, lhe eram inacessíveis. 
Porém, é também verdade que, nas origens do anarquismo chinês se situa uma 
determinada influência estrangeira, europeia e, sobretudo, francesa o que modifica 
sensivelmente os dados da questão. Por assim dizer, as origens do anarquismo 
chinês situam-se.., em França, entre os numerosos estudantes da elite social 
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chinesa que então buscavam no ocidente uma fundamentação cultural renovadora 
para a sociedade chinesa. 

O ((grupo de Paris)), como o «grupo de Tóquio» são cadinhos onde se 
forjaram as várias associações de intervenção que nos anos 10 e 20 vão surgir 
na China, no terramoto social e político que se desencadeara a partir da implan-
tação da república em 1911. 

O mérito principal do livro, parece-nos, reside na acentuação que é dada 
a esta génese especial, que procurou integrar as ideias de liberdade e igualdade 
do anarquismo ocidental com elementos próprios da sociedade e da cultura chine-
sas. Com  efeito, só mais tarde, nos anos 20, é que, embora sempre em pequena 
escala, o anarquismo chinês começou a ter algo que ver com operários, sindicatos 
e outros artefactos derivados da industrialização.., ocidental. Tal caso mostra 
por isso, indirectamente, que a conjunção entre operariado e anarquismo que se 
verificou na Europa não pode ser generalizada, como se vê muitas vezes fazer. 

O livro tem urna linguagem fácil que, por vezes, contudo, assume o tom 
já cansado e irritante do pregador no deserto. Mas isso são as dificuldades de 
escrever e de fazer história sobre um tema com o qual se tem uma relação de 
paixão: como se sobe, esta implica sempre, para além da atracção, uma quebra 
de racionalidade. 

/0(10 Freire 

SOCIOLOGIA: Problemas e Práticas, Lisboa, 1986 CIES ISCTE 

Recebemos os números 1 e 2 da revista SOCIOLOGIA: Problemas e Prá-
ticas, uma publicação do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE, 
que se propõe em editorial: 1) incentivar os estudos que permitam um melhor 
conhecimento da realidade social portuguesa; 2) fornecer material que sirva de 
instrumento de trabalho, quer para os investigadores quer para as actividades de 
docência em Sociologia; 3) suscitar e divulgar a intervenção e pesquisa de 
docentes, investigadores, alunos e profissionais em Sociologia, através da criação 
de um espaço de comunicação aberta; 4) constituir um meio de diálogo da 
Sociologia com outros ramos das Ciências Sociais, possibilitando ainda, estudos 
interdisciplinares. 

Com o número 2 regista-se uma melhoria na qualidade gráfica e desta-
cam-se os seguintes artigos: ((Meios populares e escola primária)) de A. Firmino 
da Costa e Fernando Luís Machado, ((O Sociólogo na Gestão da Empresa)) de Ma-
nuel Seca Ruivo, que constituem duas formas diferentes de nos confrontar com 
o problema da profissionalização em Ciências Sociais e da emergência de uma 
engenharia social. O artigo ((Mulheres, divórcio e mudança social)) de Amália 
Torres sendo ainda uma primeira abordagem do tema tem o mérito de nos falar 
da realidade portuguesa. 

Lurdes Rodrigues 
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HENRY DAVID THOREAU, Defesa de John Brown, Lisboa, Antígona, 1987. 

Este é o terceiro texto de Thoreau editado em Portugal, já que o livro edi-
tado em 1972 pelos Estudios Cor, com o título A Desobediência Civil, incluia, 
para além do texto com o mesmo título, o ensaio A Vida sem Princípio. 

Nestes textos Thoreau acentua o seu impulso irresistível para a defesa da 
liberdade, o seu gosto pela independência intelectual e por um modelo individua-
lista de vida que o levam a encarar os vínculos e os limites impostos pelas insti-
tuições políticas como impeditivas a uma integral realização das aspirações pro-
fundas de justiça perseguida pela consciência de homens como J  ohn Brown. 
Thoreau um liberal radical fundador da tradição libertária nos EUA que é neces-
sária recordar e reflectir. 

Carlos Abreu 
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100 anos de anarquismo 
em Portugal: exposição 

Realizou-se durante o mês de Outu-
bro, na Biblioteca Nacional, uma expo-
sição bibliográfica sobre os 100 anos de 
anarquismo em Portugal, organizada 
pelo Arquivo Histórico-Social - e com 
o apoio da Biblioteca Nacional e da 
Fundação Calouste Gulbenlcian - a ex-
posição procurou mostrar alguns dos 
aspectos mais relevantes da actividade 
do movimento anarquista em Portugal. 
Foram contempladas não apenas a ver-
tente sindical - talvez a mais conheci-
da e a que maior impacto exerceu no 
seu tempo - mas também facetas me-
nos divulgadas como as preocupações 
cooperativas e culturais, ou a actuação 
em domínios ((tão modernos)) como o 
feminismo, a sexualidade, o naturismo 
e o anti-militarismo. Os materiais ex-
postos pertencem na sua quase totali-
dade aos espólios do A.H.S.; são perto 
de 500 espécies, entre livros de actas, 
fotografias, cartas, objectos, etc., mui-
tas delas inéditas; a exposição inclui 
ainda a passagem de dois vídeos, reali-
zados por Rui Simões, um sobre o an-
tigo movimento e outro acerca do pe-
ríodo pós 74. Conquanto abranja os 
100 anos que decorreram desde 1887, 
foram privilegiadas as décadas de 20 
e 30 deste século. 

A exposição simboliza igualmente o 
fim dos trabalhos cia catalogação dos 
espólios pertencentes ao A.H.S. e a sua 
doação à B.N., em simultâneo com a 
sua abertura ao público. Existem já 
dois catálogos do Arquivo, estando pre-
vista a saída de um terceiro o qual 
contemplará as espécies manuscritas, 
para além do catálogo referente a esta 
exposição. 

A inauguração deu motivo a uma 
manifestação de protesto por parte de 
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alguns anarquistas de Lisboa, que dis-
tribuiram junto à B.N. panfletos con-
trários a esta realização. 

Eleições 87 

O comentário que gostaríamos de ter 
feito aos resultados das eleições legis-
lativas deste Verão perdeu, em parte, 
a actualidade. Os especialistas, por seu 
lado, dissecaram suficientemente as ca-
racterísticas, se não as consequências, 
desse terramoto eleitoral que foi a vi-
tória do PSD. 

Contudo, o que talvez não tenha sido 
suficientemente realçado foi o volume 
e o significado do resultado do ((partido 
abstencionista)), junto ao dos seus alia-
dos ((brancos e nulos)). Não obstante os 
perigos de interpretação abusiva do fe-
nómeno abstencionista e as causas con-
junturais que terão confluído para o 
resultado alcançado por este ((partido)), 
não podemos deixar de assinalar que 
ali se exprime o ((voto)) daqueles que se 
recusam a escolher qualquer das outras 
alternativas propostas: é, também, um 
((voto de protesto contra o sistema». 
Por isso, é bom que ele seja medido por 
indicadores objectivos e considerado en-
quanto tal. 

Nestes termos, relembramos o ((ver-
dadeiro)) resoultaclo das e'eições para 
deputados à Assembleia da República 
no dia 19 de Julho último, tendo em 
conta o ((partido do protesto)) (resul-
tados arredondados aos milhares, sem 
os votos da emigração): 

PSD - 2821 - 36,4 % (isto é, um 
um pouco menos de um em cada 3 elei -
tores). 

Abstencionistas mais brancos e nu-
los - 2243 - 29 % (isto é, um pouco 
mais de um em cada 3 eleitores). 

A IDEIA, 46/47, Nov. 87 

7) 



REGISTO 

PS - 1255 16,2 % (isto é, um 
em cada 6 eleitores) 

PC-685----8,8 % (isto é, um em 
cada 11 eleitores) 

PRD - 278 - 3,6 % (isto é, um 
em cada 27 eleitores) 

CDS - 244 - 3,2 % (isto é, um em 
cada 31 eleitores) 

Pequenos partidos, em conjunto - 
- 218 - 2,8 % (isto é, um em cada 
35 eleitores). 

Se o PSD é incontestavelmente o par-
tido preferido dos eleitores portugueses, 
esta', na realidade, ainda longe da maio-
ria dos 50 0/o, enquanto o ((partido dos 
do contra)) se situa em segundo lugar, 
bem mais próximo do vencedor do que 
(!o PS. E perante estes resultados va-
lerá ainda a pena analisar os números 
conseguidos pelos mini-partidos da ex-
trema-esquerda? 

Projecto Radial 

Lançado em 1985 pela Escola Supe-
rior de Educação de Faro, este projecto 
pretende estabelecer liga çes e inter-
acçíes entre as zonas desenvolvidas e ur-
banizadas do litoral algarvio e o seu 
interior, a zona serrana, tentando evi-
tar o colapso desta e a hipertrofia das 
outras. Apoiam iniciativas locais autó-
nomas, centros de animação comunitá-
ria, cooperativas, escolas infantis, etc. 
Publica o boletim Rede e o endereço é: 
Quinta da Penha, 8000 Faro. 

Sistema Comuna! 

É o título de um pequeno boletim 
de ((informação,  denúncia e especial-
mente debate)) que já alguns anos vem 
sendo publicado por um colectivo liber-
tario de Madrid. Agora, com o n.° 651 
166, dizem os editores terem decidido 
operar uma ((mudança radical)) na ori-
entação do periódico, penitenciando-se 
da sua anterior ((ingenuidade)), que os 
terá leavdo a publicar ((de tudo)), inclu- 

sivé coisas de ((indivíduos de catadura 
duvidosa e ( ... ) psicologicamente de-
testável)). Com esta reorientação, o Sis-
tema Comunal passa a ser coeditado 
pela Asociacion Cultural Fernando 
Garrido, de Valladolid. Endeços pos-
tais: Apartado de Correos 458 - 47080 
Valladolid; e Apartado de Correos 
19241 - 28080 Madrid. Daqui deseja-
mos os melhores sucessos para esta no-
va fase. 

Últimas Páginas 

Tal é o título de mais um livro de 
José Francisco que a Editora Semen-
teira pôs em circulação no último Ve-
rão. Recolhendo pequenos textos, poe-
sias e recordações deste octogenário 
companheiro, é mais um pedaço de 
memória que nos fica da experiência de 
um homem que viveu tantas e tão di-
versas situa çães. Está disponível na edi-
tora ao preço de 200 Escudos. 

Colectivo Parreirinha 

Comunidade agrária instalada nas 
proximidades de Silves, este grupo le-
vou a efeito  no último Verão um en-
contro campista para o qual convida-
ram anarquistas ibéricos. Segundo um 
amigo nosso que ali esteve trata-se de 
uma iniciativa de «anarquistas naturis-
tas primitivistas)). Contudo parece es-
perarem abrir um local ((urbano)) em 
Silves. Contactos para o Apartado 100 
- 8300 Silves. 

A feira das armas 

Nos idos de 60, Bob Dylan, cantava, 
inflamado, contra os Senhores da Guer-
ra; por cá, em 1987, no Dia Mundial 
da Paz (15 de Setembro) outros Se-
nhoritos da Guerra inauguraram uma 
feira internacional de armamento em 
Lisboa. Vai-se sabendo, o negócio de 
armas tem sido dos mais lucrativos 
em Portugal, nos últimos anos. Alguns 
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jovens foram lá protestar, acabaram na 
prisão, fica o protesto. 

Recriando um slogan em voga no 
tempo de ((outros senhores)): Compre 
armas, que matar pessoas é dar de 
comer a meia dúzia de portugueses. 

Enlightened Anarchism 

Swami Nirmalanda é um anarquista 
espiritualista indiano que acredita que 
o amor genuíno, a afeição mútua e a 
consideração não podem florescer numa 
sociedade altamente comercial e compe-
titiva. O seu último livrinho tem o ti-
tulo em epígrafe - que é também o 
que designa a sua filosofia - e pode 
ser obtido gratuitamente, por pedido 
expresso a: Viswa Shanti Nikethana, B. 
R. Hills P. O. - Chamarajanagar 571 
313 - Karnataka - Índia. 

Anarchica - Colóquio de reflexão 
sobre a desigualdade sexual 

Organizado pelo Atelier de Création 
Libertaire, de Lyon, o Centro Studi Li-
bertari, de Milão. Temas: a)o sexo do 
domínio; b) o masculino, o feminino, 
o humano; c) o papel e o cromosso-
ma; d) anarquismo pós-feminista e 
anarco-feminismo. Lyon, França, 30 e 
31 de Outubro e 1 de Novembro, 1987. 

Centenário do Esperanto 

Também a língua internacional Es-
peranto celebrou em 1987 o seu cen-
tenário. Por iniciativa de um membro 
da Associação Portuguesa de Esperanto, 
foi inaugurado no Barreiro um monu-
mento de homenagem ao fundador Lá-
zaro Zamenhof. 

ifi Encontro Nacional de Sociologia 
Industrial, das Organizações e do 
Trabalho 

A APSIOT (Associação Portuguesa 
de Sociologia industrial, das Organiza- 

ções e do Trabalho) realizou em 2 e 3 
de Novembro o encontro em epígrafe, 
centrado na troca de experiências e 
análise sociológica dos problemas da 
mudança e da inovação nos campos do 
trabalho, das tecnologias, da organiza-
ção industrial e da administração, e 
dos seus reflexos sociais. 

Aguardamos, com interesse, a divul -
gação dos resultados e das conclusões 
dos trabalhos. 

Edições Sementeira 

A «Sementeira» acaba de editar o 
livro Democracia no Trabalho de Ha-
rold M. Wilson, traduzido por Pedro 
Rivera e Miguel Serras Pereira. 

No actual contexto em que dominam 
relações de trabalho hierarquizadas, em 
que a realização e a organização do tra-
balho se encontram dissociadas, em que 
o trabalho em si é muitas vezes penoso, 
alienante, desagradável e inibidor da 
criatividade, o autor analisa as hipóte-
ses de transformação das empresas em 
locais de realização das expectativas in-
dividuais através da participação e da 
democracia. 

O preço de capa é de 700$00 e, se 
não encontrar à venda, pode pedi-lo 
para a distribuidora AUDIL, em Lisboa. 

Más Línguas 

Dizem as más línguas que O Jornal 
viu as suas vendas subirem 10 % com 
a cobertura feita às circunstâncias da 
eleição da deputada do Partido Radical 
italiano Cicciolina. Depois do tema da 
ética, brilhantemente posto em prática 
na vida política portuguesa pelo PRD, 
será que há por aquelas bandas quem 
pense já numa forma de pomo-política 
capaz de fazer ruir a popularidade de 
Cavaco Silva? 
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LIBERTÁRIO 
PARA UM FIM DE SÉCULO 
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A liberdade é a nossa tradição. De todos os movimentos radicais 
de cariz libertário, e de toda a história do anarquismo mais explicita-
mente assumida, a conclusão que extraímos é a de que os seus valores 
permanecem actuais e o correspondente projecto em aberto. A auto-
nomia individual e o auto-governo colectivo poderão suscitar as maio-
res incertezas e os debates mais acesos no que se refere às formas e vias 
da sua instituição e desenvolvimento - mas para nós são valores pri-
meiros, pontos de referência insubstituíveis, e pensamos que continuam 
a conter potencialidades de resposta histórica aos desafios e impasses 
mortíferos deste fim de século. 

Ao mesmo tempo, a liberdade só se efectiva e cresce ao ser igual 
para todos e nas mais diversas esferas sociais. Sem igualdade, a liber-
dade pode ser fictícia, tal como sem liberdade a igualdade conduz à 
uniformidade e despersonalização. Nós não preferimos a liberdade à 
igualdade, ainda que a primeira seja o nosso princípio orientador. Que-
remos a igualdade como condição da liberdade e do seu desenvolvi-
mento, e vice-versa. Neste sentido, a defesa da liberdade de iniciativa, 
que defendemos, não pode ser entendida como a liberdade de impor aos 
outros uma condição de menor liberdade. De facto, liberdade e igual-
dade implicam-se de modo, por assim dizer, circular. Demonstram-no 
toda a história do século passado e do presente. 

Conhecendo os efeitos resultantes da burocratização e comple-
mentar corrupção das relações sociais nos países do ((socialismo real)), 
não podemos deixar, hoje, de defender a liberdade de trabalho, de ideo-
logia política e crença religiosa, e de iniciativa económica e social, 
mesmo nos chamados países do Terceiro Mundo e não ignorando que 
elas também podem permitir formas detestáveis de dominação e explo-
ração. O trabalho independente e associado, a participação dos traba-
lhadores nas organizações de trabalho e uma dimensão humana ade-
quada destas últimas são, contudo, orientações geralmente positivas 
para a criação de uma verdadeira economia social que, de resto, exigirá 
igualmente participação, oportunidades de escolha, associativismo e de-
mocraticidade do lado do consumo e em todas as esferas da actividade 
económica. 

Os anarquistas levantaram-se no passado reivindicando, antes de 
mais, o direito a serem eles próprios, mas julgando poderem contribuir 
para criar uma sociedade perfeita, sem opressões, sem estado, sem vio- 



lências. Um século mais tarde, nós consideramo-nos, em parte, seus her-
deiros, sobretudo o seu desejo utópico de libertação. O problema crucial 
é o de como o homem pode continuar livre nas nossas sociedades massi-
ficadas. A realidade é a desordem e o conflito. A sociedade ideal deve-
ria ser capaz de respeitar a desordem e de viver com o conflito, mas 
diminuindo-lhe as injustiças e os sofrimentos. 

A esta luz, o problema do indivíduo e da sociedade - termos irre-
dutíveis um ao outro e criadores de um tensão que é um dos mananciais 
mais fecundos de continuidade da história - coloca-se com uma clareza 
renovada. Não se trata de escolher entre um e outro. Deixou de haver 
lugar para uma certa inocência de actuação individual ou localizada, 
numa época em que tudo repousa sobre frágeis equilíbrios e interde-
pendências. As ((boas soluções)) para nós, terão também de o ser para 
todos os outros. Falar de uma sociedade livre só faz verdadeiramente 
sentido se afirmarmos ao mesmo tempo a autonomia e o direito à dife-
rença das singularidades individuais. 

O velho anarquismo apostou no operariado e na revolução. 
A nossa estratégia, hoje, quase à beira do século xxi, já não pode ser 
essa. Sabemos que não há agente privilegiado, a não ser conjuntural-
mente, de transformação radical. O projecto libertário de que somos 
herdeiros, e cuja invenção devemos ser capazes de continuar por conta 
e risco próprios, implica a participação activa e empenhada da imensa 
maioria dos seres humanos, a promoção de uma relação alternativa entre 
o indivíduo e a sociedade, entre o Homem e a Terra, entre a criação 
e as regras, entre o particular e o universal. 

Por outro lado, repudiamos o terrorismo e os meios de acção 
coercivos. A nossa escolha é a de nos colocarmos na esfera de acção 
social e não na imposição institucional do estado, é a de oferecermos 
as nossas ideias e reflexões aos indivíduos comuns e não a de nos insta-
larmos na manipulação mediática, afectiva e irracional. O que está em 
jogo na acção libertária não é, conforme uma fórmula clássica, chegar 
à anarquia hoje ou amanhã, mas caminhar hoje, amanhã e sempre 
em direcção à anarquia - entendida como um meio social onde os indi-
víduos pudessem dispor da máxima liberdade. 



Pensamos que uma perspectiva emancipadora poderá vir: 

Da grande força social da juventude e da riqueza proveniente 
da cada vez maior participação das mulheres em todas as 
esferas da vida social; 

- De uma transformação no acesso ao saber e à cultura, e no 
seu uso e desenvolvimento, de forma a que cada indivíduo 
possa beneficiar de uma autêntica liberdade interior e pes-
soal, e construir uma concepção do mundo que lhe seja 
própria; 

- Dos novos populismos que caracterizam os movimentos sociais 
do pós-industrialismo, dinamizados em volta de temas como 
a defesa da natureza, a extensão da democratização das estru-
ras sociais, o direito à existência e à expressão das minorias, 
o aparecimento de novas formas culturais, etc.; 

- Da emergência de uma nova consciência profissional - de exi-
gências de realização, autonomia e responsabilidade no tra-
balho - baseada num alicerce de conhecimento científico e 
tecnológico cada vez mais importante. 

A ((sociedade perfeita)) não existe, felizmente, dado que ela seria 
provavelmente a da opressão total para os indivíduos. Não acreditamos 
pois em qualquer tipo de ((sociedade anarquista)). Interessa-nos, isso 
sim, que o devir das sociedades actuais seja marcado, sempre mais, pelos 
valores da liberdade e da solidariedade e, nesse sentido, cada vez mais 
libertárias. É esse, hoje como ontem, o desafio que continuamos a 
propor. 

A IDEIA 
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