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Aos anarquistas são vulgarmente aventadas as mais 
cruéis vilezas: que são pobres ingénuos, que são nés-
cios conspirativos, que são perigosos arruaceiros, que 
são agentes provocadores, que são diletantes peque-
no-burgueses, que não possuem as ferramentas teóri-
cas para compreender a sofisticação do enquadramen-
to meta-narrativo do novo materialismo italiano en-
quanto modelo explicativo da trans-formação do tra-
balho imaterial numa sociedade pós-fordista, que não 
se prostram a orar ao SNS e que por isso são genocidas, 
que só fazem zurrada, que têm dificuldades em com-
preender a importância da higiene pessoal para ga-
rantir a sua própria salubridade. Em bom rigor, a mais 
verdadeira de todas elas não é nenhuma destas: às ve-
zes não faz mal aceitar que a carapuça serve, princi-
palmente quando se diz que os anarquistas são pouco 
criativos e que andam há décadas, geração após gera-
ção, zine após zine, a reciclar os mesmos bordões de 
linguagem. Talvez a metáfora mais usada e abusada é 
a de que as eleições democráticas são um circo, coisa 
aliás que parece um pouco obsoleta depois de se ob-
servar a paupérrima performance dos ilusionistas que 
marcaram presença no último certame. O mais acer-
tado será provavelmente considerar que estamos pe-
rante um novo tipo de entretenimento político que se 
adaptou rapidamente à nossa condição de alienados à 
frente de um ecrã, o que por um lado nos permitiu as-
sistir em directo à transformação do espectáculo elei-
toral em talent show. 

Desenganem-se aqueles que poderão pensar que 
a responsabilidade desta «alteração de paradigma», 
como lhe chamam os teólogos do empreendedoris-
mo, se deveu exclusivamente às televisões. Aqui já sa-
bemos o que a casa gasta e a sua acção idiotizadora 
é tão evidente que não merece qualquer reparo parti-
cular, pelo menos por agora. Hoje, a televisão compe-
te, por exemplo, também com a gritaria das redes so-
ciais. Daqui brotou uma casta de parasitas egocêntri-
cos que vagueiam em redor da actualidade para se au-
to-promoverem ou simplesmente «fazerem pela vida». 
Convencionou chamar-lhes de influenciadores, deno-
minação que carrega um lastro tão claro quanto peri-
goso, se pensarmos que exercer influência é uma das 
mais perversas formas de exercer dominação sobre os 
outros, precisamente porque é um tipo de poder que se 
infiltra de forma insidiosa e invisível. Apesar de não ser 
totalmente equivalente, a influência é um tipo de ma-
nipulação da vontade do outro por parte de uma auto-
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ridade institucional ou extra-institucional. No caso das 
redes sociais, muitas vezes é deste último aspecto que 
se trata, quando verificamos que os influenciadores se 
transformam em ditadores de comportamentos e es-
tilos de vida, agindo como derradeiros impositores de 
uma determinada forma e estilo de pensar, muitas vezes 
pouco mais desenvolvido do que o de uma amiba: talvez 
não seja exagerado afirmar que os influenciadores são 
colaboracionistas activos nesta nova economia libidinal 
do tardo-capitalismo, servindo gratuitamente o neo-li-
beralismo na uniformização da forma de consumir de 
cada um dos seus seguidores. A importação da termi-
nologia que conhecíamos das seitas religiosas é o signo 
de uma crescente moralização da política, que acompa-
nha, também, os já conhecidos processos de mercanti-
lização e infantilização da mesma. 

Agora que se tornou trendy que cada um agite os bra-
ços e grite bem alto que se é muito patriota e protector 
da portugalidade, por um lado, ou, por outro, um por-
ta-voz dos direitos das minorias, não surpreende que 
possamos assistir à regressão do discurso político até se 
transformar em nada mais, nada menos, que uma teo-
logia provinciana. Tal como no catolicismo, as técnicas 
de persuasão baseiam-se no hiper-moralismo e virtue 
signalling (sinalização da virtude de si próprio) a rodos, 
enquanto convertem uma reivindicação legítima e ne-
cessária (falo aqui da importância de colocar no debate 
público as questões de género ou raciais, por exemplo) 
em mera mercadoria transaccionável no grande mer-
cado do espectáculo mediático, esvaziando-a de todo 
o seu potencial político e transformador. Nada disto 
é do domínio do altruísmo activista; ao invés, trata-se 
simplesmente de obter lucro com os outros, nem que 
seja simbolicamente (já sabemos que alcançar o estatu-
to de celebridade é suficiente para encher a barriga ao 
comum medíocre). Com este novo mercado da influên-
cia, confrontamo-nos com uma das mais aprimoradas 
formas de exploração neo-liberal, sob o disfarce de mi-
litantismo: apropriação de uma causa nobre e utiliza-
ção do corpo vulnerável do outro como mera ferramen-
ta para ir escalando na grande montanha do mercado 
laboral tardo-capitalista.

Nada disto é propriamente relevante, mas representa 
esta propensão contemporânea para falar no lugar do 
outro. Agora que o espectáculo encontrou uma gaveta 
para as questões raciais e de género, bem arrumadinhas 
e prontas a serem vendidas como blockbusters, bestsel-
lers, podcasts, é muito difícil olhar em volta e não en-

contrar todas as semanas um qualquer incauto, sen-
tadinho no sofá, muito bem comportado, a rapinar a 
subjectividade do outro para benefício próprio. Tudo 
isto revela quão perverso é o sistema de representação 
política. E não se trata apenas da representação polí-
tica como é formalmente entendida, dentro de parla-
mentos e assembleias, mas da própria representação 
enquanto acto de fala em lugar de um outro. Revela, 
isso sim, que a representação política se tem desloca-
do gradualmente das instituições formais para um es-
paço sem mediação nas redes sociais, que servem, não 
raras vezes, como forma de publicitação do orador. Há 
150 anos, já muitos afirmavam que a emancipação dos 
trabalhadores seria obra dos trabalhadores ou não se-
ria (a frase é atribuída a Marx, mas também ressoou 
sempre nos círculos anarquistas ligados à Primeira 
Internacional), precisamente para eliminar a possibili-

Rateia-me, irmão.
Russo
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dade de que algum mediador se servisse da causa labo-
ral para proveito próprio, como tendia a acontecer com 
os sociais-democratas alemães, e sem benefício algum 
para aqueles que dizia representar. Hoje, com as lutas 
raciais e de género, torna-se necessário que sejam as e 
os invisíveis e vulneráveis a tomar a voz, sob pena do 
adiar os seus projectos emancipatórios em troca de re-
formas que mais não são que vitórias de pirro. Deixar 
estas lutas nas mãos destes heróis mediáticos é cola-
borar com a futilização das lutas radicais anti-domina-
ção. Nada mais ingénuo que pedir ao privilegiado um 
reconhecimento das dores que não são nem nunca se-
rão as suas.

Há, porém, um outro elemento bastante peculiar 
desta nova forma de fazer política, que se relaciona 
com o problema da quantificação do mundo, do qual 
já temos vindo a falar em outros números de A Batalha. 
A acumulação de gratificações instantâneas e os seus 
perigosos efeitos fisiológicos a curto-prazo (os dispa-
ros de dopamina com cada like recebido e a relação 
que se estabelece com o aumento das neuroses con-
temporâneas, principalmente da solidão e da ansieda-
de) são apenas uma face desta nova política emocio-
nal, na qual há uma atracção pelo estabelecimento de 
séquitos, quais caciques a guiar os campónios para as 
mesas de voto. Do outro lado da moeda podemos en-
contrar o fascínio pela avaliação, que se antes estava 
meramente encerrada nas escolas ou nos empregos, 
agora parece estender-se até às componentes mais in-
significantes da vida (lembram-se das agências de ra-
ting?). Um acontecimento particularmente esclarece-
dor ocorreu durante os debates das últimas eleições 
presidenciais. Os jornais, como sabemos, há muito que 
se vergaram à hierarquização e regulação do consumo, 
principalmente no que diz respeito à crítica cultural, 
atribuindo estrelas e cometas a livros, discos ou filmes, 
numa tentativa de esvaziar a sua complexidade e faci-
litar o trabalho aos públicos que frequentam as gran-
des cadeias de distribuição. O crítico como autorida-
de, como avaliador, é também um facilitador dos mer-
cados, mais uma peça na perversa cadeia de transfor-
mação de sujeitos em consumidores acríticos. No en-
tanto, decidiu-se pisar ainda mais o acelerador e criar 
um novo tipo de crítica, desta vez para acontecimen-
tos que nem a espectacularidade podem reclamar. O 
semanário Expresso decidiu congregar uma equipa de 
avaliadores de debates, convocando os seus cronistas 
habituais para desempenhar importante tarefa. Após o 
final de cada debate, cada um pontuava de 0 a 10, com 
casas decimais inclusas, cada um dos interlocutores, 
juntando um ou dois parágrafos sobre o «desempe-
nho». Aos editores, se ainda os há, restava fazer a mé-
dia para dizer se os candidatos estariam ou não apro-
vados. O «jornal» Observador achou uma ideia tão boa 
que decidiu replicar o modelo no seu site. A pergunta a 
fazer é de que forma se pode explicar este fascínio con-
temporâneo por construir criaturas que são, ao mesmo 
tempo, avaliadores e avaliados?

Em 2013, a psicanalista francesa Bénédicte Vidaillet as-
sinou um livro intitulado Évaluez-moi ! (Seuil), na qual 
mostra que a sociedade contemporânea está marca-
da por um desejo (mais uma vez a economia libidinal a 
emergir sem freios) de avaliar. Isto origina um aparato em 
que todos participam activamente e que todos promo-

vem. Estas práticas avaliativas são, inegavelmente, o pro-
duto do discurso meritocrático neo-liberal, que diz que 
cada indivíduo se deve «superar», «melhorar-se» e «ir mais 
longe» até alcançar a miragem da excelência. Vidaillet 
adianta ainda que qualquer trabalho colectivo é torna-
do impossível por este idiolecto, pois o ensimesmamento 
impede um reconhecimento do outro, que é visto de for-
ma meramente instrumental: o outro torna-se, apenas e 
só, num suporte de comparação a ser utilizado para que 
cada um se possa destacar do resto da maralha. Se regres-
sarmos às redes sociais, o problema é ainda mais perver-
so. Neste caso, a avaliação não pode permanecer secreta. 
Deve, pelo contrário, ser completamente visível a todos, 
«transparente», para que o olhar sobre o outro estabeleça 
uma «relação de voyeurismo e controlo». Para todos os in-
fluenciadores, porém, o que talvez esteja também em cau-
sa é uma procura pela segurança garantida pelo reconhe-
cimento. O problema é que se origina um paradoxo difí-
cil de quebrar: se para alcançar a segurança providenciada 
pelo reconhecimento é necessário ser avaliado, também 
é verdade que a avaliação constante e sistemática origina 
mais incerteza e insegurança. É esta aporia que permite a 
conservação e intensificação do sistema, um tipo de cons-
tante «fuga para a frente», em que só existem duas escapa-
tórias possíveis: desligar o smartphone, por um lado, ou fa-
zer só mais um post em cima de outro, deixar-se capturar 
pela rede e colaborar na tagarelice e na gritaria do dia-a-
-dia, ao mesmo tempo que o avatar digital vai absorvendo 
o utilizador humano, até lhe esmagar toda a subjectivida-
de. Outra das hipóteses levantadas por Vidaillet é a de que 
este regime de avaliação permanente é tão bem-sucedido 
porque existe a promessa de que cada avaliador se torne 
ele próprio o avaliado. O paralelismo com a política actual 
é fácil de fazer, se nos lembrarmos de que Marcelo Sousa 
foi durante largos anos o avaliador de serviço ao domingo 
à noite, até ser eleito como avaliado-mor em 2016. E todos 
sabemos, também, que uma das características do estado 
actual do jornalismo é a de produzir cronistas-celebrida-
des, omnipresentes no estaço público, omniscientes sobre 
qualquer tema da actualidade, pairando sempre a sensa-
ção de que há outras ambições mais ou menos silencio-
sas. Não é surpreendente que nesse elenco se encontrasse, 
por exemplo, Daniel Oliveira, que só não ascendeu a esse 
posto por absoluta inabilidade política e falta de engenho.

Não interessa falar de quem levou o cabaz (foi Marcelo) 
ou de quem chumbou (foi Ventura). O Expresso é, em 
igual medida, tão conservador como progressista. É ape-
nas uma papa indistinta, que há uns anos pugnava por 
«fazer opinião» (um dos ditos mais abjectos e reveladores 
do que está em causa) e que agora promove o bom-senso 
da moderação ao centro, atacando não só Ventura, como 
também as margens do outro lado, como Marisa Matias 
ou João Ferreira. Ao candidato de Rans não foi concedi-
da qualquer nota por não ter alcançado ainda o capital 
simbólico necessário para poder ser avaliado. A idolatria 
da sensatez é, também ela, uma forma de ostentar as vir-
tudes cardeais (à cabeça, a temperança e a prudência). 
Por isso, e apesar de parecer distante das redes sociais, é 
um repositório da mesma forma de pensar o que são as 
possibilidades da política. Não há qualquer equívoco: no 
Expresso, como noutros, não reside qualquer neutralida-
de. Tal como a dos influenciadores, a sua ideologia polí-
tica é a da moralização, que é como quem diz que a sua 
ideologia política é, afinal, a do poder.

Duas Cartas da Rússia

Publicado originalmente no site CrimethInc.

SOBRE 
OS PROTESTOS 
DE 23 DE 
JANEIRO

Recebemos relatos de anarquistas 
na Rússia descrevendo a situação 
local durante os protestos de 23 de 
Janeiro, quando dezenas de milha-
res por todo o país – expressando 
uma raiva mais subterrânea – mar-
charam em resposta à prisão do 
líder de oposição Aleksei Navalny. 
Era a nossa esperança que, mais 
tarde ou mais cedo, a agitação na 
Bielorrússia pudesse transbordar 
para a Rússia – esta é certamente 
a melhor esperança que podem 
ter os rebeldes na Bielorússia e em 
toda a esfera de influência russa, 
tal como todos aqueles que sofrem 
sob Putin. Publicamos isto com 
o interesse de fomentar perspec-
tivas internacionais entre todos 
aqueles que têm que viver com 
as consequências do capitalismo 
e do poder estatal. Que toda a 
revolta se aprofunde e se alastre.

CARTA I

Hoje, 23 de Janeiro, acendeu-se uma faísca na Federação 
Russa. De Moscovo a Ulan-Ude, dezenas de milhares 
chegaram às ruas para protestar contra Putin, a corrup-
ção e a repressão. À primeira vista, estas manifestações 
parecem-se com os mesmos protestos que surgem sem-
pre que um candidato proeminente da oposição é seve-
ramente reprimido. Mas nós, que estamos em campo, 
sentimos que algo mudou.

A atitude passiva que caracteriza habitualmente este 
tipo de manifestações foi abandonada. As pessoas com-
batem a polícia. Do mesmo modo, as manifestações já 
não se dão apenas nos sítios do costume, nem são feitas 
pelas mesmas pessoas politicamente activas das classes 
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CARTA II

Dezenas de milhares de pessoas protestaram pela Rússia fora numa das maiores ma-
nifestações da década passada contra o governo de Vladimir Putin. Mais de 3000 foram 
detidas.

Estas manifestações foram significantemente diferentes daquelas que ocorreram em 
Moscovo e São Petersburgo ao longo dos últimos dez anos. Neste caso, gente de todas 
as principais cidades da Rússia saiu para a rua, incluindo em Yakutsk, onde a tempe-
ratura era de -52 graus centígrados. A segunda diferença importante é que as pessoas 
não tiveram medo de entrar em conflito aberto com a polícia: batalhas com a polícia 
de choque, bloqueamento das maiores ruas, destruição de carros da polícia e até uma 
avalanche de bolas de neve atiradas à polícia. Tudo isto já acontecera, de tempos em 
tempos, mas nunca em tal escala. A agenda política oficial dos protestos é a libertação 
do líder de oposição e investigador independente anti-corrupção Alexei Navalny, que 
há uma semana foi preso ao voltar da Alemanha, onde recebeu tratamento após ter 
sido envenenado pelo FSB [serviços de segurança russos]. Depois da prisão de Alexei, 
a sua Fundação Anti-Corrupção lançou um vídeo de investigação com duas horas de 
duração que obteve 74 milhões de visualizações em menos de uma semana. Falava da 
carreira corrupta de Putin, que começara durante os anos 90, e de uma das suas novas 
casas: o maior palácio na Rússia (39 vezes o tamanho do Mónaco), construído para si 
pelos oligarcas. O luxo inacreditável do palácio enraiveceu os russos que vivem numa 
situação económica que se tem vindo a deteriorar constantemente e que já não con-
fiam na propaganda estatal que, nos últimos anos, já superou os piores exemplos da 
propaganda soviética. Apesar das visões políticas controversas de Navalny (flutuando 
entre populismo de direita e de esquerda), muitos saíram à rua apesar de não parti-
lharem inteiramente essas visões, mas compreendendo, ainda assim, a importância da 
união e da oposição contra o governo corrupto russo controlado por Putin e pelo seu 
pequeno círculo, de quem fez a gente mais rica da Rússia e do mundo ao transferir-lhes 
o controlo das maiores empresas russas de petróleo e gás.

As pessoas vêm manifestar-se contra a corrupção, a pobreza e as formas mais repul-
sivas de capitalismo de Estado. Também cresce o ódio à polícia e aos serviços de segu-
rança que impõem esta ordem.

Muitos anarquistas participaram nestes protestos, apesar de grande parte estar hesi-
tante face às divergências com as visões do político (que, apesar de tudo, apoiou, nos 
seus discursos, os anarquistas e anti-fascistas que foram para trás das grades nos anos 
recentes de repressão). Esperançosamente, os anarquistas tomarão proveito da situ-
ação actual e interagirão com várias forças da sociedade para deitar abaixo o regime 
e sair da estagnação em que se encontra o movimento. Pode-se olhar para a valiosa 
experiência na Ucrânia, onde grupos de extrema-direita se aproveitaram das acções de 
protesto do povo para garantir o seu poder no país pós-revolucionário.

Os anarquistas podem ajudar as pessoas que se encontram pela primeira vez em ac-
ções de rua, a ser mais eficientes e a estar mais seguras, a confrontar a polícia, a criar 
estruturas horizontais para ajudar aqueles que estão presos e que sofrem a repressão 
estatal, bem como a planear acções futuras.

A experiência de Outono na Bielorrússia mostra que tal ajuda é extremamente eficaz. 
Disponibilizar informação (sem clichés ideológicos datados) pode levar à politização 
da sociedade e à elaboração de objectivos claros nos protestos. 

A situação na Rússia não afecta apenas o país ou os pa-
íses pós-soviéticos vizinhos. O regime de Putin apoia 
muitos movimentos políticos de direita na Europa e 
cria zonas de conflito militar por toda a parte; os seus 
grupos paramilitares têm operações em vários países, 
da Ucrânia à República Centro-Africana. O assassina-
to de líderes da oposição ou meros inimigos pessoais 
ocorre regularmente em vários países. É importante 
estar pronto para os protestos vindouros e para a sub-
sequente repressão que se lhes seguirá. 

Contudo, os eventos de hoje mostram que, para mudar o seu futuro, as pessoas estão 
prontas para ir até ao fim!

superiores. Soubemos de histórias da cidade de Tchita onde a polícia foi derrotada. Em 
Perm, uma multidão aplaude depois de ouvir anarquistas falar sobre rebelião, activida-
de auto-organizada e solidariedade face à repressão. Em Irkutsk, as pessoas recebem 
calorosamente os anarquistas e as suas palavras. Enquanto num lugar se bloqueiam 
carros da polícia, noutro resgatam-se manifestantes detidos. Numa rua, um homem 
deita abaixo um polícia, noutra, as pessoas exclamam «Liberdade! Liberdade!», enquan-
to uma mulher enfrenta o cacetete da mão do polícia. Para lá do crescente interesse em 
ideias anarquistas, o que por si só é certamente empolgante, há um potencial anárquico 
extraordinário na revolta, apesar de humilde, que aqui se deu hoje.

Uma empolgante táctica emergente tem sido atacar a polícia com bolas de neve, 
fomentando a confiança e mantendo a tensão numa escalada na qual as pessoas se 
sentem confortáveis. Se o objectivo de uma insurreição é humilhar as autoridades e 
levar os partisans à acção, esta é certamente uma maneira de o cumprir. Num vídeo 
que anda a circular no Telegram, vê-se um ataque de bolas de neve a um veículo de 
matrícula estatal [alegadamente, um veículo possivelmente associado ao FSB, o odiado 
Serviço de Segurança Federal da Federação Russa]. Ao mesmo tempo que se vê a revolta 
crescer através destas tácticas, adensa-se a repressão.

O Estado admitiu ter feito 3000 detenções. Surgiram vídeos que mostram espanca-
mentos policiais brutais. Vigilantes para-estatais em grande número. Indubitavelmente, 
seguir-se-á mais repressão; o Estado russo tem grandes recursos repressivos. Contudo, 
como todos os estados, necessita de um certo nível de complacência por parte do povo 
se quiser ser bem sucedido na repressão das multidões de rua e dos movimentos em 
geral. Os polícias conseguiram, em inúmeras instâncias, cumprir a sua habitual rotina 
de coerção e detenção, mas as pessoas também responderam, resgatando da polícia os 
seus camaradas e até, em certos sítios, correndo inteiramente com a polícia.

Muitos daqui viram a Bielorrússia como um exemplo onde a repressão e a violên-
cia policial não conseguiram forçar os rebeldes a recuar. Cânticos e mensagens de 
solidariedade com essa luta circulam entre os vários ajuntamentos do momento. 
Isto enche-nos de alegria – não porque há duas nacionalidades a saudar-se mutu-
amente, mas porque as lutas estão a atravessar as suas fronteiras nacionais. Cada 
brecha feita pela onda de insurreição é distinta, todos temos contextos diferentes, 
mas é possível encontrar-se uma causa comum, ressonância e inspiração. Há res-
sonâncias com os que na Bielorrússia marcham contra um oligarca cujo aperto 
aparenta estar a ceder, com aqueles que se defendem da polícia e, sobretudo, com 
aqueles que conseguem, por vezes, adiantar-se aos políticos, cujo passado repressor 
fora um dos catalisadores da revolta. 

Talvez devamos mencionar que não tecemos quaisquer louvores a Navalny, o político 
cuja detenção parece ter activado esta onda de revolta. Navalny é um político ultra-
-nacionalista oportunista e intolerante que se pinta de populista, com uma narrativa 
política anti-corrupção que apenas geraria mais uma levada de oligarcas e perpetuaria 
atitudes opressivas de modo ainda mais pernicioso. Nem ele é o político da oposição 
mais popular, nem o seu partido é o mais popular.

Hoje, vimos tácticas e desejo de lutar espalharem-se quase imediatamente para lá de 
diferenças territoriais e comunais. Esperamos que os tópicos dos protestos se generali-
zem, tal como os protestos em si, mas isto é um ponto de partida tão bom como outro 
qualquer para dar o próximo salto. Os momentos que se seguem são cruciais. Como po-
demos agir coesivamente, efectivamente e decisivamente sem estruturas de comando 
militarizadas e sem depender da liderança da Fundação Anti-Corrupção (FBK)? Como 
podemos operar sem provocar demasiada repressão sobre as nossas distintas organiza-
ções e grupos de amigos? Ainda temos muitas questões, mas também conseguimos ver 
que muito daquilo de que precisamos já está aqui.

Lançámos esta missiva na esperança de chegar a alguns amigos americanos cujo 
Verão de luta contra a polícia foi uma inspiração para alguns de nós. Na Rússia há um 
ditado, «as cabras estão a comer os lobos», enquanto os americanos dirão «os porcos 
estão a voar». Na Rússia, polícias corruptos são chamados de lobisomens e nos EUA 
os polícias são vistos como porcos. Assim, em espírito de solidariedade, que as cabras 
devorem os lobos e que dêmos asas aos porcos.

Onde há miséria, há resistência.
Coragem e astúcia!
Não por Navalny, mas pelo povo!

PS – Saudações rebeldes àqueles que lutam nas ruas da Tunísia! Abaixo o estado 
policial!
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Nos últimos tempos voltou a animar-se a discussão so-
bre a eutanásia entre este povo de suicidas, como lhe 
chamou Miguel de Unamuno1, devido à apresentação de 
diversos projectos de lei no Parlamento e à aprovação de 
uma lei sobre o tema. De um lado, a direita portuguesa 
cínica e hipócrita, acolitada por inúmeros pastores das 
diversas religiões, que gritam com uma aparente convic-
ção «que a vida é sagrada e inviolável». Ao lado, meio en-
vergonhado, fica um PCP sempre conservador, que tam-
bém já se opôs no passado, como sabem os que não nas-
ceram ontem, às reivindicações feministas e homossexu-
ais que se começaram a manifestar após o 25 de Abril2. 
Do outro lado, a social-democracia e liberais, do PS ao 
BE e LIVRE, que querem aprovar uma lei manhosa que 
permite ao Estado autorizar, em último caso, nas situa-
ções terminais em que haja uma incontrolável dor física, 
a eutanásia e o suicídio assistido.

Nestes dois campos predomina o cinismo e a hi-
pocrisia. Do lado dos conservadores oculta-se que 
as diversas religiões mataram e mandaram para 
a morte um sem número de pessoas nas guer-
ras religiosas, nas Inquisições, na expansão 
da fé, abençoaram os exércitos, aceitaram 
a pena de morte e não recusaram a le-
gítima defesa como causa de exclusão 
da responsabilidade por homicídio. Ou 
seja, para todos estes conservadores e 
crentes a «vida é inviolável», com inú-
meras excepções contempladas nos có-
digos penais, nos seus livros sagrados e 
nas suas rebuscadas teologias3.

Para a esquerda manhosa que gosta 
de usar estas causas para encobrir as 
suas políticas sociais e económicas con-
tra a maioria da população, é bom apro-
var leis vistas como progressistas mas 
que roçam a inutilidade, porque afron-
tar as classes dominantes, o conserva-
dorismo e, principalmente, as religiões 
é coisa que esta esquerda pós-moderna 
não está disponível para fazer. Pelo 
contrário, políticos, partidos e co-
mentadores de esquerda esme-
ram-se em elogiar a seriedade 
do debate, o respeito pelo ad-
versário, reconhecer a elevação 
dos argumentos morais e re-
ligiosos dos opositores, sendo 
incapazes de usar os mais sim-

ples argumentos racionais e históricos, desmontando o 
cinismo e a hipocrisia que dominam todo o debate.

Na minha vida, tive conhecimento de muitos suicídios, 
normalmente de pessoas jovens, uns por amor, outros por 
desespero ou falta de sentido para a vida, alguns na busca 
de um viver sem limites. Mas foram dois casos de compa-
nheiros próximos os que mais me tocaram.

– D, um velho trabalhador comunista libertário já no fim 
de uma vida agitada, preocupado com a possibilidade de 
perda da sua autonomia e lucidez, um dia fez-me um pe-
dido, que não me surpreendeu: que lhe conseguisse uma 
arma. Seria a sua garantia de poder escolher a forma de mor-
rer quando assim o entendesse. Por amizade e respeito não 
lhe podia negar o pedido. Um dia, a filha descobriu a arma 
e, conhecendo bem o carácter do pai, fez desaparecer a pis-
tola. Passado algum tempo, esse meu amigo suicidou-se 
ao atirar-se da janela do apartamento onde vivia com ela.

– K, um conhecido activista radical do movimento estu-
dantil de Coimbra, dos anos 1970, sofreu um trágico aci-
dente de automóvel umas décadas após se ter formado em 
medicina. Tendo ficado tetraplégico pediu aos seus com-
panheiros médicos que o foram visitar que o ajudassem a 
morrer. Os seus amigos assim o fizeram.

Estes meus dois amigos, mesmo com esta nova lei aprova-
da, não teriam direito à eutanásia. O seu único caminho 
continuaria a ser fazer o que fizeram.

A eutanásia 
num povo 
de suicidas

1. Portugal. Povo de Suicidas. Miguel de Unamuno, 
Lisboa, Letra Livre, 2012.

2. É preciso não esquecer que na União Soviética, 
após os anos 1930, a legislação retomou os 

princípios conservadores, no que se 
refere a casamento, aborto, homos-
sexualidade etc. Época em que o sui-
cídio se tornou o principal instrumen-

to de libertação para os dissidentes.

3. Simultaneamente, cristãos, judeus 
e muçulmanos repudiavam o suicídio, 
aplicando a excomunhão e a recusa 

do enterro religioso, considerando-o 
um crime, por isso mesmo previsto nos 

códigos penais de muitos Estados. Isso 
sucedeu na Inglaterra e em diversos es-

tados dos EUA, por exemplo, até aos 
anos 1960.

4. As taxas de suicídio mais 
elevadas em Portugal são na 

região sul – Alentejo e Algarve –, 
tendo havido um forte crescimen-

to a partir de 2007. A OMS considera 
que para cada suicídio que resulta em 

morte há 20 tentativas.

In memoriam de Antero de Quental, José Fontana, 
Eduardo Guerra Carneiro e dos meus amigos K. e D.

M. Ricardo de Sousa
ILUSTRAÇÃO_ ANDRÉ COELHO

O que está em causa em toda esta discussão da euta-
násia é a liberdade e a autodeterminação das pessoas e 
os limites que o Estado pretende impor aos cidadãos, até 
na escolha da sua morte. O mesmo Estado que se roga o 
direito de enviar os seus cidadãos para guerras, onde se 
morre e mata legalmente, ou justifica os homicídios po-
liciais com base em valores fundamentais, como ordem 
pública e defesa da propriedade... 

Os valores religiosos e os princípios morais podem guiar 
a vida pessoal de cada um, isso não discuto, cada um que 
use a sua liberdade como entender. O que não se pode 
aceitar é que o Estado, dito laico, use argumentos religio-
sos para impedir a liberdade e autonomia das pessoas.

Cada ser humano adulto, com capacidade de autode-
terminação, deve poder escolher a forma e o momento da 
sua morte, assunto que não deve sequer ser regulado de 
forma administrativa e entregue a decisão à boa vontade 
de uma categoria profissional. Trata-se tão só de despena-
lizar a ajuda ao suicídio por terceiros, desde que se mani-
feste a vontade de forma livre e clara.

Evidentemente que as religiões e o Estado não poderão 
impedir a maioria dos suicídios. Ao que dizem as estatís-
ticas imperfeitas, houve pelo menos 1500 no último ano 
em Portugal4, porque as pessoas livremente continuarão 
a fazer uso da sua autonomia existencial, independente-
mente das leis, embora possam dificultar o acesso a uma 
morte suave àqueles que se encontram em situações limi-
tes e mais frágeis, pois dependem de terceiros para reali-
zar a sua vontade.

Esta lei, que na aparência parece a muitos um avanço 
civilizacional, é tão só mais uma lei, hipócrita e cínica, 
com uma regulamentação altamente burocrática e que 
pretende limitar a liberdade dos cidadãos, como todas as 
que costumam sair do parlamento. 

A defesa incondicional da liberdade e da autodeter-
minação das pessoas contra o Estado é o que irá sepa-
rar sempre os libertários dos políticos de esquerda, mes-
mo quando aparentam estar cheios de boas intenções. 

Mas, como diz o povo, de boas intenções está o infer-
no cheio. E, neste caso, são eles que querem manter 

as pessoas vivas à força, mesmo quando a vida se 
tornou um inferno.
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Ihor Homenyuk é o nome civil de um cidadão ucraniano 
que foi alegadamente torturado e assassinado por três 
inspectores do SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 
na noite de 11 de Março de 2020, no Aeroporto da 
Portela, em Lisboa. Submergido pela monocultura medi-
ática e cognitiva da pandemia, o caso foi relançado e, 
meses mais tarde, gerou ampla indignação pública, a 
directora do SEF demitiu-se, ministros viram-se acos-
sados, prometeram-se acções para a reforma do SEF, 
«que já tardava». Todos e todas se uniram na condena-
ção unânime e veemente do acto bárbaro – um homem 
manietado, indefeso, morto prolongadamente à pancada 
por pessoas investidas de autoridade do Estado, com a 
aparente conivência ou indiferença de vários seguranças, 
tudo coroado com o encobrimento e a falsificação. Os 
três inspectores do SEF foram acusados pelo Ministério 
Público de homicídio qualificado e estão, à data do fecho 
da edição deste número de A Batalha, em julgamento.

Dir-se-á: a sociedade civil reagiu, a opinião pública 
reagiu, o aparelho de Estado reagiu. Perante o horror de 
uma morte assim, uma morte tão «não deveria ter acon-
tecido», há que contrabalançar com os instrumentos ao 
dispor: a indignação, os justos procedimentos legais e as 
promessas de melhoria. E assim ficamos. Afinal, o que 
sobra dizer ou fazer? Que mais querem os iludidos da 
utopia? Os responsáveis serão punidos e faremos com que 
nunca mais aconteça uma coisa assim.

Sim, sim, de facto, efectivamente. Perante um caso que 
põe a nu, como um súbito feixe de luz total, a necessá-
ria iniquidade do modo como um Estado age nas suas 
bordas, nas suas zonas cegas, dizimando o corpo ameaça-
dor do Estrangeiro como uma libação a si próprio; perante 
um exemplo que sozinho ilustra com clareza a perversi-
dade de se atribuir direitos que se fundam na negação da 
dignidade do Outro (lembremo-nos de um conto publi-
cado há uns anos neste jornal, «Aqueles que se afastam 
de Omelas»); perante uma hipótese de recomeçarmos 
a pensar como abolir a maquinaria de morte que nos 
circunda, e nisso, quem sabe, prestarmos a única home-
nagem possível à memória de Ihor – perante tudo isto, de 
facto, efectivamente, nada há a fazer senão indignarmo-
-nos e apelarmos aos tribunais. 

Ficamos assim. Sobra um cadáver e um nome: Ihor 
Homenyuk, que nos está, a todos, sem dúvida muito grato.

António da Cruz
ILUSTRAÇÃO: MATTIAS ELFTORP

Ihor: 
um nome
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«No tempo do Samora, 
esse gajo iria ter 
de justificar as balas».

A indignação, no banco da frente, roçava o enerva-
mento. Tudo pelo facto de o gajo ter falhado os tiros, 
àquela distância. Por esses tempos, eu estava a trabalhar 
«no mato», num bairro de reassentamento das vítimas 
das cheias de 2000, que engoliram aquilo que as catás-
trofes mais costumam engolir – as vidas dos pobres. Uns 
dias de chuva deixam a nu a democracia podre em que 
vive esta sociedade em degraus, porque a chuva afoga 
apenas os degraus de baixo. Bairros de lata (hoje não se 
usa este termo, para não «ofender susceptibilidades») to-
talmente destruídos, acessos cortados, condições de sa-
lubridade (se as havia) esvaem-se pelo ralo do mundo, e 
os que vivem lá perto são os primeiros a escoar. Depois, 
quase como por milagre, chega um dos sentimentos 
mais nojentos que a civilização produziu: a caridade. 
Os programas proteccionistas, com acções reguladoras 
e saneadoras, que mais não são do que uma forma de 
neo-colonialismo cultural de cerne moralista; toda uma 
miríade de estratégias de controlo paternalista e des-
pótico baseadas em «dádivas armadilhadas», que tanto 
têm de oferenda inconsequente (leia-se, por vezes, con-
traproducente) como de mecanismo de sedução, criação 
de ascendentes e controlo duradouro. Quem dá, compra 
a paz de consciência, a gabarolice (mais ou menos dis-
simulada) de estar a «ajudar», ou mesmo a entrada no 
«paraíso». Quem recebe aproveita as migalhas sem mui-
tas vezes perceber que isso lhe nega o direito de fazer o 
seu próprio pão.

Excepções também há, claro. Poucas, em proporcio-
nalidade; muitas, no seu vigor e importância. Tenho a 
sorte – e a sorte dá um trabalho do caraças – de trabalhar 
em projectos destes, que valem a pena e fazem a dife-
rença, desde há 15 anos. Não direi de mim muito mais 
do que isto: como qualquer jovem urbano da sociedade 
ocidental contemporânea, sofri a lavagem cerebral que 
nos instiga a escalar a montanha. Mas, por alguma razão 
(que me confere o verdadeiro estatuto de privilegiado), 
entendi que precisava de a descer, para a compreender, e 
ser actor, em vez de público. Estudei durante 21 anos, até 
ser umas coisas a mais do que arquitecto, e hoje trabalho 
nas obras. Não, não se trata daquela sórdida história de 
licenciados com empregos desqualificados. Trata-se da 
sublimação do meu mister, por inevitabilidade intelec-
tual e moral.

Da minha experiência académica, trouxe sobretudo 
dois axiomas. O primeiro, surripiado de um graffiti na fa-
culdade de Milão, onde estudei: «cuore, cazzo, cervello» 
– o power trio da acção criativa, do acto intervencionista, 
de toda a intenção que não nasça apenas para ser «bo-
nitinho e confortável»; o impulso tripartido numa semi-

nal emoção [cuore = coração] que se liberta e jorra por 
arrojo [cazzo = tomates (em tradução que me parece mais 
objectiva)] e que se desenvolve e plasma pela razão [cer-
vello = cérebro (mente)]. O segundo axioma, de um grupo 
de rebeldes visionários franco-belgas que, nos anos 70, re-
volucionaram a arquitectura com um livro – Construire en 
terre, editado na colecção Anarchitecture – que se tornou 
seminal do «renascimento» da construção com terra na 
actualidade. Esse grupo de «dissidentes» criou o CRAterre, 
associação francesa que inicialmente se dedicava à cons-
trução com terra crua e actualmente se dedica pelo me-
nos tanto ou mais do que isso a projectos de valorização 
e validação de culturas construtivas locais – esse podero-
so manancial de recursos que um grupo/comunidade tem 
para fazer face aos desafios de ocupar um dado território 
num dado contexto. Faço parte desse grupo de «poetas da 
lama» há vinte anos, e data da minha chegada ali o segun-
do axioma: desobedecer.

Assim me encontrei a fazer a única coisa que me parecia 
fazer sentido: construir com as pessoas. Estar com elas no 
seu meio, a sentir e entender a sua realidade, para poder 
reflectir com elas sobre as formas de melhorar o cenário 
morfológico das suas vida, com as suas mãos, com os seus 
meios, com os seus recursos, sem dependências externas 
nefastas ou paternalismos sequestradores disfarçados de 
apoio caridoso. Sempre tendo em mente que o verdadei-
ro papel de um revolucionário é o de ajudar os outros a 
tornarem-se revolucionários e não o de fazer revoluções.

E, das montanhas do Nepal às aldeias piscatórias do 
Haiti, dos ksars berberes do Sahara às colinas verdejantes 

do Burundi, das «favelas» Malgaxes aos campos de refu-
giados Sírios, vi duas coisas que eram imutáveis: o riso 
das crianças, que é absolutamente idêntico em todo o 
lado onde as crianças riem (mas, nem em todo o lado as 
vi rir...), e o facto de que toda a gente quer apenas, ape-
nas, no fundo e apenas, ser feliz e viver em dignidade!

O bairro de Chamanculo, nos arredores de Maputo, foi 
fortemente danificado pelas cheias de 2000. Por cá, onde 
nos indignamos se o nosso vizinho não prende o seu cão 
com uma trela bem normalizada, mas nos arrepia ainda 
mais a ideia de uma trela a que possa escapar algum des-
ses meliantes migrantes – que vêm para aí descontruir 
os nossos pequenos puzzles que tanto trabalho deram a 
montar –, ficamos de lágrima no canto do olho a ver uma 
criancinha, Rosinha de seu nome, a nascer no cimo de 
um árvore afogada num mar de cheias. Mandamos aju-
da. Mandamos bens a troco de almas. «Lava as mãos an-
tes de comer. Ah, e não te esqueças de rezar. A coopera-
ção entre povos irmãos. Ah, mas tem é de ser como nós 
dizemos, queres ou não?».

E então o bairro de Chamanculo, como outros, foi 
alvo de caridosos programas de apoio de realojamento 
dos habitantes que perderam as suas casas. O "peque-
no pormenor" é que eles foram realojados num terreno 
a 40km da cidade, num bairro construído de raíz, com 
uma organização de uma ortogonalidade iluminista to-
talmente desajustada da vivência local. Longe dos seus 
circuitos de vida informal, que lhes garantia uma so-
brevivência no meio urbano, entre trabalhos ocasio-
nais, venda ambulante a retalho, serviços isolados etc. 

MM

XÁRÁPANPLE  IYÓRGHITÁR 
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Agora, viviam longe desse tecido urbano, e em casas 
feias, porcas e más. A mim e à minha colega TB lança-
ram o desafio de fazer casas melhores – entenda-se de 
maior conforto térmico, espaço mais funcional e agra-
dável, aspecto estético mais complacente. Não nos con-
formámos com uma abordagem de resposta directa ao 
programa. Propusemo-nos a abrir espaço para intervir 
ao nível dos quatro pilares da sustentabilidade – social, 
económico, cultural e ambiental. E, assim, uma inicia-
tiva – partindo de uma ONG portuguesa – que visava a 
construção de uma casa protótipo com melhores condi-
ções de habitabilidade (nada de errado, nesse propósito) 
passou a programa de formação e criação de competên-
cias locais. Uma dúzia de jovens «naufragados» encon-
trou ali uma tábua de salvação, uma possibilidade de ter 
uma refeição diária e alguma ocupação que os iludis-
se na esperança de saída. Nenhum deles tinha experi-
ência de qualquer tipo na área da construção. Nenhum 
deles tinha qualquer vontade particular de vir a tê-la.

Cuore-cazzo-cervello. Era necessário dar-lhes o único 
alimento de que um homem realmente necesita: a es-
perança – que vem sempre flanqueada pela dignidade e 
pela coragem. E o modo pedagógico da formação foi o 
jazz: conhecer bem as regras de base; interiorizá-las por 
experiência, tentativa-erro; aprender a ouvir; ganhar a 
confiança para experimentar; ganhar a ousadia para im-
provisar. Ou seja: desobedecer e, dessa forma, fazer.

Cuore-cazzo-cervello.

O passado complexo de cada um daqueles jovens fez 
com que a dinâmica de grupo fosse difícil de harmonizar. 
«Meter toda a gente na linha» seria a forma ignominiosa 
de visar apenas a vitória do produto sobre o processo. Por 
outro lado, deixar tudo ao acaso seria um acto de fé – coi-
sa a que sou muito dado, mas por aversão e não por afini-
dade. Era portanto necessário dar sentido de união a esta 
multiplicidade de origens, etnias, egos, vontades, tempe-
ramentos etc. Desde o primeiro momento, surgiram con-
flitos: quando alguém transmitia uma indicação do que 
era necessário fazer, o outro não aceitava que esse alguém 
lhe desse ordens. Não por uma rebeldia genuina e saudá-
vel, mas por pura afronta e orgulho primário. Resolvemos 
então entrar num regime rotativo experimental de «en-
carregado de obra»: no final de cada dia, definíamos, 
em conjunto, os trabahos que faríamos no dia seguinte. 
Depois, cada dia um dos participantes seria, de forma ro-
tativa, o «chefe» dos trabalhos e daria as instruções a to-
dos os restantes, para que os trabalhos fossem bem rea-
lizados, nesse dia. Sucedeu então o seguinte: na primeira 
ronda, todos os que ainda não tinham sido «chefe» recu-
savam aceitar instruções e gozavam com quem lhas des-
se; por seu lado, quanto mais orgulhoso e prepotente co-
meçava o dia aquele que seria o «chefe», mais frustrado 
e desanimado o terminava. Terminada a primeira ronda 
– em que todos tinham sido «chefe» por um dia –, fizemos 
uma segunda ronda. Desta vez, foi curioso constatar que 
todos respeitavam as ideias de todos, quer fossem «chefe» 

quer não, naquele dia. Começou então a correr a ideia 
comum de que era bem mais complicado «mandar» do 
que «receber ordens». Essa noção foi evoluindo para algo 
mais espesso, que remetia para um questionamento da 
própria existência de um «chefe»: quando todos sabiam 
o que fazer – que era combinado por todos em conjun-
to, na véspera – e uma vez que todos tinham perdido o 
fascínio pela posição de domínio, por a terem experi-
mentado por igual, então valeria mesmo a pena haver 
«chefes»? Ou poderiam apenas todos eles enquadrar-se 
num espírito de complementaridade de funções e tare-
fas, auto-designadas a gosto, passando as indicações de 
trabalho a ser um apoio mútuo («olha, já que estás a fa-
zer isso, não te esqueças de tal e tal») em vez de instru-
ções ou directivas («tu tens de fazer isto e tu aquilo»)?

Após 3 meses, deixei aquele local, para ir para o nor-
te do país, junto ao Malawi, por causa de outro projecto. 
A obra que estávamos a fazer ainda estava por terminar, 
nessa altura. Parti deixando apenas os desenhos rectifi-
cados do que tínhamos decidido fazer, e algumas reco-
mendações técnicas (boas práticas construtivas), não 
dando mais instrução nenhuma sobre como deveriam 
fazer. Deixei a chave do armazém do material e equipa-
mento a um dos participantes, que se quis responsabili-
zar por essa função.

Voltei após um mês. A obra estava terminada, bem exe-
cutada, e a equipa cheia de confiança e gratificação aní-
mica, saudavelmente orgulhosa, e numa magnífica orga-
nicidade intrínseca. Disseram-me que cada um tinha en-
contrado o seu papel, a partir de uma noção comum de 
necessidades para terminarem os trabalhos: «são preci-
sos não-sei-quantos para trabalharem a madeira, outros 
para fazerem os rebocos, outros para...», e cada um se en-
caixava onde se sentia melhor. Cada um desenvolveu as 
competências que desejava ou que achava melhor para 
ele, e o grupo trabalhou de forma exemplar.

Alguns desses miúdos – tinham entre 15 e 25 anos, 
na altura – constituíram-se mais tarde como equipa de 
construção naquele bairro. Outros arranjaram emprego 
em empresas de construção da região. Alguns continua-
ram a fazer blocos de terra para venda ali na zona.

Oito anos mais tarde, voltei a Moçambique, a propósi-
to de um outro projecto – uma escola artística para crian-
ças dos bairros de lata de Maputo. Fui visitar o bairro 
onde tinha estado a trabalhar em 2005, para ver como es-
tava tudo. Cheguei sem avisar. Vi uma série de casas fei-
tas com os mesmos blocos de terra crua compactada que 
tinham aprendido a fazer durante a formação, com uma 
prensa que conseguiramos trazer da África do Sul. Fui às 
instalações da escola profissional, na periferia do bairro, 
e encontrei uns jovens a fazer blocos desses. Não conhe-
cia nenhum deles, nem eles a mim. Ao verem-me a olhar, 
perguntaram «Gostas disto? Queres saber como se faz?». 
Fiquei surpreendido com aquela abordagem e disse que 
sim. Começaram a explicar-me «Há uns anos atrás, veio 

XÁRÁPANPLE  IYÓRGHITÁR 
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Confesso aos leitores e colegas de A Batalha que julgo ter 
construído de forma ineficaz o meu artigo anterior, uma 
série de apontamentos acerca do conceito de «rostida-
de» estudado por Gilles Deleuze e Félix Guattari. O mais 
grave não foi tanto a falta de aprofundamento ou de cla-
reza em torno do conceito, mas a insuficiente apresen-
tação da sua relevância no contexto dos estudos libertá-
rios. Afinal, não se inserirá a obra conjunta de Deleuze e 
Guattari (desenvolvida, em parte, durante seminários em 
Vincennes, Paris) no «radicalismo universitário» identifi-
cado por David Graeber, o mesmo que se apoia «numa 
linguagem que alguém que não tenha passado pelo me-
nos dois ou três anos numa pós-graduação nunca poderá 
esperar compreender»1? Que interessa a sofisticada «ros-
tidade» deleuzoguattariana, trabalhada no selecto meio 
académico, a uma publicação como A Batalha, de pen-
samento anarquista, supostamente alinhada na tentativa 
de dar voz aos desprivilegiados, aos oprimidos e às mi-
norias? Porém, se entrarmos na crítica do potencial revo-
lucionário dos intelectuais, temos necessariamente que 
questionar também a legitimidade e a eficácia da litera-
tura militante anarquista, pois, como bem viu Graeber, 
«se o papel dos intelectuais revolucionários não é for-
mar uma elite que consiga chegar a análises estratégicas 
acertadas para serem acatadas pelas massas, então qual 
é, precisamente?».

O presente artigo serve então para analisar o encai-
xe e relevância do conceito de «rostidade» de Deleuze 
e Guattari na tradição crítica anarquista, relacionando-
-o com o suposto anti-vanguardismo que caracteriza o 
projecto libertário. No entanto, é necessário fazer uma 
abordagem introdutória à questão, correndo o risco de 
divagar como no artigo anterior. Para clarificar o assunto 
do vanguardismo, e para citar apenas um dos teóricos do 
anarquismo clássico, são bem conhecidas as passagens 
proféticas de Mikhail Bakunin em relação aos partidos de 
vanguarda e aos profissionais da revolução:

«Na sua organização actual, mo-
nopolistas da ciência e que, como 
tais, se mantêm fora da vida so-
cial, os sábios formam certamen-
te uma casta à parte que muita 
analogia oferece com a casta dos 
sacerdotes»2. 

O ponto mais elucidativo da citação está na expressão 
«monopolistas da ciência»: é o «monopólio» do conheci-
mento e da verdade que aproxima os iluminados do tem-
po de Bakunin à «casta dos sacerdotes» que tão apaixo-
nadamente repudiou em Deus e o Estado. A persistência 
histórica dos vários monopólios da razão, essa tirania so-
bre o que deve ou não significar a vida humana, julgam 
os anarquistas, não se deve à força de uma filosofia qual-

Oriano
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VANGUARDISMO 
E ROSTIDADE

um português que fez aquela casa que está ali, com estes 
blocos...». Contou-me a história com orgulho e vi que ti-
nham feito mais 3 prensas, eles próprios, copiando o mo-
delo sul-africano mas introduzindo pequenas alterações 
que consideraram pertinentes. Nesse momento, entendi 
que aquela comunidade se tinha apoderado daquele sa-
ber. Que a minha missão de revolucionário – que não faz 
revoluções, mas ajuda outros a tornarem-se revolucioná-
rios – tinha sido cumprida, ali.

Na estação do Zimpeto, na Toyota Hiace, eu estava es-
pantado com aquela cena: o condutor parara junto do 
abastecimento, enquanto o seu colega fora pagar o com-
bustível. Eu estava no banco de trás, à boleia para ir para 
Maputo. Enquanto esperávamos pelo funcionário da 
bomba, um «chapa» (transporte colectivo privado) vindo 
no sentido contrário ao nosso guina de repente e entra 
em contramão na bomba, mesmo à nossa frente. Mal a 
carrinha pára, as portas abrem à força e sai um tipo a cor-
rer, com uma série deles igualmente a correr, atrás dele. 
Um deles empunha uma pistola e dispara repetidamente 
contra o homem que tenta fugir para o mato, a escassas 
dezenas de metros. Consegue entrar pelo mato sem ser 
atingido, apesar de estar apenas a uns 20m do tipo que 
o tenta alvejar. A matilha enraivecida segue-o e conse-
guem apanhá-lo. Trazem-no de volta, maltratado e com 
os braços atrás das costas. Um dos passageiros da car-
rinha traz uma corda. Amarram o «fugitivo» a uma acá-
cia mesmo junto à bomba, uns 30m à frente da carrinha 
onde estou. Receio que vá assistir, impotente, a um lin-
chamento público. Estou a trabalhar num bairro onde há 
um orfanato preenchido. Uma das meninas que lá está 
ficou orfã porque a sua mãe roubou um pão de uma ban-
ca de venda de rua e a mulher que vendia o pão bateu-lhe 
com um pau até à morte. O valor da vida humana, por 
estas bandas, não é bem o que é romanceado em contos 
exóticos. Revolto-me e envergonho-me com a sensação 
de que, se eu saísse da carrinha para tentar intervir, pas-
saríamos possivelmente a ser dois amarrados àquela ár-
vore. Subitamente, um tipo surge e mostra uma arma e 

um distintivo. As pessoas apressam-se a vociferar para ele, 
relatando o que o outro fizera: tratava-se de um passagei-
ro que não quisera pagar o bilhete no «chapa». Isso gerara 
uma discussão acesa dentro do transporte colectivo, que 
evoluiu até quase culminar num linchamento público, em 
pleno dia. O assistente já pagou o combustível, regressa e 
entra na carrinha. O condutor arranca. É condutor de ser-
viço contratado pela Ordem Religiosa de freiras que gere 
os bairros de reassentamento daquela zona. Eu pergunto o 
que se passou. O assistente do condutor relata toda a his-
tória, com os detalhes que ficamos a saber. O condutor re-
age, indignado: «Mas como é que esse outro gajo falha os 
tiros a essa distância? Se fosse no tempo do Samora, esse 
gajo iria ter de justificar as balas!».
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Hitler e Mussolini – que tão bem souberam mobilizar e 
utilizar o desejo das massas –, mas o fascismo que está em 
todos nós, que martela [os] nossos espíritos e [as] nossas 
condutas quotidianas, o fascismo que nos faz amar o po-
der, desejar esta coisa que nos domina e nos explora». Já 
Bakunin, décadas antes do nazismo ou dos totalitarismos 
comunistas, reconhecera que o fascismo habita até os re-
cantos mais privados da existência humana. Segundo ele, 
o desejo pela dominação e pela repressão determina his-
tórica e fatalmente o destino das massas: 

«Porque não há que nos enganar-
mos: ainda que cedendo a maior 
parte dos artifícios maquiavélicos 
das classes governantes, devemos 
reconhecer que nenhuma minoria 
teria sido suficientemente podero-
sa para impor todos esses terríveis 
sacrifícios às massas se não tives-
se existido nessas massas um mo-
vimento vertiginoso, espontâneo, 
que as levasse a sacrificar-se sem-
pre de novo a uma dessas abstrac-
ções devoradoras que, tal como os 
vampiros da história, se alimenta-
ram sempre de sangue humano». 

quer irrefutável que depois é aceite pelos rebanhos ren-
didos às evidências. O monopólio da razão mantém-se 
antes através do poder e da coerção violenta. Só através 
da força se martelam os pregos salientes do edifício es-
tatal. Bakunin denunciou as tendências autoritárias dos 
vanguardistas porque reconhecera o embrião da repres-
são estatal no seu açambarcamento das leis da socieda-
de, da história, da economia, etc. Como bem sintetizou 
Mohammed A. Bamyeh, o Estado perde a sua pretensa 
humildade quando «consegue ganhar controlo sobre o 
direito de interpretar a cultura da sociedade civil ou de 
atrair para si a sua energia vital»3. E quando há monopó-
lio do «direito de interpretar», quando a narrativa social 
não se deixa ler sem uma «razão de Estado», veda-se a 
possibilidade de auto-expressão dos povos. «A abstrac-
ção científica é o seu deus», dizia Bakunin dos profissio-
nais do socialismo do séc. XIX, enquanto «as individuali-
dades vivas e reais são as vítimas, sendo eles imoladores 
consagrados e com patente».

É precisamente aqui, na questão da dominação discur-
siva das vanguardas e na tentativa de evitar a «imolação 
das individualidades» de que falava Bakunin, que o pen-
samento conjunto de Deleuze e Guattari se aproxima da 
tradição crítica anarquista. Na verdade, a dupla escreveu 
O Anti-Édipo (1972) e Mil Planaltos (1980), os dois volu-
mes de Capitalismo e Esquizofrenia, durante o período de 
ressaca do Maio de ‘68, quando os estudantes e os operá-
rios em greve se viram traídos pelas cedências do Partido 
Comunista ao governo francês. Michel Foucault, autor do 
prefácio d’ O Anti-Édipo, afirmou que «os jogos e as arma-
dilhas que se encontram espalhados em todo o livro» se 
devem ao facto de terem tentado «neutralizar os efeitos de 
poder ligados ao seu próprio discurso»4. Em O Anti-Édipo, 
mais ainda do que em Mil Planaltos, os autores mostram 
uma aversão tal à sistematização hierarquizada e «ar-
borescente» da crítica política que, na leitura de Eugene 
Holland, «a propensão para criar novos conceitos e adap-
tar e transformar os antigos contribui, sem dúvida, para as 
dificuldades terminológicas da leitura do seu trabalho»5. 
Os obstáculos que surgem na tarefa de destilar as ideias 
de Deleuze e Guattari para este formato de artigo de jor-
nal talvez se justifiquem, pelo menos em parte, pelo ca-
rácter experimental da sua escrita, pela sua resistência na 
tentativa de encontrar um lugar de fala que não ostracize 
o discurso minoritário. É que ao longo dos dois volumes 
de Capitalismo e Esquizofrenia, o pensamento de Deleuze 
e Guattari aparece expandido, cheio de desvios e atalhos, 
numa aparente coesão dinâmica e não-linear entre vários 
planos discursivos (ontologia, estética, psicanálise, eco-
nomia, semiótica etc.). Para Joseph Vogl, o pensamento 
deleuzoguattariano é um «labirinto sem início nem fim», 
uma experiência filosófica complexa que visa contornar 
as tendências dogmáticas da crítica revolucionária ao aca-
tar um aviso deste género: «Tenha cuidado quando se con-
frontar com um pensamento que sugira que o seu estar-
-perdido possa ser transcendido por meio de um abran-
gente paradigma do mundo e seus métodos»6. 

Voltando brevemente ao prefácio d’ O Anti-Édipo, 
Foucault afirma que Deleuze e Guattari se opõem ao dis-
curso dos «burocratas da revolução», dos «funcionários 
da verdade» e dos «técnicos do desejo» (por sinal, todos 
adversários históricos dos anarquistas). Mas o que inte-
ressa realmente destacar é que Deleuze e Guattari tam-
bém criticam, «não somente o fascismo histórico de 

Ora, tendo em conta que a obra de Deleuze e Guattari 
busca compreender o alcance do fascismo na existência 
humana (daí estenderem a sua crítica do desejo da psi-
canálise ao capital da economia política) e propor o seu 
desmantelamento de forma não-vanguardista, compre-
ende-se uma eventual curiosidade libertária pela sua 
obra em geral e pelo conceito de «rostidade» em parti-
cular. Afinal, olhando para a internacionalização do fe-
nómeno das selfies, para a introdução de câmaras fron-
tais nos telemóveis para fotografias e videochamadas, 
para os avanços nos sistemas de reconhecimento facial 
utilizados por empresas e governos, para o culto da per-
sonalidade associado aos fascismos e aos totalitaris-
mos, para o culto da imagem associado às celebridades, 
para a cinematografia dos filmes e das séries etc., rapi-
damente se constata que a «rostidade» está intimamen-
te ligada ao lugar de fala, à comunicação, ao desejo e ao 
poder, tendo um papel estruturante nos poderes cons-
tituintes e na hegemonia cultural. Correndo o risco de 
simplificar, o rosto de Deleuze e Guattari é a derradei-
ra «abstracção devoradora» de que falava Bakunin, en-
quanto a necessidade de produção de rosto se relaciona 
com o tal «movimento vertiginoso» com que as massas 
sacrificam a sua própria liberdade.

A «rostidade» de Deleuze e Guattari é um conceito per-
tinente para os estudos libertários porque, na leitura de 
Christoph Hubatschke, «não é apenas a força motriz de 
qualquer forma de representação; mais importante que 
isso, é a própria ideia de representabilidade, da possibi-
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lidade de representação»7. Como tentei mostrar no artigo 
anterior, Deleuze e Guattari afirmam em Mil Planaltos que 
a rostificação condiciona a existência humana logo des-
de o período do aleitamento, quando o bebé vive os pri-
meiros episódios de subjectividade e significância atra-
vés do rosto da mãe. De facto, vários estudos já do séc. 
XXI apontam para os efeitos negativos da negligência 
do desenvolvimento infantil no reconhecimento e pro-
cessamento de expressões faciais e emoções, de onde 
se pode deduzir que a rostidade não é um apriorismo 
da natureza humana e que, tal como a palavra falada, 
necessita do estímulo do meio para se desenvolver: «O 
rosto não é um universal», escreveu a dupla8. A partir 
daí, o desenvolvimento da rostidade depende das cir-
cunstâncias sócio-históricas, do emaranhado de rela-
ções de poder de cada configuração económica. Na prá-
tica, a rostidade pode inclusive mostrar-se quase irre-
levante entre muitos outros «recursos semióticos» usa-
dos por uma dada comunidade, definidos por Leeuwen 
como «acções e artefactos que usamos para comuni-
car, sejam produzidos fisiologicamente – com o apare-
lho vocal; com os músculos que usamos para criar ex-
pressões faciais e gestos etc. – ou por meio da tecnolo-
gia»9. Como também já vimos, nas tribos referidas por 
Deleuze e Guattari «os primitivos [...] não têm rosto e 
não precisam», ao preferirem recursos semióticos onde 

«poucas coisas passam pelo rosto: 
a sua semiótica é não significante, 
não subjectiva, essencialmente co-
lectiva, polívoca e corporal, utili-
zando formas e substâncias de ex-
pressão muito diversas». 

Em suma, a rostidade só se intensificou sob a forma im-
perialista que assume na modernidade porque se foram 
multiplicando as situações subjugadas à sua ditadura: «o 
poder passional que passa pelo rosto do amante, precisa-
mente durante as carícias; o poder político que passa pelo 
rosto do chefe, bandeirolas, ícones e fotografias, acções de 
massa; o poder do cinema que passa pelo rosto da vedeta 
e o grande plano, o poder da televisão...»10. Para Deleuze 
e Guattari, a rostificação é uma sobrecodificação imposta 
historicamente sobre o corpo, uma «distorção» da multi-
plicidade que constitui efectivamente o indivíduo, na lei-
tura de Gavin Rae, uma «dissimulação política» que impõe 
uma «identidade» sobre o «fluxo intensivo constante que 
se expressa num corpo real»: «o rosto sobrecodifica o cor-
po concreto com signos que apontam para uma essência 
escondida, subjectiva». 

É aqui que interessa regressar à insistência do artigo 
anterior na definição de Deleuze e Guattari da «máquina 
abstracta de rostidade» como um sistema parede branca–
buraco negro, onde a parede branca diz respeito à signi-
ficância e o buraco negro à subjectividade. Para citar no-
vamente a dupla, «o rosto constrói a parede de que o sig-
nificante tem necessidade de saltar, constitui a parede do 
significante, o enquadramento ou o ecrã. O rosto cava o 
buraco que a subjectividade tem necessidade de atra-
vessar, constitui o buraco negro da subjectividade como 
consciência ou paixão, a câmara, o terceiro olho»11. Faltou 
no entanto salientar que, para Deleuze e Guattari, a supre-
macia do recurso semiótico da rostidade teve o seu iní-

cio com o advento do cristianismo, mais precisamente, 
quando o Novo Testamento subverteu o iconoclasmo ju-
daico do Deus Pai verbal com um Deus Filho cuja rostifi-
cação se tornara possível com o parto material de Maria: 
«Se podemos datar a máquina de rostidade, ao atribuir-
-lhe o ano zero de Cristo e o desenvolvimento histórico 
do Homem branco, é porque a mistura deixa então de 
ser um recorte ou um entrecruzamento para devir uma 
penetração completa em que cada elemento impregna 
o outro, como gotas de vinho tinto escuro numa água 
branca». Clarifiquemos: o cristianismo enquanto «mistu-
ra» refere-se aqui à confluência histórica do despotismo 
com o autoritarismo, ambos regimes políticos e semió-
ticos distintos mas que «não param de se misturar por 
cruzamento, recorte, ligação de uma sobre a outra, como 
entre “o Hebreu e o Faraó”». Na síntese de Gavin Rae, no 
regime semiótico faraónico o monopólio da razão é exer-
cido às claras, bem tangível e de rosto aberto e frontal, 
mas é o «mistério do buraco negro», isto é, a «subjectivi-
dade irrestrita» ou o poder ilimitado do Deus-Faraó que 
na realidade impõe o significado da existência sobre o 
corpo social12. Por outro lado, na iconoclastia do regime 
semiótico hebraico, a «destruição do Templo» veio «des-
territorializar» radicalmente o processo de significação: 
ao invés de emanar de uma força «endógena», isto é, de 
uma força concreta que vem do interior (subjectividade 
irrestrita do Faraó), no sistema hebraico dá-se uma subli-
mação que torna o processo de significação simultanea-
mente «indeterminado» e «eterno»: «(...) tendo perdido o 
templo, o hebreu perde a capacidade de encontrar cul-
pa num lugar ou coisa específica. A noção de infortúnio 
vem à tona, mas em vez de ser focada externamente (ou 
seja: o nosso infortúnio é causado por outra coisa especí-
fica), torna-se antes internalizada enquanto transforma 
a perda negativa num aspecto positivo da subjectivida-
de do indivíduo». Dito de outro modo, enquanto no re-
gime despótico o poder opera concretamente a partir do 
déspota, que é quem impõe o significado sobre a totali-
dade do sociedade, no regime autoritário hebraico o po-
der é antes internalizado a partir das escrituras, dando 
uma ênfase à subjectificação na produção de significado. 
Por fim, com o culto da figuração dos primeiros cristãos, 
dá-se a fusão do regime de significação faraónico com o 
regime de subjectificação hebraico, algo que despoleta o 
poder do rosto na sua totalidade.

O que neste artigo interessa reter é que Deleuze e 
Guattari identificam a fusão do despotismo e do autori-
tarismo não só no cristianismo mas também no seu pos-

terior expansionismo sob a forma do colonialismo oci-
dental. Foi através da força que o rosto se tornou no eixo 
em torno do qual qualquer discurso político se valida e 
constrói. Recorrendo ao artigo de Christoph Hubatschke, 
«a única maneira de engajar politicamente, de falar, de 
articular demandas, de fazer parte de discussões políti-
cas, culturais, económicas, de ser ouvido e de ser visto, 
parece implicar “ter” um rosto em conformidade com o 
rosto»13. O rosto, de artigo em itálico devido à sua espe-
cificidade, é o rosto de Cristo, do homem branco, do ho-
mem civilizado e ocidental que «determina não só quem 
pode falar, mas como se pode falar», num processo his-
tórico de triagem racista, sexista e homofóbico dos «des-
vios» à norma maioritária e hegemónica. Logo, e para 
voltar à problemática do vanguardismo exposta aqui no 
início, a única maneira de produzir discurso que inclua 
a multiplicidade que caracteriza as minorias implica o 
desmantelamento da rostidade, uma renúncia do ros-
to enquanto paradigma de significação e subjectivação. 
É neste sentido que Hubatschke considera que o anar-
quismo leva adiantado o seu projecto: desde o anonima-
to dos black blocs, passando pela profusão das máscaras 
do filme V for Vendetta, chegando às iniciativas zapatis-
tas que rejeitam o messianismo revolucionário através 
do uso de máscaras, o que une todas essas manifesta-
ções e as aproxima do anarquismo é a sua tentativa de 
criar uma visibilidade para os que são invisíveis, ao mes-
mo tempo que encara essa invisibilidade das minorias 
não como falta mas sim como uma resistência positiva 
onde reside um potencial genuinamente emancipatório: 

«Para as pessoas invisíveis, para 
as minorias sem rosto e sem fala, 
há uma possibilidade de se torna-
rem revolucionárias, de mudarem 
a sociedade – não por se tornarem 
maioritárias ou acreditando na re-
presentação, mas, pelo contrário, 
adoptando a falta de rosto e tor-
nando-se clandestinas». 

Ironicamente, não terá a pandemia do coronavírus in-
tensificado este processo de dissolução dos sujeitos e da 
rostificação através da compulsoriedade estatal do uso 
da máscara? Por outras palavras, não terá a repressão es-
tatal engendrado a sua própria subversão?
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Como a ideia de «democracia» norte-ameri-
cana é baseada no princípio da maioria, os 
eleitores indígenas estarão sempre à mercê 
de aliados políticos «bem-intencionados». 
Consolidar o voto indígena num bloco elei-
toral alinhado a qualquer partido, político 
ou lei que pareça causar menos dano não é 
uma estratégia para exercer poder político, é 
Síndrome de Estocolmo.

O voto indígena também procura produ-
zir políticos indígenas. E que melhor ma-
neira de assimilar a norma do que com um 
rosto familiar? A estratégia de votar em pes-
soas indígenas para uma estrutura de poder 
colonial não é um acto de descolonização, é 
uma realização do colonialismo. Temos uma 
longa história do nosso próprio povo ser 
usado contra si próprio por forças coloniais, 
particularmente com pessoas indígenas as-
similadas a actuarem como «patrulheiros 
índios», ajudando o exército do inimigo. 
Numa ocasião em particular, os Patrulheiros 
Ndee (Cibicue Apache) do Exército revolta-
ram-se contra os EUA, quando foram encar-
regados de lutar contra o seu próprio povo. 
Como resultado, três patrulheiros Ndee fo-
ram executados.

Seja o que for que te leva a acreditar num 
político à cata de um cargo, no fim do dia 
eles declaram cumprir um juramento ao 
próprio sistema que foi projectado para nos 
destruir e aos nossos modos de vida. O ju-
ramento dos membros do Congresso dos 
EUA declara: «Juro solenemente (ou afirmo) 
que irei apoiar e defender a Constituição 
dos Estados Unidos contra todos os inimi-
gos, estrangeiros e domésticos; que assumo 
essa obrigação livremente, sem qualquer re-
serva mental ou propósito de evasão; e que 
irei cumprir bem e fielmente os deveres do 
cargo em que estou prestes a entrar: assim 
Deus me ajude».

Mesmo se assumirmos que os seus va-
lores culturais e intenções estão de acordo 
com os do povo, é raro que os políticos não 
estejam vinculados a uma série de financia-
dores. Assim que são eleitos, eles também se 
deparam com implacáveis lobbies e grupos 
com interesses específicos que têm milhões 
e milhões de dólares e, mesmo que tenham 
declarado as melhores intenções, são ine-
vitavelmente superados em número pelos 
seus pares políticos.

Actualmente, temos candidatos que foram 
eleitos porque fizeram promessas de impedir 
o sequestro e assassinato em massa de mulhe-
res e meninas indígenas, de pessoas dois-es-
píritos, e, no fim, o que é que eles propõem? 
Não acusam os colonialistas de recursos 
que destroem as nossas terras, cuja indús-
tria está a contribuir para esta crise de tráfi-
co humano e de violência extrema de géne-
ro. Não propõem acabar com o capitalismo 
e o colonialismo de recursos. Propõem leis 
e mais polícias com mais poder para fazer 
cumprir essas leis nas nossas comunidades. 
Portanto, embora tenhamos uma epidemia 
de violência policial e assassinatos contra o 
nosso povo, os políticos indígenas enfren-
tam uma crise violenta criando uma outra 
ainda pior contra o nosso povo. É o cumpri-
mento do genocídio cultural assimilacionis-
ta de «matar o índio para salvar o homem». 
Com esse voto – a participação voluntária e 
a sanção da violência desse sistema –, tu ma-
tas o índio e transformas-te «no homem».

A política tribal, local e regional está situ-
ada na mesma estrutura colonial que bene-
ficia a classe dominante: os políticos estão 
preocupados com as regras e em governar, 
a polícia e os militares executam, os juízes 
encarceram. Independentemente de quem 
e em que escala, nenhum político pode re-
presentar os modos de vida dos indígenas 
no contexto de um sistema político estabe-
lecido pelo colonialismo.

Uma forma menos nociva de ocupação 
colonial é uma fantasia. O processo de re-
versão do colonialismo não ocorrerá pelo 
voto. Tu não podes descolonizar o voto.

Rejeitar 
a autoridade 
dos colonizadores, 
ou seja, não votar.
Votar nas eleições do colonizador mantém 
os povos indígenas impotentes.

Em termos gerais, o nosso poder não pro-
vém do princípio não-consensual da maio-
ria, de leis feitas pelo homem de cima para 
baixo, mas é derivado da relação e da propor-
ção de todos os seres vivos. Este é um poder 

corpóreo e espiritual que está em vigor des-
de tempos imemoriais e é o que tem manti-
do os povos indígenas vivos, face aos mais de 
500 anos de violência colonial extrema.

O falecido Ben Carnes, um poderoso de-
fensor dos Choctaw, é citado por Mark 
Maxey num artigo sobre o voto dos nativos, 
afirmando: «A minha posição é a de que eu 
não sou um cidadão de um governo que per-
petua a mentira acerca do que somos. A es-
cravidão era legal, tal como as leis Jim Crow, 
mas só porque é lei não significa que seja 
certo. Não pedimos nada, o acto de cidada-
nia foi-nos imposto como mais um passo no 
condicionamento social e mental das pesso-
as índias, com o objectivo de confiscá-las da 
sua identidade. Também foi um método le-
gislativo de contornar a cláusula “Índios não 
tributados” da Constituição, justificando as-
sim a cobrança de impostos. O sistema elei-
toral dos EUA é um método muito doentio, 
em que os candidatos podem ser comprados 
pelo maior licitante corporativo (doador). A 
mentalidade de votar no menor dos dois ma-
les é um falso padrão para justificar a exis-
tência de um sistema bipartidário. Faltam 
pesos e contrapesos para garantir que os 
funcionários públicos cumpram a vontade 
das pessoas. Esta coisa toda precisa de ser 
abolida, assim como o próprio governo».

Votar nunca será uma «redução de da-
nos», enquanto a ocupação colonial e o im-
perialismo dos EUA reinarem. A fim de ci-
catrizar as feridas, temos que impedir que 
o dano ocorra e não diminuí-lo. Isso não 
significa simplesmente abstenção ou igno-
rar o problema até que ele simplesmente vá 
embora. Significa desenvolver e implemen-
tar estratégias e manobras que fortaleçam a 
autonomia dos povos indígenas.

Já que não podemos esperar que aqueles 
que são seleccionados para governar neste 
sistema tomem decisões que beneficiem as 
nossas terras e povos, temos que fazer isso 
nós mesmos. A acção direta, ou a expres-
são imediata do desejo individual ou co-
lectivo, sempre foi o meio mais eficaz pelo 
qual mudámos as condições das nossas 
comunidades.

O que ganhamos em votar que não pos-
sa ser directamente garantido por nós pró-
prios e pelo nosso povo? Através de que for-
mas podemos organizar e tomar decisões 

que estejam em harmonia com os nos-
sos diversos estilos de vida? Através de 
que formas é que a imensa quantidade 
de recursos materiais e energia mobili-
zados para persuadir as pessoas a votar 
pode ser redireccionada para os servi-
ços e apoios de que realmente precisa-
mos? Através de que formas podemos 
dirigir a nossa energia, individual e co-
lectiva, para esforços que tenham um 
impacto imediato nas nossas vidas e nas 
vidas das pessoas à nossa volta?

Esta não é apenas uma posição moral 
mas também prática e, portanto, abra-
çamos as nossas contradições. Não nos 
unimos por uma receita perfeita para a 
«descolonização» ou por uma multipli-
cidade de nacionalismos indígenas, mas 
para uma grande abolição do projecto 
colonial que compõe os Estados Unidos 
da América, para que possamos restau-
rar relações saudáveis e justas com a Mãe 
Terra e todos os seus seres. Inclinamo-
-nos para lutas anti-coloniais autóno-
mas que intervêm e atacam a infra-es-
trutura crítica em que os EUA e as suas 
instituições repousam. Curiosamente, 
essas são as áreas das nossas terras na-
tais sob a maior ameaça pelo colonialis-
mo de recursos. É aqui que o sistema está 
mais sujeito à ruptura: é a fragilidade do 
poder colonial. Os nossos inimigos são 
tão poderosos quanto a infra-estrutura 
que os sustenta. O resultado brutal da as-
similação forçada é que conhecemos os 
nossos inimigos melhor do que eles pró-
prios. Que estratégias e acções podem 
ser planeadas para que se torne impossí-
vel governar em terras roubadas?

Não estamos a defender uma solução 
baseada no Estado, uma política euro-
peia redesenhada ou qualquer outra fan-
tasia colonial de «utopia». Na nossa rejei-
ção da abstracção do colonialismo, não 
pretendemos tomar o poder do Estado 
colonial, mas aboli-lo.

Não 
procuramos 

nada a não ser a 
libertação total.

Indigenous ActionN ã o  p o d e s 
d e s c o l o n i z a r  o  v o t o
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A  M a i o r  G r e v e  d a  H i s t ó r i a : 
A  R e v o lta  d o s  A g r i c u lt o r e s 
n a  Í n d i a
No final de Novembro de 2020, mais de 250 milhões de trabalhadores indianos protago-
nizaram o que aparenta ter sido o maior protesto da História, uma greve geral nacional 
em solidariedade com as dezenas de milhares de agricultores que marcharam e acam-
param nos principais acessos a Nova Deli contra um conjunto de reformas conside-
radas um ataque aos camponeses em particular e ao povo indiano em geral1. Afinal, a 
agricultura é o meio de subsistência maioritário na Índia, o único recurso possível para 
as massas rurais mais carenciadas financeiramente e com difícil acesso ao ensino e à 
especialização laboral.

Para o governo de Narendra Modi, as novas reformas visam a liberalização e o estí-
mulo ao investimento e desenvolvimento no sector, mas os agricultores e a população 
temem que, em pouco tempo, se comecem a desmantelar importantes mecanismos 
de segurança económica como, por exemplo, os «preços mínimos» aplicados nos mer-
cados agrícolas (mandis). Com as novas reformas, os grandes empresários conseguem 
contornar os valores estabelecidos nos mandis e fazer ajustes directos com os campo-
neses, deixando o mercado à mercê da especulação mercantil e dos interesses privados. 
Além disso, as novas leis levantam as antigas restrições à possibilidade de aquisição 
de terrenos por parte de empresas ou de armazenamento de mercadorias acima de 
uma certa quantidade. Os sindicatos desmentem as motivações apresentadas pelo 
governo, dizendo que as novas medidas não foram propostas pelos agricultores, 
mas sim empurradas pelos interesses dos grandes proprietários e indus-
trialistas com o intuito de adquirir e monopolizar mais terrenos.

Segundo o Indian Express, «a falha em todo este epi-
sódio não está nas reformas, mas na maneira como as 
leis agrícolas foram aprovadas e na estratégia de comu-
nicação do governo, ou na falta dela»2. Sem consultar a 
oposição ou os sindicatos dos agricultores, o governo de 
Modi anunciara estas leis em Setembro de 2020, no pico 
da pandemia, quando uma angustiante vaga de suicí-
dios entre os trabalhadores rurais já mostrava a miséria 
e precariedade estruturais da classe laboral. Já outro ar-
tigo online refere que as novas leis não são apenas anti-
-agricultores, mas também profundamente inconstitu-
cionais e tirânicas, implicando o «desmantelamento do 
direito civil ao recurso legal e a erosão dos nossos direitos»3. 
Dito isto, não surpreende que os agricultores tenham sido re-
cebidos com canhões de água e saraivadas de gás lacrimogéneo 
enquanto marchavam em direcção a Nova Deli. Na conta de insta-
gram da jornalista Nikita Jain, uma publicação do dia 27 de Novembro 
de 2020 revela um agricultor septuagenário com o olho esquerdo arroxeado 
e amassado por um projéctil de gás lacrimogéneo. Segundo a jornalista, 
à sua oferta de ajuda para ir até à ambulância o agricultor respondeu que 
«isto logo se trata» pois «o mais importante está a acontecer à nossa frente». 

Em solidariedade com a marcha dos agricultores, vários trabalhadores 
de transportes entraram também em greve, aos quais se juntaram incon-
táveis sindicatos, grupos comunitários, grupos artísticos, organizações 
activistas, manifestações de professores e o declarado apoio de despor-
tistas e celebridades. Para dar um exemplo, noutro artigo online fala-se do caso de 
Suman Malik, um engenheiro reformado com setenta anos de idade que resolve-
ra interromper o confinamento imposto pela pandemia e juntar-se aos protestos 
em Dezembro de 2020: «A abordagem do governo, ao tratar os agricultores como 
se fossem de outra terra, causou-me imensa dor. Assim, decidi unir-me ao ajunta-
mento dos agricultores e aumentar o seu número por um com a minha presença»4.

Oriano
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Desde a 
introdução 
do recolhimento 
obrigatório enquanto medida 
de combate à pandemia nos Países 
Baixos, têm surgido notícias de motins um 
pouco por todo o país. A medida foi anunciada 
no dia 20 de Janeiro, meros cinco dias volvidos da 
demissão do governo a propósito de um escândalo na gestão 
do abono de família em que vinte mil famílias foram erradamente 
acusadas de fraude. Desengane-se quem pense tratar-se de um acto de 
responsabilização política, já que se tratou apenas de marketing político 
com vista à vitória nas eleições legislativas agendadas para Março próximo.

O recolhimento obrigatório das 21:00 até às 04:30, instituído no país pela 
primeira vez desde a segunda guerra mundial, entrou em vigor na noite do 
dia 23 de Janeiro e teria duração prevista até ao dia 10 de Fevereiro. Dos vá-
rios partidos políticos neerlandeses, os maiores protestos surgiram do po-
pulista de extrema direita Geert Wilders. Uma semana antes, já vários gru-
pos de extrema-direita se haviam congregado em Amesterdão para protes-
tar medidas de confinamento.

As coisas começaram a aquecer logo na primeira noite em Urk, uma pe-
quena cidade a nordeste de Amesterdão com uma população fortemente 
protestante de 20.000 habitantes. A conservadora cidade já havia tido mo-
tins em Novembro a propósito da proibição nacional de fogos-de-artifí-
cio. Desta feita, dezenas de jovens locais esperaram pela hora do recolher 
obrigatório, dirigiram-se ao porto local e incendiaram o centro de testes 
de Covid-19.

No dia seguinte, Domingo 24 de Janeiro, ocorreram duas manifestações significativas 
durante a tarde, ambas a protestar a introdução do recolher obrigatório. Uma em Ames-
terdão, na praça dos museus, e outra em Eindhoven, na praça de 18 de Setembro. O prin-
cipal grupo de convocação das mesmas é o populista «Os Países Baixos Em Resistência», 
cuja mensagem, para além de incluir a exigência de um novo governo e da abertura da 
economia, também afirma haver um descontrolo de imigração e pedofilia. Actualmente, 
o grupo convoca aglomerações de protesto apelando a um «café em público».

Em Eindhoven, juntou-se o Pegida neerlandês, um grupo de extrema-direita anti-imi-
gração e anti-islâmico. Formado em 2014 na Alemanha, a vertente germânica tornou-
-se entretanto partido político e tem movimentos afiliados noutros países europeus. 
A manifestação inicial em Eindhoven havia sido proibida pelo município devido ao 
plano do Pegida de queimar uma cópia do Alcorão em público, tendo as restantes sido 
proibidas pelo governo alegando risco de contágio. Pese as tentativas de proibição, 
a manifestação foi para a frente, transformou-se num motim, e acabou com super-
-mercados pilhados e um carro da handhaving queimado. A handhaving, neerlandês 
para cumprimento, é uma organização de bufos oficialmente reconhecidos pelo gover-
no, com o poder de passar multas nalguns casos, mas sem um mandato para violência. 
Em Amesterdão, a escalada foi menor e apenas se verificaram cenas de violência entre 
os manifestantes e a polícia, com a pilhagem ocasional.

Em ambos os casos, muita gente sem máscara e a polícia a usar canhões de água 
e gás lacrimogéneo (no caso de Eindhoven) para exercer a sua violência. Tudo soma-
do, perto de duas centenas de manifestantes presos em Amesterdão e cerca de 50 em 
Eindhoven. Nos dias seguintes, mais pessoas foram presas e verificaram-se apenas 
episódios esporádicos de violência pelo país todo, com uma pessoa presa em Echt por 
supostamente ter vendido fogo-de-artifício ilegal a manifestantes, que procederam a 
atirá-lo à polícia.

Numa situação em que um governo neo-liberal de direita se demitiu de forma a ga-
nhar as eleições e centrar a discussão eleitoral na gestão da pandemia, em que as medi-
das mais drásticas de combate à mesma estão a ser protestadas por grupos de extrema-
-direita e populistas de direita, o impor das medidas por parte da polícia recebeu dois 
apoios por parte de duas das mais conservadoras forças no país.

Primeiro, vários membros de grupos ditos radicais resolveram auto-intitular-se de 
vigilantes e patrulhar as respectivas cidades de forma a ajudar a polícia. Não se tra-
ta de membros de nenhum grupo político, mas sim de membros de grupos de apoio 

de clubes 
de futebol. 

Episódios recen-
tes associados a es-

tes grupos incluem o 
ataque em Eindhoven a 

membros da organização Kick 
Out Zwarte Piet aquando de ma-

nifestações anti-racistas no Verão passado, 
bem como os adeptos do FC Den Bosch, o principal clu-

be de ‘s-Hertogenbosch, a acharem por bem atirar uma série 
de insultos racistas a um jogador do Excelsior FC o ano passado. 

Os actos foram repudiados um pouco por todo o país, tendo a contro-
vérsia sido estendida à questão do zwarte piet, uma tradição nacional abertamente 
racista e tendo resultado nos adeptos do M-Side levarem várias tarjas de apoio à tra-
dição para os próximos jogos. O caso mais relevante de apoio à intervenção policial 
durante o recolhimento obrigatório ocorreu precisamente em ‘s-Hertogenbosch, em 
que durante vários dias apoiantes do M-Side patrulharam a cidade munidos de cole-
tes reflectores laranjas. Casos semelhantes verificaram-se ainda em Breda, Nijmegen, 
Alkmaar, Amelo e Tilburg.

Virando antenas para o este do país, temos os casos de Zwolle e Doetinchem, onde 
agricultores se ofereceram para ajudar. Convém neste caso esclarecer que o país se viu 
envolto numa controvérsia com agressivos protestos do sector agrícola nos últimos 
dois anos. Ao contrário da imagem de uma manifestação da classe trabalhadora que 
tal frase possa sugerir, trataram-se de protestos de algumas das pessoas mais ricas do 
país, isto é, donos de quintas fortemente automatizadas onde não se produzem tanto 
vegetais, antes se criam animais para a indústria de peles. As manifestações contra a in-
trodução de tímidas regulações ambientais tiveram nas forças policiais um importante 
aliado, pelo que desta vez foi feita a oferta de encerrar ruas e cidades à base de tractor.

Talvez o mais surreal, ainda que não surpreendente, evento nesta história foi a insis-
tência de Geert Wilders no uso do exército para combater os motins. O mesmo Wilders 
que explicava uns dias antes que compreendia e apoiava os protestos contra o confina-
mento e que nunca condenou os motins quando estes foram perpetuados pelos gru-
pos de direita, optando por ignorar completamente a sua existência. A excepção que 
o levou a exigir a presença do exército e a insultar aqueles que se amotinaram aconte-
ceu em Schilderswijk, um bairro de Den Haag habitado maioritariamente por imigran-
tes oriundos de Marrocos, Suriname e Turquia. Refira-se que a origem da convocatória 
deste motim específico mantém-se desconhecida.

Uma semana depois, os motins acalmaram um pouco por todo o país. Pelo cami-
nho, fica uma semana com alguma propriedade destruída, algumas centenas de pes-
soas presas, uma conversa centrada em quais dos métodos autoritários de direita são 
legítimos e uma série de medidas, para já excepcionais, que permitem à polícia de uma 
série de cidades deter e revistar cidadãos sem qualquer justificação até ao dia 10 de 
Fevereiro. Só falta mesmo falarmos das corajosas intervenções de esquerda que forne-
ceram inspiração a tantos durante este conturbado período. Na verdade, faltaria, caso 
estas tivessem existido. Infelizmente, parece que a necessidade de acrescentar algo di-
ferente ao debate entre a direita neo-liberal e os nacionalistas de extrema direita não 
ocorreu a ninguém.
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Nas primeiras semanas desta pandemia, lembro-me de 
estar a passar pelo meu feed de notícias e encontrar uma 
foto de um graffiti numa parede em Hong Kong. Dizia: 
«Não podemos voltar ao normal, porque o normal que 
tínhamos era precisamente o problema». É uma men-
sagem que ficou comigo enquanto esta emergência se 
desenrolava. É esse «normal» que tínhamos, um normal 
ao qual os governos insistem que devemos «voltar», que 
está a definir quem sentirá mais os efeitos da pande-
mia. Embora o vírus infecte indiscriminadamente, as 
respostas do Estado e os resultados económicos, sociais 
e de saúde discriminam. As consequências do coro-
navírus, tanto em termos económicos como de saúde, 
que será suportado pelo povo oprimido do mundo, 
não é tanto causado pelo próprio vírus, mas sim pelo 
sistema violento e ilógico em que vivemos – um sistema 
incapaz de atender às necessidades humanas, um sis-
tema que exacerba as divisões entre nós (não importa 
quantas vezes os nossos líderes insistem em dizer que 
«estamos todos juntos nisto»). Hoje, vou falar 
sobre o efeito do coronavírus nas mulheres.

Um dos exemplos mais claros de como a 
pandemia está a exacerbar as desigualdades 
existentes está nas consequências económicas 
desta crise e nos seus efeitos sobre as mulheres 
da classe trabalhadora.

A insegurança no trabalho afecta despropor-
cionalmente as mulheres. Na Austrália, as mu-
lheres são 50% de todos os funcionários – mas 
representam 57% dos assalariados sem direito 
a férias e 61% dos que dependem de prémios. 
Indústrias dominadas pelo trabalho feminino 
e com elevados níveis de precariedade, como o 
retalho e a hotelaria, foram duramente atingidas 
por esta crise. Os trabalhadores temporários sem 
direito a férias remuneradas constituem dois ter-
ços dos trabalhadores de serviços de alimentação 
na Austrália, e a maior parte deles são mulheres 
(eu sou uma delas!). Através do meu activismo no 
meu sindicato, tenho encontrado inúmeras his-
tórias de mulheres que sofrem como resultado 
dessa insegurança – mulheres que se tornaram 
financeiramente dependentes dos seus compa-
nheiros, mães que saltam refeições para alimen-
tar os seus filhos. Esta insegurança significa que 
as mulheres também ficarão desproporcional-
mente fora do programa JobKeeper1, que não 
protege os trabalhadores informais sem emprego 
de longo-prazo. Muitas mulheres foram forçadas 
a aceder antecipadamente à sua caixa de pensões 

para obter algum alívio económico imediato – apesar da 
contínua insegurança que isso significará para as mulhe-
res na sua aposentação, na qual as australianas já entram 
com uma média de 40% a menos no valor da reforma do 
que os homens. As mulheres estão a perder os seus empre-
gos a uma velocidade bem mais elevada do que os homens 
e, antes disso, já ganhavam muito menos.

Também sabemos que a insegurança laboral que as 
mulheres enfrentam tem um impacto adverso na saúde 
pública. Um estudo de 2019 descobriu que as trabalhado-
ras temporárias estão mais propensas a trabalhar doentes 
devido a pressões financeiras. Tendo trabalhado mais de 
oito anos na hotelaria, posso confirmar esse fenómeno 
em primeira mão. No contexto de uma emergência de 
saúde pública, deve estar perfeitamente claro para todos 
nós o que os trabalhadores precários sempre souberam: 
nenhum trabalhador deve ser obrigado a escolher entre 
pagar a renda e pôr em risco a saúde dos seus colegas e da 
comunidade em geral.

O trabalho feminino também é significativo, pois as 
mulheres assumem a maior parte dos cuidados familiares 
não remunerados em casa – um fardo que se tornou ainda 
mais significativo no meio do distanciamento social e do 
auto-isolamento. A confiança do capitalismo no trabalho 
invisível e não remunerado das mulheres tornou-se per-
feitamente visível nesta crise. Crianças fora da escola, a in-
tensificação da necessidade de cuidados a idosos e fami-
liares doentes e os serviços de saúde sobrecarregados em 
muitos países terão consequências muito negativas para 
as mulheres, que já prestam três vezes mais cuidados não 
remunerados e trabalho doméstico do que os homens.

Para as mulheres, um dos impactos mais violentos 
desta crise é o aumento da violência doméstica. Antes da 
pandemia, estimava-se que uma em cada três mulheres 
iria ser vítima de violência durante a vida. Muitas des-
sas mulheres estão agora presas com os seus agressores 
nas suas próprias casas. Paralelamente ao aumento da 
incidência de violência, a violência contra as mulheres 

também adquire uma nova complexidade, à me-
dida que os agressores ameaçam as vítimas com 
a exposição ao COVID-19 e exploram a incapaci-
dade das mulheres em pedir ajuda ou escapar; as 
mulheres que procuram serviços de apoio sobre-
carregados correm o risco de serem atiradas para 
a rua sem ter para onde ir.

Com os já inadequados serviços de violência 
doméstica a esforçarem-se para lidar com esta 
crescente procura, com o sistema judicial a não 
dar conta do aumento de casos urgentes no 
Tribunal de Família, com os perpetradores de vio-
lência doméstica a serem libertados para a comu-
nidade sem qualquer consulta às vítimas ou aos 
seus serviços de apoio, é óbvio que a sociedade, 
da forma como está actualmente organizada, não 
pode enfrentar os sintomas da violência expe-
rienciada pelas mulheres no seu dia-a-dia, muito 
menos as suas causas.

Não é apenas a violência doméstica que afecta-
rá negativamente a saúde das mulheres. O acesso 
a serviços essenciais para as mulheres, como ser-
viços de saúde reprodutiva e cuidados maternais, 
pode tornar-se perigosamente limitado, à medida 
que os sistemas de saúde ficam sobrecarregados, 
como aconteceu com muitas mulheres durante o 
surto de Ébola. Nos EUA, alguns estados adopta-
ram medidas para restringir ainda mais o acesso 
ao aborto na pandemia (e, neste caso, devemos 
também observar que, mesmo onde não existam 
impedimentos legais ao aborto, o direito das mu-
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lheres ao aborto só é plenamente realizável quando este 
serviço é gratuito e facilmente acessível). O facto de a 
saúde da mulher não ser uma prioridade, apesar de as 
mulheres constituírem 70% da força de trabalho na saú-
de e assistência social em todo o mundo, aponta para 
um sistema de saúde no qual as mulheres são sistema-
ticamente excluídas de tomar decisões sobre como essa 
assistência deve ser moldada. As trabalhadoras estão na 
linha da frente desta emergência de saúde pública – e 
numa sociedade organizada em torno das necessidades 
humanas elas seriam as trabalhadoras que liderariam a 
nossa resposta sanitária.

É óbvio que a forma como a nossa sociedade está hoje 
organizada não pode dar uma solução adequada aos pro-
blemas que as mulheres enfrentam antes, durante ou de-
pois desta crise. Mas como podemos caminhar em direção 
ao novo normal, de que precisamos com tanta urgência?

Feministas liberais clamam por mais mulheres em 
posições de liderança, como se mais mulheres como lí-
deres mundiais pudesse, de alguma forma, resolver esses 
problemas (estou ansiosa para ver como uma ditadora 
na Coreia do Norte vai promover os interesses das mu-
lheres). No entanto, se devemos conceder aos liberais 
algum crédito, é o de afirmarem que as mulheres devem 
desempenhar um papel na organização da sociedade. 
Devemos, no entanto, ir mais longe e exigir que a luta 
contra a opressão das mulheres não seja apenas uma luta 
pela igualdade com os homens dentro de um sistema 
falido. Devemos reconhecer a necessidade de superar 
este sistema capitalista opressor – um sistema que dá 
prioridade aos interesses de poucos sobre os interesses 
de muitos; que nos divide, nos explora e nos mata por 
esses interesses. O capitalismo foi construído sobre a 
exploração dos trabalhadores e prospera com a opressão 
das pessoas marginalizadas. Só é possível outro mundo 
quando os trabalhadores organizam a sociedade, segun-
do os seus interesses. Não exigimos igualdade para as 
mulheres, exigimos libertação!

Perante tanta violência contra as mulheres, o feminis-
mo da lei e da ordem quer que acreditemos que devemos 
recorrer ao Estado para nos proteger. Mas a legislação e 
o policiamento não evitam que essa violência ocorra (e 
tenho a certeza de que não é novidade para quem me 
está a ler que a polícia perpetrou actos de violência do-
méstica numa taxa maior do que a população em geral, 
que a polícia identificou erroneamente e colocou em pe-
rigo as vítimas de violência doméstica, e que as vítimas 
de agressão sexual são habitualmente descartadas pela 
polícia). No seu artigo sobre o policiamento durante o 
coronavírus, na revista Overland, Lizzie O’Shea observa 
que «não é o Estado-todo-poderoso que está a salvar as 
vidas das pessoas deste vírus horrível. São as pessoas 
comuns que aparecem para trabalhar em hospitais e 
supermercados, e fazem turnos a distribuir comida. São 
os milhões de pessoas que estão a fazer o melhor para 
manter a distância, lavando as mãos e tentando evitar a 
transmissão, enquanto cuidam e educam os outros (…). 
O que nos ajudará a superar este vírus não é a coerção e o 
medo, mas defender e realizar a política do cuidado e da 
solidariedade». É esta prática da política do cuidado e da 
solidariedade que melhor protegerá as mulheres durante 
a crise e durante o futuro.

Olho à minha volta e, perante tanto horror, vi pessoas 
comuns a unirem-se para pôr em prática essa política. 

Redes de activistas por todo o mundo, que cresceram ao 
longo de meses de organização nas lutas recentes, estão 
agora a ser usadas para distribuir bens médicos e parti-
lhar informações sobre como prevenir a disseminação do 
COVID-19. Em Hong Kong, os activistas usaram as suas 
redes para partilhar dicas e avisos sobre como evitar o 
coronavírus e como importar e distribuir mais de 100.000 
máscaras médicas. Não tenho o conhecimento para dis-
cutir o movimento sindical durante a crise e a traição das 
bases pela burocracia, mas é importante notar que, apesar 
dos muitos desafios que os sindicalistas enfrentam, as 
greves selvagens e a organização de bases provou ser uma 
forma para os trabalhadores afirmarem o seu poder – de-
fendendo as suas vidas e meios de subsistência do vírus e 
dos seus patrões.

Também podemos inspirar-nos nas redes de ajuda mú-
tua que surgiram em resposta ao vírus e à inadequação 
das respostas do Estado. Num momento de necessidade, 
ansiedade e isolamento social, pessoas por todo o mun-
do reúnem-se para cuidar das suas comunidades. Assim 
como Kropotkin usou o termo ajuda mútua para apontar 
as falhas inerentes ao entendimento do darwinismo social 
como uma luta competitiva entre indivíduos com interes-
ses próprios, o surgimento de redes de ajuda mútua para 
enfrentar os desafios do COVID-19 pode ser usado para 
apontar as falhas das respostas dos nossos Estados e para 
mostrar estratégias de saída na natureza cooperativa e 
social das pessoas ou na impressionante capacidade das 
pessoas comuns para se organizarem e darem resposta às 
necessidades humanas.

No Chile, a Coordinadora Feminista 8M, um colectivo 
feminista central para as mobilizações feministas em 
grande escala dos últimos cinco meses, incorporou todas 
essas estratégias na sua resposta ao coronavírus – articu-
lado no seu Plano de Emergência Feminista. Trata-se de 
um plano para lidar com o risco de violência doméstica 
para mulheres e crianças em quarentena, incluindo pro-
tocolos comunitários concretos em caso de emergência, 
bem como disponibilização de apoio financeiro para 
aquelas que fogem da violência. Exigem alocações orça-
mentais que facilitem o trabalho das organizações comu-
nitárias. Convocam uma «greve perpétua», realçando a 
necessidade de trabalhadoras não-essenciais ficarem em 
casa, e uma greve geral da produção como mecanismo 
para vencer essas exigência. O plano da Coordinadora é 
centrado em torno da insistência de que as nossas vidas 
valem mais do que os lucros deles – e um entendimento 
de que devemos lutar pelo direito de viver numa socieda-
de que reflicta isso.

O que está claro é que implementar essas exigências 
exige organização e exige luta. No Dia Internacional da 
Mulher Trabalhadora deste ano, milhões de mulheres em 
todo o mundo foram à rua para protestar contra a desi-
gualdade e a opressão das mulheres. No México, dezenas 
de milhares de mulheres participaram em manifestações 
contra o feminicídio e a cumplicidade do governo na 
epidemia. Na Turquia, a polícia de choque disparou gás 
lacrimogéneo contra os manifestantes e, no Quirguistão, 
as forças de segurança prenderam cerca de 60 pessoas. 
Mulheres reuniram-se em cidades por todo o Paquistão, 
apesar das petições apresentadas em tribunal para impe-
di-las. No Chile, uma greve geral feminista levou milhões 
às ruas, no que seria um dia histórico, pois as mulheres 
levantaram as suas vozes contra a violência que vivenciam 

diariamente; um protesto que também foi fundamental 
para manter o ímpeto das revoltas de Outubro, rejeitan-
do a legitimidade do governo e defendendo o direito do 
povo chileno a protestar. A capacidade para tais protestos 
diminuiu nas últimas semanas, e a necessidade da nos-
sa resistência só aumentou. Mas a classe trabalhadora 
é mais criativa e inovadora do que o capitalismo jamais 
poderá ser – e temos tudo a ganhar.

Mencionei os protestos que marcaram o Dia Interna-
cional da Mulher Trabalhadora e, enquanto me prepa-
rava para este artigo, isso fez-me reflectir sobre a minha 
própria experiência nos protestos aqui em Melbourne. 
Um colectivo feminista Latinx apresentou «Un violador 
en tu camino», o hino feminista do movimento chileno, 
numa expressão poderosa de solidariedade internacional 
entre mulheres de todo o mundo. A minha contribuição 
foi muito mais modesta, mas tenho orgulho de partilhar 
a ilustração que fiz para o protesto. Queria fazer uma ho-
menagem às mulheres que, um pouco por todo o mun-
do, estão na linha da frente da luta contra um sistema 
baseado na exploração e violência, e relacionar os seus 
esforços com uma história de orgulho – a luta contínua 
pela libertação. Do Sudão ao Chile, da Índia ao Líbano, as 
mulheres manifestaram-se e resistiram a um mundo que 
exige que sejam vítimas passivas; que lhes exige que «fi-
quem no seu lugar». Mas sabemos que o lugar da mulher 
é na luta. Essa luta pode ter saído das ruas, por enquanto, 
mas continua, e deve continuar.

O Resumo de Políticas sobre Género e COVID-19, da 
ONU, diz que, no contexto do coronavírus, as «conquis-
tas limitadas que foram obtidas nas últimas décadas» 
em relação à igualdade de género «correm o risco de ser 
revertidas». É um importante alerta de que todas as re-
formas pelas quais lutámos e que conquistámos podem 
ser-nos retiradas. Nos parágrafos finais do relatório, a 
ONU adverte contra «optar simplesmente por repetir as 
políticas anteriores e deixar de usar este momento para 
reconstruir sociedades mais iguais, inclusivas e resi-
lientes». Uma revolução dos trabalhadores pode não ser 
exactamente o que os especialistas da ONU têm em men-
te, mas como a violência das relações sociais burguesas 
é facilmente posta a nu, e o papel essencial do trabalho 
(especialmente o das mulheres) pode ser visto por todos, 
temos a responsabilidade de evitar os erros do passado 
do nosso próprio movimento e de usar este momento 
para trabalhar na construção de uma luta que extraia a 
sua força a partir de baixo e que seja capaz de reorganizar 
a sociedade para libertar todos os povos oprimidos.

Precisamos de um movimento que vá além da reforma 
e de uma compreensão da sociedade que ligue a opres-
são das mulheres, trabalhadores e povos indígenas com 
o poder do capitalismo e do Estado. Devemos unir-nos 
numa luta pela libertação. A história mostrou-nos, assim 
como o futuro revelará, que as mulheres podem e devem 
conduzir-nos até lá.

1. NdE: Lançado pelo governo australiano para apoiar a crise de desem-
prego que se começou a desenhar em Março de 2020, devido à pandemia. 
O governo garantia o pagamento de 1500$/quinzena por cada assalaria-
do a tempo inteiro ou parcial. O problema é que uma das condições do 
apoio estatal é a necessidade de que cada assalariado tenha trabalhado 
para esse empregador há pelo menos um ano, prejudicando grande parte 
dos trabalhadores temporários.
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Houve quem argumentasse que o casamento entre o mar-
xismo e o feminismo acabou num casamento infeliz: ao 
reduzir o problema da opressão das mulheres ao factor 
único da exploração económica, o marxismo corre o risco 
de dominar o feminismo exactamente da mesma maneira 
com que os homens dominam as mulheres numa socieda-
de patriarcal1. A opressão das mulheres deve ter em conta 
uma multiplicidade de factores, cada um com a sua pró-
pria autonomia, sem tentar reduzi-los a uma única fonte 
explicativa – seja a extracção de mais-valia no local de tra-
balho ou o trabalho domiciliário não-remunerado. Parece 
haver algo intrinsecamente multifacetado na opressão 
das mulheres – tanto que os programas de estudos de gé-
nero e de estudos femininos são todos, inevitavelmente, 
interdisciplinares.

A questão que surge, então, é se o feminismo não pode-
ria encontrar um parceiro melhor no anarquismo. Apesar 
do anarquismo e do marxismo terem seguido muitas ve-
zes o mesmo caminho e até terem convergido nas lutas 
dos trabalhadores, a grande diferença entre eles é que 
os pensadores anarquistas trabalham com uma noção 
de dominação mais variada, que enfatiza a existência 
de formas de exploração que não podem ser reduzidas a 
factores económicos – sejam eles políticos, culturais ou, 
devemos acrescentar, sexuais. Daí, também, o seu casa-
mento mais feliz com o feminismo: se a relação entre o 
marxismo e o feminismo tem sido caracterizada como 
uma ligação perigosa2, que reproduz a mesma lógica de 
dominação que ocorre entre os dois sexos, então a rela-
ção entre feminismo e anarquismo parece ser um encon-
tro muito mais convivial. Historicamente, os dois con-
vergiram tão frequentemente que alguns argumentaram 
que o anarquismo é, por definição, feminismo3. A ques-
tão não é simplesmente dizer que, de Mikhail Bakunin a 
Emma Goldman, e com a (possível) única excepção de 
Proudhon, o anarquismo e o feminismo andaram muitas 
vezes de mãos dadas. Esse facto histórico sinaliza uma 
afinidade teórica mais profunda. Tu podes ser marxista 
sem ser feminista, mas não podes ser anarquista sem ser 
feminista ao mesmo tempo. Por que não?

Se o anarquismo é uma filosofia que se opõe a todas as 
hierarquias, incluindo aquelas que não podem ser redu-
zidas à exploração económica, também tem que se opor 
à sujeição das mulheres. Caso contrário, é incoerente 
com os seus próprios princípios. A maioria dos pensado-

A N A R Q U I S M O 
E  F E M I N I S M O : 
E M  D I R E C Ç Ã O  A  U M 
C A S A M E N T O  F E L I Z ?

res anarquistas trabalha com uma concepção de liberdade 
que pode ser melhor caracterizada como uma «liberdade 
de iguais»4, segundo a qual eu não posso ser livre a não 
ser que todos os outros sejam igualmente livres, porque, 
mesmo que eu seja o mestre, a relação de dominação na 
qual participo vai  escravizar-me tanto quanto a própria 
escrava – é o paradoxo da dominação, que até mesmo um 
filósofo como Rousseau, que não se declarou anarquista 
nem feminista, enfatizou fortemente.

Mas se eu não posso ser livre, a não ser que viva rodeada 
por pessoas que são igualmente livres, isto é, a menos que 
eu viva numa sociedade livre, então a sujeição das mulhe-
res não pode ser reduzida a algo que diz respeito apenas a 
uma parte da sociedade: uma sociedade patriarcal irá ser 
fundamentalmente opressora para ambos os sexos, preci-
samente porque não posso ser livre sozinha. E isso é algo 
que tendemos a esquecer: o patriarcado é opressor para 
todos, não só para as mulheres.

Portanto, se é verdade que o anarquismo é, por defini-
ção, feminismo, o oposto também se aplica? Pode haver 
feministas que não são anarquistas? Historicamente fa-
lando, claramente que muitos movimentos feministas 
não eram anarquistas. No entanto, algumas feministas 
alegaram que o feminismo, em particular o feminismo 
da segunda vaga dos anos 1970, era anarquista na sua es-
trutura e nas suas aspirações profundas. De acordo com 
Peggy Kornegger5, por exemplo, as feministas radicais 
desse período eram inconscientemente anarquistas, tanto 
nas suas teorias quanto nas suas práticas. A estrutura dos 
grupos de mulheres (por exemplo, grupos de conscien-
cialização), com a ênfase dada a pequenos grupos como 
unidade organizacional básica, no pessoal que é político 
e na acção directa espontânea, era muito semelhante às 
formas tipicamente anarquistas de organização6.

Mas ainda mais impressionante é a convergência con-
ceptual com a concepção de liberdade que descrevi aci-
ma. Por exemplo, Kornegger afirma que «a libertação não 
é uma experiência insular» porque só pode ocorrer em 
conjunto com todos os outros seres humanos7, o que, 
novamente, significa que a liberdade não pode deixar de 
ser uma liberdade de iguais. No entanto, isso também 
implica que não se pode lutar contra o patriarcado sem 
lutar contra todas as outras formas de hierarquia, sejam 
elas económicas ou políticas. Como Kornegger8 mais uma 
vez afirma, «o feminismo não significa poder corporativo 

feminino ou uma presidente mulher: significa nenhum 
poder corporativo e nenhum presidente».

Dito de outra forma, o feminismo não significa sim-
plesmente que as mulheres devem ocupar o lugar ocupa-
do pelos homens (o que seria uma forma bastante fálica 
de feminismo); em vez disso, as mulheres deveriam lutar 
para subverter radicalmente a lógica da dominação em 
que sexismo, racismo, exploração económica e opressão 
política se reforçam reciprocamente, embora com for-
mas e modalidades diferentes em contextos diferentes. 
Isso aplica-se ainda mais hoje em dia, num mundo glo-
balizado onde diferentes formas de opressão e explora-
ção, sejam baseadas em género, sexo, raça ou classe, se 
sustentam mutuamente. Talvez a maior contribuição do 
feminismo da terceira vaga seja apontar para a necessi-
dade de uma análise multifacetada da dominação, com a 
sua ênfase no pós-colonialismo e na interseccionalidade. 
Se por feminismo entendemos simplesmente a luta pela 
igualdade formal entre homens e mulheres, corremos o 
risco de criar novas formas de opressão. Corremos o risco 
de que a igualdade entre homens e mulheres signifique 
apenas que as mulheres devem assumir posições que 
anteriormente estavam reservadas aos homens brancos 
burgueses, reforçando ainda mais os mecanismos de 
opressão em vez de subvertê-los. Por exemplo, se con-
siderarmos que a emancipação das mulheres brancas 
significa simplesmente entrar na esfera pública em pé de 
igualdade com os homens, isso, por sua vez, pode impli-
car que outra pessoa tenha de substituir essas mulheres 
nas suas casas. Mas para a mulher imigrante que subs-
titui a dona-de-casa branca no trabalho doméstico isso 
não é libertação: ela apenas sai da sua casa para entrar 
numa outra como trabalhadora assalariada. Na situação 
actual, a emancipação de algumas mulheres (brancas) 
corre o risco de significar a opressão de outras mulheres 
(imigrantes, negras ou do sul), caso o feminismo não 
procure dissolver todas as formas de hierarquia, estejam 
elas arraigadas em género, classe ou opressão racial.

Para concluir, talvez o feminismo não tenha sido sem-
pre anarquista, mas deveria sê-lo porque deveria ter 
como objectivo subverter todas as formas de dominação 
– sejam elas sexistas, económicas ou políticas. O femi-
nismo, hoje mais do que no passado, não pode significar 
apenas mulheres governantes ou mulheres capitalistas: 
significa sem governantes e sem capitalismo.
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O nosso movimento é internacional e por isso estamos 
solidárias com os camaradas que nos EUA e alhures 
lutam contra a brutalidade policial e contra a máquina de 
guerra norte-americana. Ao mesmo tempo, como anar-
ca-feministas organizadas nas cercanias de Amesterdão, 
não podemos comentar a inauguração de Joe Biden 
sem falarmos também do governo holandês. Tal como 
o governo dos EUA, o governo holandês está constru-
ído sobre a escravatura, o imperialismo e a exploração. 
Recentemente, o governo holandês [liderado por Mark 
Rutte] demitiu-se devido a um escândalo com abonos 
de família que deixou à vista o racismo institucional das 
autoridades tributárias e do estado holandês. A demissão 
do governo de Rutte, porém, foi apenas performativa. 
Nem durante a pandemia o governo holandês suspen-
deu as suas deportações. O governo holandês envolve-se 
frequentemente em exportações de armas e têm existido 
tentativas renovadas de criminalização do trabalho sexu-
al e de limitação dos direitos ao aborto.

Devemos opor-nos ao modo como as feministas libe-
rais e outras utilizam (abusivamente) os corpos das 
mulheres das classes trabalhadoras para justificarem as 
suas agendas. A linguagem dos direitos das mulheres e a 
necessidade de «proteger mulheres e crianças» é muitas 
vezes instrumentalizada para justificar guerras imperia-
listas e a aplicação de sanções económicas, tal como foi 
feito nas guerras do Afeganistão e do Iraque. Ao mesmo 
tempo, as mulheres e crianças que são supostamente 
protegidas por estas guerras e sanções são desproporcio-
nalmente afectadas por elas: são elas quem são mortas 
pelos ataques de drone, são elas quem não consegue 
ter acesso a comida e medicamentos devido às sanções. 
O mesmo regime que supostamente se preocupa com 
a «protecção das mulheres e das 
crianças» encerra-as em campos de 
concentração e faz histerectomias 
forçadas a mulheres nos centros de 
detenção do ICE [US Immigration 
and Customs Enforcement]. A narra-
tiva não só está errada por ser usada 
para atacar as mulheres que diz 
proteger, como também diminui o 
papel desempenhado por mulhe-
res das classes trabalhadoras na 
luta contra a sua própria opressão 
– mostra as mulheres como vítimas 
passivas. Não nos esqueçamos que 
a YPJ (Unidades de Protecção das 
Mulheres [Curdistão]) desempe-
nhou um papel vital na derrota do 
ISIS. A revolução em Rojava é um 
exemplo de um modo de organiza-
ção da sociedade verdadeiramente 
democrático, descentralizado, femi-
nista e ecologicamente viável. As 
mesmas pessoas que derrotaram o 
ISIS foram rapidamente abandona-
das pelos EUA quando deixaram de 
servir os seus interesses, dando ao 
regime fascista turco luz verde para 
atacar. A libertação não pode ser-nos 
oferecida, teremos de lutar por ela.

O Partido Democrata dos EUA tem 
como nenhum outro tentado coop-
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purgando-os do seu conteúdo radical e transformando-
-os em bodes expiatórios quando deixem de ser úteis 
politicamente. Estão mais preocupados com criticar a 
linguagem e as tácticas dos protestantes BLM do que em 
desmantelar as estruturas de poder supremacistas bran-
cas que permitem que assassinatos policiais racistas, 
como este, aconteçam.

Este fenómeno não é de todo exclusivo ao contexto 
dos EUA: vemo-lo aqui na Holanda também, onde parti-
dos políticos liberais adoptam a linguagem de movi-
mentos anti-capitalistas ambientalistas, e de movimen-
tos anti-fascistas e anti-racistas, para mostrarem o quão 
«progressistas» são, enquanto individualizam, na vez de 
atacarem as estruturas de poder que permitem que estas 
coisas aconteçam. Um exemplo disto é o GroenLinks 
[partido Esquerda Verde]. Embora o GroenLinks defenda 
que «quer pôr fim ao racismo institucional e à identifica-
ção de perfis raciais» no seu programa eleitoral de 2021, 
ainda assim votou a favor das acções de mandar parar e 
revistar em Amesterdão.

Embora não queiramos de modo algum menosprezar 
os esforços e a importância do trabalho feito por aque-
lxs que tentam confrontar estas formas de opressão nas 
suas próprias comunidades (nós próprias fazêmo-lo), 
também acreditamos que estes esforços não só não se 
destinam a desmantelar as estruturas e sistemas insti-
tuídos que permitem a emergência destas formas de 
opressão, como são, na melhor das hipóteses, erróne-
os. Mudarmos as nossas escolhas individuais de consu-
mo, tornarmo-nos vegan ou tomarmos menos banhos 
não vai resolver a crise climática – quando apenas 100 
empresas são responsáveis por 71% de todas as emis-
sões de gases com efeito de estufa e quando os 10% 

mais ricos do mundo são responsá-
veis por mais de metade de todas as 
emissões de carbono. A nomeação 
de Kamala Harris como vice-presi-
dente não vai, por si só, fazer rigo-
rosamente nada para ajudar ao fim 
dos assassinatos racistas da polícia. 
O capitalismo arco-íris continua a 
ser capitalismo.

Estes partidos políticos não têm 
interesse em mudança genuína, estão 
preocupados com a manutenção do 
statu quo, com a protecção dos inte-
resses da classe dominante, através da 
pacificação de movimentos populares. 
Que não haja dúvidas: o governo é o 
problema. A democracia representa-
tiva é uma fraude. Queremos demo-
cracia a sério. Substituir um predador 
sexual por outro não vai mudar nada. 
Substituir um senhor da guerra por 
outro não vai mudar nada. Precisamos 
de atacar as causas originais, preci-
samos de desmantelar o estado e o 
patriarcado – por toda a parte.

Não nos cansamos, 
corremos atrás.

Não queremos Biden, 
queremos vingança.

tar e pacificar a luta dos activistas BLM [Black Lives Matter] 
e os protestos que ocorreram após o horrendo assassinato 
policial de George Floyd. Depois de reproduzir a narrativa 
dos activistas Black Lives Matter para seu próprio ganho 
político, o Partido Democrata abandonou-os rapidamen-
te, indo ao ponto de culpar a campanha «Defund the poli-
ce» [«Desfinanciem a polícia»] e organizadores negros 
pelas perdas dos democratas nas eleições presidenciais. 
O Partido Democrata, tal como muitos liberais e centris-
tas, tem uma história de aproveitamento, para seu próprio 
ganho político, de movimentos genuinamente populares, 
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colectivo da União Libertária

um sindicalismo com métodos e objectivos modernos e 
revolucionários. No mesmo sentido, o sindicalismo não 
se basta a si próprio, outros métodos poderão e terão de 
ser utilizados, dentro da lógica da acção direta, do apoio 
mútuo e da autonomia. A pluralidade de ideias e tácticas 
existentes no movimento anarquista serão algumas das 
nossas forças. 

Não se pretende o proselitismo ideológico de criar 
apenas mais um campo e um monte para defender con-
tra tudo e contra todos, já que tantos desses grupos e 

grupinhos parecem haver. O que se pretende, debai-
xo do nome da União Libertária, é a proliferação 

de ideias e de vozes que há tanto têm sido es-
quecidas, é a expansão das redes de apoio mú-

tuo entre as comunidades do rectângulo, é a 
defesa da livre associação tanto como da re-
volução social. O que se pretende é seguir a 
tradição de tantos outros anarquistas pelo 
mundo fora, tentando afastar as pessoas 
dos moldes a que são condicionadas, tan-
to pela sociedade em que crescem e vivem, 
como pelos sistemas que a sua vida diária 
permeiam. 

A luta anti-capitalista, anti-racista, anti-
-fascista, feminista e abolicionista de todas as 

estruturas opressoras, que consideramos inter-
seccional, é uma luta que consideramos essen-

cial, especialmente dada a herança portuguesa e o 
discurso omnipresente que tanto do passado procura 

limpar e sanitarizar. Mais ainda numa altura de ressur-
gimento dos que mais procuram explorar os medos do 
povo e a sua insatisfação para com o «sistema», tentando 
dividir as pessoas para proveito próprio.

Somos apenas um grupo, como tantos outros, pro-
curando seguir uma ideologia com a qual nos identifi-
camos. Mas, antes da ideologia, somos apenas um gru-
po que procura melhorar este mundo, sempre abertos 
a receber mais mãos. Não pretendemos assumir o pa-
pel de uma auto-proclamada vanguarda de iluminados, 
com um nível de consciência superior que nos permi-
te governar, cavalgar ou liderar o povo. Não o insulta-
mos dessa forma. Não queremos governar nem ser go-
vernados. A sociedade sem classes e sem governo terá 
de vir das acções dos indivíduos oprimidos, organiza-
dos de forma autónoma. O nosso papel é participar 
juntamente com esses indivíduos na luta de classes, 
em pé de igualdade, construindo a anarquia e lutando, 
sem cessar, pela liberdade individual e colectiva total.

aliviar tanta da incerteza e dos problemas que esta crise, 
que ainda não acabou e que veio agudizar a anterior que 
ainda não tinha acabado, gerou e ainda gera.

Contamos entre os nossos objectivos dar continuidade 
ao histórico sindicalismo combativo e libertário que se re-
gistou no passado em território português, naturalmente 
adaptado ao dias de hoje, fazendo uso do conhecimento e 
ferramentas mais actuais. Neste sentido pretende-se tirar 
as devidas lições e ilacções da História do Sindicalismo e 
basear-se numa análise da situação actual da luta de clas-
ses. Nos últimos 100 anos muito se transformou, a nossa 
sociedade evoluiu e com ela o modo de vida e condições 
laborais do povo; defendemos que o sindicalismo conti-
nua a ser fundamental para os trabalhadores e estudantes 
lutarem contra o capitalismo e o Estado, mas tem de ser 

Por isso criou-se a União Libertária, um grupo unido pe-
los ideais anarquistas e criado pela necessidade, neste 
momento imperiosa, de novas ideias a defender e a apli-
car. Procuramos, pela propaganda, tentar ajudar a mas-
sa trabalhadora a compreender o que falta conquistar, 
quando muitos se contentam com as conquistas já fei-
tas. Procuramos, pela acção direta, que nenhuma luta 
siga no silêncio e que nenhum sofrimento passe desper-
cebido. Queremos, pela nossa continuada presença, re-
ligar as pessoas a ideias que há muito, consideramos, 
são ignoradas ou consideradas como «idealistas».

Esgotando-se a reforma, o apaziguamento e o 
conformismo, só nos resta a rejeição, a cons-
trução e a revolta. Mas essa revolta tem de ser 
também construtiva. Rejeitamos a autorida-
de arbitrária e mesquinha e o cinto aper-
tado por capricho. Revoltamo-nos contra 
a mesa sem pão, o tecto vazio e a abun-
dância nas cortes que não elegemos e que 
nos foram impostas. Revoltamo-nos por 
todos porque sem todos não há o um. E, 
por fim, juntamo-nos porque queremos 
conhecer quem pensa como nós.

Achamos que a luta pelo bem-estar geral 
tem sido deixada a partidos e organizações 
que se preocupam mais em consolidar o seu 
poder e defender os seus interesses do que com 
a melhoria existencial de todos, que consideramos 
ser dos maiores factores para o aumento da letargia 
que tanto parece infiltrar toda a sociedade portuguesa. 
A política, ou melhor, a ladainha discursiva da partido-
cracia, a base das democracias modernas, empenha-se 
em dizer-nos que somos todos iguais e, de forma mais ou 
menos subliminar, vai dissertando sobre a luta de clas-
ses considerando que esta é um anacronismo que anima 
apenas aqueles cujo pensamento ficou parado no tempo.

E assim estreita-se num medíocre jogo discursivo de 
esquerda versus direita, reduzindo-o a uma fútil discus-
são entre ter mais ou menos Estado na economia, pon-
do assim em confronto o mesmo modelo com duas fa-
ces: capitalismo de Estado ou economia de mercado. 
Procuramos reverter essa tendência para que se deixe de 
ouvir «líderes» e se ouçam as pessoas. Só o povo pode de-
fender os seus interesses. 

Estando o cidadão comum, e os jovens na sua particu-
laridade, numa situação de incerteza extrema quanto ao 
futuro, uma situação de medo para o cidadão comum, 
a defesa intransigente de novos meios e métodos para 

uma vida que não flutue consoante os ventos do comércio 
feito noutros oceanos é essencial. É também devido à situ-
ação corrente que consideramos ser essencial o aproveita-
mento deste momento para tornar muitos desses meios e 
métodos alternativos uma realidade e a melhor forma de 

Quando, já perto do final da vida, Emídio Santana afirmou numa entrevista que 
«ser anarquista hoje é não se deixar vencer pelas místicas totalitárias da época», 
apontava já o caminho para a urgência de construir uma sociedade liberta do 

«totalitarismo e das fantasias democráticas», porque, segundo disse, 
«estão muito distantes de um conceito natural de democracia» e, desta forma, 

impedem a afirmação dos «postulados da liberdade, da criação, da independência».
E em síntese deixou o caminho aberto para o futuro ao sublinhar: 

«que sejam as pessoas a criar a sociedade e não a sociedade a domesticar as pessoas».
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Estamos no final de 20201 e a luta de classes intensifica-se, em Portugal e no mundo. Os 
interesses da classe capitalista continuam, cada vez mais, a fazer-se sentir e a dominar 
as nossas vidas, a explorar-nos, a limitar-nos, continuam a condenar-nos à miséria e 
à morte, com ou sem pandemia, com ou sem crise económica. Uma classe continua 
a ter de vender a sua força de trabalho para sobreviver, em condições cada vez mais 
precárias. Essa classe somos nós, trabalhadores e trabalhadoras assalariados, desem-
pregados, precarizados por este mundo fora. 

O Estado continua a ser o aparato violento e dissociante que defende o patronato e a 
propriedade e para fazê-lo não olha a meios nem se preocupa em manter o seu teatro 
benevolente quando o povo enfrenta o seu domínio. Os partidos que almejam disputar 
os aparelhos estatais e representativos para supostamente os transformar ou benefi-
ciar de apenas algumas vantagens da política eleitoral continuam a ser assimilados e a 
contribuir para o prolongamento de um jogo que não queremos jogar. Os partidos que 
ambicionam controlar e utilizar os movimentos sociais como câmaras de eco para as 
suas percentagens, filiações, e interesses, continuam a minar o potencial dos espaços 
da nossa classe quando não encontram uma oposição organizada, autónoma e sufi-
cientemente forte. É necessário quebrar a hegemonia destes orquestradores de derro-
tas, e devolver ao povo o protagonismo de sua libertação.

O anarquismo, movimento das vidas e interesses de classe trabalhadora nesta luta, 
continua pertinente e a sua necessidade mais que atual, urgente. É nosso dever e papel 
assegurar a presença, iniciativa, disputa e direção alternativa rumo a um acréscimo revo-
lucionário, socialista e de base dos movimentos sociais. A revolução será das massas, feita 
e pensada pelas massas criativamente através das suas organizações e estruturas pelo 
que devemos assumir o que somos: mãos das massas prontas a agir e refletir estrategi-
camente pela nossa autonomia e libertação. No momento, em Portugal, o movimento 
anarquista é pouco estruturado e não apresenta qualquer direcionamento programático 
perspectivando a construção revolucionária, ao contrário, limita-se a algumas «bolhas de 
autonomia» e espaços libertários, que apesar de importantes, não sustentam as neces-
sidades do trabalho político e organizativo que permita delinear uma estratégia para a 
revolução portuguesa e internacional, bem como um programa e teoria anarquistas que 
suportem a nossa luta dentro das várias frentes dos movimentos sociais, analisando e 
reanalisando a conjuntura com cada acúmulo, propagando as nossas posições e métodos 
de forma democrática ao resto da classe e onde elas mais são necessárias.

Observamos duas atitudes prevalecentes ao que toca à acção no que se pode conside-
rar movimento anarquista em Portugal. Por um lado, um sector culturalista, onde reina 
uma atitude de manutenção de um estado de arte desconectado do terreno de batalha, 
seja perdido em nostalgia seja perdido em liricismos individualistas e desprovidos de 
praxis, construído de si para si mesmo. Nesta pespectiva o anarquismo é compreendi-
do como uma utopia cultural capaz de ser construída de forma isolada e  distante das 
necessidades concretas do povo trabalhador e marginalizado, exclusivamente através 
da pedagogia e propaganda sem estratégia. Por outro lado, há um sector investido em 
estar no campo cuja aproximação aos movimentos sociais se faz ainda de forma desar-
ticulada e desorganizada, que por essa razão vamos denominar de ativista. Sem disputa 
tática e permeado por tabus sobre os papéis que podemos desempenhar e a prepara-
ção que devemos ter, deixa-se assim à mercê de forças oportunistas, já referidas acima. 
Acreditamos que a prática sem a teoria é um mal tão grande quanto a teoria sem a práti-
ca. É necessário planejar a acção, realizar uma construção estratégica de orientação 
revolucionária, e para tal é necessário um embasamento teórico também revolucioná-
rio. A falta destes elementos leva a um inferno da prática, onde acções desconectadas 
de resultados concretos tem como único efeito a criação de nichos identitários, ou, na 
pior das hipóteses, o esgotamento moral de possíveis militantes. 

Mas tudo não é só deserto. Nos últimos quatro anos, camaradas vêm desenvolvendo 
um importante trabalho tentando retomar os métodos do sindicalismo revolucionário 
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no meio estudantil, onde abraçaram a criação de um projeto organizado e estruturado, 
ideologicamente plural, autónomo, combativo e de classe que ousa construir e disputar 
espaços do movimento estudantil promovendo formas de luta e pautas que fortaleçam 
as e os estudantes, que desafiam o modus operandi das instituições capitalistas e esta-
tistas, ao invés de as deixarem reféns de aparelhamentos formais ou informais por parte 
de partidos e interesses alheios à realidade imediata das de baixo;  e que conseguiram 
dinamizar relações nacional e internacionalmente. Também, no último ano, surge 
iniciativa similar dentro do campo de luta dos trabalhadores precarizados. Tomámos 
parte destas iniciativas, que foram imprenscindíveis para a nossa construção militan-
te. Também foram necessárias para percebermos que elas, por si só, não bastam. É 
necessário ir além, em direção à construção de uma Organização Política que dê conta 
das exigências da luta revolucionária, que se detenha no papel da construção teórica e 
estratégica para o momento de ruptura.          

Dito isto, há ainda um terceiro problema a nível teórico que aflige aqueles que se 
identificam com os ideais libertários em Portugal. Permeia em parte do anarquismo 
português uma visão idealista de que os movimentos sociais devem autoproclamar-se 
anarquistas para serem combativos. Na falta de organização política através da qual 
conspirar e aprofundar os seus postulados teóricos, buscam transformar os próprios 
movimentos nas suas organizações. Assim, ao invés dos movimentos e espaços sociais 
concentrarem-se nas suas lutas materiais objetivas, perdem tempo e energia discutindo 
assuntos completamente alheios ao que aquele espaço se propõe, dispostos inclusive 
a implodi-los em caso de discordância. Como defensores do sindicalismo revolucio-
nário, observamos e compreendemos que os movimentos e os seus sujeitos tornam-
-se combativos e revolucionários através de uma prática libertadora, solidária e que 
incentiva a acção directa sem representantes e intermediários na defesa dos interesses 
da classe pela própria classe.

Refletindo sobre a mesma problemática, Bakunin escreve que

 «... os fundadores da Associação Internacional agiram com grande 
sabedoria ao eliminar inicialmente do programa dessa Associação 
todas as questões políticas e religiosas. Sem dúvida, não lhes faltaram 
em absoluto nem opiniões políticas, nem opiniões antirreligiosas bem 
definidas; mas eles abstiveram-se de emiti-las nesse programa porque 
seu objetivo principal era unir acima de tudo as massas operárias do 

mundo civilizado numa ação comum.»
 

- A Política da Internacional, por Mikhail Bakunin

Falta uma organização que se proponha a um trabalho teórico, ideológico e progra-
mático da revolução que defendemos, que na tradição anarquista venha agrupar, 
capacitar e direcionar, a partir das análises e decisões comuns num campo conceptual 
coerente, a ação e a militância que sabe que quer uma sociedade sem Estado, organiza-
da por quem trabalha, onde a liberdade do outro nos estende até ao infinito. Propomo-
nos a começar a construir tal espaço. O tempo agora é de agir e começar a delinear as 
tarefas a realizar neste primeiro esforço organizativo e de luta. 

Da mesma forma que um anarquismo que não enxerga classes ou sem projeto da 
classe trabalhadora não é anarquismo, um anarquismo que se abstém do campo, 
imobilizado, também não o é. Precisamos de um anarquismo que se faz presente e 
que reconhece na proposta da sua presença um anarquismo em movimento, um anar-
quismo de embate estrutural e ideológico. Uma parte desse anarquismo já existe e vem 
agora a público através desta publicação e coletivo.

Viva a luta dos povos 
contra o capital e a burguesia!

Viva a memória e prática 
do Socialismo Libertário!

Avante a construção 
do Anarquismo Revolucionário!
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Ricard de Vargas Golarons é um historiador, militante anarquista e antigo membro do 
Movimento Ibérico de Libertação (MIL) — onde era conhecido por «Línguas», por falar 
oito idiomas e ter tido um papel determinante na tradução de muitos textos e na forma-
ção da Biblioteca do MIL — e da Organização de Luta Armada (OLLA), ambos grupos 
autónomos anticapitalistas catalães que lutaram com armas na mão no princípio dos 
anos 70 não só contra a ditadura franquista, mas também contra todo o sistema capi-
talista sustentado pelo regime de Franco. Ricard foi companheiro de luta de Salvador 
Puig Antich, antigo militante do MIL assassinado em 2 de Março de 1974 pelo Estado 
espanhol, o último garrotado do regime. Por isso falámos com ele sobre o livro Salvador 
Puig Antich e a Luta Armada Anticapitalista nos Últimos Anos do Franquismo, recém-
-publicado por A Batalha, livro de homenagem que conta com vários contributos seus 
e do qual é organizador.

PM e FS – Temos visto nos últimos tempos um enorme esforço de resgate da memó-
ria histórica anarquista e anticapitalista por parte de diversos grupos e indivíduos, 
sendo tu um desses protagonistas, enquanto editor de livros sobre a resistência anti-
franquista dos maquis ou sobre o MIL e a OLLA, como Salvador Puig Antich e a Luta 
Armada Anticapitalista nos Últimos Anos do Franquismo, publicado originalmente 
em catalão e recentemente editado em português. Qual a importância de recuperar 
essa memória histórica e de a dar a conhecer às novas gerações?

Ricard – Na sequência dos pactos da transição espanhola, em que um dos principais 
protagonistas foi o Partido Comunista de Espanha (PCE), foi tergiversada e silenciada 
uma parte importante da história. Não só a história da resistência à ditadura franquista, 
mas também a da guerra civil, onde a prática estalinista se impôs. As novas gerações 
desconhecem boa parte destas lutas e, por isso, nestes tempos de confusão e descon-
certo ideológico, em que também vivemos uma ofensiva do capital contra os direitos 
sociais, políticos, laborais e o retrocesso das liberdades fundamentais conquistadas en-
tretanto, é oportuno e necessário dar a conhecer estes referentes libertários dos tempos 
da ditadura, onde as dificuldades de luta eram bem maiores do que as de agora. No 
contexto actual, a recuperação dessa memória histórica serve para animar e ajudar a 
continuar a luta.

PM e FS – O MIL foi um grupo que deu uma grande relevância à palavra escrita 
enquanto meio de formação da classe trabalhadora, sendo uma grande parte do di-
nheiro obtido nas expropriações protagonizadas pelo MIL canalizado para a edição 
de textos e a formação de uma Biblioteca, em que tiveste um papel preponderan-
te. Entretanto, muitas coisas foram mudando ao longo dos últimos cinquenta anos, 
tendo havido um desenvolvimento tecnológico exponencial caracterizado por uma 
infindável acumulação de informação disponibilizada por diferentes meios tecno-
lógicos, sendo a Internet o mais evidente dos casos. À distância de um clique, temos 
todo um mundo de textos anarquistas e revolucionários ao nosso dispor. Contudo, o 

que vemos é uma apatia cada vez maior, muito afastada dos anos conturbados de 60, 
70 ou até mesmo de 80. Ainda acreditas que a disseminação da palavra escrita possa 
ser um factor mobilizador e de mudança em vista dos tempos que correm?

Ricard – A criação das «Ediciones Mayo 37» resulta de várias necessidades provocadas 
pela repressão às lutas do movimento operário daqueles anos. É importante recordar 
que se verificou, então, a vinda em massa de camponeses de toda a península para as 
fábricas na Catalunha, a maioria deles sem qualquer preparação política, uma vez que 
já não estava presente o conhecimento veiculado no passado pelos ateneus libertários 
e sindicatos revolucionários, encerrados pelo franquismo desde finais dos anos 30. 
Havia, portanto, uma grande necessidade de proporcionar formação a estes operários 
através de diferentes textos, com o objectivo de reforçar a auto-organização de classe 
e a consciência revolucionária. Outra vertente importante era facultar informação das 
lutas e greves que estavam a ter lugar em diversos pontos da Europa. Estas foram as ra-
zões fundamentais para o aparecimento destas edições, que serviam para espalhar pe-
las fábricas da Catalunha milhares e milhares de diferentes textos. A palavra escrita está 
mais presente hoje na comunicação, conta com instrumentos que nem imaginávamos 
na altura. Os livros nunca perderam, nem perderão a sua importância. A disseminação 
da palavra escrita nas suas diversificadas formas, das redes sociais, como factores mo-
dernos da comunicação, aos livros, como factores de formação e de ajuda à reflexão e à 
auto-formação, continuarão a ser elementos que se complementam.

PM e FS – O MIL surgiu como um grupo autónomo formado por elementos de vá-
rias tendências políticas, desde o marxismo, o anarquismo, o conselhismo ou o situa-
cionismo, que aflorou num grupo, podemos dizer, heterodoxo, pouco em consonân-
cia com a tradição anarco-sindicalista da Confederação Nacional do Trabalho (CNT) 
e da Federação Anarquista Ibérica (FAI). Que relações houve entre o MIL, constituído 
sobretudo por jovens, e os antigos militantes anarquistas filiados na CNT-FAI que lu-
taram contra o fascismo durante a Guerra Civil de Espanha ou depois em grupos de 
guerrilha em território espanhol ou no exílio em França?

Ricard – Em França, ao contrário da Catalunha, havia muitos libertários, que ali se 
exilaram no final da guerra civil. Foram eles que nos ajudaram com a logística, com as 
armas e com o seu apoio.  Quando em 1973 o MIL foi desarticulado, surgiram em so-
lidariedade os Grupos de Acção Revolucionária Internacionalista (GARI), com grande 
presença dos anarquistas mais combativos  no exílio contra o regime franquista, que já 
tinham actuado no princípio dos anos 60 no grupo Defesa Interior (DI), com o objec-
tivo de acabar com a vida de Franco, e no Grupo 1º de Maio. O MIL tinha elementos 
anarquistas, situacionistas, marxistas não-autoritários, conselhistas. A sua prática de 
acção libertária manifestava-se nas suas acções de guerrilha e na sua acção e presen-
ça no movimento operário. Não era importante a ideologia, era importante a prática 
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da acção autónoma e libertária que se desenvolvia no movimento operário. Mesmo 
as acções guerrilheiras feitas pelos Grupos Autónomos de Combate (GAC) eram de 
natureza semelhante às dos grupos de acção anarquistas do século xx, na Catalunha, 
como por exemplo «Os Solidários» ou os grupos de acção de Quico Sabaté e Facerias. 
Uma das nossas referências era esta guerrilha anarquista, que actuou na Catalunha 
nos anos 40 e 50. Por esta razão, em Dezembro de 1972,  no aniversário da última vez 
que o grupo guerrilheiro de Quico Sabaté cruzou a fronteira, o MIL fez uma expro-
priação num banco de Badalona, durante a qual se evocou a sua memória. Quico 
Sabaté foi abatido no dia 5 de Janeiro de 1960, em Sant Celoni. Os seus quatro com-
panheiros tinham sido abatidos no dia anterior perto de Gerona. Há mais de 40 anos 
que, nesta data, pessoas de diferentes lugares se dirigem ao cemitério desta locali-
dade para lhe prestarem homenagem, cada vez em maior número e, curiosamente, 
cada vez mais jovens. O movimento libertário tinha desaparecido do ponto de vista 
organizativo devido, sobretudo, à repressão e ao isolamento, mesmo na Catalunha, 
onde sempre foi mais forte.

PM e FS – Em Portugal, no período em que o MIL e a OLLA surgiram, também hou-
ve movimentos políticos que decidiram pegar em armas para lutar contra o regime 
fascista em Portugal, que viria a ser derrubado por um golpe militar em 25 de Abril 
e a dar origem a um breve período revolucionário a que chamamos PREC (Processo 
Revolucionário em Curso). São exemplos desses grupos as Brigadas Revolucionárias 
(BR), a Liga de União e Acção Revolucionária (LUAR) ou a Acção Revolucionária 
Armada (ARA), ligada ao Partido Comunista Português (PCP). Chegou a haver alguma 
relação entre o MIL e a OLLA com grupos de luta armada ou até mesmo com grupos e 
indivíduos anarquistas em Portugal durante o período em que estiveram activos?  

Ricard – Não, as nossas relações desde o final dos anos 60 foram com movimentos 
revolucionários de França, Itália, Suíça, Bélgica e Alemanha. Só mais tarde, no final dos 
anos 70, houve contactos e relações, mas nessa altura já estávamos integrados no mo-
vimento libertário.

PM e FS – A condenação e morte de Salvador Puig Antich provocou uma grande 
comoção não só no Estado espanhol como também em muitos outros países, com 
grandes manifestações e protestos a acontecerem um pouco por todo o lado. Porém, 
a imagem que se foi tentando dar de Salvador foi a de um jovem romântico, cujo o 
único objectivo era lutar contra um regime despótico e que estaria completamente 
inocente da morte do polícia Francisco Anguas Barragán, morto a tiro aquando da 
detenção de Salvador em 25 de Setembro de 1973. Salvador foi, de alguma forma, 
cooptado pelo regime democrático que se tentou legitimar depois do período da 
Transição. Foi muito por essa razão que tentaram resgatar a sua memória, como 
a de um jovem consciente e comprometido com a luta anticapitalista e que não 
hesitaria em usar a força das armas contra os defensores do regime franquista, por 
muito que se possa contestar o facto de se terá sido ele a matar o polícia ou se este 
terá sido vítima das balas disparadas pelos outros polícias. Será que nos podes falar 
um pouco de Salvador Puig Antich, do seu envolvimento no MIL, dos seus ideais e 
do seu compromisso com a mudança radical da sociedade?  

Ricard – Puig Antich já desde muito jovem, na escola, revoltava-se contra as injusti-
ças e a autoridade, chegando a ser castigado e expulso por defender um companhei-
ro das agressões de um professor. No MIL, o seu pseudónimo era «Metge» (médico, 
em catalão), porque foi enfermeiro quando cumpriu o serviço militar. Era um óptimo 
condutor de motos e automóveis, conduzindo a maior parte dos veículos nas expro-
priações realizadas pelo MIL. Era um indivíduo dotado de grande sentido de humor e 
tinha essa arte de perceber a parte positiva de cada um e de a valorizar. Fazia-se querer, 
todos acabavam por reconhecer nele um bom tipo, culto, uma pessoa bem prepara-
da. Na adolescência, acumulou estudos e trabalho, que só abandonou para se dedi-
car plenamente à luta clandestina, quando já estudava Economia na universidade. No 
grupo, Puig Antich era reconhecido pela sua capacidade de mediação entre as diversas 
posições. Participava activamente com textos de discussão política e também tinha 
ligações directas com várias comissões de bairro com as quais sempre manteve con-
tacto. Efectivamente, o assassinato de Puig Antich comoveu o mundo e especialmente 
a sociedade catalã. Desde então, tem havido tentativas de recuperação da sua figura 
como puramente «antifranquista», «democrata» ou mesmo «catalanista», sem referir a 
sua condição revolucionária e de ruptura anti-estatista e anticapitalista. Tentativas de 
recuperação que nós temos combatido sempre, como, por exemplo, na caso do filme 

Salvador (2006). Quanto à morte de Anguas, Salvador foi vítima de uma emboscada 
de que se defendeu, em que o polícia acabou por morrer e ele ficou gravemente feri-
do. Para nós, não tem importância nenhuma se as balas que acabaram com o polícia 
foram disparadas pelos seus colegas ou por ele próprio. Salvador Puig Antich foi um 
jovem como muitos outros, com uma consciência revolucionária que o levou a actuar 
contra o sistema capitalista e a favor dos oprimidos em diversos espaços. Esta consciên-
cia revolucionária está ligada ao surgimento de um movimento operário mais radical, 
combativo e autónomo, que surgia de novo em  diversos campos contra o capitalismo 
com o objectivo de alcançar uma sociedade igualitária e solidária. Era uma pessoa cheia 
de humanidade e solidária, muito querida não só pelos seus companheiros como por 
todos aqueles que tiveram oportunidade de o conhecer. Foi o seu compromisso até ao 
final que o levou à sua morte, como podia ter acontecido a qualquer um dos seus com-
panheiros. Todos sabíamos o que arriscávamos e o que nos podia acontecer. Em suma, 
éramos responsáveis pelos nossos actos, já que levávamos muitos anos de luta, desde a 
nossa adolescência, em que nos fomos radicalizando em lutas operárias, vicinais, con-
tra a repressão, greves, etc.
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A celebração de centenários é frequentemente uma desculpa para prati-
car a arte da hagiografia e contribuir para a conservação de falsos ídolos. 
Como sabemos, o espaço anarquista a isso não é alheio. Neste centenário 
da morte de Piotr Kropotkin (1842-1921), importa recordar uma perso-
nalidade que robusteceu teoricamente o movimento libertário, não sem 
antes lembrar que nenhuma dessas propostas deve estar gravada na pe-
dra como dogma. Talvez não haja melhor honra que possa ser presta-
da a um cientista do que confrontá-lo com uma crítica saudável às suas 
ideias e às posições políticas tomadas. O texto de Errico Malatesta que 
aqui apresentamos é prova disso mesmo: que o companheirismo implica 
sempre honestidade no debate intelectual. Trata-se de um artigo redigi-
do para a revista uruguaia Studi Sociali, no 10º aniversário da morte de 
Kropotkin, e é, até hoje, o testemunho que melhor reflecte a heterogenei-
dade de uma corrente de pensamento diversa e que chegou a proclamar 
«Sem deuses, nem mestres». Para manter a cadência fúnebre destes mo-
mentos celebratórios, ilustramos esta tradução com fotografias do fune-
ral do anarquista russo, que marcou simbolicamente o fim de uma época, 
por ser o derradeiro encontro massificado de anarquistas (os registos fa-
lam de 100.000 pessoas a assistir) na Rússia. Depois, a noite da repressão.

Piotr Kropotkin é sem dúvida um dos que talvez mais tenham contribuído – talvez 
até mais do que Bakunin e Élisée Reclus – para a elaboração e propagação das ideias 
anarquistas. E mereceu, portanto, o reconhecimento e a admiração que todos os 
anarquistas sentem por ele.

Mas em homenagem à verdade e no maior interesse da causa, deve-se reconhecer 
que a sua actividade não foi totalmente benéfica. Não foi culpa dele; pelo contrário, 
foi a própria eminência das suas qualidades que deu origem aos males que me pro-
ponho discutir.

Naturalmente, Kropotkin, sendo um mortal entre os mortais, nem sempre pode-
ria evitar o erro e abraçar toda a verdade. Deve-se, portanto, retirar os benefícios da 
sua inestimável contribuição e continuar a investigação que o levaria a mais avanços. 
Mas os seus talentos literários, a importância e o volume de sua produção, a sua ac-
tividade infatigável, o prestígio que recebeu da sua reputação de grande cientista, o 
facto de ter desistido de uma posição altamente privilegiada para defender, à custa 
de sofrimento e perigo, a causa popular, e além disso o fascínio da sua personalidade, 
que prendeu a atenção de quem teve a sorte de conhecê-lo, tudo o fez adquirir uma 
notoriedade e uma influência tal que se tornou, e em grande medida realmente foi, o 
mestre reconhecido pela maioria dos anarquistas.

Como resultado, as críticas foram desencorajadas e o desenvolvimento da ideia 
anarquista foi interrompido. Por muitos anos, apesar do espírito iconoclástico e pro-
gressista dos anarquistas, a maioria deles, no que diz respeito à teoria e propaganda, 
não fez mais do que estudar e citar Kropotkin. Expressar-se de outra forma que não a 
dele era considerado por muitos companheiros quase como uma heresia.

Seria, portanto, oportuno submeter o ensinamento do Kropotkin a uma análise crí-
tica e próxima, a fim de separar o que é sempre real e vivo do que foi o pensamento e 
a experiência mais recentes, que se mostraram errados. Um assunto que preocupa-
ria não só Kropotkin, pois os erros de que se pode culpá-lo de ter cometido já eram 
professados por anarquistas antes de Kropotkin adquirir o seu lugar de destaque no 
movimento: ele confirmou-os e fê-los durar, adicionando o peso do seu talento e do 
seu prestígio; mas todos nós, antigos militantes, ou quase todos nós, temos a nossa 
parcela de responsabilidade.

*******

Ao escrever agora sobre Kropotkin não pretendo examinar os seus ensinamentos. 
Desejo apenas registar algumas impressões e recordações, que, creio, servem para 
tornar mais conhecida a sua estatura moral e intelectual, bem como para compreen-
der mais claramente as suas qualidades e os seus defeitos.

Mas, antes de mais nada, direi algumas palavras que vêm do coração porque não 
consigo pensar em Kropotkin sem me comover com a lembrança de sua imensa bon-
dade. Lembro-me do que ele fez em Genebra, no Inverno de 1879, para ajudar um 
grupo de refugiados italianos em apuros, entre eles eu; lembro-me das pequenas 
atenções, que chamaria de maternais, que ele me dispensou quando, numa noite em 
Londres, tendo sido vítima de um acidente, fui bater à sua porta; lembro-me das inú-
meras acções amáveis para com todos os tipos de pessoas; lembro-me da atmosfera 
cordial que o rodeava. Porque ele era uma pessoa muito boa, daquela bondade que é 
quase inconsciente e precisa libertar-se de todo o sofrimento e rodear-se de sorrisos 
e felicidade. Dir-se-ia, de facto, que ele era bondoso sem saber; em todo o caso, não 
gostou que o dissessem e ficou ofendido quando escrevi, num artigo por ocasião do 
seu 70º aniversário, que a sua bondade era a primeira das suas qualidades. Preferia 
gabar-se da sua energia e coragem – talvez porque essas últimas qualidades tenham 
sido desenvolvidas na e para a luta, ao passo que a bondade era a expressão espontâ-
nea de sua natureza íntima.

*******

Tive a honra e a sorte de estar por muitos anos ligado a Kropotkin pela mais calorosa 
amizade.

Amávamo-nos porque nos inspirávamos na mesma paixão, nas mesmas esperan-
ças... e também nas mesmas ilusões.

Errico Malatesta

– Recordações e críticas de um velho amigo
Piotr Kropotkin 
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Ambos éramos optimistas por temperamento (acredito, no entanto, que o optimis-
mo de Kropotkin superou o meu largamente e possivelmente tem origem numa fonte 
diferente) e vimos coisas com lentes cor-de-rosa – infelizmente! Tudo era muito op-
timista – tínhamos esperança, e isso foi há mais de cinquenta anos, numa revolução 
a ser feita no futuro imediato e que deveria ter inaugurado a nossa sociedade ideal. 
Durante esses longos anos, certamente houve períodos de dúvida e desânimo.

Lembro-me de Kropotkin me dizer uma vez: «Meu caro Errico, temo que estejamos 
sozinhos, tu e eu, ao acreditar que uma revolução está próxima». Mas isso eram hu-
mores passageiros; logo voltou a confiança; afastámos as dificuldades existentes e o 
cepticismo dos camaradas, e seguimos trabalhando esperançosamente.

No entanto, não se deve imaginar que, em todas as questões, partilhássemos as 
mesmas opiniões. Pelo contrário, em muitos assuntos estávamos fundamentalmen-
te longe de estar de acordo, e quase todas as vezes que nos encontrávamos tínhamos 
discussões barulhentas e acaloradas; mas como Kropotkin sempre teve a certeza de 
que estava do lado certo, e não podia sofrer em silêncio por ser contrariado, e como 
eu, por outro lado, tinha grande respeito pela sua erudição e profunda preocupação 
pela sua saúde incerta, essas discussões terminavam sempre pela mudança de assun-
to, para evitar excitação indevida.

Mas isso não prejudicou de forma alguma a intimidade de nosso relacionamento, 
porque nos amávamos e colaborávamos por motivos sentimentais e não intelectuais. 
Quaisquer que tenham sido as nossas diferenças de interpretação dos factos, dos ar-
gumentos pelos quais justificamos as nossas acções, na prática queríamos as mesmas 
coisas e estávamos motivados pelo mesmo sentimento intenso de liberdade, justiça e 
ser de toda a humanidade. Portanto, poderíamos caminhar juntos.

E, de facto, nunca houve desacordo sério entre nós até àquele dia em 1914, quan-
do nos deparámos com uma questão de conduta prática de capital importância para 
nós dois: a da atitude a ser adoptada pelos anarquistas em relação à guerra. Naquela 
ocasião, as antigas preferências de Kropotkin por tudo o que é russo e francês foram 
despertadas e exacerbadas nele, e declarou-se um apoiante entusiasta da Entente. 
Parecia ter esquecido que era um internacionalista, um socialista e um anarquista; es-
queceu o que ele mesmo havia escrito pouco tempo antes sobre a guerra que os capi-
talistas estavam a preparar e começou a expressar admiração pelos piores estadistas 
e generais aliados, e ao mesmo tempo tratou como cobardes os anarquistas que se re-
cusaram a aderir à União Sagrada1, lamentando que a sua idade e problemas de saúde 
o tenham impedido de pegar no fuzil e de marchar contra os alemães. Era impossí-
vel, portanto, concordar: para mim, era um caso verdadeiramente patológico. Mesmo 
assim, foi um dos momentos mais tristes e dolorosos da minha vida (e, atrevo-me a 
sugerir, também para ele) quando, depois de uma discussão mais do que amarga, nos 
separámos como adversários, quase como inimigos.

Foi grande a minha tristeza pela perda do amigo e pelo dano causado à causa em de-
corrência da confusão que seria criada entre os companheiros por causa da sua deser-
ção. Mas, apesar de tudo, o amor e a estima que eu sentia pelo homem estavam intac-
tos, assim como a esperança de que passado o momento de euforia e sua devida pers-
pectiva, ele admitisse o seu erro e voltasse ao movimento como o Kropotkin de outrora.

*******

Kropotkin era, ao mesmo tempo, um cientista e um reformador social. Foi inspirado 
por duas paixões: o desejo de conhecimento e o desejo de agir pelo bem da humanida-
de, duas nobres paixões que podem ser mutuamente úteis e que se gostaria de ver em 
todos os homens, sem ser, por tudo isso, uma e a mesma coisa. Mas Kropotkin era uma 
personalidade eminentemente sistemática e queria explicar tudo com um princípio e 
reduzir tudo à unidade. Muitas vezes fazia-o, em minha opinião, às custas da lógica.

Assim, usou a ciência para apoiar as suas aspirações sociais, porque em sua opinião 
elas eram simplesmente deduções científicas rigorosas.

Não tenho especial competência para julgar Kropotkin como cientista. Sei que na 
sua juventude prestou serviços notáveis à geografia e geologia, e aprecio a grande 
importância do seu livro sobre Ajuda Mútua2, e estou convencido de que, com a sua 
vasta cultura e nobre inteligência, poderia ter dado uma contribuição maior para o 
avanço das ciências se os seus pensamentos e actividades não tivessem sido absorvi-
dos pela luta social. No entanto, parece-me que ele carecia daquilo de que é feito um 
verdadeiro homem de ciência: a capacidade de esquecer as próprias aspirações e pre-
conceitos, e observar os factos com fria objectividade. Parecia ser o que eu chamaria 
levianamente um poeta da ciência. Por uma intuição original, poderia ter consegui-
do prever novas verdades, mas essas verdades teriam que ser verificadas por outros 
com menos ou nenhuma imaginação, mas que estavam melhor equipados com o que 
é chamado de espírito científico. Kropotkin era demasiado apaixonado para ser um 
observador preciso.

O seu procedimento normal era começar com uma hipótese e então procurar os 
factos que a confirmariam – o que pode ser um bom método para descobrir coisas 
novas; mas o que aconteceu, e sem querer, foi que não viu aqueles que invalidavam 
a sua hipótese.

Ele não conseguia admitir um facto e, muitas vezes, nem mesmo considerá-lo, se 
antes não tivesse conseguido explicá-lo, isto é, encaixá-lo no seu sistema.

Como exemplo, contarei um episódio em que participei.
Quando eu estava nas Pampas argentinas (entre 1885 e 1889), por acaso li algo sobre 

as experiências de hipnose da Escola de Nancy, que eram novas para mim. Fiquei muito 
interessado no assunto, mas não tive oportunidade de saber mais. Quando voltei para 
a Europa, vi Kropotkin em Londres e perguntei se ele me poderia dar algumas informa-
ções sobre hipnose. Kropotkin negou categoricamente que houvesse alguma verdade 
nisso; que era tudo falso ou uma questão de alucinações. Algum tempo depois, voltei 
a vê-lo e a conversa voltou a ser sobre o mesmo assunto. Para minha grande surpresa, 
descobri que a sua opinião havia mudado completamente; os fenómenos hipnóticos 
tornaram-se um assunto de interesse que merece ser estudado. O que aconteceu, en-
tão? Tinha aprendido novos factos ou tinha provas convincentes daqueles que havia 
negado anteriormente? De forma alguma. Tinha, simplesmente, lido num livro, de não 
sei qual fisiologista alemão, uma teoria da relação entre os dois hemisférios do cérebro 
que poderia servir para explicar, bem ou mal, os fenómenos da hipnose.

Em vista dessa predisposição mental que lhe permitiu acomodar as coisas para se 
adequar a questões de ciência pura, nas quais não há razões para que a paixão ofus-
que o intelecto, poder-se-ia prever o que aconteceria com aquelas questões que di-
ziam respeito intimamente aos seus desejos mais profundos e às suas esperanças 
mais acalentadas.
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*******

Kropotkin aderiu à filosofia materialista que prevaleceu entre os cientistas na segunda 
metade do século XIX, a filosofia de Moleschott, Buchner, Vogt e outros; e, consequente-
mente, o seu conceito do Universo era rigorosamente mecanicista.

De acordo com o seu sistema, a Vontade (um poder criativo cuja fonte e natureza não 
podemos compreender, assim como, da mesma forma, não entendemos a natureza e 
fonte da «matéria» ou de qualquer um dos outros «primeiros princípios»), que muito ou 
pouco contribuiu para a determinação da conduta dos indivíduos e da sociedade, não 
existe e é uma mera ilusão. Tudo o que foi, é e será, do caminho das estrelas ao nascimen-
to e declínio de uma civilização, do perfume de uma rosa ao sorriso nos lábios de uma 
mãe, de um terramoto aos pensamentos de um Newton, da crueldade de um tirano à 
bondade de um santo, tudo tinha que, devia e iria acontecer como resultado de uma se-
quência inevitável de causas e efeitos de origem mecânica, que não deixa possibilidade 
de variedade. A ilusão da vontade é em si um facto mecânico.

Naturalmente, se a vontade não tem poder, se tudo é necessário e não pode ser de ou-
tra forma, então as ideias de liberdade, justiça e responsabilidade não têm sentido e não 
têm relação com a realidade.

Assim, logicamente, tudo o que podemos fazer é contemplar o que está a acontecer no 
mundo, com indiferença, prazer ou dor, dependendo dos sentimentos pessoais, sem es-
perança e sem possibilidade de mudar nada.

*******

Portanto, Kropotkin, que era muito crítico do fatalismo dos marxistas, foi ele próprio víti-
ma de um fatalismo mecanicista que é muito mais inibidor.

Mas a filosofia não poderia matar a poderosa vontade que estava em Kropotkin. Estava 
fortemente convencido da verdade do seu sistema para abandoná-lo ou ficar parado pas-
sivamente enquanto outros lançavam dúvidas sobre ele; era muito apaixonado e dese-
joso de liberdade e justiça para ser detido pela dificuldade de uma contradição lógica, e 
desistir da luta. Contornou o dilema, introduzindo o anarquismo no seu sistema e tor-
nando-o uma verdade científica.

Procurou confirmação para a sua visão sustentando que todas as descobertas recen-
tes em todas as ciências, da astronomia até à biologia e à sociologia, coincidiram em de-
monstrar sempre mais claramente que a anarquia é a forma de organização social que é 
imposta pelas leis naturais.

Alguém poderia ter referido que quaisquer que fossem as conclusões que podiam ser 
tiradas da ciência contemporânea, era um facto que, mesmo que novas descobertas des-
truíssem as crenças científicas actuais, ele teria permanecido um anarquista apesar da 
ciência, assim como era um anarquista apesar da lógica. Mas Kropotkin não teria sido ca-
paz de admitir a possibilidade de um conflito entre a ciência e as suas aspirações sociais, 
e sempre teria pensado num meio, lógico ou não, de conciliar a sua filosofia mecanicista 
com o seu anarquismo.

Assim, depois de ter dito que «a anarquia é um conceito de Universo baseado na in-
terpretação mecânica de fenómenos que abrangem toda a natureza, incluindo a vida 
das sociedades» (confesso que nunca consegui entender o que isso poderia significar), 

Kropotkin esquecia o seu irrelevante conceito mecanicista e lançava-se à luta com o fogo, 
o entusiasmo e a confiança de quem acredita na eficácia da sua Vontade e que espera que 
a sua acção obtenha ou contribua para a realização das coisas que deseja.

*******

Na verdade, o anarquismo e o comunismo de Kropotkin foram muito mais consequên-
cia da sua sensibilidade do que da razão. Nele, o coração falou primeiro, e depois a razão 
seguiu-o para justificar e reforçar os impulsos do coração.

O que constituía a verdadeira essência do seu carácter era o seu amor pela humani-
dade, a simpatia que nutria pelos pobres e oprimidos. Sofreu realmente pelos outros e 
achou a injustiça intolerável, mesmo que fosse em seu favor.

Na época em que convivia com ele em Londres, Kropotkin ganhava a vida em colabora-
ções com revistas científicas e outras publicações, e vivia em circunstâncias relativamen-
te confortáveis; mas sentia uma espécie de remorso por estar melhor do que a maioria 
dos trabalhadores manuais e parecia querer sempre desculpar-se pelos pequenos confor-
tos que podia pagar. Dizia muitas vezes, quando falava de si e de outras pessoas em cir-
cunstâncias semelhantes: «Se pudemos educar-nos e desenvolver as nossas faculdades; 
se temos acesso às satisfações intelectuais e vivemos em circunstâncias materiais que não 
são assim tão ruins, é porque beneficiamos, pelo acaso, da exploração a que estão sub-
metidos os trabalhadores; e, portanto, a luta pela emancipação dos trabalhadores é um 
dever, uma dívida que devemos pagar».

Foi pelo seu amor à justiça, e como que para expiar os privilégios de que gozava, que 
abandonou a sua posição, negligenciou os seus estudos, de que tanto gostava, para se 
dedicar à educação dos trabalhadores de São Petersburgo e à luta contra o despotis-
mo dos czares. Impelido por esses mesmos sentimentos, posteriormente juntou-se à 
Internacional e aceitou as ideias anarquistas. Por fim, entre as diferentes interpretações 
do anarquismo, escolheu e fez seu o programa comunista-anarquista que, sendo baseado 
na solidariedade e no amor, vai além da própria justiça.

Mas, como era obviamente previsível, a sua filosofia teve influência na maneira como 
ele concebeu o futuro e na forma que deveria assumir a luta para a sua concretização.

Visto que, de acordo com a sua filosofia, o que ocorre deve necessariamente ocorrer, 
também o anarquismo comunista que ele desejava deve inevitavelmente triunfar como 
se se tratasse de uma lei da Natureza.

E isso impediu-o de ter qualquer dúvida e afastou todas as dificuldades do seu cami-
nho. O mundo burguês estava destinado a desmoronar-se; aliás, já estava a desintegrar-se 
e a acção revolucionária servia apenas para acelerar o processo.

A sua imensa influência como propagandista, além dos seus grandes talentos, repou-
sava no facto de mostrar que as coisas eram tão simples, tão fáceis, tão inevitáveis, que 
quem o ouvia falar ou lia os seus artigos entusiasmava-se imediatamente.

Os problemas morais desapareceram porque ele atribuiu ao «povo», às massas traba-
lhadoras, grandes capacidades e todas as virtudes. Graças à razão, elogiou a influência 
moral do trabalho, mas não viu com suficiente clareza os efeitos deprimentes e cor-
ruptores da miséria e da sujeição. Pensou que seria suficiente abolir os privilégios dos 
capitalistas e o poder dos governantes para que todos os homens começassem imedia-
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tamente a amar-se uns aos outros como irmãos e a cuidar 
dos interesses dos outros como se fossem os seus próprios.

Da mesma forma, não viu as dificuldades materiais, ou 
descartou-as facilmente. Tinha aceitado a ideia, ampla-
mente difundida entre os anarquistas da época, de que 
os stocks acumulados de alimentos e manufacturas eram 
tão abundantes que por muito tempo não seria necessá-
rio preocupar-se com a produção; e sempre declarou que 
o problema imediato era o consumo, que para o triunfo 
da revolução era necessário satisfazer as necessidades 
de todos imediata e abundantemente, e que a produção 
seguiria o ritmo do consumo. Dessa ideia surgiu a ideia 
de «tomar dos armazéns» («presa nel mucchio»), que ele 
popularizou e que é certamente a forma mais simples 
de conceber o comunismo e a mais provável de agradar 
às massas, mas que é também a mais primitiva e utópi-
ca. E quando observou que essa acumulação de produ-
tos não poderia existir, porque os patrões normalmente 
só permitem a produção do que podem vender com lu-
cro, e que possivelmente no início de uma revolução se-
ria necessário organizar um sistema de racionamento e 
pressionar por uma intensificação da produção, em vez 
de pedir ajuda a um armazém que, no caso, seria ine-
xistente, Kropotkin começou a estudar o problema em 
primeira mão e chegou à conclusão de que, de facto, tal 
abundância não existe e que alguns países foram cons-
tantemente ameaçados pela escassez. Mas ele recuperou, pensando nas grandes po-
tencialidades da agricultura auxiliada pela ciência. Tomou como exemplo os resulta-
dos obtidos por alguns cultivadores e agrónomos talentosos em áreas limitadas e tirou 
as conclusões mais encorajadoras, sem pensar nas dificuldades que  surgiriam devi-
do à ignorância e aversão dos camponeses pela mudança, e pelo tempo que seria ne-
cessário para alcançar a aceitação geral das novas formas de cultivo e de distribuição.

Como sempre, Kropotkin viu as coisas como gostaria que fossem e como todos espe-
ramos que um dia sejam; considerou como existente ou imediatamente realizável aquilo 
que deve ser conquistado por meio de uma longa e árdua luta.

*******

No fundo, Kropotkin concebeu a natureza como uma espécie de Providência, graças à 
qual deveria haver harmonia em todas as coisas, inclusive nas sociedades humanas.

E isso tem levado muitos anarquistas a repetir que «Anarquia é Ordem Natural», uma 
frase com um sabor kropotkiniano.

Se é verdade que a lei da Natureza é a Harmonia, sugiro que alguém tenha o atrevimen-
to de perguntar qual a razão para a Natureza ter esperado pelo nascimento dos anarquis-
tas, e para continuar a esperar que eles triunfem, para acabar com os terríveis e destruti-
vos conflitos que a humanidade já sofreu.

Não estaria mais perto da verdade dizer-se que a anarquia é a luta, na sociedade huma-
na, contra as desarmonias da Natureza?

*******

Salientei os dois erros que, em minha opinião, Kropotkin cometeu – a sua teoria do fata-
lismo e o seu optimismo excessivo, porque acredito ter observado os resultados prejudi-
ciais que ambos produziram no nosso movimento.

Houve companheiros que levaram a teoria fatalista – a que eles chamam eufemisti-
camente de determinismo – a sério e, como resultado, perderam todo o espírito revolu-
cionário. A revolução, disseram, não é feita; chegará quando chegar a hora para isso, e é 
inútil, não-científico e até mesmo ridículo tentar provocá-la. E armados com razões tão 
sólidas, retiraram-se do movimento e seguiram com a sua vida. Mas seria errado acreditar 
que essa foi uma desculpa conveniente para que se retirassem da luta. Conheci muitos 
camaradas de grande coragem e valor que se expuseram a grandes perigos e que sacrifi-
caram a sua liberdade e até mesmo as suas vidas em nome da anarquia, enquanto esta-
vam convencidos da inutilidade das suas acções. Agiram por aversão à sociedade actual, 
por espírito de vingança, por desespero ou por amor ao grande gesto, mas sem pensar em 

servir a causa da revolução e, consequentemente, sem escolher o alvo e o momento opor-
tuno, ou sem se preocuparem em coordenarem a sua acção com a dos outros.

Por outro lado, aqueles que, sem se preocuparem com a filosofia, quiseram trabalhar 
rumo e a favor da revolução, imaginaram que os problemas eram mais simples do que 
eram na realidade, não previram as dificuldades, nem se prepararam para elas... E, por 
causa disso, descobrimo-nos impotentes, mesmo quando talvez pudesse haver uma pos-
sibilidade de acção eficaz.

Que os erros do passado sirvam para nos ensinar a fazer melhor no futuro.

*******

Disse o que tinha a dizer.
Não creio que as minhas críticas possam diminuir Kropotkin; a pessoa que permanece, 

apesar de tudo, uma das luzes brilhantes de nosso movimento.
Se forem justas, servirão para mostrar que nenhum homem está isento de erros, nem 

mesmo quando é dotado da grande inteligência e do coração generoso de um Kropotkin.
Em qualquer caso, os anarquistas sempre encontrarão nos seus escritos um tesouro de 

ideias férteis e na sua vida um exemplo e um incentivo na luta por tudo que é bom.

1. NdE: Governo de união nacional (1914-1919) para apoiar o esforço de guerra, promovendo a suspensão do 
conflito social interno, em França. Tanto os católicos desagradados com a lei de separação da Igreja e do Estado 
como os sindicalistas da CGT decidiram apoiar a proclamação do presidente da república Raymond Poincaré. 
Também por cá houve uma experiência semelhante (1916-1917), com o principal objectivo de pacificar interna-
mente as querelas entre republicanos.

2. NdE: Ajuda mútua. Um factor de evolução (1902). Ao que consta, a Antígona está a preparar uma edição por-
tuguesa para este ano. 

IMAGENS

1 - Piotr Kropotkin

2 - No cemitério. Emma Goldman discursa.

3 - Caixão coberto por bandeiras. Durante a viagem de Dmitrov para Moscovo (à volta de 64 km), as pessoas reuni-
ram-se nas estações intermédias, ansiosas para se despedir pela última vez de Kropotkin.

4 - Grupo de anarquistas libertados da prisão por apenas um dia, para participarem na procissão fúnebre (David 
Kohn, Olonetzki, Mark Mratchny, Olga Taratuta, Fanny Baron, Guyevski).

5 - Multidões acorrem à estação ferroviária de Moscovo, aguardando com expectativa a chegada dos restos mortais 
de Kropotkin. O caixão é levado para o Palácio dos Sindicatos.

6 - Procissão pelas ruas de Moscovo.

7 - Potiekhin e Zora carregam um estandarte com a inscrição: «Exigimos a libertação te todos os anarquistas encar-
cerados que lutam pelos mesmos ideais pelos quais Kropotkin lutou – pela Anarquia».
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Foi em 1859 que Charles Darwin publicou o seu livro sobre a evolução das espécies. 
Teoria que passou a estar associada a Darwin, esquecendo com facilidade que a biolo-
gia evolucionista existia antes dele. O seu contributo consiste numa explicação admis-
sível da maneira como as espécies tinham evoluído – por selecção natural –, apoiada 
numa montanha de factos. Thomas Huxley, que se fez defensor oficial da seleção natu-
ral e do darwinismo social tornando-se o buldogue de Darwin, defendeu a ideia de que 
o capitalismo selvagem e sem piedade constitui o mais «natural» de todos os sistemas 
económicos. Forneceu à burguesia uma ideologia. Os ricos são ricos pela sua superiori-
dade natural, os pobres são pobres porque lhes falta talento e capacidade de obter êxito 
económico. Chegou a sugerir que a humanidade fará melhor em não se ocupar com os 
pobres e melhor será não os ajudar com obras de beneficência privadas ou com apoios 
sociais públicos. Deixar os pobres morrer de indigência é um meio natural de eliminar 
os mais fracos, coisa necessária à evolução e ao melhoramento progressivo da espécie 
humana. Um eco de Malthus.

Na sua autobiografia, Kropotkin qualifica de «atroz» este artigo de Huxley. Diz-nos 
que foi na prisão de Clairvaux, isto é, entre 1883 e 1886, que sentiu a «necessidade», 
empregando as suas próprias palavras:

«De rever completamente a fórmula da luta pela 
existência, em si mesma e na sua aplicação nas 
questões humanas. Os ensaios feitos neste senti-
do por alguns socialistas não me convenceram, até  
encontrar numa conferência feita pelo professor 
Kessler, zoólogo russo, um excelente comentário da 
lei da luta pela vida: [o] apoio mútuo – dizia no seu 
discurso – é uma lei da Natureza, como é a luta recí-
proca, mas, para a evolução progressiva da espécie, 
a primeira tem mais importância do que a segunda. 
Estas palavras foram para mim a chave de todo o 
problema. Quando Huxley publicou em 1888 o seu 
artigo atroz, The Struggle for Existence: A Program, 
decidi reunir de uma forma legível os materiais 
que tinha acumulado durante anos e apresentar as 
objecções que tinha de fazer, a maneira de conce-
ber a luta pela vida entre os animais como também 
entre os homens.»

Foi de uma série de artigos, como já tinha acontecido com Palavras de Um Revoltado, 
Conquista do Pão etc., que surgiu uma das obras mais apreciadas e que constitui um 
contributo importante para a construção de uma nova prática de vida, A Ajuda Mútua. 
Embora Kropotkin não se debruce sobre o processo de hierarquização que existe entre 
os animais que cooperam entre si.

N a  E n c r u z i l h a d a 
-  K r o p o t k i n  e t c .  e  t a l  -

Pedro Kropotkin não foi o criador do comunismo libertário, só se declara comunista 
em 1880, o que não obsta ter sido um grande propagador desta expressão anarquista, 
maioritária no anarquismo internacional e a mais conhecida, querendo deixar para 
trás quer o mutualismo de Proudhon, quer o colectivismo de Bakunin, onde aliás 
Kropotkin se iniciou. Nunca reivindicou a paternidade da descoberta e Kropotkin 
não descreve em detalhe o seu anarco-comunismo. Limita-se a afirmar que a acção 
revolucionária deve acelerar o desenvolvimento das potencialidades latentes e que a 
organização adequada será a do povo, uma vez que este tenha alcançado a liberdade. 
Contudo, no que diz respeito à produção, indica procedimentos técnicos rápidos e 
que sirvam para atenuar a fadiga. O esforço, quando necessário, deve ser distribuído 
equitativamente.  

Esta crença no maquinismo, hoje tecnicismo, levou H. Baylie, anarquista naturia-
nista e anti-cientifico, expressão ultra-minoritária, praticamente desconhecida e, 
talvez, agora com mais hipótese de ser compreendida,  a declarar em 1897: «No seu 
ideal, os anarquistas comunistas vêem a sociedade futura criada em grande parte 
pelo desenvolvimento da máquina, sem se dar conta nem do plano, nem da execução 
dessas máquinas maravilhosas que devem substituir o trabalho do homem, cami-
nham sempre baldeando os obstáculos que surgem no seu caminho, por meio dessas 
máquinas, suavizando as dificuldades que se apresentam com uma facilidade e um 
aprumo que derrota facilmente os cérebros mais evoluídos. Tudo à máquina, para a 
máquina e pela máquina …» (Consultar o texto da minha lavra, Os anarquistas natu-
rianistas e anticientíficos).

Admirado com o sistema agrícola industrial americano e estarrecido, como Lénine, 
com a electricidade, Kropotkin escreve:

«Enquanto as pessoas em Londres continuam pagando quase todo o ano dois penics 
por uma alface (muitas vezes importada de Paris), existem em Chicago e em Boston os 
únicos estabelecimentos deste tipo onde cultivam as alfaces em imóveis envidraçados 
com a ajuda da luz eléctrica. Devemos ainda não esquecer que, ainda que o descobri-
mento do crescimento “eléctrico” seja europeu (deve-se à Siemens), foi primeiramente 
na universidade de Cornell que ficou provada por uma série de experiências ser a luz 
eléctrica uma ajuda admirável para favorecer o crescimento das partes verdes da plan-
ta» (Campos, Fábricas e Oficinas). Mais adiante Kropotkin afirma: «Durante os últimos 
cinquenta anos, a ciência (particularmente a química) e os avanços mecânicos vão 
aumentando e estendendo o poder industrial do homem sobre a matéria morta, tanto 
orgânica como inorgânica».

Vale a pena transcrever por contraste o que o anarquista naturianista Henri Zisly, 
também crítico  como Bakunin do Governo da Ciência, por volta de 1910, escreveu de 
modo irónico: «A vida anarquista será toda ela científica: todos os trabalhos manuais 
serão executados mecanicamente e a alimentação será igualmente química. Já estamos 
a ver os encantos dessa vida científica! Por exemplo, os indivíduos deixarão de precisar 
de pernas, tendo em conta a multiplicação dos meios de locomoção e aquele que fosse 
bastante doido para andar a pé seria desde logo olhado como autêntico fenómeno e a 
seguir trucidado por uma qualquer máquina de morte, automóvel, bicicleta ou outra. 
E as pessoas que gostam de comer, que saboreiam os alimentos (mesmo os da cozi-
nha natural), teriam a desagradável sensação de mastigar pastilhas químicas em todo o 
género de alimentos.» (A Concepção do Naturismo Libertário; este texto está disponível 
em português na coleção Pandora, Coice de Mula, 2006)

A crítica e a reflexão sobre a sociedade industrial, orientada pela adesão ao mito do 
progresso, não foi nem total nem cega.

José Tavares
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Já em 1855, um advogado chamado Eugéne Huzar imaginou também todas as varie-
dades de cataclismos mais ou menos extravagantes, entre os quais uma catástrofe 
climática causada pelo dióxido de carbono produzido pela indústria. Segundo o histo-
riador Jean-Baptiste Fressoz, a quem devemos a redescoberta um século e meio mais 
tarde da obra de Eugéne Huzar, este não é um profeta no deserto.

Hoje sabemos e sentimos os efeitos e os resultados são claramente visíveis; assim, 
podemos ajuizar melhor este debate de dois séculos.

A nova ordem económica e social saída do industrialismo alargou-se à Europa e ao 
resto do mundo, por todo a parte subordinando a evolução das ciências aos interesses 
capitalistas.

«O principal objetivo da manufatura actual é, 
combinando a ciência com os seus capitais, reduzir 
a tarefa dos seus operários  exercendo a sua vigilân-
cia e a sua perícia. (…) prova que a ciência, favoreci-
da do capital, deve infalivelmente  frustrar todas as 
cabalas entre os trabalhadores. (…) É um exemplo 
surpreendente do efeito do mecanismo automáti-
co ao substituir um trabalho dócil e pouco onero-
so a uma fabricação dispendiosa e sujeita às revol-
tas dos operários.» (Andrew Ure, Filosofia da Manufactura, 1835)

Esta aliança da Ciência com o Capital prossegue. Mesmo que os êxitos das ciências 
modernas possam fazer  crer na independência da sua evolução histórica, na realida-
de, há muito tempo que as ciências «combinadas com o capital» estão ao serviço das 
empresas, como já observava Ure. Hoje, o saber é produzido industrialmente em autên-
ticas fábricas científicas denominadas laboratórios de investigação. O trabalho científi-
co na sua quase totalidade é constituído por profissionais directamente empregados ou 
indirectamente financiados por grandes grupos capitalistas ou governos.

Kropotkin, mas não só ele, esteve longe de alcançar a anarquia, tão longe como hoje 
nós estamos.

Falta ainda, por exemplo, pensar a articulação do pensamento crítico anarquista, 
libertário, com a lógica devastadora do capitalismo tecno-industrial, privado ou estatal. 
Já tive a ocasião de ler que «são poucos os anarquistas que desejam analisar os fenó-
menos presentes a partir da perspectiva da adaptação normalizada das pessoas a um 
modelo de vida fruto da modernização e de uma fé submissa à ciência e ao meio técni-
co», no entanto, foram estas as preocupações que guiaram este breve bosquejo aqui 
interrompido, não encerrado.

1. O Comité Anarquista para a organização do funeral (da esquerda para a direita, começando na fila de trás): 
Atabekyan, Rubintshik, Sandomirski, Petrovski, Nikolai Lebedev, Yartshuk, Lev Tchorny, Askarov, Pavlov, Bar-
mash, T. Schapiro, Alexander Schapiro, Alexander Berkman, Borovoy, Piro, L. Gogelia, Maximov, Markus, Anossov.
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Quando me deparei pela primeira vez com as ideias anar-
quistas, no final dos anos 70 e início dos anos 80, era bas-
tante comum falar-se da recreação e do jogo subversivo, 
graças à influência da Internacional Situacionista e dos 
melhores aspectos da contracultura. Ganha-se muito em 
pensar na nossa prática nestes termos. Em particular, acho 
que olhar para a prática revolucionária anarquista como 
jogo subversivo é uma maneira frutífera de compreender 
os objectivos, os princípios e as metodologias anarquistas 
como base para desenvolver as nossas estratégias e tácticas.

Aquilo que distingue o anarquismo de outras con-
cepções de transformação radical é que os anarquistas 
defendem que as suas ideias são para serem vividas ao 
máximo aqui e agora, e para serem realizadas enquanto 
objectivos numa escala global. Se, por um lado, existem 
anarquistas que resolveram cingir-se à mera política, 
a ideia de uma anarquia vivida dá imediatamente ao 
anarquismo um alcance que vai muito para além de tais 
visões descarnadas, alargando-o ao todo da vida.

Este aspecto do anarquismo é o que faz com que a prá-
tica anarquista se assemelhe a um jogo. Deixem-me ex-
plicar. Um jogo pode ser descrito como uma tentativa de 
atingir um objectivo específico usando apenas os meios 
conformes às condições aceites pelos participantes, pelo 
prazer que envolve seguir essas condições, mesmo que 
estas comprometam a eficiência. O objectivo da prática 
anarquista é chegar a um mundo livre de dominação, sem 
o Estado, a economia ou a miríade de instituições atra-
vés das quais se define a nossa existência actual. Nunca 
poderia dizer que sei da maneira mais eficiente para lá 
chegar. Mas para aqueles que querem chegar a esse fim, 
não por sentimento de dever como causa moral, mas sim 
como reflexo em grande escala daquilo que querem no 
imediato para as suas vidas, os mesquinhos cálculos de 
eficiência dificilmente serão uma prioridade para atingir 
esse fim. Eu sei que prefiro alcançar esse objectivo de 
uma forma que me dê a alegria imediata de começar a 
reconquistar a minha vida aqui e agora, desafiando a or-
dem social que pretendo destruir.

É aqui que entram os «princípios» anarquistas – as «regras» 
do jogo. A recusa em escolher mestres, promover leis, sentar 
à mesa da negociação com o inimigo etc., baseia-se no de-
sejo de apoderarmo-nos das nossas próprias vidas, de jogar 
a este jogo de modo a sentir alegria no imediato. Por isso 
escolhemos estas «regras» não como consequência de um 
sentido de dever moral, nem porque sejam as mais eficientes 
para atingir os nossos objectivos, mas sim pela alegria que 
sentimos por viver nestes termos.

Dito isto, percebe-se porque é que na área onde os com-
promissos se impõem mais forçosamente sobre nós – o 
domínio da sobrevivência num mundo baseado em rela-
ções económicas, opondo-se sempre à plenitude da vida 
– escolhemos quaisquer métodos necessários para nos 
mantermos vivos. (De que outra forma poderíamos jogar?) 
Mas fazemos o que impõe a necessidade nestas situações 
(trabalho, roubo, fraude etc.) como medidas temporárias 
para manter a nossa capacidade de recuperar as nossas vi-
das e lutar pelo mundo que desejamos, mantendo a nossa 
rebeldia face a esta imposição. De facto, este é um dos as-
pectos do jogo subversivo na prática, voltar as imposições 
deste mundo contra ele mesmo.

Aqui acho importante traçar a distinção entre o fora-da-
-lei e o anarquista que joga ao jogo da subversão. Claro, 
todo o anarquista é, até certo ponto, um fora-da-lei, pois 
todos rejeitamos a ideia de que deva existir alguém a deter-
minar a nossa actividade através de leis. Mas a maior parte 
dos fora-da-lei não jogam ao jogo subversivo. Centram-se 
muito mais no jogo imediato de iludir as forças da ordem, 
sem procurar destruí-las. Para o fora-da-lei revolucioná-
rio, este jogo imediato é apenas uma pequena parte de 
um jogo muito maior. Ela arrisca muito mais que apenas 
o «crime» imediato. Ele agarra-se à sua vida no agora para 
poder agarrar o mundo. 

Assim, este jogo junta o objectivo de destruir a ordem vi-
gente, de modo a podermos criar um mundo livre de toda 
a dominação, com o desejo de agarrar as nossas vidas aqui 
e agora, criando-as nos nossos termos tanto quanto possí-

vel. Este metodologia pode resumir-se da seguinte forma: 
1) acção directa (lutarmos nós próprios por aquilo que 
desejamos, em vez de delegar a acção a um representan-
te); 2) autonomia (recusar delegar as tomadas de decisão 
a qualquer corpo organizacional; a organização apenas 
como meio para coordenar actividades em projectos e 
conflitos específicos); 3) conflito permanente (batalha 
em curso e sem compromissos rumo ao nosso objectivo); 
4) ataque (nem mediação, nem pacificação ou sacrifício; 
não nos limitarmos à mera defesa ou resistência, tentar 
antes destruir o inimigo). Esta metodologia reflecte tanto 
o derradeiro objectivo como o desejo imediato da prática 
anarquista revolucionária.

Mas se olharmos para esta prática como um jogo, é ne-
cessário compreender de que tipo de jogo se trata. Não 
estamos a lidar com um jogo em que dois (ou mais) ad-
versários competem entre si para atingir o mesmo objec-
tivo. Num jogo assim, haveria espaço para o compromis-
so e para a negociação. Em oposição, o jogo subversivo 
é um conflito entre dois objectivos absolutamente opos-
tos, o objectivo de dominar tudo e o objectivo de acabar 
com toda a dominação. Em último caso, a única maneira 
de ganhar este jogo envolveria ter um dos lados a des-
truir completamente o outro. Assim, não há lugar para 
compromisso ou negociação, muito menos para aqueles 
anarquistas que se encontram em posições de fragilidade 
onde «fazer compromissos» seria perder terreno. 

Os objectivos, princípios, metodologia e compreensão 
da natureza da batalha em mãos descrevem o jogo revo-
lucionário anarquista. Como em todos os jogos, é desta 
base que se desenvolvem estratégias e tácticas. Sem 
essa base, falar de estratégia e táctica torna-se tagareli-
ce. Enquanto só se pode falar de tácticas nos contextos 
específicos onde se está a decidir que acção tomar em 
alturas particulares, é possível falar-se, de modo mais 
generalizado, sobre estratégia.

A estratégia trata de como alcançar objectivos. Isto 
requer atentar em certos factores. Primeiro, qual é o con-
texto em que tentam atingir estes objectivos? Que relação 
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têm os objectivos com o contexto? Que meios disponíveis 
existem para atingir esses objectivos? Quem poderá ser 
cúmplice neste empreendimento? Estas questões dão 
uma reviravolta curiosa para os anarquistas, porque o 
nosso objectivo (a erradicação de toda a dominação) não 
é apenas algo que desejamos para um futuro distante. 
Como maus cristãos, não temos interesse em sacrificar-
-nos pelas gerações futuras. Pelo contrário, queremos 
viver este objectivo imediatamente nas nossas vidas e na 
nossa batalha contra a ordem vigente. Por isso precisa-
mos de examinar estas questões nos termos deste aspec-
to duplo do nosso objectivo.

A questão do contexto envolve analisar o contexto geral 
mais alargado, a natureza das instituições dirigentes, as 
abrangentes tendências em desenvolvimento, os poten-
ciais pontos fracos da ordem vigente e as potenciais áreas 
de ruptura. Também requer examinar o contexto imedia-
to das nossas vidas, as nossas relações e encontros vo-
luntários e involuntários, os terrenos imediatos que atra-
vessamos, os nossos projectos imediatos, e por aí fora.

A relação entre aquilo pelo qual lutamos e o contexto 
geral da ordem social é de total conflito. Porque quere-
mos não só destruir a dominação mas também viver con-
tra a mesma no imediato, somos inimigos desta ordem. 
Este conflito está profundamente arraigado nas nossas 
vidas quotidianas, na variedade de actividades que nos 
são impostas pela lei da sobrevivência em detrimento da 
vida. Por isso este conflito é central na determinação da 
nossa estratégia.

Como parte do nosso objectivo é resgatar as nossas 
vidas no aqui e no agora, os nossos meios têm que dar 
corpo a isso mesmo. Por outras palavras, quaisquer 
meios que envolvam ceder o controlo das nossas vidas 
(como votar) já são um falhanço. Mas é aqui que se torna 
necessário distinguir entre actividades que constituem 
uma rendição (o voto, o litígio, a petição, o negociar com 
o inimigo) e aquelas que podem ser incorporadas na re-
apropriação da vida e no ataque contra as instituições de 
dominação (por exemplo, um emprego temporário, cer-
tos tipos de burlas etc., que dão acesso a certos recursos, 
informação e habilidades úteis à actividade subversiva).

Os nossos cúmplices podem ser quaisquer pessoas, 
quer tenham ou não uma crítica anarquista consciente, 
que recorram a meios que tenham correspondência com 
os nossos nas suas batalhas específicas contra o que os 
domina e oprime no imediato – meios através dos quais 
tentam, activamente e no imediato, tomar conta das suas 
vidas e batalhas. E a nossa cumplicidade existe apenas 
enquanto usam esses meios, dada como terminada no 
momento em que abdicam da sua autonomia para nego-
ciar com os seus governantes.

Estabelecida esta base, estas são algumas áreas a dis-
cutir na estratégia:

Sobrevivência vs. 
a plenitude da vida. 

Estratégias para derrubar a dominação da sobrevivên-
cia sobre as nossas vidas, para fazer com que os nossos 
projectos e desejos determinem o máximo possível 
como lidamos com a sobrevivência – por exemplo, quan-
do alguém precisa de ser empregado, usar isso contra a 

instituição do trabalho e da economia através do roubo, 
do desvio de coisas, da sabotagem, usando-o como uma 
escola gratuita onde se aprendem competências para os 
próprios projectos, vendo-o sempre como meio tempo-
rário para fins próprios e estando sempre preparado para 
desistir assim que o desejo o determine.

Solidariedade.
Aqui há dois aspectos distintos. 1) Há muitas ocorrências 
de conflito social que reflectem, em parte, o desejo de 
retomar a vida e destruir a dominação, e que usam uma 
metodologia como a que foi acima descrita, mas sem uma 
crítica total consciente por parte dos participantes. Como 
é que conseguimos conectar o nosso conflito consciente 
e em curso contra a ordem vigente às ocorrências de con-
flito conforme os nossos objectivos, «princípios» e meto-
dologia? Como o evangelismo e a «liderança moral» estão 
em conflito com estes «princípios» por nos tornar peões 
de uma causa que tentamos promover, temos que pensar 
em termos de cumplicidade e franqueza. 2) Há depois 
alturas onde o inimigo captura alguns dos nossos camara-
das e cúmplices e os põe na cadeia. Há o hábito de, nestas 
situações, cair num enquadramento de apoio/trabalho 
comunitário/caridade. Nos termos dos nossos objectivos 
e desejos, trata-se de um grande erro. Sem negar a neces-
sidade de gerar fundos de defesa e manter a comunicação 
em aberto, a nossa questão primeira é como tornar esta si-
tuação numa forma de ataque contra a ordem vigente. As 
actividades anti-prisão do grupo francês Os Cangaceiros 
dão que pensar neste sentido.

Rupturas 
de pequena escala, 
quotidianas. 

Há eventos que acontecem todos os dias a uma pequena 
escala e que causam paragens temporárias na rotina so-
cial. Como é que os podemos usar subversivamente con-
tra esta ordem, para expor a realidade desta ordem e para 
abrir outras possibilidades? Como é que podemos criar 
tais rupturas de modo a minar a resignação e a aceitação 
da normalidade?

Rupturas 
de grande escala. 

Desastres, motins, insurreições locais e regionais, todas 
causam rupturas que podem dizer muito acerca da ordem 
vigente e mover as pessoas no sentido da auto-actividade, 
da generosidade e da rejeição temporária da ordem moral 
desta sociedade. Como é que podemos tirar partido de tais 
situações atempadamente? O que é que podemos fazer 
para alargar a consciencialização e a rejeição da ordem 
moral para lá do momento? Como é que podemos expor 
os vários políticos e burocratas da ruptura – partidos polí-
ticos, líderes sindicais, militantes e activistas –  sem pare-
cermos mais um desses grupos parasíticos? 

Há assim um vasto e desafiante 
jogo perante nós, um que pode, 
creio eu, transformar as nossas 

vidas em algo maravilhoso. 
É um jogo que temos que jogar 

ferozmente, porque neste jogo as 
nossas vidas estão em risco. 

Não há garantias, não há métodos 
infalíveis para ganhar. Mas para 

cada um de nós, como indivíduos, 
há uma maneira infalível de perder. 

Ceder, resignarmo-nos ao que 
impõe a ordem vigente. 

Quem 
está 

pronto 
para 

jogar?



32 33

Manuel Figueiredo

Inclassificável obra de um também inclassificável 
autor, Hitler do Terceiro Mundo, de José Agrippino 
de Paula, constitui-se como híbrido que foge à 
captura enciclopédica dos empilhamentos e se 
autoriza a existir como acto subversivo de des-
montagem formal e denúncia politizada de uma 
realidade e do cinema que a esta deve irreverência. 
Bizarro, como uma nação nas horas que antece-
dem o desastre, e insubmisso, como os habitantes 
à margem das suas fronteiras. 

Furiosamente desalinhado, assente em blocos 
narrativos que se entrecruzam num frenesim de 
modificações constantes e complexos paralelis-
mos, como numa episódica névoa que assola o 
discernimento e a memória sobre uma época den-
sa de colaboracionismo e repressão. Coincidente 
com a instauração do AI-5, em Dezembro de 1968, 
o quinto decreto da Ditadura Militar brasileira que 
permitiu que o General Arthur da Costa e Silva 
pudesse livremente perseguir quaisquer contestários ao regime, é um exemplo claro 
de como cinema e política são indissociáveis. Se a matança se edifica como mais uma 
instituição do aparelho do Estado, e a censura como um pilar da sua perpetuação, a au-
tocensura dissemina-se por entre os artistas sob variadas formas, como sejam o silêncio, 
a reconversão mais ou menos camuflada ou o «respeitinho é muito lindo». A explosão 
criativa do início dessa década é assim abafada, transitando alguns dos autores para o ou-
tro lado da barricada, ou para o exílio, ou para a inércia. É nesse contexto que a urgência 
deste filme, materializada na reciclagem de restos de película, numa improvisação sel-
vagem, e num revolucionário reclamar do espaço público, ganha especial relevância e 
intencionalidade. Mais que mera opção estilística, todas estas escolhas resultam da 
precariedade do contexto e da coragem da visceral e necessária resposta, e também por 
isso nos parece tão actual a sua aterrorizante lucidez. 

A irracionalidade do filme reflecte esse mesmo estado de sítio, a alienação que o Poder 
deflagra como prescrição oficial para a maleita de uma realidade demasiado pesada, e 
o digladiar entre endoutrinadores e endoutrinados num beco sem saída de preciosis-
mos que mordem a cauda. Os segmentos articulam-se de uma forma aparentemente 
absurda, espelhando um distorcido inconsciente colectivo, o trauma das atrocidades 
partilhadas em conjunto à distância da desconfiança perante o outro. Baralhar velhas 
ordens instaladas e reconverter as imagens que dela fazem novos usos são a resistência 
possível ao domínio que é também visual: não se submeter às imagens e seus encadea-
mentos atávicos, remexer nas suas entranhas, extrair da circulação dos ícones os afec-
tos que a desregulação potencia. 

A invenção de um presente que resista ao sufoco assenta nesse mesmo desenraiza-
mento perante o real, uma explosão grotesca da vertiginosa imaginação política que 
os corpos e as imagens exploram para lá do concebível. A crise é a marca omnipresen-
te destas existências em agonia e impotência e do próprio terceiro mundo em amon-
toado de dejectos visuais e sonoros. Os protagonistas não escapam aos acontecimen-
tos que se desdobram em seu redor, à impossibilidade de um olhar que não seja tol-
dado pela irracionalidade, e assim a experiência do absurdo condiciona a sua própria 
essência biológica e narrativa. Habitam agora um palco delirante, uma alucinação de 
baixo orçamento que desfigura as entranhas da imagem e edifica a distopia como pai-
sagem do presente, como um indecifrável enigma que ultrapassa a gramática do filme 
e se constitui como a verdade possível. 

E assim não só se ironiza a figura do ditador e do golpe, débeis, excessivos, urrando 
hinos imperceptíveis, como a possibilidade de lhes resistir pelas velhas receitas, que le-
vam à implosão e ao suicídio, configurando heróis senis que não concretizam acções 
consequentes contra o poder autoritário e se afundam no seu próprio emaranhado de 

imóvel e hermética auto-gratificação. 
Essa ironia está igualmente presente na crítica 

ao Cinema Novo e seu carácter evangelizador. Ao 
invés de um cinema didáctico que satisfizesse as 
simplistas interpretações do real sob o prisma 
paternalista da romantização do povo, o Cinema 
Marginal assumia a impotência do indivíduo a 
braços com a tarefa da descodificação do sub-
desenvolvimento. Para um Brasil desmembrado, 
miserável e absorto na incomunicabilidade, só 
um cinema à sua imagem era a resposta possível, 
de uma rebeldia desencantada, radical na sua 
descrença, que à utopia sobrepõe os vómitos, os 
urros e o sangue. 

Às influências militantes do Cinema Novo, 
o Cinema Marginal propõe a apropriação dos 
ícones de uso comum, o cinema de Hollywood 
na sua mais entranhada disseminação, para des-
sa circulação extrair novos usos e potências. O 

mito amplificado da criação como epopeia solene é agora reconvertido, transformado 
num vórtice que tudo suga e reconfigura, o prolongamento da visão é a citação e toda a 
reciclagem se torna possível. É um momento emancipatório crucial, em que se dilui a 
reverência e se confere dimensão autoral a um olhar até então passivo, multiplicando-
-o num democratizante incentivo à pilhagem crítica, a base e a essência deste experi-
mentalismo de massas.

Os habitantes deste filme estão condenados à deambulação, errando irresolutamen-
te pela intimidade que o espaço mediático lhes conferiu, incorporando-se nas nossas 
mais remotas ficções, em que se apagam detalhes dessas memórias e se desmonta uma 
ordem arcaica, inserida agora num mundo onde a moral está estilhaçada. São persona-
gens limítrofes, provenientes de um continente disperso e inominável, uma América do 
Sul dos pesadelos em que o ditador inaugura novas eras, mitologias agigantadas e uni-
versalmente reconhecíveis. Raramente se cruzam, pernoitando em quartéis, salas de 
tortura, praças cravadas de gente, blocos narrativos isolados que caleidoscopicamen-
te procuram unir geografias e hierarquias, discursos heróicos e aparições grotescas no 
marasmo do quotidiano. 

Articulam-se, de igual modo, acontecimentos na esfera pública e anónimos esconde-
rijos, interiores que sufocam e espezinham com espaços urbanos caóticos que ao pos-
tal ilustrado contrapõem uma periferia persistente, um interstício desalojado, o caótico 
desenraizamento que alimenta a dinâmica das paisagens que se desdobram numa 
lógica polinizada, já sem controlo, onde os que o centro expulsou se acumulam na pe-
riferia, num hipnótico olhar de volta. Esse olhar obscurece-se, atrofia, escapam-lhe os 
pormenores que a distância adensa, e o som ganha relevo, também este sem fronteira 
firme ou segura, também este amplificando pela imaginação o que o não-representado 
sugere, também este contribuindo para que se sucumba ao ditador que tudo vigia, mes-
mo que cadavérico ou titubeante. A origem da ameaça é anónima, e é nessa dimensão 
que muito do seu potencial aterrorizante assenta: cruzam-se discursos irados e difu-
sos, cacofonias militares, marchas e palavras de ordens vociferadas por estadistas, ex-
certos de discos e filmes, emissões de rádio e TV que a memória se encarregou de em-
palidecer. É essa multiplicação incessante que lhe dá força, a do paralelismo com os 
meios de comunicação de massas que, como a ditadura, tudo esmagam e uniformizam. 
Neste perpétuo estado de excepção, ganha forma a consciência esquizofrénica, um tom 
alucinante que acompanha a violência da indústria cultural e oscila entre um passado 
profético e um futuro fora de prazo. As imagens deslizam e o medo configura-as, apres-
sadas, deglutindo as referências de que partiram, dilatando as possibilidades dos seus 
significados, dilacerando, em poética contemplação, a essência espiritual da Pátria que 
marcha ao ritmo dos cadáveres. 

Hitler do Terceiro Mundo
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Expressionista, autor de uma obra que arrasta consigo os elemen-
tos da violência, da angústia. Há um certo escurecer das compo-
sições (contrário à iluminação de matiz francesa), e uma grande 
nitidez figurativa que tende já para a dissolução. É esta uma pintu-
ra onde está situada a lembrança do fim, a fragilidade da condição 
humana. A carne desfaz-se, transporta-se a morte no corpo – ne-
nhuma alegria no(s) rosto(s). Segundo parece, Kokoschka amou 
Alma Mahler, essa mesma que foi casada com o compositor.

  r e t r at o s 
à  l a  m i n u ta

Emanuel Cameira

Oskar 
KOKOSCHKA 
(1886-1980)

Auto-Retrato – 1919

Dois poemas de PAUL GOODMAN do livro CEM MIL ANOS PARA IR À ESCOLA, 
em tradução de André Tavares Marçal, que será brevemente publicado 
pelo jornal A Batalha e pela Barricada de Livros.

Então, à medida que envelheço vou comparando filosoficamente

as várias circunstâncias desamparadas da humanidade 

os refugiados de Bengal mãe e bebé,

o filho morto como o meu está morto.

Mas não consigo, não consigo ainda, juntar

numa só visão o panorama universal

toda a carne é como a erva e muito boa 

com as cada vez mais singulares desgraças que as pessoas sofrem.

A minha anarquia à medida que envelheço

é, Deixem-me sozinho com os meus hábitos

aprendi quando era pobre

– não que eles alguma vez tenham funcionado. 

Gosto de ter uma bandeira,

também eu, e de a segurar ao alto.

E na verdade não espero

a saudação de ninguém.
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A nossa sociedade está viciada no trabalho. Se há algo em que a esquerda e a direita 
estão de acordo, é a ideia de que os trabalhos são uma coisa boa. Toda a gente devia 
ter um trabalho. O trabalho é o nosso crachá de cidadania moral. Parece que nos con-
vencemos, enquanto sociedade, de que quem não esteja a trabalhar mais do que aqui-
lo que gostaria, numa actividade que não lhe dá prazer, é uma má pessoa, uma inútil. 
Como resultado, o trabalho tem absorvido partes cada vez maiores da nossa energia e 
do nosso tempo.

Boa parte deste trabalho é totalmente sem sentido. Indústrias inteiras (vejam os «tele-
-marketeiros», a advocacia para grandes empresas, a private equity1), fileiras inteiras de 
trabalho (chefias intermédias, estrategistas de marcas, altos administradores hospitala-
res ou escolares, editores de revistas de grandes empresas) existem acima de tudo para 
convencer-nos de que há uma razão para existirem. O trabalho inútil prejudica o útil 
(veja-se os professores e os administradores afogados em papeladas); e é quase sempre 
mais bem pago. Como bem vimos durante o confinamento, quanto mais o teu trabalho 
é obviamente benéfico para os outros, menos te pagam.

O sistema não faz sentido. E também está a destruir o planeta. Se não cortarmos ra-
pidamente com este vício, vamos deixar os nossos filhos e netos entregues a catástrofes 
cuja escala fará a actual pandemia parecer uma coisa trivial.

É uma coisa óbvia, mas a principal razão prende-se com sermos constantemente en-
corajados a olhar para problemas sociais como se fossem questões de moral individual. 
Todos este trabalho, todo o dióxido de carbono que estamos a atirar para a atmosfera, 
só podem ser de algum modo o resultado do nosso consumismo; portanto, temos de 
parar de comer carne ou de sonhar em fugir para destinos paradisíacos. Mas isto é um 
disparate. Não são os nossos prazeres o que está a destruir o mundo. É o nosso puri-
tanismo, a sensação de que temos de sofrer para podermos merecer esses prazeres. Se 
queremos salvar o mundo, temos de deixar de trabalhar.

Setenta por cento da emissão mundial de gases com efeito de estufa vem das infra-
-estruturas: energia, transporte, construção. A maior parte do resto é produzida pela in-
dústria. Entretanto, trinta e sete por cento dos trabalhadores britânicos sentem que os 
seus trabalhos são completamente desnecessários; se desaparecerem amanhã, o mun-
do não ficaria pior nem um bocadinho. É fazer as contas. Se esses trabalhadores estive-
rem certos, conseguiríamos reduzir massivamente a catástrofe climática só pela elimi-
naçao dos trabalhos inúteis.

Eis a proposta número um.
Segunda proposta: construção ensandecida. Uma enorme parte da construção de hoje 

é puramente especulativa: por todo o mundo, os governos conspiram com o sector finan-
ceiro para criarem torres cintilantes que nunca são ocupadas, edifícios de escritórios va-
zios, aeroportos que nunca são usados. Parem com isto. Ninguém vai sentir a falta deles.

Proposta número três: obsolescência programada. Um dos motivos para termos ní-
veis tão elevados de produção industrial é o facto de desenharmos as coisas para que se 
estraguem, ou para ficarem ultrapassadas e inúteis no espaço de poucos anos. Se fizeres 
um iPhone que se estraga em três anos, consegues vender cinco vezes mais telefones 
do que se os fizeres para se estragarem em quinze anos, mas também usas cinco vezes 
mais recursos e geras cinco vezes mais poluição. Os fabricantes são perfeitamente ca-
pazes de fazerem telefones (ou meias, ou lâmpadas) que não se estraguem; aliás, eles 

fazem-nos – dizem que são de «nível militar». Obriguem-nos a fazerem produtos de 
«nível militar» para toda a gente. Limitaríamos massivamente a emissão de gases com 
efeito de estufa e melhoraríamos a nossa qualidade de vida.

Estes três são só para abrir as hostilidades. Se pensarmos bem, não passam de senso 
comum. Porquê destruir o mundo se não tens de o fazer?

Se enfrentar estes problemas parece irrealista, é bom que comecemos a pensar e 
bem: afinal, que espécie de realidades são estas que parecem forçar-nos, enquanto so-
ciedade, a termos comportamentos que são, literalmente, uma loucura?

1. NdT: private equity é um termo do mundo financeirizado que não costuma ser traduzido para português, 
e ainda bem. É uma forma de investimento alternativa à oferta pública em bolsa ou aos empréstimos 
bancários. Uma private equity firm é comummente um fundo que investe directamente em empresas privadas, 
nomeadamente startups, e inclui categorias como o venture capital. Viram? Não tem interesse nenhum.

S E  Q U E R E M O S  S A L V A R  O  M U N D O , 
T E M O S  D E  D E I X A R  D E  T R A B A L H A R
David Graeber
ILUSTRAÇÃO: BRUNO BORGES

NdR: Aparecido a 8 de Setembro de 2020, meros dias após a morte inesperada do autor, 
este terá sido o último texto escrito por David Graeber, cuja vida e percurso sinalizámos 
no número anterior do jornal.
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Este texto tem um ano de atraso, isto porque Aragorn! (anarquista estado-unidense des-
conhecido para muitos de nós) faleceu no dia 13 de Fevereiro de 2020. Contudo, não gos-
taria de deixar passar em claro o contributo por ele dado ao movimento anarquista nos 
Estados Unidos, e não só.

Conheci Aragorn! por mero acaso, em 2011, na biblioteca anarquista Bollox, em 
Amesterdão. Tinha-me dirigido lá para me juntar a um protesto solidário com alguns 
companheiros que tinham sido detidos, mas pus-me na conversa com um outro com-
panheiro responsável pela biblioteca e com este desconhecido proveniente dos Estados 
Unidos, cheio de humor e bem afável, e acabei por ali ficar. Palavra puxa palavra, e ele mos-
trou-me um jornal do qual era editor, The Anvil. Entre os colaboradores constava o nome 
Aragorn! Disse-lhe que fazia tempo tinha traduzido uma brochura sobre o niilismo russo 
escrita por esse tal de Aragorn! Ele esbugalhou os olhos e disse-me: «Eu sou o Aragorn!».

Depois disso, voltámos a encontrar-nos em Barcelona, na Feira do Livro Anarquista 
desse mesmo ano, em que ele apresentou o livro Enemies of Society, uma antologia de es-
critos individualistas e egoístas de que era editor. Mantivemos contacto por algum tem-
po, e ele acabou por dar alguma ajuda na recolha de textos para edição do livro Flores 
Silvestres, a antologia de escritos do anarco-individualista italiano Renzo Novatore edi-
tada em 2014 pela Textos Subterrâneos. Depois disso, perdi o contacto com ele, mas fui 
acompanhando algumas das coisas que foi fazendo, e eram realmente muitas.

Para quem não conhece Aragorn!, ele, por exemplo, colaborou com revistas importantes 
como a Green Anarchy e Anarchy: A Journal of Desire Armed, foi editor do jornal The Anvil 
e da editora Ardent Press, que mais tarde deu origem à distribuidora de livros anarquistas 
Little Black Cart, foi fundador do sites anarchistnews.org e theanarchistlibrary.org, 
também participou em jornais como Attentat e Black Seed, e em podcasts como TCN Radio, 
Anews podcast, Anarchy Bang e The Billiant, foi um dos organizadores da conferência 
Bastard, em Berkeley, e da Feira do Livro Anarquista da East Bay, em Oakland, esteve 
envolvido no Che Café em San Diego, na Long Hail Infoshop em Berkeley e no Grupo 
de Estudos Anarquistas de Berkeley, e a verdade é que poderíamos estar aqui a listar os 
diversos contributos que deu para o movimento anarquista, mas julgo que estes bastarão 
para se perceber a importância do seu trabalho e da perda que a sua morte significa para 
o movimento anarquista em geral.

Recordo uma conversa que tivemos em Barcelona relativamente ao livro Enemies of 
Society. Dizia-me ele que tinha editado o livro mas que não se revia propriamente nas 
ideias do mesmo, que se identificava mais com o anarquismo de rua, de bando, próximo 
do que foi experimentado pelo grupo Up Against the Wall Motherfucker nos anos ses-
senta em Nova Iorque. Essa abertura a diferentes visões do anarquismo reflectiu-se, por 
exemplo, no leque de livros que a sua editora Ardent Press foi editando, como, por exem-
plo, Novatore, uma antologia em inglês do já mencionado anarco-individualista Renzo 
Novatore, Queer Ultraviolence: Bash Back! Anthology, uma antologia de textos do grupo 
anarquista queer Bash Back!, Creating Anarchy, uma colectânea de textos do anarco-sur-
realista estado-unidense Ron Sakolsky, Willful Disobedience, um conjunto de textos do 
anarquista estado-unidense Wolfi Landstreicher, The Unique and Its Property, do filósofo 
individualista alemão Max Stirner, ou Freedom My Dream, a rica autobiografia do anar-
quista italiano Enrico Arrigoni. 

O ano de 2020 foi verdadeiramente nefasto no que toca à perda de companheiros anar-
quistas. Aragorn!, infelizmente, deixou-nos demasiado cedo, mas muito do seu trabalho 
acabou por tocar de uma forma ou de outra, directa ou indirectamente, muitos dos que 
orbitam pelo universo anarquista, seja como escritor, editor ou fomentador de projectos 
anarquistas. A melhor forma de lhe prestar homenagem é falando precisamente dos múl-
tiplos projectos a que deu vida e em que participou, e que deixaram, sem dúvida, uma 
marca indelével no anarquismo estado-unidense, e não só.

É possível encontrar diversos textos de Aragorn! em: 
theanarchistlibrary.org/category/author/aragorn

Dentro de cada cínico há um idealista desapontado.
— G. Carlin

Se a edição for definida como a prática de pôr tinta no papel e depois meter o resul-
tado nas mãos de pessoas, então a edição – e a edição anarquista em particular – está 
por um fio. Embora haja possivelmente mais livros anarquistas a serem publicados 
agora do que em qualquer período da história, a leitura está a definhar. Publicações, 
revistas, jornais, revistas académicas, estão todos quase universalmente diminuídos. 
Periodicidades irregulares e a diminuição das tiragens indicam que o tempo do papel 
impresso está a acabar para os periódicos anarquistas.

A outra face desta afirmação é a de que tem havido um correspondente, se não maior, 
aumento da edição anarquista na internet. Mas será mesmo assim? Depende do que 
entendermos por edição. No Infoshop.org, a maior e mais antiga editora anarquista na 
web, é difícil encontrar conteúdo anarquista original suficiente na secção de notícias 
do site (a mais activa), ao longo de um ano, para preencher uma revista. Não se trata 
de uma crítica, mas de uma constatação sobre o quão qualitativamente diferentes são 
a edição na Internet e a edição de um jornal ou de uma revista, em que a reimpressão é 
uma excepção e não a regra.

Assim, talvez precisemos de uma definição mais alargada de edição anarquista. Se 
libertarmos a edição do papel e da tinta, então talvez possamos considerá-la mais sau-
dável do que nunca. Estes são os tempos luminosos das discussões sobre eventos no 
outro lado do mundo, ensaios escritos no fim-de-semana passado, e detalhes impudi-
cos – que antigamente demorariam anos até serem descobertos – sobre os heróis e os 
vilões do anarquistão. Mas o que se perde neste novo mundo de informação constante 
limitada a ecrãs; conexões de internet de banda larga; especialistas em artes digitais ou 
HTML, CMS1 e manipulação de imagens?

Ritmo, tactilidade, sedução, contexto, simplicida-
de, clareza (a edição de texto e a revisão são com-
petências em extinção), beleza da escrita, profundi-
dade, debate informado e relações pessoais com os 
autores2: eis o que se perdeu. E é provável que estas 
coisas não voltem mais, nem na edição anarquista 
nem em mais nenhuma. Além disso, há uma mas-
sa crítica de leitores3 que se está marimbando para: 
preços de venda; ensaios longos; especialização da 
autoria; edição; calendários de publicação lentos; e 
a quantidade de tempo que os periódicos levam a 
ser impressos. As pessoas já não esperam pelo pa-
pel e, em grande medida, os editores do impresso 
estão um por um a desaparecer.

Qualquer editor que queira ser relevante4 hoje em dia tem de manter uma pre-
sença na Internet, embora o oposto seja também verdadeiro. A mudança para a edi-
ção digital (visível no crescente número de publicações anarquistas «apenas pdf»), e 
também a incapacidade de um cada vez maior número de projectos sequer lançar a 
sua voz para o mundo, são a demonstração dos tempos sombrios que nos esperam. 
É certo, haverá mais palavras, mais cenas atiradas contra as paredes digitais na es-

Epitáfio (atrasado) 
a Aragorn!
Pedro Morais Aragorn!

Editar
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perança de que colem, mas em boa medida ninguém vai reparar em nada disto. Na 
melhor das hipóteses, uma nova estirpe de elite virtual (que já existe e que tem uma 
espécie de propriedade sobre muitos dos espaços anti-autoritários) vai apontar na 
direcção de um texto – e multiplicar-se-ão os links. Durante uma semana. Depois 
muda-se a agulha para a próxima coisa, a próxima controvérsia postiça, o próximo 
prazer, a próxima distracção.

Isto é diferente da mais refundida das zines ou da mais fantástica e crítica revista 
anarquista metida no fundo de uma mochila de viagem. A tinta no papel continua 
a conter a maior possibilidade de ser redescoberta anos depois, de encontrar um 
novo público.

A edição anarquista, neste século, vai ter de inventar uma solução para um novo 
problema que, nestes tempos, parece ser mais pernicioso que a supressão de publi-
cações no século passado. Embora pudesse parecer que a ideia de viver livre de co-
erção teria de beneficiar de se estar liberto do peso da impressão e da distribuição, 
isto não se mostrou ser verdadeiro. Num mercado de ideias infinito, até a ideia de 
liberdade, de anarquia, se torna em apenas mais uma escolha, e uma escolha não 
particularmente convidativa. O caminho é demasiado solitário e pleno de perigos. 
Pode parecer pouco óbvio, mas o processo de desejar a liberdade anarquista, de ar-
ticularmos os nossos desejos de um mundo diferente enquanto estamos sob cerco5, e 
tão parte do processo de nos transformarmos num anarquista informado, educado 
e perene como é a leitura das palavras dos avôs do anarquismo ou do Anarchist FAQ. 

O processo de meter tinta no papel e de fazê-lo chegar às pessoas que se interes-
sam contém um espectro completo de experiências sobre como de facto fazer algu-
ma coisa. Como transformar boas ideias (e disparates) em sucessos e fracassos no 
papel tem um valor em si mesmo, diferente dos elogios, rejeições e equívocos que 
resultam de pôr essas ideias no mundo. O processo de mover palavras no papel de 
um sítio para o outro, de mim para ti, é também a principal ligação que o editor tem 
às dezenas, centenas ou milhares de pessoas que serão os escribas do futuro, os má-
gicos da anarquia de hoje, os companheiros que vão fazer as coisas acontecer, e os 
melhores amigos que poderemos ter.

1. NdT: CMS designa «Content Management Systems», Sistemas de Gestão de Conteúdos, isto é, sistemas que 
ajudam na gestão de conteúdos digitais ao funcionarem como interfaces que, p.ex., não exigem ao utilizador 
conhecimento de linguagens como o HTML.

2. O «autor como herói» é uma noção justamente criticada (e um fenómeno confuso para quem já tenha conhe-
cido um autor ou dois). Dito isto, muito poucos escritores da Internet conseguem o que um Hunter S. Thompson 
ou um Feral Faun fazem – poucos vão de ser alguém que é lido para ser alguém que torna tudo à sua volta mais 
luminoso.

3. Embora a esmagadora maioria destes leitores tenha menos de 25 anos, está já a dizer muito sobre como será 
o futuro do texto, a imprensa e da leitura.

4. Seja lá o que isso for.

5. É um triste estado de coisas que estarmos sentados numa cadeira de escritório a olhar para um ecrã seja con-
siderada uma opção melhor do que ler uma revista na sanita, no autocarro ou no sofá, mas assim é o estado de 
coisas com que estamos confrontados.
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FRANCISCO COUTINHO

Tudo aquilo que refiro passou-se num país que festeja anualmente um golpe de estado 
democrático e que se encontra integrado na União Europeia desde a segunda metade 
da década de oitenta. É algo que ultrapassa os limites mínimos da dignidade de qual-
quer cidadão. E não se trata de uma questão exclusiva do lado esquerdo ou exclusiva do 
lado direito. É, acima de tudo, de todas as pessoas que, por terem consciência social e 
cívica, jamais conseguem aplaudir algo assim.

Há já vários anos, um jovem da Figueira da Foz entrou numa das escolas do Instituto 
Politécnico de Coimbra, para o primeiro ano curricular de um certo curso.

Mais tarde, já a frequentar o segundo ano curricular – e devido ao hostil ambiente que 
era gerado semanalmente desde o início do curso –, pediu transferência para uma das 
escolas do Instituto Politécnico de Beja, onde continuou o curso e o concluiu.

Um jovem da Figueira da Foz – sem ter tido irregularidades tanto com colegas como 
com professores – foi indirectamente forçado a mudar de Coimbra para Beja.

E qual o motivo por trás do sucedido?
Simples:
Este aluno, à altura do ingresso nesta unidade do IPC, optou por não participar numas 

ditas actividades tradicionais e históricas – cuja frequente designação não é digna de 
ser referida –, que forçam, intimidam, mentalizam, articulam, controlam e direccionam 
cegamente a movida recém-chegada, servindo elevados interesses.

Largas dezenas de colegas sofreram ameaças e constantes chantagens, sob pena de 
exclusão, no sentido de consigo não terem um saudável e normal contacto, ficando este 
adolescente rotulado como alvo a abater, pagando bem caro pela íntegra atitude que 
havia tido.

Trancado no interior de um túnel de silêncio, não encontrou outra solução para 
colocar um fim a este inferno e finalmente poder recuperar a paz e o sossego (vitais à 
concentração e à rotina escolar).

Quando, numa democracia europeia, um aluno – sem ter cometido a mais peque-
na infracção – se vê forçado a abandonar a instituição de ensino (para onde foi com o 
intuito de se formar), devido a pressões, difamação, sabotagem, marginalização, ostra-
cização... é mau, é feio, é triste, é grave, é um crime.

Este procedimento dos agentes da opressão instala a insegurança e o medo, num 
método anual para reduzir ao máximo o número de alunos não participantes e os dissi-
dentes, salvaguardando as colossais mobilizações.

Trata-se de algo comum em determinados institutos politécnicos e em determina-
das universidades do nosso país e naturalmente traz à ideia a recordação das listas, 
das perseguições, das detenções, dos exílios e dos saneamentos que – nos idos tempos 
do regime fascista e nos anos pró-totalitaristas –  semearam o sobressalto e o pânico, 
sobrepondo-se ao raciocínio, censurando as evidências e liquidando a verdade.

A sociedade portuguesa, no geral, desconhece que aquilo que mantém de pé este dia-
-a-dia de escravatura em campi e noutras imediações académicas, não é a tão aclama-
da tradição nem a integração. A estrutura que fomenta e sustenta estas actividades são 
o comércio e a indústria que por trás delas se encontram instalados e aí têm o gigan-
tesco motor para a canalização e obtenção de novos consumidores. Um monopólio.

Veremos nos próximos tempos se a delicada questão de saúde à escala mundial que 
atravessamos irá ou não eliminar por completo aquilo que uma das duas maiores revol-
tas de século XX português infelizmente não conseguiu arrumar em definitivo. É violada 
a moral individual, bem como as imprescindíveis condições de conforto (anulando-se 
o espaço próprio); são impingidos procedimentos saturantes, exaustivos, desprovidos 
de higiene e segurança – no decurso de dois semestres. Práticas que levam também ao 
transtorno dos desconsiderados professores das turmas de primeiro ano (havendo um 
vastíssimo e vergonhoso rol de ocorrências nas últimas décadas, que jamais deve ser 
justificado por casos simpáticos de outros estabelecimentos).

O descaramento dos frequentemente autoproclamados defensores da liberdade 
chega a atingir tamanho ponto, que acontece aos lesados – após demonstrarem óbvia 
indignação – serem apodados por dito oportunismo mercantilista e processados por 
dita calúnia (tudo como estratégia de abrandamento, silenciamento e arquivamento 
das denúncias).

Tal tem tido sempre o consentimento por parte de elementos da classe política e 
de outras pessoas que passaram pelas comissões, associações, federações (estatu-
tos, ascensão social) e que com esta situação são coniventes e negligentes – pois, os 
mesmos, igualmente deixaram pegadas, evitando ser detectados.

Parafraseando um grande aventureiro, um anti-conformismo e um intemporal 
cantautor: Entretém-te, filho!... Entretém-te!...

Este é apenas um, no meio de milhentos casos.

Condenado a um Poço de Silêncio 
– Escravatura no Séc. XXI

na volta do correio
São os leitores de A Batalha que passam a gerir esta página e é deles a responsabilidade de darem 

a cara pelas opiniões veiculadas. Assim, a redacção procura que o jornal seja não só obra dos seus 

contribuidores, como também dos seu leitores: são todos eles que constroem a cada número este jornal 

de expressão anarquista, em diálogo sempre controverso.
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PARADIGMA CIVILIZACIONAL 
E COLONIALISMO
JOSÉ AUGUSTO

Há cerca de 10 000 anos que os humanos se digladiam por terras e supremacias (ráci-
cas, religiosas, ...), identificando-se com a conquista e colonização do «outro». Com a 
sedentarização humana emergiram as civilizações baseadas na propriedade, poder e 
diferenciação social a partir da divisão do trabalho, riqueza, posse de terras e poder 
individual, dando origem até hoje a poderes (governantes e chefes), castas (subsistem 
na Índia), grupos, classes, estratos sociais, hierarquias, privilegiados e não-privilegia-
dos, como os escravos ou como na ordem medieval (Clero, Nobreza e Povo; os últimos, 
pagadores de impostos). Os camponeses-felá egípcios só em 1952, com a revolução, 
obtiveram direito à terra. Primeira verdade: «a propriedade é um roubo» (Proudhon). 
Por consequência surgiram: chefes supremos, sacralizados e absolutos, intocáveis, 
protegidos pela religião/deuses, os reis-sacerdote, o Faraó = deus vivo, filho de Amón-
Rá, arrastando a humanidade para sociedades dominadas por poderes de todo o tipo: 
absolutistas de direito divino («o Estado sou eu»); chefes de estado, de loja, de secção, 
de piquete, de armazém, patrões, administradores, executivos – alguém disse que o 
séc. XX foi o século dos chefes –, chefes de cobrança de impostos  (= palavra impôr 
/ imposto), apoiados nos registos da inovação, a escrita (lembrando o Grande Irmão 
orwelliano) e em leis/códigos emanados do poder (ex: Código de Hamurabi: olho por 
olho; ou o falhado slogan: Estado de Direito), anulando aos humanos o sentido mutu-
alista e de cooperação.

Todos os Senhores têm o seu território (propriedade) em nome de conceitos vários 
(religião, economia, guerra, suas ideias). Desde então, ocorreu uma sucessão de 
senhores/chefes que, segundo Paul Petit, «amavam» as armas, a guerra, as jóias, a 
pilhagem e a pirataria, proclamando-se como o acadiano Nasarin «rei das quatro 
regiões do universo». Uns são cruzados ou jihadistas, outros católicos (como os dita-
dores da América Latina), Gengis Khan é o «khan universal» e os governantes chineses 
têm o tianming (mandato do céu); o faraó detinha o poder da vida e morte do seu povo 
e os descobridores penínsulares eram prosélitos contra «infiéis» e civilizavam «selva-
gens»; os presidentes americanos definem Bem e Mal para as suas guerras em nome 
de God. As características deste paradigma civilizacional trouxeram guerras de saque, 
ódio, religião e cobiça até hoje. Quem se assenhoriar de terras vizinhas cria impé-
rios (Assíria, Pérsia...) e territórios-estado  justificando a sua existência através de: i) 
inimigos externos que não podem reclamar qualquer posse, pois estão em proprieda-
de com fronteiras – os Amorritas têm adversários no Elão e Síria; os Turcos ocupam o 
Curdistão; Roma domina «bárbaros» e vive de confiscos e indemnizações pagas pelos 

povos vencidos (Cartago, Selêucidas, outros); os europeus colonizam terras para o 
Elba, por aí viverem pagãos eslavos (slavo = sinónimo de escravo); ou, como reparou 
o etnólogo J. Soustelle, relativamente aos ameríndios, «assassinados por emissários 
vindos de um outro mundo»; ii) vendo inimigos internos nas próprias populações 
(cruzadas contra Cátaros e Albigenses); a violência Khmer; o Holocausto; ataques 
aos Rohingya na Birmânia; na China da maioria Han, os restantes grupos étnicos 
têm sofrido fortes pressões de que são exemplo esterilizações forçadas ou o invadido 
Tibete; o mau exemplo do fascista Franco que, considerando-se um messias católico, 
reprimiu e fuzilou dezenas de milhar de espanhóis em greve e seus familiares; 400 
mil humanos, na maioria povos primeiros, que vão ser deslocados do Omo etíope em 
nome da civilização (barragens). Através da propaganda os poderes tentam cooptar 
as populações com ideias designativas das suas aspirações: Grande Síria, Marcha 
Verde de Marrocos sobre o Saara Ocidental, Portugal ultramarino ou Índias holan-
desas (colónias, extensão da nação), espaço vital nazi e até em nome do Ocidente 
e/ou Direitos Humanos como as guerras mais recentes (vd. Chomsky,  Piratas e 
Imperadores, Velhos e Novos. O Terror que nos vendem). Estes e outros factos têm sido 
acompanhados de nascentes progressos técnicos que também permitem domínios 
e hierarquias: a escrita (registo de colheitas e impostos), a metalurgia (superioridade 
militar), alfaias (vantagem técnico-económico-social). 

A esta estruturação humana... convencionamos chamar civilização, uma supe-
rioridade (económica, militar, política, técnica) que se impõe aos povos, ou seja,  
um «estado de adiantamento» que gera o  «acto ou efeito de civilizar» o outro (in: 
Enciclopédia)... Apreciamos o termo hindu que denuncia este processo civilizacio-
nal: «Kaliyuga» = idade da violência. Segundo autores como Gauthier, é neste perí-
odo de há 10 000 anos que o surgimento de desigualdades supera a ordem cultu-
ral anterior mutualista, colaborativa, centrada no grupo e numa moral justa, com 
valores objectivos a respeitar; depois, com o capitalismo e a maximização do lucro, 
as desigualdades cimentaram-se. Na realidade, nós somos marcados por moti-
vações morais forjadas num tempo evolucionário que representa 95% da nossa 
história e não 10 000 anos. Patous-Mathis sublinha que, desde as teorias rácicas, 
de homens superiores e inferiores/selvagens, temos tendência a ver e descrever o 
homem mutualista pré-histórico como belicoso, rude, com pele de besta, armado 
de moca e vivendo numa gruta; essa imagem criada da «violência primordial» é um 
álibi para as nossas próprias desordens e excessos. 
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José Carlos Rates tinha sido marinheiro, depois jornalis-
ta; sindicalista e anarquista, em seguida próximo do irre-
quieto Machado Santos, maçon e adepto dos bolchevis-
tas a partir de 17; mais tarde apoiaria o regime da ditadu-
ra. Mas em 1920 consegue que a secção de A Batalha lhe 
publique A Ditadura do Proletariado, um livrinho de 100 
páginas onde o mesmo consigna os preâmbulos justifi-
cativos e os articulados de 48 projectos de «decretos» que 
um «Conselho de Comissários [que] recebe o seu man-
dato da CGT» deveria promulgar e pôr em execução logo 
após uma bem-sucedida revolução anti-capitalista em 
Portugal onde, diz o autor, «é extremamente fácil fazer-se 
uma sublevação que derrube um governo, mas tem sido 
extremamente difícil fazer-se uma revolução». É isso que 
Rates se propõe remediar. E esclarece: «Defendendo a 
ditadura do proletariado, proclamando a necessidade do 
seu triunfo, como remédio único para o esta-
do de desorganização social em que se debate 
o velho mundo, eu não quero que me acusem 
de caminhar, arrastando outros, para o des-
conhecido. Não. Para mim a ditadura do pro-
letariado tem um programa. É o que segue:».

E seguem-se os tais 48 decretos (termi-
nando com um «Manifesto ao Povo» e umas 
«Considerações complementares» que in-
cluem alguns números da economia supos-
tos sustentar várias das medidas decretadas). 
Estes diplomas cobrem todas as áreas da go-
vernação mas, entre eles, podem destacar-
-se os seguintes: uma administração pública 
territorial compreendendo províncias, con-
celhos e freguesias, todas dirigidas por «de-
legacias» que dariam execução aos decretos 
do Conselho de Comissários; a «sindicali-
zação obrigatória» dos trabalhadores (que 
continuarão a pagar as suas quotizações); 
serão «socializados todos os estabelecimen-
tos de comércio», com o «cooperativismo 
obrigatório» (dos consumidores); «o exército 
será dissolvido» e «as delegacias provinciais 
organizarão, recorrendo ao voluntariado, as 
guardas de província, compostas de infanta-
ria, cavalaria, artilharia e serviços especiais»; 
«socialização» de toda a propriedade rústica 
(incluindo construções e maquinaria), da 
«propriedade urbana destinada à moradia, ao 
comércio e quaisquer fins particulares» (pos-
ta sob controlo municipal), dos «bancos e es-
tabelecimentos de crédito e cambiários», dos 
seguros, dos transportes terrestres e maríti-
mos, e das «indústrias em geral»; no sistema 

tributário, não se prevê qualquer imposto sobre o rendi-
mento das pessoas singulares, nem sobre o consumo (ex-
cepto tabaco e álcool); ensino obrigatório e gratuito para 
ambos os sexos até aos 15 anos; são «socializados todos os 
estabelecimentos e serviços de assistência, de saúde e de 
higiene particulares» e colocados, como os hospitais, sob 
a jurisdição das delegacias provinciais; considera-se que 
«o fim supremo da união sexual, por motivo de simpatia 
mútua, é a perpetuação da espécie» sendo «um crime, de 
resultados altamente nocivos à organização social, a pro-
criação de indivíduos fisicamente defeituosos»; extinção 
das «casas de penhores, prostíbulos […] e tabernas»; «todo 
o indivíduo que exerça uma função útil deve possuir uma 
Carta de Utilidade, que será anualmente renovada pela 
junta de freguesia, mediante o recibo de quota certificado 
do agrupamento sindical a que pertença»; «nenhum jor-

H á  u m  s é c u l o
A  c r i a ç ã o  d o  P C P João Freire

nal, livro, cartaz ou qualquer outra forma de expressão 
gráfica poderá publicar-se sem autorização do Conselho 
de Comissários ou das suas delegacias»; «em todas as se-
des de concelho e de província haverá tribunais consti-
tuídos por três homens bons, sem deixarem de ser enér-
gicos, que julgarão em processo sumário todos os actos 
contrários aos decretos promulgados pelo Conselho de 
Comissários e os chamados casos de direito comum»; 
«as casas de reclusão preventiva para criminosos do cha-
mado delito comum serão dirigidas por médicos espe-
cializados em doenças mentais»; «é inteiramente livre o 
culto de qualquer profissão religiosa, quando praticado 
em recinto próprio»; «é vedada nas casas de espectáculos 
de declamação a representação de peças de carácter por-
nográfico e de todas aquelas que deprimam o carácter da 
população ou possam servir a fins de oposição política ao 

regime vigente», sendo «absolutamente proi-
bida a exibição de films do chamado género 
policial» e «dos espectáculos tauromáquicos 
e de lutas desportivas de carácter violento 
e agressivo»; etc. Em todos estes decretos, o 
seu último artigo tem sempre o mesmo teor: 
«Este decreto entra imediatamente em vigor».

Poucos meses depois deste elucidativo «pro-
grama de governo», a 6 de Março de 1921, 
numa sede sindical sita na Rua do Marquês 
de Alegrete em Lisboa, era criado o Partido 
Comunista, com Rates como seu principal 
dirigente. No 1º congresso do partido, em 
Novembro de 1923, com a presença do de-
legado da Internacional Comunista Jules 
Humbert-Droz, Carlos Rates, agora em guerra 
aberta com Caetano de Sousa (outro antigo 
anarquista) e as Juventudes Comunistas (que 
José de Sousa havia cindido da organização 
dos Jovens Sindicalistas), mantém a confiança 
de Moscovo. Só a partir do primeiro esboço de 
«bolchevização» do partido, no congresso de 
1925 e já nas vésperas do golpe militar, é que 
se afasta (ou é posto de lado), para ficar defini-
tivamente longe dos radicalismos de esquerda.

É, pois, neste caldo-de-cultura e em viru-
lenta luta de influência contra os anarquis-
tas que controlavam a confederação sindical 
CGT que nasce o PCP, o qual ainda hoje sub-
siste, estranhamente, mesmo após o colapso 
do «socialismo realizado» a Leste, e como um 
case study para quem tiver a paciência e o sa-
ber necessários para lhe penetrar os segredos, 
como Pacheco Pereira tentou fazer com o seu 
líder icónico que foi Álvaro Cunhal. 

:
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A Ideia #87-88-89 
Outono 2019

Novo capítulo da longa genealogia do surrealismo que 
António Cândido Franco (ACF) tem vindo a pôr de pé 
desde que começou a coordenar A Ideia. Como qualquer 
genealogia que se preze, não se trata propriamente de 
impor uma leitura única sobre o surrealismo. Tal como 
no caso dos anarquismos, será que existe só um surrea-
lismo? Ou será que estamos perante uma expressão mul-
tifacetada, heterogénea, que se apresenta por diversos 
meios (pintura, poesia, fotografia...) e na qual convergem 
as mais distintas ideologias? Ao acompanharmos os úl-
timos anos do trabalho de ACF na revista podemos di-
zer com grande certeza que há tantos surrealismos como 
peixes no mar e precários na terra. O da revista A Ideia é 
só mais um possível, um que reclama a dissidência polí-
tica, a criação artística extra-institucional e extra-parti-
dária, e uma inclusividade que, por vezes, pode parecer 
excessiva e prejudicial para esta importante empresa. Se 
é verdade que os surrealismos que interessam a ACF não 
são os programas estéticos apropriáveis por um partido, 
nem tampouco aqueles que estão fechados na Fundação 
Cupertino de Miranda ou essoutros que se esgotam no 
auto-publicitismo mediático e despolitizado, sem inter-
venção no real (paira sempre a sombra de Dalí nas in-
vectivas mais críticas de alguns colaboradores da revista, 
ao longo dos últimos números), ao ler cada número de A 
Ideia acabamos por fazer sempre a mesma pergunta: até 
que ponto é que a hiper-inclusividade de ACF não acaba 
por dirimir aquilo ao qual podemos chamar de surrealis-
mo e, até certo ponto, aquilo que entendemos como o es-
paço de ideias libertárias? 

Esta é talvez a crítica mais frequente que se ouve em re-
lação à revista e, apesar de não ser completamente des-
propositada, está muitas vezes refém de uma premissa 
absurda: a de que existe um código imemorial que de-
termina o cânone de autores e conceitos que podem ser 
mobilizados em  favor de um único anarquismo, repleto 
de uma legitimidade moral que transcende as próprias 
experiências históricas. Quem nunca ouviu alguém re-
clamar, numa rotineira conversa entre companheiras 
e companheiros, que «isso não é o anarquismo»? Uma 
proposta estranha para as nossas gentes, se pensarmos 
que por detrás desta afirmação está, frequentemente, a 
pretensão de ditar uma concepção única de um univer-
so muito pouco homogéneo. É natural que este tipo de 
anarco-autoritarismo ou vanguardismo anarquista olhe 
para A Ideia como uma perigosa lixívia que diluirá a dou-
trina até nada mais restar que uma carta enviada desde o 
Jura. Porém, há alguns casos em que até o mais herético 
dos libertários ficará desconfiado. Conhecemos já as im-
portantes afinidades que ACF tem com o pensamento de 
Agostinho da Silva, a quem dedicou uma importante bio-
grafia há alguns anos (O Estranhíssimo Colosso, Quetzal, 
2015). O seu Agostinho não é o mesmo que foi apropria-
do pelo poder político no pós-25 de Abril, tanto com 
Cavaco Silva como com Mário Soares. Mas, sabemos, 
também não é o Agostinho academizado pelos bons cris-
tãos da boa portugalidade, em redor da sacristia ecumé-
nica da filosofia portuguesa. O Agostinho que interessa a 

ACF é o que se apresenta como o derra-
deiro expoente do livre pensamento em 
Portugal, corrente que marcou as cor-
rentes anarquistas mais ligadas à pe-
dagogia. No seu trabalho de escavação 
arqueológica das fundações desse am-
plo universo libertário, ao qual se acer-
caram republicanos como Tomás da 
Fonseca ou Heliodoro Salgado, não sur-
preende que Agostinho ocupe um lu-
gar destacado. O que é um pouco mais 
surpreendente é encontrar em A Ideia 
também o Agostinho da Nova Águia, 
que representa os perigosos discur-
sos do «colonialismo suave» e do luso-
-tropicalismo (Luís Carlos de Sousa, «O 
pensamento ecuménico de Agostinho 
da Silva»), ou do pensamento pós-ide-
ológico, ao serviço de um qualquer 
princípio universal de uma comunida-
de vinculada à língua portuguesa (que 
diga-se, já agora, é também um meca-
nismo político de dominação cultural; 
evidentemente que não é isso que pen-
sa Renato Epifânio, em «Agostinho da 
Silva: para além da esquerda e da direita 
uma visão de futuro»).

É claro que A Ideia não é só uma re-
vista virada para o espaço libertário, mas 
apresenta-se igualmente como uma revis-
ta de cultura portuguesa mais ampla. E é 
na tradição dialogante do periodismo por-
tuguês que este número se inicia com um 
inquérito sobre o centenário da escrita au-
tomática a uma série de autores, muitos de-
les desavindos, ou simplesmente distantes, de 
qualquer estética ou «modo de vida surrealista». 
Tal como Boavida Portugal tinha lançado o célebre 
inquérito sobre a «renascença literária» em Portugal, há 
pouco mais de 100 anos, ACF questiona agora os inqui-
ridos sobre «[q]ual o papel que a escrita automática tem 
hoje na sua criação e na sua vida?». As respostas são de-
siguais, algumas mais empenhadas, outras mais esqui-
vas, quando não apenas desdenhosas pela pergunta, na-
quele cinismo que vai marcando a prepotência da mo-
dorra literária cá no rectângulo. Felizmente, e para não 
deixar o leitor descalço, o editor dedica um excelente en-
saio ao automatismo psíquico e à escrita automática logo 
a seguir («Fluidos, Berlindes, Médiuns, Bolas de Cristal & 
Carvões»), que juntamente com a colaboração literária de 
Manuel de Almeida e Sousa («Homenagem a Lud»), da en-
trevista a Rui Sousa sobre o abjeccionismo e da publicação 
de seis cartas inéditas de Cesariny a Eugenio Castro e José 
Manuel Rojo formam o núcleo central da secção surrea-
lista deste número. Há ainda duas traduções de dois be-
líssimos textos: um texto biográfico de Zweig sobre Paul 
Verlaine e um conto de Tolstoi. 

No domínio do ensaio político, há menos contribui-
ções para esta A Ideia do que é costume. O centenário de A 
Batalha não foi esquecido e são publicados textos de João 
Freire, além de uma nota editorial muito importante de 

Emídio Santana, que é de especial interesse para todos 
aqueles que se perguntam como se publicou o jornal du-
rante a clandestinidade, quantas edições se prepararam 
e em que períodos deram à luz as famosas três séries do 
nosso pasquim durante a noite salazarenta. É de registar 
um ensaio bastante crítico de Anselm Jappe à «melanco-
lia de esquerda» (não sem antes afirmar apatetadamente 
que «o hábito dos video-jogos entre as crianças é algo de 
tão preocupante como o corte nas pensões de reforma») 
e uma proposta de Teresa Xavier Fernandes (TXF) para 
compreender Proudhon à luz do pós-anarquismo. Ora 
se é verdade que Proudhon teve uma acção prefigurati-
va (construir no presente a sociedade ideal possível) com 
o seu activismo associativista e mutualista, não é total-
mente convincente que tenha abandonado o ideolecto 
humanista, principalmente por construir toda a sua teo-
ria política em redor de princípios absolutos e transhistó-
ricos de moralidade (laica, é certo, mas igualmente misó-
gina) e de liberdade humana. A perspectiva de TXF segue 
o mesmo rumo da de Daniel Colson, que tentou revalo-
rizar o pensamento de Proudhon como possível hipóte-
se de partida para pensar o anarquismo contemporâneo, 
e trazer esta discussão para as páginas da revista A Ideia 

à  l u p a
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é particularmente importante, num ponto em que a te-
oria pós-anarquista é praticamente ignorada entre nós. 
Talvez o próximo número, que acabou agora de sair, traga 
mais artigos que possam contribuir para esse manancial. 
[R.]

L’Éclaireur, Lynd Ward 
1

Monsieur Toussaint, 2020

Não é só de Masereel que o bom leitor de BD se deve ali-
mentar para elaborar a História da BD Artística Mundial, 
não só porque ela ainda não está devidamente escri-
ta, como muito menos está divulgada, estando o lixo 
«nerd» sempre a impôr-se como história oficial. Já cá tí-
nhamos referido o norte-americano Lynd Ward (1905-
85), também ele mestre de BD sem palavras feitas em 
gravura, e de como só se podia aceder a esse trabalho 
de Romance Gráfico através das reedições baratas da 
Dover. Entretanto, no ano passado, uma editora france-
sa fez uma caixa com três volumes onde se publica as 
suas seis obras completas, desde God’s Man (1929) à pu-
jante Vertigo (1937) – suponho que esta reedição seja ba-
seada na caixa da Library of America (2010). Tudo com 
luxo merecido mas sem ser um preço excessivo, e prefá-
cios e posfácios contextualizadores. Se é certo que Ward 
é influenciado por Masereel e pelo livro  Destiny  (1926) 
do alemão Otto Nückel, partilhando igualmente os te-
mas das injustiças sociais, a sua linguagem é diferente 
dos europeus, tão dinâmica como a Arte vinda do «Novo 
Mundo», mais minuciosa e obsessiva, bem como cinema-
tográfica e maniqueísta – não esquecendo que Ward é fi-
lho de um metodista socialista. A dança dos corpos é im-
pressionante, uma pessoa baba-se perante a sofisticação 
narrativa destas BDs mudas. Custa engolir que estamos 
numa regressão civilizacional se confrontarmos as obras 
de Masereeel, Nückel e Ward com a maioria das «novelas 
gráficas» da actualidade. Não é retrógrada, a afirmação, 
façam favor de ir ver pelos vossos próprios olhinhos, sff. 
[M.F.]

 
La Ville, Frans Masereel 
Martin de Halleux, 2019

Já sei que vou ser acusado de lobista do Masereel: este é 
o terceiro texto sobre livros dele aqui na «Battle»... Fazer 
o quê? O seu trabalho finalmente está a ser acessível pe-
las excelentes (re)edições da Martin de Halleux. A Cidade 
é um trabalho de 1925, composto por uma centena de 
gravuras sobre as amarguras e emoções baratas da vida 
numa cidade moderna do século XX. Logo no início irá 
lembrar o filme Berlin: Symphony of a Metropolis (1927), 
de Walter Ruttmann, só que Ruttmann adora mostrar a 
máquina oleada do capitalismo em estado de graça, e 
Masereel esculpe antes um catálogo de desordens com-
portamentais da grande babilónia como revoltas, para-
das militares, boémia, poluição, incêndios, acidentes 
laborais, grandes manifestações, acontecimentos pú-
blicos,    abusos sexuais, suicídio e escaramuças entre 
bêbados. E é BD? Não tem falas! Nem uma personagem 
fixa, quanto mais assim uma toda redondinha e queri-

da, nem acções sequenciadas, tirando a sensação de que 
estamos num arco temporal de 24 horas. E então? Não é 
BD por isso!? Acho que fica explicada a importância de 
me armar em lobista…
[M.F.]

Muses Land 
Zip-a-Dee-Doo-Dah, 2020

O Rock nasceu negro nos anos 50, foi adoptado por 
padrastos brancos, começou a namorar aquela que viria 
a ser a sua companheira prá vida, a Pop. Até tomaram 
drogas psicadélicas juntos nos anos 60. Depois ficou 
adulto e responsável (Prog), teve um filho anarca (Punk), 
nados-mortos (Metal) e bastardos (Industrial) e sendo 
entretanto um «ok, boomer» perdeu-se nos anos da web 
2.0. Claro que quer deixar rasto na História e meteu-se a 
fazer museus e deixou que lhe escrevessem epitáfios. Sem 
«gigs» em 2020, morreu no centro de dia porque o Estado 
não tem paciência para velhos.

Em Guimarães, Porto e Almada até fizeram livros 
luxuosos com prefácios dos mercenários Rui Moreira 
ou Inês de Medeiros. Só que em Viseu, cidade geminada 
com o Cavaquistão, a câmara não ‘tá para isso, tanto que 
acabam com festivais que não sejam caquéticos (Jardins 
Efémeros) e a população fundamentalista curte fechar 
livrarias porque estas ousam meter na montra o livro 
de BD As mulheres não gostam de foder (Polvo; 2003), 
de Alvarez Rabo. A malta fixe que não tem guita reage e 
cria um bandcamp para salvar a memória de Bastardos 
do Cardeal, Major Alvega, Caga & Destroy ou Puny (ver A 
Batalha  #287) num alegre anarquivismo chamada  Viseu 
Demo Tapes, chequem. Demo-tapes, k7s com concertos 
ao vivo em Lamego, ensaios e qualquer gato-sapato áudio 
encontrado nas gavetas do quarto do ex-teenager serve 
para deixar mais CO2 no planeta. De vez em quando 
lançam também k7s novinhas em folha desse material, 
como é o caso desta de um trio feminino, que incluía 
Beatriz Rodrigues (dos The Dirty Coal Train – ver o núme-
ro centenário d’A Batalha), em que são recuperadas as 
edições Ensaios 1995 e Lost tapes. 

Duvido que alguém se lembre delas ou se elas tiveram 
alguma relevância na cena musical dos anos 90, mas é in-
teressante, logo para começar, saber que as contemporâ-
neas Everground ou Voodoo Dolls não estavam sozinhas 
no Rock no feminino – não creio que se possa falar de 
«Riot Grrrl em Portugal» nos anos 90 enquanto movimen-
to. Depois há, logo na primeira música, «Stark Crazy», o 
vozeirão de Beatriz! Identificável passados 25 anos! Parece 
que era conhecida por ser a «PJ Harvey de Viseu» (LOL), o 
que remete ao provincianismo típico ‘tuga como o «Alan 
Moore português»! Mas tem personalidade, comprovada 
até pelo descalabro de «Dumb». Claro que há trejeitos dra-
máticos da PJ, tal como momentos de «ópera» à la Babes 
in Toyland, massacre Indie e uma bateria troglodita a mar-
telar-nos a cabeça. Tudo de «lo-fi» para baixo. 

Bom mesmo seria que as edições destes objectos fossem 
acompanhadas por algum texto para saber mais sobre a 
banda e o que acontecia à sua volta. Sei que cheira a folha 
de sala de exposição mas, já que o Rock morreu, fiquemos 
com as memórias bem contadas, não?
[M.F.]

 Not-Human, Not-Fly, Mao
2

Massacre, 2020

Por causa da pandemia, é frequente apanhar um grupo 
alargado e alarmante de indivíduos, com ambições de se 
tornarem o intelectual público da semana, a encherem a 
boca de biopolítica. Mesmo que estejam presos mental-
mente ao entre-guerras, como acontece com os literatos, 
ou à década de 1960, como sucede no domínio da «teoria 
política» («teoria» num sentido muito lato, obviamente), 
são sempre lestos a convocar uma terminologia que ou 
lhes é extemporânea ou que simplesmente vestem como 
adorno, como quem quer dar o ar de ser muito sofistica-
do. Pois bem, parece que estes últimos meses forçaram 
um conjunto de seres pensantes a sair da toca e a ir para 
o espaço público ostentar que, vejam bem, lêem ensaios 
e que estão muito actualizados quanto às tendências do 
pensamento. Não estranhem que haja grandes seme-
lhanças semânticas com a moda: também aqui a biopo-
lítica é um suspensório comprado no pronto-a-vestir da 
filosofia contemporânea.

Muito resumidamente, quem celebrizou este concei-
to foi Foucault, que quando falava de biopolítica e de 
biopoder referia-se a um aparato composto por disposi-
tivos, quer criadores de discurso, quer geradores de prá-
ticas, que criavam e enformavam os comportamentos 
dos sujeitos. Desde meados da década de 1970, os ins-
trumentos da biopolítica tornaram-se mais sofisticados 
e, hoje, estão presentes um pouco por todo o mundo, 
de modo uniformizado, e um pouco por todos os can-
tos da nossa vidinha confinada. Desde o regresso da po-
lítica identitária, que promove a criação de um sujeito 
agrilhoado às normas culturais ou biológicas impos-
tas pelas autoridades do grupo (afinal, não se trata de 
uma humanização do especismo?), até à obsessão vita-
lista com a saúde e a normalização do culturismo como 
estilo de vida, através do crescimento descontrolado da 
indústria de suplementos alimentares e da proliferação 
de ginásios e health clubs, há vários tipos de discurso 
ideológico que parecem fazer parte de uma tecnologia 
de poder exercida sobre os nossos corpos individuais 
ou políticos. É facilmente compreensível que o concei-
to de biopolítica se tenha tornado tão apetitoso, princi-
palmente se nos lembrarmos que Foucault referia que 
este modelo de governação tinha sido motivado pelas 
pandemias da Idade Média. Mas também é sintoma da 
morbidade intelectual em que habitamos que a melhor 
mobilização do conceito de biopolítica não tenha vindo 
de nenhum missionário das ideias que tenha escrito um 
livro sobre esta pandemia, mas por alguém que se lem-
brou de que Brundlefly pode representar a abertura de 
um espaço de emancipação subjectiva por vir.

Para abrir as hostilidades, é preciso afirmar o ine-
quívoco: Not-Human, Not-Fly é o melhor ensaio edita-
do em Portugal em 2020. A edição é bolachuda e além 
de ter duas cintas, uma delas serigrafada em acetato, é 
também composta por dois livros, um de texto e outro 
com uma ficção gráfica. Não é uma história, temos pena 
(se querem novela vão ler o Desvio, que é tão desvian-
te como ler Orwell em 2021). Trata-se de uma possível 
sequenciação de DNA de Brundlefly, o cientista-mos-
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ca de The Fly (1986), de David Cronenberg (Crash esta-
va nos cinemas até ser tudo mandado para casa). É evi-
dente que a ideia é excelente e permite sustentar uma 
tese pouco vista por cá, em relação à potência do in-
terespecismo pós-humano, que quebra com a hegemo-
nia política do humano enquanto centro giratório do 
nosso mundo-em-colapso. Pelo contrário, Mao – o nom 
de plume  simpático do nosso autor – propõe que a dico-
tomia moderna sujeito-objecto seja suprimida para que 
a soberania do humano caia por terra. Quem diria que 
o corte epistemológico podia ser um acto revolucioná-
rio? Bruno Latour é um desses radicais chatos que não 
anda por aí a abanar bandeiras ou a cantar Léo Ferré 
(Feyerabend e os pós-estruturalistas seriam outros, tra-
dição de que Mao é claramente devedor). 

Ao contrário das (justas) críticas que são dirigidas ao 
pós-humanismo, Mao não o interpreta como um hu-
manismo-em-esteróides, mas como um ponto de su-
peração do humanismo antropocêntrico-antropocéni-
co, precisamente por rejeitar o «excepcionalismo hu-
mano». Aqui, o pós-humano é uma nova encarnação 
do monstro, uma figura que tragicamente compreende 
os limites da modernidade e a procura superar. O sig-
nificado político é evidente: apesar de Brundlefly, um 
híbrido entre um humano e uma mosca, ser estetica-
mente nojento, isto é, uma transgressão às normas do 
belo, não deve ser discriminado. A perigosa sobreposi-
ção entre ética e estética, completada pelos fascismos, 
não abandonou ainda o imaginário cultural do nos-
so tempo e oferece enormes problemas ao reconhe-
cimento do outro-abjecto. Poderá existir alguma mo-
tivação ética para excluir da comunidade aquele que 
não pode ou não quer obedecer às normas ideológi-
cas em vigor? É de um sistema de purgas institucionais 
e visíveis ou subliminares e invisíveis de que falamos, 
quando pensamos em biopolítica. E talvez seja a pró-
pria incorporação e auto-repressão que torna o siste-
ma biopolítico do capitalismo tardio tão eficaz na su-
pressão do desejo. É nessa direcção que aponta Mao, 
quando fala de um final alternativo para o filme, no 
qual Brundlefly aceita a sua condição e refaz os seus 
julgamentos estéticos-éticos, principalmente em rela-
ção ao seu próprio corpo. A sua emancipação está de-
pendente da cesura com as normas do humano e com 
a internalização de que ao abjecto não corresponde 
qualquer imoralidade.

Mao propõe que se veja o pós-humano de um pon-
to de vista diferente, no qual o sujeito é o resultado de 
um acto criativo. O problema é que esta posição é mui-
to semelhante ao argumento liberal de auto-produção 
do sujeito, aquele que se recria todos os dias, a toda a 
hora, e desta forma se vai adaptando às circunstâncias 
mais aberrantes a que o sistema político e económico o 
vinculam, acabando por tornar-se um colaboracionis-
ta, ou até um enforcer da norma. Mas este dilema não 
põe em causa a importância de pensar o sujeito como 
alguém que está em constante transformação e que só 
na aceitação dessa construção de uma identidade flui-
da se pode libertar, apesar dos perigos claros de uma 
desenraização total, de que Max Stirner é talvez o prin-
cipal expoente. 

Importa ainda dizer que esta edição é da responsabili-
dade do colectivo Massacre, do qual fazem parte, além do 
Mao, a Hetamoé e o André Pereira, que tem contribuído 
generosamente para o nosso pasquim. No início do ano 
de 2020, antes do cataclismo que se aproximava, realiza-
ram em conjunto a exposição Loot Box, com cruzamen-
tos entre política e a video game culture, fosse a revisitar 
uma Reforma Agrária material e digital (André Pereira), 
fosse através de um reflexão sobre a comodificação na 
série Zelda (uma ideologia subliminar abjecta, como não 
podia deixar de ser nos trabalhos da Hetamoé), ou fosse 
através de outro trabalho gráfico excelente do Mao, aqui 
sobre a transformação do streamer em corpo mercanti-
lizável («Twitch is like the fun side of the military-indus-
trial-surveillance complex» é o título). Se há alguma coi-
sa relevante a ser feita por cá, não procurem mais longe.
[R.]

O Silêncio, Don DeLillo (trad. Paulo Faria)
Relógio d’Água, 2020

Várias das leituras críticas recentes da obra do roman-
cista Don DeLillo tendem a enfatizar as suas qualidades 
proféticas. De facto, temas tão definidores do presente 
como o terrorismo, o fanatismo religioso, a alienação, a 
catástrofe ambiental e as «teorias da conspiração» cons-
tituem alguns dos leit motifs de um trabalho literário que 
compreende um arco temporal de cinquenta anos de ra-
dicais transformações na paisagem cultural e no qual, tal 
como no mundo contemporâneo, as ideias são mais im-
portantes e poderosas do que os enredos. Embora essas 
leituras críticas tendam a tomar como dom de presciên-
cia aquilo que é pura e simplesmente a atenção do es-
critor às infra-frequências dos tempos, mascarando as-
sim a sua própria fixação nos fenómenos de superfí-
cie, é forçoso reconhecer que no caso de O Silêncio, 
a mais recente obra de ficção do autor norte-ameri-
cano, publicada nos primeiros dias da pandemia e 
cujo ponto de partida é um estranho e inexplica-
do apagão tecnológico que remete o mundo para 
um estado de paralisia e incredulidade, essa as-
serção é mais legítima. O paralelismo com o pa-
radigma de suspensão da vida que se tornou 
o centro nevrálgico da condição humana du-
rante o ano de 2020 é evidente, embora nes-
ta novela breve e elíptica a catástrofe seja de 
uma outra natureza e as suas consequências 
radicalmente distintas, quase antagónicas.

A epígrafe de O Silêncio é a célebre e enig-
mática profecia de Einstein acerca de uma 
hipotética quarta guerra mundial que será 
travada «com paus e pedras», supomos nós 
no crepúsculo do holocausto nuclear do 
qual resultará a destruição da civiliza-
ção. Não sendo de todo óbvio o signifi-
cado da citação no contexto do livro, 
parece no entanto evidente que a at-
mosfera da narrativa é marcada pela 
possibilidade, senão da extinção, 
pelo menos da expiração de uma 
fase de evolução humana, uma 

na qual os seres humanos são terminalmente absorvi-
dos pela tecnologia e abandonados aos seus solilóquios 
fantasmáticos Em 2001 – Odisseia no Espaço, a imagem 
dos hominídeos ritualisticamente reunidos em redor do 
misterioso monólito suscitou ao longo dos anos todo o 
género de interpretações. Se durante muito tempo con-
cordámos em analisá-lo como um artefacto do futuro 
plantado no passado, o tecno-apocalipse de DeLillo tal-
vez nos permita rever essa leitura e descobrir nesse ob-
jecto críptico, espantosamente, uma inversão da mol-
dura temporal e colocar a possibilidade de o monólito 
ser afinal um testemunho sincrético do passado num 
planeta futuro habitado por uma geração de humanos 
regredidos a uma condição primitiva.

Se as profecias se concretizarem, a posterior versão 
evolutiva do homem será a herdeira de um mundo de-
sabitado e fatalmente silencioso, e o deserto pós-nuclear 
o palco de uma quarta guerra mundial travada por uma 
segunda humanidade disposta a fazer tudo de novo em 
eterno retorno. Nesse sentido, a potência de O Silêncio 
será, portanto, a potência da conjectura de uma reencar-
nação antropológica depois da fuga para uma existência 
puramente sideral, tornada possível por uma tecnologia 
definitivamente obsoleta e inoperativa no presente, mas 
fundamentalmente definidora das coordenadas de espa-
ço-tempo na etapa civilizacional pós-humana.
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[M. J. N.]
Pão e Dignidade #4 

Abril-Maio 2019

Publicada ocasionalmente desde 2012, esta brochura edi-
tada pelo Grupo Acrata «Pão e Dignidade» (P&D) é a úni-
ca expressão daquilo que se pode chamar, em termos mui-
to latos, um anarquismo gradualista. Há uma longa tradi-
ção dessa corrente por cá, que passa pelo Germinal (1916-
1917), de Emílio Costa, com clara influência do Les Temps 
Nouveaux, de Jean Grave, e que vai até à segunda série da 
revista A Ideia (#56-#70, 2001-2012), passando também pela 
Singularidades (1993-2010), com a qual o colectivo tem afi-
nidades mais evidentes. Talvez por ser a solitária tentativa 
de puxar uma agenda com pouco acolhimento no campo 
de discussão anarquista, os editores esbarram contra uma 
parede de silêncio: os interlocutores são infelizmente pou-
cos e poucos são também os que se mostram disponíveis 
para dialogar e esgrimir argumentos com o colectivo edi-
torial. Essa é a razão provável para que este número tenha 
logo na suas primeiras páginas um artigo que procura criar 
polémica com uma outra publicação que, por acaso, terá 
sido certamente a única que se mostrou disponível para re-
ceber as suas contribuições e debater algumas ideias con-
troversas. Falo, claro, da nossa centenária A Batalha. Até 
hoje, nem uma mísera linha nos chegou à redacção. 

Mesmo assim, correndo o risco de que isto caia em ore-
lhas moucas, vamos tentar compreender qual é o grande 
problema que os P&D identifica num artigo saído há qua-
tro anos no nosso jornal (#273, Jan-Fev 2017), pela pena do 
Mário Rui Pinto, que se intitulou «O direito ao roubo». Diz 
o colectivo que o «autor do artigo coloca no mesmo “nível 
de boa categoria” o famoso grupo de assassinos chama-
do Band’à Bonnot ou Bando do Bonnot. Ora, o Bando do 
Bonnot nunca se reivindicou do anarquismo. E os Acratas 
daquela época nunca o consideraram anarquista. Aliás, o 
Bando do Bonnot roubava para proveito pessoal e do gan-
gue. Jamais com propósitos de ajudar quer desgraçadas e 
desgraçados cheios de fome, quer sindicatos, quer publi-
cações que lutassem a favor do povo explorado». Não me 
interessa muito pegar pelo estilo professoral, de quem tem 
já muitos anos de poda e que por isso carrega às costas uma 
maior legitimidade para falar sobre qualquer assunto (um 
tique replicado por grande parte da casta libertária portu-
guesa, basta ir a qualquer apresentação de livro ou deba-
te público). Quero apenas, singela, humilde e envergonha-
damente, copiar ipsis verbis, sem corrigir sequer uma vír-
gula, o que o MRP escreveu no tal texto que tanta celeuma 
provocou nos excelsos Pães e Dignidades: «Vejam-se, por 
exemplo, as consequências verdadeiramente desastrosas 
do percurso do famoso Bando Bonnot, assim chamado 
devido ao nome daquela que foi considerada a sua prin-
cipal figura, Jules Bonnot. Este grupo de ilegalistas causou 
sensação ao realizar, em Dezembro de 1911, o primeiro as-
salto da história a um banco com recurso ao automóvel, a 
que logo se seguiram outros, o que mobilizou a atenção da 
imprensa e das forças policiais francesas. No entanto, e ao 
contrário da prática dos seus antecessores Duval e Marius 
Jacob, não são conhecidos quaisquer contributos monetá-
rios para o movimento anarquista». Se seguirem à letra o 
que diz na carta de intenções da brochura, sobre a promo-

ção do «saber, [d]a inteligência, [d]a descoberta, [d]a inven-
ção, [d]a ponderação», talvez o P&D pudesse começar por 
aviar o seu receituário, através do simples acto de ler gene-
rosamente e com o mínimo de atenção o que está impres-
so no antigo papel do nosso jornal. Isto seria suficiente para 
não estar a atribuir ao autor criticado qualquer afirmação 
que ele não fez e poupar-me-ia o pouco tempo que não te-
nho e que estou a perder enquanto escrevo esta recensão, 
sob pena de que o nosso director não me pague os honorá-
rios copiosos que me prometeu quando me implorou que 
limpasse a boa reputação de A Batalha.

Mas há mais! Numa daquelas diatribes que mostra logo 
que não há qualquer boa-fé nesta invectiva, muito menos 
«ponderação», os editores decidem replicar o argumento já 
exposto por MRP no nosso jornal. Dizem eles: «O Bando do 
Bonnot (cuja fotografia – para alcançar o indispensável fu-
ror – o autor prefere publicar n’A Batalha em vez de mui-
tas outras disponíveis) quando entrava numa empresa ou 
num banco para assaltar e roubar, matava ou feria a tiro os 
funcionários que estivessem à vista e até os clientes que se 
encontrassem no caminho». Antes disso, MRP condena-
va assim os actos do dito grupo: «Para além disso, o grupo 
deixou-se enredar, sem dúvida contra vontade mas de for-
ma irreversível, num turbilhão de violência indiscriminada 
que se traduziu na morte, não só de várias pessoas que di-
ficilmente poderiam ser incluídas nas classes dominantes, 
como também de praticamente todos os seus membros, 
seja às mãos da polícia em 1912 ou na guilhotina em 1913». 
Afinal, não estamos perante qualquer polémica. Trata-se, 
apenas e só, de um simulacro de controvérsia a partir de 
uma tresleitura na diagonal de um curto texto de, pasmem-
-se, uma única página. 

Pois bem, isto são três das 48 páginas da brochura. E o 
resto? Ora, o resto é praticamente todo ocupado por bio-
grafias de anarquistas que pertenceram à maçonaria. A pu-
blicação de textos biográficos servirá para dar algumas lu-
zes sobre a vida de velhos militantes anarquistas a todos 
aqueles que se começam a interessar pela história desta 
corrente tão diversa. Porém, pior serviço a essa causa pe-
dagógica é difícil de imaginar. Ao passar pelos textos de Léo 
Campion, tropeçamos em «irmãos» e «lojas», e nunca che-
gamos bem a perceber se estamos na catequese ou se fo-
mos ao Colombo. Talvez para algum maçom isto possa ter 
o seu interesse, especialmente porque sabemos quão fre-
quentemente o anarquismo é posto à lapela como aquela 
excentricidade de juventude de que todos se gostam de ga-
bar. «Eu sou muito libertário», dizem, mas quando é para 
fazer «política a sério» o caso muda de figura. É verdade que 
a maçonaria tem a sua importância histórica e localizada 
como frente anti-clerical e promotora do livre pensamen-
to. Também não é menos verdade que criou uma importan-
te rede de influências e se transformou numa igreja laica. 
Onde cabe o anarquismo em tudo isto?

Finalmente, nota para a publicação de textos de Abilos 
(quem souber quem é o ortónimo que avise, já agora), pro-
lífero colaborador do Suplemento de A Batalha, há quase 
cem anos. A posição conciliadora, fraternal e humanista do 
autor enquadra-se bem na linha de pensamento do Pão e 
Dignidade. Mas se é certo que o milieu anarquista tem mui-
to a aprender com as experiências passadas, também é im-
portante que não se deixe cegar por elas. 

[R.]
Pão e Dignidade #5 

Fevereiro-Junho 2020

Mais diversificado que o último número, esta nova edi-
ção do Pão e Dignidade divide-se entre artigos sobre eco-
logia, sexualidade e amor-livre, naturismo e… Mais ma-
çonaria. Na realidade, as últimas páginas são dedicadas 
a um texto de um leitor que diz, para resumir tudo, que 
António Arnaut, Almada Negreiros, eu, tu e o Bakunin es-
tamos todos no mesmo barco, tudo a navegar em bus-
ca de um futuro solidário, sem desigualdades, todos de 
mãos dadas em direcção ao paraíso. Não há técnica dis-
cursiva mais cobarde ou autocrática do que suprimir 
as diferenças ideológicas entre tantas pessoas e con-
cluir que afinal estamos aqui todos para o mesmo. Bem, 
olhando à nossa volta claramente que isso não é verdade, 
e recomenda-nos o bom-senso que talvez seja mais ade-
quado ser intransigente, porque de boas intenções está o 
inferno cheio. E, já agora, o céu também, seja o dos mís-
ticos ou aquele que umas almas simpáticas nos tentam 
impor aqui nesta terra enlameada.

Contudo, e mesmo depois de ler o artigo de P-V Jean 
Louis sobre a falta de atenção dada pelos libertários 
contemporâneos às questões ecológicas, que nos leva 
a questionar se os editores sabem sequer da existência 
do jornal Mapa e da revista Flauta de Luz, que têm cen-
trado os seus trabalhos também nessa área há uns bons 
seis anos, é de destacar a recordação de Émile Armand, 
um dos mais prolíferos autores e editores de publicações 
anarco-individualistas e anarco-egoístas do último sé-
culo. A importância de Armand dificilmente pode ser re-
sumida em poucas páginas, mas, para que se tenha uma 
pequena noção do seu importante trabalho de divulga-
ção de ideias, é necessário recordar a sua reabilitação do 
velhinho jornal L’En Dehors, inicialmente editado por Zo 
D’Axa e que contava com a participação activa de Albert 
Libertad e Bernard Lazare – dois dos mais esquecidos 
promotores das correntes individualistas, que tão margi-
nalizadas foram pelo anarquismo dominante de viragem 
do séc. XIX para o XX –, e, claro, a fundação do stirniano 
L’Unique (1945-1956), mostrando que seria possível criar 
um periódico anarquista que não fosse propagandístico, 
nem meramente cultural. A proposta de Armand, e aí re-
side a sua singularidade, foi a de erigir um jornal radi-
calmente político, mas não panfletário, comprometido 
com o contexto social, mas menos preocupado com uma 
prescrição universal para uma sociedade por vir do que 
com a discussão sobre o fundamento de qualquer acção 
política: a ética subjectiva. Ignorado pela vasta maioria 
dos libertários, Armand foi o principal responsável por 
voltar a difundir o pensamento de Max Stirner – talvez de 
forma menos arguta e mais conciliadora, menos violeta e 
mais compreensiva –, que continua a ser desprezado pe-
las correntes comunitaristas hegemónicas dos anarquis-
mos actuais. Há algumas excepções, como é o caso da 
reapropriação de Stirner por parte do pós-anarquismo, 
que nele vêem uma crítica ao normativismo moral da 
modernidade, ou pelo jornal My Own: Self-Ownership 
and Self-Creation Against All Authority (2012-2017), de 
Apio Ludd, que privilegia a insurreição de cada um em 
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relação às micro-dominações do dia-a-dia (no trabalho, 
na família, nas relações de amizade, …), pondo em cau-
sa a possibilidade ou mesmo os benefícios de qualquer 
grande projecto revolucionário total e totalizante.

O Armand que aparece nesta brochura é aquele que 
promove uma nova ética sexual, criando diálogos com o 
amor-livre pugnado por António Gonçalves Correia ou 
pelos naturistas. Mais ou menos telúrico, mais ou me-
nos celestial, às vezes até mesmo clorofórmico, a im-
pressão que dá ao ler a mais recente edição de Pão e 
Dignidade é precisamente aquela que qualquer um po-
derá ter ao folhear periódicos ou panfletos libertários de 
uma outra época. As referências, as leituras, os autores 
são sempre mais ou menos os mesmos que eram citados 
há 20, 30, 40, quando não há 100 anos. Os anarquismos 
contemporâneos dificilmente passarão por aqui, mas 
não pelas razões esperadas. Não é verdade que os te-
mas levantados pelo colectivo editorial não sejam pre-
mentes: a subordinação da mulher ao homem, a mascu-
linidade tóxica, o matrimónio enquanto contrato pro-
prietarista. Tudo isto está muito bem. A questão pode 
ser vista de duas formas: ou o problema é meu, que já 
acuso o cansaço de estar repetidamente a ver a mesma 
casta de teóricos e de argumentos nas publicações li-
bertárias que por cá se fazem, e estou, na realidade, a 
ser muito injusto; ou o problema está na dificuldade de 
actualização dos conteúdos, verificar que o problema já 
não está só na velha sexualidade heteronormativa, mas 
na multiplicidade de sexualidades que reivindicam um 
novo discurso político, nem mesmo no binarismo de gé-
nero, que para todos nós tem especial importância por 
ser um gesto de recusa dos modelos de representação 
tradicionais –  cada sujeito pode recusar representar-
-se como homem ou como mulher ou como outra coi-
sa qualquer –, ou seja, um acto político profundamen-
te anarquístico: não só a representação institucional é 
pouco recomendável (aqui penso na democracia repre-
sentativa), como a própria representação que cada su-
jeito faz de si próprio carrega, em si mesma, uma fortís-
sima componente política. É verdade que a moral cristã 
é profundamente repressiva, mas e o que dizer da mo-
ralidade incorporada subliminarmente pela própria so-
ciedade, que muita vezes está já totalmente laicizada? 
Os editores apresentam-se contra esta moralidade do-
minante. Os editores apresentam-nos um compêndio 
de textos individualistas. Mas será que os editores estão 
preparados para dar o salto necessário e aceitarem que 
qualquer código moral, porque é imposto a cada sujeito 
pela acção inconsciente da sociedade e pelos aparelhos 
institucionais e mediáticos, é, em si próprio, autoritá-
rio? Estará o velho anarquismo preparado para abdicar 
das suas leis morais e abrir-se a uma construção ética 
permanente e permanentemente mutável?
[R.]

Paying the Land, Joe Sacco 
3

Jonathan Cape, 2020

Por muito que seja interessante receber uma revista de 
BD reportagem como a Revue Dessinée, raramente ela ex-
cita enquanto médium, ao contrário dos livros do norte-

-americano de origem maltesa Joe Sacco. A razão principal 
não é porque Sacco tenha explorado temas bastante vio-
lentos como os conflitos no Médio-Oriente e Balcãs – que 
até foram publicados em Portugal, Palestina (2 vol., Mundo 
Fantasma; 2004) e  Gorazde, Zona de Segurança  (Levoir; 
2019). Ele até poderia fazer uma reportagem sobre crian-
ças a brincar no parque infantil que sempre sairia melhor 
que as equipas de jornalista + ilustrador da Revue. Sendo 
ele o único autor a produzir tudo, ou seja, a investigação, a 
redação de textos e o desenho, cria de forma mais fluída a 
composição da informação das páginas e manipula muito 
melhor a emoção narrativa.

Depois de ser um «globetrotter» nos últimos 20 anos, 
eis que Sacco se dirige cada vez mais para a América do 
Norte. Este é o livro de continuidade lógica de  Days of 
Destruction, Days of Revolt  (Nation; 2012) com Chris 
Hedges, onde já eram abordadas algumas questões so-
bre os povos indígenas americanos e a exploração minei-
ra. Paying é sobre os Dene, povo indígena das terras nor-
tenhas extremas do Canadá, e de todos os contra-sensos 
de uma cultura nómada e em harmonia com a Natureza, 
que é destruída pela educação escolar obrigatória prenhe 
de violência colonial e cristã, pelo sedentarismo, pela as-
sistência social, pelo álcool, pelo dinheiro, pelo individu-
alismo e, claro, pelos interesses de exploração de petróleo 
e diamantes. Escrito desta forma, até parece que vivo com 
falta de luz e com vários companheiros seminus a adorar 
a Lua, incapaz de apreciar a ideia de que um trenó moto-
rizado é melhor do que um puxado por dezenas de cães.

O livro dá a entender que por um lado o governo do 
Canadá até foi progressista no século XX em relação às 
questões de direitos sobre a terra com os indígenas. Por 
outro, a Educação promovida pelas freiras e padrecos 
traumatizou e brutalizou toda uma geração de Denes, 
ao ponto em que, quando voltaram para as suas comu-
nidades originais, de onde foram literalmente arranca-
dos à força, trouxeram o pior da sociedade ocidental, 
como culpa, rancor e incapacidade de comunicação. 
Uma Dene entrevistada até perdoa os educadores cris-
tãos porque reconhece que eles seriam traumatizados 
sexuais e que não estariam preparados para serem en-
viados para educar quem quer que seja. Perdoar não aju-
da em nada pelos danos causados. Com gerações perdi-
das a afectar as seguintes, vai-se montando um puzzle de 
disfuncionalismo neste povo. Sacco não nos oferece de 
bandeja o mote do livro, há que lê-lo todo sem uma ideia 
pré-concebida, há que conhecer indivíduo a indivíduo os 
entrevistados para perceber as suas experiências de vida 
– maravilhosamente ilustradas pelo autor com recursos 
de arquivo – para montarmos a interligação entre as vá-
rias variáveis em jogo. Não estamos perante um mero do-
cumento sobre guerra por territórios ou de dominação 
«branca», mas de uma inevitabilidade de confronto en-
tre o mundo capitalista com o indígena, ficando sempre 
em aberto se é possível um equilíbrio «best of» entre dois 
mundos. Da parte dos Dene, estes sabem perfeitamente 
que pertencemos à terra e que nós, humanos, é que te-
mos de lhe pagar – e não pagar por ela.
[M.F.]

à  l u p a
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Salvador Puig Antich (1948-1974) foi um lutador libertário catalão, membro do Movimento 

Ibérico de Libertação – Grupos Autónomos de Combate (MIL–GAC), que ficou na memória 

colectiva como uma das últimas vítimas do garrote vil em Espanha. Este livro recupera 

a sua história, 47 anos depois da sua morte. Organizado por Ricard de Vargas Golarons, 

ex-membro do MIL e da Organização de Luta Armada (OLLA), e composto por diferentes 

textos de companheiros de luta e familiares, por escritos do próprio Puig Antich e por um 

anexo fotográfico e documental, Salvador Puig Antich e a Luta Armada Anticapitalista na 
Catalunha nos Últimos Anos do Franquismo recupera a história de um revolucionário com-

prometido com a luta antifranquista e anticapitalista, uma vida que se confunde também 

com a história da resistência armada à ditadura nos últimos anos do franquismo.

Organização de Ricard de Vargas Golarons 
Tradução de Pedro Morais e Fernando Silva
Concepção gráfica de Joana Pires

SALVADOR PUIG ANTUCH E A LUTA 
ARMADA ANTICAPITALISTA NA CATALUNHA 
NOS ÚLTIMOS ANOS DO FRANQUISMO

Nov idade
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QUATRO ITINERÁRIOS ANARQUISTAS: 

BOTELHO, QUINTAL, SANTANA E AQUINO 

A obra compõe-se de quatro biografias de militantes destacados daquele movimen-

to e dos seus encontros e desencontros em quatro conjunturas políticas bem difer-

enciadas, inlcuindo a chegada da ditadura militar em 1926 e o 25 de abril de 1974.

João Freire

Organizado e traduzido por Carlos D´Abreu tra-

ta-se de uma antologia do poeta espanhol Jesús 

Lizano, uma das principais vozes do anarquismo 

espanhol pós-guerra.

Co-edição Barricada de Livros
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O movimento H+ é, em poucas palavras, uma organização que tem como objectivo ultrapassar, com 

meios científicos e tecnológicos, os limites da condição biológica do ser humano e, em última análi-

se, almeja alcançar a imortalidade terrena. A adjectivação «terrena» serve para expressar o aspecto 

aparentemente mundano e laico desta nova figura da mais antiga inquietação humana: do Épico de 

Gilgameš, do terceiro milénio antes de Cristo, à prática da mumificação dos antigos Egípcios, do 

pensamento taoista à alquimia esotérica, os defensores das ideias H+ consideram-se os legítimos 

herdeiros dos esforços históricos da humanidade para ganhar o seu jogo de xadrez com a morte.

ANDREA MAZZOLA (autor) + TIDI (ilustrações)

Edição do jornal Mapa //

com a colaboração de A Batalha, Ardora, Barricada de Livros, 

BOESG, Centro de Cultura Libertária, Maldatesta e Tortuga

Concepção gráfica de Pedro Mota
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Emma Goldman (Kovno, 27 de Junho de 1869 - Toronto, 14 de Maio de 1940) foi uma das mais 

importantes agitadoras do século xx, principalmente nos Estados Unidos, onde teve o primeiro 

contacto com as ideias anarquistas, mas também no continente europeu, de onde era originária. 

Chegou a ser considerada a «mulher mais perigosa da América» pelas autoridades daquele país, 

e dividiu a sua acção em comícios de agitação política, em que se debruçava sobre os mais va-

riados temas, a edição de livros e da sua revista Mother Earth, a escrita e a angariação de fundos 

para apoio a vítimas da repressão. Foi também autora de uma das autobiografias mais extraor-

dinárias do século xx, Living My Life (1931-1934), de livros como The Social Significance of the 

Modern Drama (1914) e My Disillusionment in Russia (1923), e de diversos ensaios. Alguns des-

ses ensaios foram coligidos e publicados em 1910 com o título Anarquismo e Outros Ensaios, li-

vro que agora apresentamos, na sua primeira edição portuguesa, oitenta anos após a sua morte.

Co-edição Letra Livre e A Batalha

Tradução de Pedro Morais

Concepção gráfica de Pedro Mota

TRANSUMANO MON AMOUR
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RENDA BARATA E OUTROS CARTOONS DE STUART DE CARVALHAIS N´A BATALHA

O presente volume colige a totalidade dos cartoons de Stuart de Carvalhais identificados 

pelos editores n´a Batalha e no seu suplemento ilustrado, entre 1023 e 1925.

Co-edição Associação Chili Com Carne
Concepção gráfica de Joana Pires

ANARQUISMO E OUTROS ENSAIOS
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Durante o início do século XX, Fritz Kreisler foi considerado um 
dos principais violinistas do seu tempo. Parte da sua popularida-

de resultou da sua redescoberta de muitos «clássicos perdidos» de 
compositores famosos. Ele explicava sempre que tinha encontrado 

essas obras escondidas em bibliotecas e mosteiros um pouco por toda 
a Europa. Ele tocava esses clássicos perdidos (que incluíam peças de com-

positores  como Pugnani e Vivaldi) nos seus concertos, para deleite do públi-
co, sendo uma parte do seu repertório nas suas actuações ao vivo. Com o tempo, 

muitas dessas obras tornaram-se populares por direito próprio e entraram no reper-
tório de outros intérpretes além de Kreisler. Ao aproximar-se dos seus 60 anos, Kreisler 

olhou para trás e viu uma carreira de grande sucesso na qual havia ganho vários elogios, pela sua interpretação de obras de ou-
tros compositores. Em 2 de Fevereiro de 1935, aquando do seu 60º aniversário, o crítico musical do New York Times, Olin Downes, 
enviou-lhe um telegrama a desejar-lhe feliz aniversário. No telegrama, o critico musical pergunta-lhe em jeito de brincadeira se ele 
era realmente o compositor de todos aqueles «clássicos perdidos» que o tornaram tão famoso. Para seu choque do crítico, Kreisler 
respondeu que, na verdade, as composições eram todas de sua autoria. A revelação chocou a indústria musical. Metade da in-
dústria musical desprezou-o pelo seu atrevimento e por se sentirem enganados, enquanto a outra metade o elogiou. Mas Kreisler 
não se arrependeu. Em sua defesa, ele ressalvou que não deveria fazer diferença nenhuma quem escreveu as obras, desde que as 
pessoas gostassem delas. Ele também afirmou, com toda a razão, que ninguém teria prestado atenção às suas obras se as tivesse 
identificado como suas. O público aparentemente concordou com ele, porque a sua popularidade não diminuiu após o escândalo.
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