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ANTÓNIO DA CRUZ

Duas 
comunas 
na memória Julián Vadillo

Texto aparecido no Tierra y Libertad de Março de 2021

Neste ano de 2021 comemoram-se dois acontecimentos que marcaram um antes e um depois na 
história do movimento operário em geral e do anarquismo em particular. A história de dois movi-
mentos revolucionários que modificaram a forma de entender alguns processos políticos e sociais, 
que marcaram as diferenças entre revolucionários e que iniciavam, em todas as suas variáveis, mo-
mentos diferentes. Ambos se deram com 50 anos de diferença, em espaços geográficos distantes, e 
comportam muitas semelhanças e diferenças: A Comuna de Paris, em 1871, e a rebelião dos mari-
nheiros de Cronstadt, em 1921. Passaram-se, respectivamente, 150 e 100 anos desde cada um destes 
eventos. Não obstante, a sua memória indelével continua a estar presente e a ser objecto de debate.

Quando estalou a revolução em Paris

Se alguma coisa distinguiu a França desde o final do século XVIII e ao longo do século XIX, foi o facto 
de esta se ter apresentado como um laboratório de ideias e movimentos que era visto com admiração e 
temor pelo resto do continente e do mundo. A revolução francesa iniciada em 1789 significou o pôr em 
prática de uma grande sorte de teorias políticas que se tinham mostrado contrárias ao Antigo Regime, 
assim como a irrupção das massas operárias nos processos revolucionários, mas estas também foram 
derrotadas pela força das armas em diversas circunstâncias. O sedimento deixado por aqueles revolu-
cionários não foi descartado pelos seus defensores no século XIX. Se em 1830 a França conquistou os 
seus direitos liberais, em 1848 fez com mesmo com os democráticos. E embora se tenham produzido 
fluxos e refluxos no processo, o certo é que naquelas jornadas a incipiente consciência do operariado 
foi desaguando em todo um movimento que se preparava para o assalto. 

A fundação da Primeira Internacional sob parâmetros franceses e ingleses possibilitou ao movimento 
operário francês criar uma ferramenta supranacional que articulasse e estruturasse as suas activida-
des. A figura de Proudhon foi de importância capital em todo aquele processo.

Porém, a Europa estava dirimindo um conflinto entre potências que estava a estruturar o futuro mapa 
político, e que levou o mundo à Primeira Guerra Mundial. Um desses episódios foi o confronto aberto 
entre a França de Napoleão III e a Prússia de Bismarck e Guilherme I. A Guerra Franco-Prussiana de 1870 
e a derrota, em Sedan, das forças imperiais francesas levou em França a um cenário em que se tentou, 
em muitos pontos, retomar o processo aberto em 1848. Enquanto alguns reivindicavam o regresso à 

Nas magníficas primeiras páginas de Tristes Trópicos, Claude Lévi-
-Strauss relata com perplexidade e raiva uma conversa que teve em 
1934 com o embaixador brasileiro em Paris: dissera-lhe este que to-
dos os indígenas do Brasil tinham sido mortos brutalmente pelos 
colonos portugueses do século XVI, que à época o antropólogo não 
iria encontrar «nem um». Lévi-Strauss retorque – para os leitores do 
livro – que não foi bem isso o que se passou, e que o genocídio foi 
não apenas mais espaçado no tempo como, ponto-chave que nos in-
teressa aqui, em boa medida perpetrado pela população. Era então 
«o passatempo favorito da geração dos seus pais e até do tempo da 
sua própria juventude (…) recolher nos hospitais as roupas contami-
nadas das vítimas da varíola para irem pendurá-las juntamente com 
outros presentes nas trilhas ainda percorridas pelas tribos», com o 
seguinte «resultado brilhante»: «o Estado de São Paulo, do tamanho 
da França, que era apontado pelos mapas de 1928 como sendo dois 
terços de “território desconhecido habitado apenas por índios”, não 
tinha, na minha chegada em 1935, um único indígena, com excep-
ção de um grupo de algumas famílias localizadas na costa e que vi-
nham vender nos domingos, nas praias de Santos, algumas preten-
sas curiosidades».

No recente dia 20 de Maio de 2021, decretou-se um cessar-fogo 
nas hostilidades de onze dias entre o Estado de Israel e o Hamas. 
Deste recente capítulo de um conflito permanente que dura desde 
pelo menos a ocupação da Faixa de Gaza e da Cisjordânia por parte 
de Israel, resultou a morte de 254 palestinianos e 13 israelitas, mais 
milhares de feridos e uma enorme devastação material na já depau-
perada Faixa de Gaza. O Hamas é um movimento fundamentalista 
islâmico fortemente apoiado pelo Hezbollah e pelo Irão e que go-
verna actualmente os territórios palestianianos. Israel é desde há 
muitos anos governado por partidos cujo posicionamento público, 
em palavras e actos, é virtualmente indistinguível de um partido de 
extrema-direita, no limite, supremacista. Em Israel, o cumprimento 
do serviço militar obrigatório dura, em média, dois anos e meio para 
os homens e dois anos para as mulheres. 

Mas o que é que o cu tem a ver com as calças? Onde queremos nós 
chegar com isto? Sei lá. Estava só aqui a pensar em questões de moral.

Q u e s t õ e s  d e  m o r a l
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República, outros consideraram que aquela, moderada, 
teria de ser superada por uma social. Com um movimento 
operário mais bem estruturado, muitas cidades francesas 
lançaram-se à constituição de organismos revolucionários 
que puseram em prática os modelos da democracia directa. 
Lyon foi a primeira, mas onde o movimento teve o seu ápice 
foi na cidade de Paris.

Com uma França sitiada pelas forças alemãs, mais um 
governo nacional que almejava uma capitulação e via 
com maior perigo as forças revolucionárias do interior do 
país, os revolucionários parisienses tomaram o controlo 
da cidade, a Guarda Nacional controlou os canões de 
Montmartre e neutralizou as forças do governo de Thiers. 
Alguns dias depois, celebraram-se umas eleições que se 
quedaram numa retumbante vitória das forças em prol 
da proclamação da Comuna de Paris, estabelecendo 
o auto-governo da cidade, a supressão dos conselhos 
de guerra, a amnistia para os presos políticos e a 
liberdade de imprensa. Um movimento encabeçado por 
trabalhadores e intelectuais, com representação de todas 
as escolas do socialismo e das ideias mais avançadas. 
Ali havia proudhonianos ou bakuninistas como Benoît 
Malon, Eugène Varlin, Jules Vallès ou Charles Longuet. 
Havia blanquistas (seguidores de Auguste Blanqui) 
como Théophile Ferré ou Raoul Rigault. Jacobinos como 
Charles Delescluze ou Gustav Flourans. Ou marxistas 
como Leo Frankel ou Auguste Serrailler.

A diversidade daquele grupo teve como resultado uma 
série de medidas que foram inéditas na história france-
sa e na história do movimento revolucionário mundial. 
Os communards parisienses começaram por aplicar uma 
política de representação federal, em que cada distrito 
tinha o seu comité e os seus órgãos decisórios. Um fe-
deralismo que bebia directamente do modelo de Pierre- 
-Joseph Proudhon.

A Comuna optimizou os recursos de primeira necessi-
dade criando cantinas populares ao estilo das clássicas 
Marmitas. Esvaziou-se de conteúdo político o funciona-
lismo parisiense e estabeleceu-se que os funcionários ad-
ministrativos seriam escolhidos directamente pelo povo 
de Paris, e com cargos revogáveis. As condições de vida da 
classe operária foram melhoradas, com o estabelecimento 
da jornada de 8 horas e a regulação do trabalho, por influ-
ência directa da Primeira Internacional. Reconheceu-se o 
casamento civil e as uniões livres, com o devido reconhe-
cimento jurídico igualitário dos filhos nascidos destas uni-
ões. Igualmente, impulsionados por personalidades como 
Édouard Vaillant ou Louise Michel, aprovou-se um mode-
lo educativo laico com vista à total separação da Igreja e do 
Estado. Fomentou-se também a educação obrigatória, as 
formações profissionais e a co-educação dos sexos.

Ao longo dos longos dias da Comuna, a mulher teve 
sempre uma participação activa. Proliferaram clubes e 
associações de mulheres, à frente das quais figuravam 
Louise Michel, Nathalie Lemel, André Leó ou Elisabeth 
Dmitriev. As mulheres tiveram um papel cimeiro 
na formação política e na defesa da cidade de Paris. 
Ainda assim, ficaram conhecidas pelo nome pejorativo 
de petroleuses (petroleiras), em ressonância com as 
tricoteuses da revolução de 1789.

A Comuna de Paris aboliu o culto obrigatório da Igreja, 
dando liberdade a cada habitante para professar a religião 
preferida. A pena de morte também foi abolida, com a 
destruição simbólica de uma guilhotina ante a estátua 
do filósofo e escritor Voltaire. Retomou-se o calendário 
da revolução e alguns monumentos simbólicos, como 
a Coluna de Vendôme ou a casa de Thiers, foram 
destruídos, sinalizando o início de uma nova era.

Os organismos de governo baseavam-se na democra-
cia directa, com a proliferação de clubes de todas as ide-
ologias. A defesa da Comuna estava a cargo da Guarda 
Nacional. Fomentaram-se as artes e a cultura, o que fez 
com que artistas de primeira água como Gustav Courbet 
tenham participado de forma activa.

No entanto, a Comuna teve contra si três questões que de-
terminaram a sua derrota. Em primeiro lugar, o movimento 
não se espalhou por todo o território francês, com as tentati-
vas de articulação de comunas similares em Marselha, Lyon, 
Narbona, etc., a fracassarem. Em segundo lugar, a França es-
tava em guerra com os prussianos, e, para estes, os ideais da 
comuna tinham de ser derrotados. Por último, em consonân-
cia com os prussianos, o governo que tinha fugido de Paris 
para se refugiar em Versalhes também queria a derrota total 
do movimento revolucionário. Thiers, chefiando esse gover-
no, e a dupla Gallifet e MacMahon, à frente do exército, em-
preenderam uma ofensiva contra a Paris revolucionária que 
liquidou a experiência na chamada «Semana Sangrenta», 
na qual um grande número de communards perdeu a vida. 
A 28 de Maio de 1871, a última resistência da Comuna de 
Paris, sita no cemitério Père-Lachaise, sucumbia.

A repressão contra a Comuna saldou-se em 30.000 fu-
zilados e milhares de acusados, condenados a diversas 
penas e deportados para as colónias francesas. Durante 
muitos anos foi proibido falar sobre a Comuna em França, 
ainda que os seus ecos, as suas simbologias e a sua trans-
cendência tenham marcado o dinamismo do movimento 
revolucionário internacional.

A flor e a nata da revolução russa: Cronstadt

Quis a história que, quando se comemoravam os 50 anos 
da Comuna de Paris, que tinha sido madrinha de muitos mo-
vimentos, se produzisse o trágico final de outra tentativa de 
fazer mudar o curso da revolução.

A muitos quilómetros de Paris, na ilha de Kotlin, em frente 
a Petrogrado (hoje São Petersburgo), uns marinheiros revo-
lucionários quiseram continuar o legado trazido pela revolu-
ção de Outubro de 1917. Por isso, foram esmagados.

Há que contextualizar a situação. Na Rússia, em Outubro 
de 1917, as forças revolucionárias tomaram o controlo, mas 
a reacção contra estas fez estalar uma enorme guerra civil 
(1918-1921). A cidade de Cronstadt era uma das praças fortes 
do Báltico. Os seus marinheiros tinham participado em todos 
os movimentos revolucionários desde o início do século XX.

Cronsdadt tinha características particulares; aquela praça 
era um caldeirão de ideias. O soviete de Cronstadt caracteri-
zou-se pelo seu pluralismo: bolcheviques, socialistas revolu-
cionários, mencheviques, anarquistas e um longo etecetera. 
Durante a revolução de Fevereiro, Cronstadt actuou como 
uma república independente, pois não reconhecia o governo 
provisório e pressionava por uma revolução socialista. Um 
marinheiro anarquista, Efim Yarchuk, formado na cidade de 
Bialyostok, era um dos seus mais dinâmicos impulsionado-
res. A revolução de Outubro não teria sido possível sem esses 
marinheiros de Cronstadt, tal foi a sua resistência numanti-
na1 quando a revolução foi atacada pelas tropas Brancas. Foi 
também um marinheiro anarquista de Cronstadt, Anatoli 
Zhelezniakov, quem pôs fim às actividades da efémera 
Assembleia Constituinte Russa.

O objectivo dos marinheiros de Cronstadt, tal como o dos 
communards de Paris, era uma democracia operária direc-
ta. Porém, a guerra civil impediu qualquer tentativa ou de-
senvolvimento de debate entre as escolas revolucionárias, 
questão que foi aproveitada pelos bolcheviques para reforçar 
o seu poder no governo soviético. Quando a guerra civil se 
aproximava do fim, estes marinheiros, que tinham estado já 

1. NdR: o uso do adjectivo «numantino», por parte de falantes 
do castelhano continental, remete para a história da povoação 
celtibérica de Numancia, que resistiu tenazmente a sucessivos 
cercos (153 a.C. a 133 a.C.) por parte da República de Roma até 
à sua capitulação final: consta que os habitantes de Numancia 
preferiram o suicídio colectivo à rendição às mãos de Públio 
Cornélio Cipião Emiliano Africano, cônsul às ordens de Roma.

Julián Vadillo

três anos a combater os Brancos, muitos deles perdendo a 
vida, decidiram que esse seria o momento para voltar a er-
guer o modelo revolucionário que era preciso implementar. 
Além disso, tinham denunciado que a política bolchevique 
tinha, em muitas ocasiões, actuado contra os interesses dos 
operários. Isto fez com que os bolcheviques de Cronstadt 
fossem perdendo influência ou, pelo contrário, passassem 
a posicionar-se junto aos sectores críticos do governo.

As políticas governamentais e o modelo revolucionário fi-
zeram com que os marinheiros de Cronstadt publicassem, 
em Fevereiro de 1921, um documento com uma série de 
reivindicações, amparando-se na potestad do soviete plural 
da sua zona de influência. Os marinheiros pertencentes à 
marinha de guerra de Petropavlovsk e Sebastopol pediam a 
liberdade de expressão para todas as correntes da esquerda, 
sovietes livres sem controlo de nenhum partido político e 
correcção da política económica impulsionada pelo comu-
nismo de guerra. Não deixavam de ser reivindicações em 
consonância com outros movimentos como o de Makhno 
na Ucrânia ou o de Antónov na região de Tambov.

À frente daqueles marinheiros estava um antigo militan-
te do Partido Bolchevique que o tinha abandonado por di-
vergências com a direcção do partido: Stepan Petrichenko. 
Junto a ele, um simpatizante do anarquismo: Pereplkin.

A rebelião dos marinheiros de Cronstadt não foi a revolta 
de nenhuma ideologia em concreto: foi um esforço concer-
tado de todas as ideologias que criticavam, à esquerda, a po-
lítica dos bolcheviques. Apesar da propaganda da imprensa 
governamental, que tratava de vincular o movimento de 
Cronstadt às forças brancas e contra-revolucionárias, o go-
verno de Lenine estava consciente de que se tratava de outra 
coisa. Era uma revolta da esquerda revolucionária, pediam 
o regresso do modelo plural de Outubro de 1917 e não se 
sentiam identificados com a ditadura do partido único. Se a 
ideia era a negociação, esta parecia tender a extender-se de-
masiado no tempo, podendo assim pôr em perigo o poder 
dos bolcheviques. Apesar das tentativas de mediação, a op-
ção governamental foi a da repressão contra os marinheiros 
de Cronstadt. Zinóviev, Trotski e Tujachevski encabeçaram 
o ataque que em apenas uma semana liquidou a resistência 
do Comité Revolucionário de Petropavlovsk.

A ideia de uma Terceira Revolução daqueles marinheiros, 
que consistiam num caleidoscópio de ideias e iniciativas, 
fracassou pela força das armas. Anarquistas, socialistas re-
volucionários ou bolcheviques de esquerda acabaram jul-
gados e presos pelo seu apoio a Cronstadt. Trotski, que ha-
via definido Cronstadt como «a flor e a nata da revolução», 
mudou a sua visão para catalogá-la em 1921 como «a cana-
lha contra-revolucionária». Esses bolcheviques que repri-
miram a rebelião de Cronstadt foram eles mesmos vítimas, 
uns anos mais tarde, das perseguições estalinistas: Trotski, 
Zinóviev, Piatakov, Tujachevski, Dybenko, etc.

Cronstadt não foi uma revolta anti-bolchevique, como 
terá sido a de Antónov. O que aqueles marinheiros pro-
curaram foi articular uma nova base de poder revolucio-
nário e continuar com o processo que se abriu em 1917. 
O seu fim foi catastrófico.

O mesmo fim para as duas comunas, a de Paris e a de 
Cronstadt, que creram, a todo o momento, na necessida-
de de um movimento revolucionário plural onde o anar-
quismo teve um papel preponderante.
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Não é a crítica do capitalismo que é fundamental para 
a distinção entre o anarquismo e o marxismo, na sua 
forma reformista social-democrata ou na revolucioná-
ria leninista. Mesmo que o pensamento económico de 
Proudhon seja bem distinto do de Marx e as considera-
ções de Bakunin e Kropotkin, sobre o colectivismo e o 
comunismo libertário, tenham avançado também na 
direcção de uma crítica do liberalismo e do capitalismo 
à qual contrapunham os libertários, mesmo com as suas 
diferenças, uma alternativa social assente em formas 
cooperativas e comunistas de organização social. O fulcro 
do conflito entre marxistas e anarquistas sempre foi, e é 
ainda, a análise do Poder e do Estado.

A Revolução Russa só veio aprofundar e tornar ainda 
mais claras essas visões antagónicas. Essas diferenças 
teóricas no tempo da AIT passaram a eminentemente 
práticas. Como uma sociedade socialista, usando esse 
conceito inicial dos anti-capitalistas, se deveria organi-
zar: com Estado ou sem Estado, centralizando ou descen-
tralizando e federalizando, como assentar a organização 
social no auto-governo ou na representação política? Se 
no começo ainda houve as hesitações de Lenin presen-
tes em Estado e a Revolução, publicado na véspera da 
Revolução, e nas palavras de ordem de  «todo o poder aos 
sovietes», a partir de 1921 ficava claro, com a sangrenta 
repressão de Cronstadt, o último soviete livre1, e com a 
concentração do poder nas mãos do Partido Bolchevique 
e no Estado, que o caminho seria de uma longa transição 
até ao comunismo; até lá, havia necessidade do Estado 
e da ditadura do proletariado, delegada à sua vanguar-
da, o Partido Comunista. O tal «reino da liberdade e da 
abundância» em que marxistas e anarquistas coincidi-
riam, uma sociedade igualitária e sem Estado, uma idílica 
utopia do Paraíso perdido onde, libertos das necessida-
des e da escassez, as mudanças seriam basicamente de 
aperfeiçoamento de seres humanos dedicados à arte, ao 
ócio e à criação, nunca se chegou a ver nem como uma 
pálida sombra no socialismo real institucionalizado.

O que é certo, pelo menos para todos os que assistiram 
à ruína do poder dos partidos comunistas, é que a socie-
dade que saiu da Revolução Russa transformou-se no seu 
contrário: um estado absolutista, governado por um parti-
do todo poderoso que geria autoritariamente uma socie-
dade onde não cabiam os indivíduos, a dissidência, a dife-

M. Ricardo de Sousa

Estado, 
justiça e 
poder
«Há só um modelo de justiça em todos os Estados 
– o que convém aos poderes constituídos. Ora estes 
é que detêm a força. De onde resulta, para quem 
pensar correctamente, que a justiça é a mesma em 
toda a parte: a conveniência do mais forte.»

Platão, A República

1. Ida Mett, Cronstadt 1921. O Último Soviete Livre, Afrontamento, 
Porto, 1974 [reedição da Letra Livre a sair em 2021].
2. Tomasi di Lampedusa, O Leopardo, Lisboa, Presença, 1990.
3. M. Ricardo de Sousa e Júlio Henriques, À Tribo dos Irrecuperáveis, 
Coimbra, Fora do Texto, 1990.

rença, e onde se mantinham classes subalternas sem qual-
quer possibilidade de organização e reivindicação, e onde 
o espaço da liberdade era desconhecido. Pouco importa se 
essa sociedade seria um capitalismo de estado, um socia-
lismo burocrático, uma degenerescência socialista ou outra 
coisa qualquer para a qual não tivesse ainda sido inventado 
o nome. Socialismo ou comunismo é que não era.

Essa história passada, que não é remota, mas do final 
do século passado, teve consequências benéficas e outras 
perversas. Foi benéfico que os povos da ex-URSS, e países 
do Leste, possam hoje exprimir-se, organizar-se e lutar 
pelo que desejam e que a classe dos burocratas comunis-
tas tenha sido suprimida, mesmo que hoje muitos deles se 
tenham reciclado como gestores capitalistas e políticos dos 
sistemas liberais ou autoritários saídos da queda do velho 
regime. Uma coisa é certa: perderam o seu poder absoluto 
e mesmo quando ainda usufruem da mais-valia extraída 
aos trabalhadores dos seus países fazem-no já de forma 
diferente e sem poderem coercivamente, e militarmente, 
sujeitá-los, embora ainda possam matar um opositor aqui 
ou prender outro acolá. Nada que um regime liberal não 
possa tradicionalmente ter feito ou faça quando necessita. 
Mas há também uma consequência perversa da derroca-
da da URSS e do chamado mundo socialista: a descren-
ça absoluta na possibilidade de se mudar radicalmente a 
sociedade. Os partidos comunistas e as ditas sociedades 
socialistas foram para a maioria das pessoas a demons-
tração da verdade que Tomasi di Lampedusa enunciou: é 
preciso mudar para que tudo fique igual2! O que em termos 
práticos quer dizer: nada muda. Esta contestação deixa um 
profundo rastro de cinismo e descrença que vem até hoje e 
de que vamos demorar algumas gerações a nos recompor-
mos. O princípio da esperança, de que falava Ernst Bloch, 
que animava os movimentos sociais do século XIX e come-
ço do século XX, evaporou-se com as sucessivas desilusões 
que começaram nos anos 30 com a Revolução Russa, mas 
continuaram com a derrota da Revolução espanhola e 
todas as outras que se foram seguindo até à derrocada do 
muro de Berlim que caiu estrondosamente sobre os últi-
mos crentes numa sociedade igualitária que já não existia 
sequer no pensamento da burocracia comunista.

Chegados aqui, muitos dos que se continuam a opor ao 
capitalismo, ou a este tipo de sociedade de massas, base-
ada na produção assalariada e no consumo de mercado-
rias, encostam-se maioritariamente ao reformismo de tipo 
social-democrata na esperança de «melhorar» aos poucos 
as sociedades contemporâneas. Não sendo mais possível, 
ou desejável, uma revolução social, ou não sendo viáveis 
mudanças profundas nas instituições económicas e sociais, 
tentam-se fazer reformas a partir de dentro do Sistema, 
criando partidos, entrando nos parlamentos, procuran-
do influenciar governos ou obter maiorias de «esquerda». 
É este pensamento que tem influenciando a nova social-
-democracia: do Partido dos Trabalhadores ao Podemos, 
Bloco de Esquerda e France Insoumise, e tantos outros 
partidos similares, incluindo os chamados partidos verdes.

Indissociável desta deslocação dos anti-capitalistas 
para o reformismo institucional é o reconhecimento de 
que a democracia representativa e as instituições políticas 
liberais são superiores às que foram criadas nas chama-
das revoluções socialistas ou teorizadas até nas nossas 
propostas de uma sociedade diferente, independente-
mente de se chamar comunismo, anarquia, auto-gestão 
generalizada ou algum outro nome ainda não inventado. 
É certo que não se pode acusar os anarquistas, conse-
lhistas e comunistas como Rosa Luxemburgo de não 

terem tentado conciliar socialismo e liberdade, critica-
do o absolutismo leninista: mas foram os derrotados da 
História. Longe de mim pensar que algum sistema tota-
litário, autoritário ou absolutista seja superior ao de uma 
democracia liberal, com divisão de poderes, eleições 
periódicas, igualdade perante a lei, liberdade de expres-
são e organização, mesmo quando se trata de um quadro 
jurídico imperfeito. Este «mínimo» histórico a que chega-
mos no século XX, um resultado de lutas sociais histó-
ricas, da Revolução Inglesa, Americana, Francesa e de 
tantos confrontos em quase todas as sociedades, não nos 
resolveu todos os problemas, desde logo a velha questão 
social, nem me parece sequer que a democracia repre-
sentativa seja o último patamar da história política como 
pensava Fukuyama, mas é um claro avanço que nos 
permite continuar a viver e lutar com alguma dose de 
liberdade e autonomia face ao Estado e às classes domi-
nantes. Dito isto, como não chegamos ao Paraíso, nem 
ao Fim da História, temos de manter o nosso percurso 
de luta económica, social e política. No caso dos liber-
tários, contra o capitalismo, mas também contra todas 
as formas de Poder e principalmente contra o Estado, 
a mega-máquina que concentra o poder político nas 
sociedades modernas. Quando olhamos, com olhos de 
ver, criticamente, para o poder político e para o Estado 
contemporâneo, penso ser possível concluir que nunca 
como hoje o pensamento anarquista foi tão relevan-
te e pertinente. Os marxistas, simplificando um pouco, 
sempre acharam que tudo se explicava pela infra-estru-
tura económica, que os partidos eram formas políticas 
dos interesses de classe e que o Estado era um instru-
mento das classes dominantes. Este foi parte do debate 
ocorrido na Primeira Internacional entre libertários e 
autoritários. No entanto, os partidos e as elites políticas 
actuais demonstram que essa é uma explicação muito 
superficial, pois os gestores e as burocracias são hoje 
uma componente central das classes dominantes, onde 
se incluem também sindicalistas, dirigentes de ONGs, 
alta administração do Estado. A própria história dos 
chamados partidos comunistas e da social-democracia 
demonstraram como o exercício do Poder tem conse-
quências desastrosas para uma militância anti-capitalis-
ta revolucionária ou reformista, contribuindo para a sua 
integração no Sistema.

A corrupção generalizada da social-democracia euro-
peia, os casos conhecidos do PSOE, do PS português, 
das novas classes saídas da luta anti-colonial da Guiné, 
Angola e Moçambique, ou do PT brasileiro, são exempla-
res para quem quiser tirar conclusões sobre como funcio-
nam o Poder e o Estado, mas também como a democra-
cia representativa, com toda a sua separação de poderes, 
gere a criminalidade das classes dominantes, sejam de 
direita ou de esquerda, sendo raras as investigações e 
ainda mais raras as punições. Para os anarquistas não é 
uma surpresa, pois a História não acabou: ainda há clas-
ses, poder e Estado. Num texto que publiquei, já lá vão 
umas décadas, escrevi: «Da Itália ao Japão, do Vaticano 
aos Estados Unidos, passando pelos pequenos e saloios 
golpes da politicagem portuguesa, os laços entre políti-
cos e negociantes, e de todos com o crime, vão revelando 
que legalidade protege o poder de Estado»3.
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Antes que caia o carmo e a trindade, dê-se um pou-
co de contexto: desde há uns meses valentes que 
em França vão surgindo peças de jornal e vídeos 
que denunciam membros do governo a participa-
rem em festas, bófias e magistrados a engordarem 
em restaurantes clandestinos, políticos a pavonea-
rem-se em palácios e hotéis parisienses... a lista é 
interminável. Mas foi preciso um bobo, um verda-
deiro bobo, para que a insustentável leveza da bur-
guesia1 nos rebentasse na cara.

1. Título de um video do Mediapart [NdR: 
jornal francês de inclinação mais 

à esquerda] sobre o assunto.
2. Pierre-Jean Chalençon em conversa com a rádio BFM.

3. NdR: parte do refrão de «La semaine sanglante», 
«A semana sangrenta», canção communarde escrita por 

Jean Baptiste Clément, em tradução livre.

os ricos
P.
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É a história dos jantares clandestinos do Palácio de 
Vivienne organizados pelo nosso Pierre-Jean Chalençon, 
profissão: homem de negócios, e proprietário de uma bela 
colecção napoleónica. As soirées com muito jet set, sem 
máscaras, tudo beijoqueiro a altas horas enquanto o país 
se afadiga num inútil recolher obrigatório com medo das 
multas. Os jantares de Christophe Leroy, cozinhados pelo 
infame valor de 220€ para personalidades da alta socieda-
de, que é como quem diz, do governo.

Mas o fenómeno é esse senhor Chalençon, que está por 
toda a parte, a dizer tudo e um par de botas em todos os 
estúdios de televisão. Contradiz-se a cada instante, ati-
rando para debaixo do comboio os seus camaradas bur-
gueses. Teve mesmo a audácia de afirmar que o vídeo de 
denúncia desses jantares não passava de uma mentira do 
dia 1 de Abril – o que, devemos reconhecê-lo, é de facto 
uma excelente piada –, para logo a seguir continuar a en-
terrar os seus amigos, revelando que, numa dada semana, 
comeram «duas ou três vezes em restaurantes ditos clan-
destinos alguns quantos ministros».

Não surpreende pois que, com os estudantes e os po-
bres a morrerem à fome e o governo a nada fazer senão 
impôr leis liberticidas, nos enfureça vê-los a encherem o 
bandulho. Enquanto os hospitais colapsam sob a pressão 
da pandemia, enquanto os estudantes se perdem para a 
depressão ou o suicídio e os ricos e poderosos, os burgue-
ses, enchem ainda mais a pança com o riso de escreverem 
as suas leis.

E depois eles desfilam pelos media para nos explicarem 
que a culpa de morrermos é nossa, que o povão não res-
peita as medidas (que não servem para ponta nenhuma 
salvo privar-nos da pouca liberdade que nos resta). Os 
editorialistas continuam a lamber as botas da burguesia 
e do governo: indignam-se com o ódio anti-ricos que há 
neste país. Porque, sim, nós odiamos os ricos, e quando 
os vemos a pavonearem-se nos palácios vêm-nos à lem-
brança uns flashes de 1789, da Comuna...

E os ricos têm medo. Tremem de cada vez que se traz 
à liça o regresso da luta de classes, indignam-se peran-
te a possibilidade de as suas acções terem consequên-
cias. «Parece que a luta de classes está de volta em pleno 
2021... Acho isso terrível, é muito angustiante»2. De facto, 
que ideia! Por que invulgar motivo teriam eles de arcar 
com as consequências dos seus actos? Há tanto tempo 
que os pobres andam a sustentá-los, porque é que, de re-
pente, deveríamos parar de os aceitar?

Ora bem: a situação social piora, as desigualdades 
batem recordes (os milionários franceses viram as suas 
riquezas aumentarem 439% em 11 anos), as nossas li-
berdades são atacadas, o governo não faz nada senão 
seduzir a extrema-direita. E nós não aguentamos mais. 
Estamos exaustos dessa ladainha mórbida, desses maus 
dias sem fim. Não aguentamos mais com este fascismo 
que sobe como o nível das águas.

Sabemos muito bem que eles vão sair impunes, talvez 
um ou dois ministros sejam repreendidos só para atirar 
areia para os olhos. Sabemos que eles não sairão de cena: 
foram ficando por coisas bem piores, por que motivo sai-
riam por causa disto? Ficarão, ricos e poderosos, a im-
por-nos o seu mundo de merda, a fazer-nos sofrer para 

que possam pagar os seus jantares nos belos palácios 
dourados. Continuarão a matar-nos de fome e a 

tudo conceder aos assassinos da aurora.
Mas ouça-se o que diz a canção: «Os dias 

maus vão acabar. Rumo à vingança! Quando 
todos os pobres lhe derem andança»3. E a vin-
gança vai chegando. Que se empanturrem, que 
encham os bolsos: não esqueceremos nunca 
que nos deixaram morrer à fome em nome da 
sua sacrossanta Economia, não esqueceremos 
nunca que eles alimentaram os fascistas com 
os seus dinheiros apodrecidos. Ou os ricos fa-

rão banquete da nossa carne.

Petisquemos os ricos!

Petisquemos 
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Não sei se foi deus vosso senhor que mandou um dilúvio punitivo. Cá para mim, foi 
uma série de fenómenos atmosféricos concomitantes que fez com que toda aquela 
água caísse do céu e desse cabo das tendas e abrigos daquela comunidade cigana que 
– após um troço de história, de que o ponto inicial fica para além da memória – tinha 
decidido sedentarizar-se, ali mesmo, naquela aldeia do Alentejo raiano.

Não sei se foi deus vosso senhor que fez com que a Junta de Freguesia local tenha 
permitido a essa comunidade cigana instalar-se provisoriamente no terreno de jogos 
da aldeia, a seguir ao dilúvio. Cá para mim – e julgando pelo que o altíssimo mandou 
escrever no caderno de encargos da salvação, a propósito de fariseus, samaritanos, 
povo eleito e outras idiossincrasias afuniladas, e que me fazem desconfiar que ele não 
seria tipo para favorecer quem não tem cartão de sócio da elite abençoada – foi coisa 
de humanismo basilar, ainda saliente em momentos de drama humano.

O que eu sei é que os tisnados ciganos se instalaram no terreno de jogos, num provi-
sório que se foi perenizando para além do prazo de validade canónico do pós-catás-
trofe e que, privada do seu terreno de jogos, a comunidade (não-cigana) da aldeia 
voltou a sentir aquela azia xenófoba – que talvez seja provocada pela injustiça social 
em que todos vivemos (nem todos como vítimas) e que é mais fácil polarizar nos que 
são ou têm comportamentos ou costumes diferentes.

«Somos os símbolos viventes de um mundo sem fronteiras, de um mundo livre, 
sem armas, no qual qualquer um pode viajar sem limitações, das estepes da Ásia 
central às costas atlânticas, dos planaltos da África do Sul às florestas finlandesas.» 
(Vaida Voivod III, presidente da Comunidade Mundial dos Ciganos, em Algemeen 
Handelsblad, 18-05-1963)

Por razões que devem menos a um apego ao património vernacular construído do 
que à falta de recursos para o alterar, aquela aldeia alentejana permanece, aos dias de 
hoje, quase inteiramente construída em taipa – técnica de construção milenar que 
usa terra crua (não cozida) compactada para erigir paredes monolíticas – constituída 
sobretudo por edifícios com idade avançada, alguns dos quais apresentando claros 
sinais de desgaste.

De condições económicas humildes, a grande maioria dos agregados familiares 
daquela comunidade cigana apenas poderia aspirar a uma dessas casas mais degra-
dadas – e, por consequência, mais acessíveis – naquela que seria a passagem à terceira 
fase de um íntimo processo de transmutação: nomadismo – sedentarização informal 
– habitação convencional.

Uma ADL (associação de desenvolvimento local) daquelas paragens resolveu, então, 
promover um curso de formação em reabilitação de edifícios em taipa. Destinada sobretu-
do a pessoas da comunidade cigana local, esta formação não teria, contudo, exclusividade 
étnica, nos critérios de selecção da dezena e meia de formandos que a viriam a frequentar. 
O programa – cerca de 500 horas, distribuídas ao longo de 5 meses – incluía a teoria-técnica-
-prática (obra-escola, sempre em regime hands on) da taipa, em 4 dos 5 dias úteis da semana, 
sendo o restante dia dedicado a aulas de literacia. Construir (reconstruir, no caso) em taipa: 
fazer casas com o solo que pisamos.

[N.B.: A esta altura, presumo que já seja deduzível que o tipo que foi convidado 
para dar a formação em taipa é o mesmo que agora escreve estas linhas.]

À data desse convite, a ideia era intervir sobre uma das casas já adquiridas por um 
dos agregados familiares da comunidade cigana. Contudo, aparentando, essa estraté-
gia, ser mais portadora de riscos do que de vantagens, a alternativa proposta (e acei-
te) foi a de se encontrar um edifício comunitário, de carácter público (utilizado por 
toda a população da aldeia) – eliminando a assimetria contraproducente de se intervir 
sobre a casa de apenas um, mas não dos restantes participantes na formação, e crian-
do uma oportunidade de criar pontes entre ambas as comunidades (cigana / não-ciga-
na), que, apesar da coincidência geográfica, não praticavam uma convivência social.

Ideia adoptada, edifício identificado, logística preparada, os trabalhos decorreram em 
crescendo.

O cepticismo proto-mesquinho inicial («lá vêm outra vez apoios para os ciganos, e nós, 
nada») foi-se transformando em aceitação complanar («olha, estão a trabalhar para nós 
termos um edifício renovado»);

O preconceito menosprezante («os ciganos não gostam de trabalhar») foi-se desmisti-
ficando («olha, não é que afinal eles trabalham mesmo?»);

A segregação latente e tácita («eles moram lá naquela zona deles e nós moramos aqui 
na nossa») foi estilhaçada pela presença constante, durante 5 meses, dos formandos e 
seus familiares em pleno centro da aldeia, onde se cruzavam, interagiam e conversa-
vam com os restantes habitantes.

A divergência «congénita» e a clivagem de interesses (poucos ou nenhuns assuntos e 
pretextos comuns de discussão) deu lugar a ponderações articuladas – o que vai ser o 
edifício?; quando estará pronto?; «olha, está a ficar bonito»; «já o meu avô fazia taipa»; 
«trabalhar com este calor é complicado»…
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Mas reconstruir um edifício era apenas o veículo para uma 
série de objectivos distintos e de diferentes ordens. Os desa-
fios maiores não eram de ordem prática (construtiva) ou 
sequer técnica:

Desafio primeiro, de ordem epistemológica: 
como abordar a temática do habitat, 
trabalhando com uma comunidade que tem, 
historicamente, uma abstracção de arquétipo 
de casa/habitat? Como atribuir critérios de 
formalismo a uma estruturação cultural 
eminentemente imaterial e sem ícones ou 
ídolos formais, assente numa forte codificação 
do imaterial? Como processar a metamorfose 
de nómadas em fazedores-de-casas?

O carácter empírico e de transmissão intergeracional das 
técnicas ancestrais – tal como a da taipa –, sem materializa-
ção académica prevalente na sua materialização física e orgâ-
nica, terá certamente reverberação mnemónica no carácter 
abstracto da configuração sociocultural cigana, assente em 
mecanismos de transmissão oral e também intergeracional.

foto: M
M

  

Desafio segundo: 
como estender a valência de uma 
acção (formação, no caso) para 
além do seu universo imediato 
(os participantes directos) e do 
seu tempo de duração?

As técnicas construtivas tradicionais, por 
estarem íntima e indissociavelmente ligadas ao 
seu meio,  potenciam cenários de auto-gestão: 
todos os recursos, saberes, competências, estra-
tégias, dinâmicas etc., estão disponíveis local-
mente e ao alcance de todos – construir com 
o solo que pisamos e com a força dos nossos 
braços, para responder aos problemas (habi-
tação) que o nosso contexto nos coloca. Isto 
estende-se à questão da manutenção dos edifí-
cios ao longo da sua vida útil, já que, detendo 
o saber e tendo os recursos ao alcance da mão 
(e do bolso!), todas as intervenções se tornam 
acessíveis – construir de novo, reabilitar, 
manter, ampliar etc. Para mais, sendo a taipa 
uma técnica construtiva que assenta sobretudo 
na mão-de-obra, e não na compra de materiais 
externos ao contexto local (pode-se construir 
uma casa em taipa sem um grama de cimen-
to, por exemplo!), ela permite uma economia 
considerável quando usada em sistema de 
auto-construção. Tratando-se de comunidades 
com uma identidade coesa – como é o caso – a 
partilha de esforços e a colaboração entre todos 
é uma enorme arma de emancipação. Nas pala-
vras do arquitecto egípcio Hassan Fathy, «um 
homem sozinho não consegue construir uma 
casa, mas dez homens podem facilmente cons-
truir mais de cem casas».

Esse carácter empírico destas técnicas cons-
trutivas, juntamente com a disponibilidade (físi-
ca e económica) dos recursos para as aplicar, 
permite a sua disseminação por toda a comuni-
dade, extravasando o curto universo de forman-
dos. Porque «o papel de um revolucionário é o 
de ajudar outros a tornarem-se revolucionários, 
e não o de fazer revoluções» (M. Bookchin).

Desafio terceiro: 
como criar pontes entre as 
comunidades (cigana e não-cigana) 
da aldeia?
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A intervenção num edifício comunitário era o corpo de 
argumentação. A sua substância era a criação de um «espa-
ço» (aqui, no sentido abstracto) naquela aldeia para a conver-
gência: feito de esforço, risos, suor, ponderações e discussão, 
tempo de entrega e partilha. Um espaço abstracto que anulas-
se a segregação instituída no espaço físico. A estratégia para, 
de forma indirecta, escapar dos estereótipos acantonados em 
preconceitos de índole xenófoba, não tentando investir contra 
eles, mas criando uma alternativa que os exponha como 
despropositados – «criar um sistema, ou ser escravizado pelo 
de outro homem» (W. Blake).

Não sei se foi deus vosso senhor que criou os ciganos. Nem 
sei se foi deus vosso senhor que criou todas as «raças» que por 
aí andam, incluindo os tais samaritanos (que deviam ser da 
samaritândia) e os fariseus (que deviam parar na farisândia). 
É que diz-se por aí que foi ele que criou tudo. Tudo mesmo, 
parece! Presumo, portanto, que também tenha sido ele quem 
criou o racismo. Cá para mim, isso parece-me estranho… Mas 
eu, que não fui bafejado pela metafísica multiorgásmica da fé, 
lanço-me a pensar nas coisas e depois deparo-me com dificul-
dades em entender essa forma peculiar de perfeição do que 
vem lá do deus…

Imagino que tenha sido também ele a criar em mim esta 
dificuldade, logo, ela também deve fazer parte da perfeição. 
Perante o hipotético paradoxo de a minha falta de fé ser em 
si um acto divino, não vale a pena perder tempo a andar para 
aí ajoelhado, e vou mas é bater taipa a ver se ajudo a corrigir a 
perfeição que o sacana criou.
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Quem corre por gosto, não cansa. 
Não é o que mais se diz, por descargo de consciência, face aos queixumes dos traba-
lhadores da cultura? O provérbio faz lembrar a ancestral fábula de Esopo; quando 
chegou o Inverno e a cigarra mendigou por comida à formiga, justificando a sua falta 
de recursos por ter estado ocupada a cantar durante o verão, a formiga respondeu-
-lhe: «Se cantaste no Verão, agora danças no Inverno». O que esta visão problemática 
sugere é que a actividade artística («correr»), por ser motivada pelo capricho idea-
lista e individual («por gosto»), é uma espécie de milagre produtivo que contorna o 
dispêndio de energia («não cansa»). Usando os termos de Marx para interpretar o 
provérbio, a actividade artística parece superar a «barreira física da força de trabalho», 
o conjunto de necessidades materiais envolvidas na «autoconservação» dos indivídu-
os, como o descanso, o alimento, a higiene, o vestir etc1. Em suma, este entendimento 
do trabalho da cultura como actividade apaixonada e indolor lembra o aforismo que 
celebremente se atribui a Confúcio: «Escolhe um trabalho de que gostes e não terás 
que trabalhar um dia na tua vida».

Devido às circunstâncias actuais, onde a pandemia do coronavírus levou o Estado 
a implementar o confinamento obrigatório em Portugal e, com o cancelamento de 
largas dezenas de milhares de espectáculos, a privar os trabalhadores da cultura das 
suas fontes de rendimento, surgem algumas questões que nos parecem pertinentes. 
Em primeiro lugar, será que o Inverno da cigarra serve de trágica analogia para a crise 
no sector da cultura causada pela pandemia? Em certa medida, sim, a crise provocada 
pelo coronavírus é inegável, pois só entre Março e Maio de 2020 foram cancelados cerca 
de 25 mil espectáculos e, segundo um inquérito da DGA [Direcção-Geral das Artes] 
feito ainda em Março, «por cada espectáculo cancelado ficaram sem rendimento, em 
média, 18 artistas, 1,3 profissionais de produção e 2,5 técnicos»2. Perante estes inqué-
ritos da Associação dos Músicos de Portugal (AMP) e do Sindicato dos Trabalhadores 
de Espectáculos, dos Audiovisuais e dos Músicos (CENA-STE), a DGA declara que 
o sector cultural atravessa uma «realidade dramática», afirmação corroborada por 
muitos profissionais em declarações individuais. Porém, concordar em absoluto com 
a analogia seria de uma precocidade perigosa, pois devemos primeiro perguntar-nos 
se alguma vez chegou a haver Verão para as cigarras portuguesas. Parece-nos antes que 
a pandemia veio apenas pôr a nu a extrema fragilidade das vidas dos trabalhadores da 
cultura, caracterizada pela precariedade generalizada e pela falta de proteccionismo 
social face à situação de desemprego. Por outro lado, a atitude de abandono da formiga 
«trabalhadora» perante a fome da cigarra «improvidente» encontra paralelos na forma 
como as instituições têm lidado com as reivindicações do sector. Um exemplo gritante 
aconteceu no ano passado, na Casa da Música, no Porto, quando largas dezenas de 
trabalhadores na qualidade de prestadores de serviços protestaram pacificamente, 
através de um abaixo-assinado e de uma vigília, contra as condições laborais que julga-
vam ser indignas, nomeadamente a situação dos falsos recibos verdes para trabalhado-
res com consideráveis anos de serviço e os abusos na desregulamentação dos horários. 
Resultado? Muitos dos reivindicadores foram dispensados de trabalhos futuros e, mais 
recentemente, o Tribunal do Trabalho do Porto recusou a integração de vários traba-
lhadores no quadro por não reconhecer os seus respectivos contratos de trabalho. 
O Ministério da Cultura e os dirigentes do Estado, por sua vez, limitam-se a gerir o 
estado geral de precariedade e a ignorar as numerosas ilegalidades cometidas no 
sector, perpetuando um vicioso sistema concorrencial através da atribuição selectiva 
de apoios em que algumas actividades profissionais são elegíveis e outras nem por isso.

Surge então uma segunda pergunta: será que a governação portuguesa, na sua falta 
de zelo perante os problemas dos trabalhadores da cultura, na sua falta de institui-
ções dedicadas e soluções eficazes, reflecte apenas um filistinismo endémico ao povo 
português? Ou melhor, será que, tal como as formigas da fábula, os portugueses e 
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O TRABALHO DA CULTURA 
E A CULTURA DO TRABALHO 

portuguesas não compreendem as actividades artísticas como trabalho propriamente 
dito e, por isso, demonstram pouca solidariedade para com as cigarras em momentos de 
crise? Para responder, será útil abordar a dicotomia trabalho/prazer com que começá-
mos o artigo. Segundo Pierre-Michel Menger, esta dicotomia parece vir desde a origem do 
capitalismo e da burguesia moderna: a sociedade regia-se então pela «moral puritana da 
ética protestante», onde se traçava uma clara oposição entre o trabalho e o prazer e onde 
o esforço e o sacrifício laboral eram os únicos meios íntegros para açambarcar o sucesso 
económico e social3. De modo semelhante, para Franco «Bifo» Berardi, «o inconsciente 
burguês era baseado na separação do trabalho e do desejo, na repressão do impulso sexu-
al e no adiamento do prazer»4. Nesta oposição entre o jogo e o trabalho, o idealismo da 
actividade artística opõe-se ao materialismo do trabalho calculado; as cigarras são vistas 
como «frívolas» e em grande medida improdutivas porque «a actividade artística [...] se 
parece mais com o jogo do que com o trabalho», isto é, o conjunto de exercícios e ocupa-
ções do artista e o seu estilo de vida não parece alinhar-se com as actividades utilitaristas 
que geralmente se associam ao proletário ou ao assalariado, os agentes por excelência 
da produção da história universal no esquema marxista5. Porém, além do desprezo pela 
frivolidade/improdutividade das cigarras, há sempre um fascínio pelo seu modo de vida, 
há sempre uma «atracção por um espaço profissional de liberdade e de auto-determina-
ção» que tanto se expressa em inveja como em simpatia. 

A dicotomia entre o trabalho e a criação artística começa a ser erodida na ressaca da 
Revolução Francesa, quando o conde Saint-Simon elabora uma visão tecnocrática da 
sociedade futura onde os artistas desempenham o papel de visionários que transmitem 
as suas ideias aos cientistas, aos engenheiros e aos industrialistas para serem postas 
em prática. Os artistas, com o seu individualismo vigoroso e «obsessão pela novidade», 
surgem então como «grupo social avançado», como classe de trabalhadores cognitivos 
dedicados à «manipulação de símbolos» e, consequentemente, como «vanguarda da 
transformação de empregos altamente qualificados»6. A sua postura rebelde contra os 
valores caducos da sociedade, a sua atitude anti-hierárquica e anti-autoritária, a sua 
metodologia, que envolve «o jogo, a improvisação, o diferente comportamento, e mesmo 
a anarquia criativa», tudo isto terá sido «conduzido [do mundo das artes] para outros 
mundos produtivos», assinalando a subversão dos próprios fundamentos do capitalismo 
liberal puritano, do culto do trabalho e da visão utilitarista da vida. Por outras palavras, 
esta «fome devoradora de experiências ilimitadas» do vanguardismo sansimoniano (que 
explica tanto a postura clássica de anti-alienação do artista boémio como o espírito 
aventureiro do empresário), esta voracidade hobbesiana, qualidade humana passional 
que geralmente se usa para justificar a intervenção estatal (para arbitrar a guerra de todos 
contra todos), tem vindo a esfumar progressivamente a oposição entre a criação artística 
e o trabalho, entre o criador original, progressista, subversivo e o burguês conservador 
e paranóico em relação à estabilidade das convenções sociais. Neste processo, implica 
Menger, a hiperflexibilidade laboral e consequente fragmentação salarial foram não 
apenas sendo aceites como celebradas enquanto sinónimos de autonomia profissional 
e liberdade face a patrões e horários. Isto faz com que o artista, longe de ter um carácter 
excepcional em relação ao sistema capitalista, surja antes como uma «incarnação possível 
do trabalhador do futuro». Afinal, não terá o próprio mundo das artes, com os seus 
princípios «artísticos» de autenticidade, de originalidade e de obstinada diferenciação 
entre indivíduos criadores, criado um «sistema de concorrência que se parece mesmo 
muito com aquele que a organização capitalista inventou, com a sua procura incessante 
do proveito pela inovação, e pelas vantagens monopolísticas temporárias que ela 
concede»? Haverá outro sector de actividade onde a desigualdade seja tão abertamente 
tolerada e até sistematicamente explorada e encenada? Para além do amor à camisola ou 
do correr por gosto, isto é, das «gratificações não-monetárias – gratificações psicológicas 
e sociais, condições de trabalho atractivas, fraca rotinização das tarefas etc.», esta 
mesma desigualdade estrutural no mundo das artes, com o seu «modelo do mercado 

(PARTE 1)
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dos açambarcadores», leva muitos aspirantes a ignorar o 
«cálculo da remuneração média» da classe artística (por 
si só, profundamente desencorajador) e a entressonhar 
com o elevado grau de liberdade económica e social dos 
vencedores que têm um sistema de protecções «sem 
equivalente no mundo do consumo vulgar».

Em Portugal, este sistema de concorrência é evidente 
em pelo menos três aspectos distintos. Em primeiro lugar, 
temos os sistemas de financiamento a projectos artísticos 
que funcionam quase invariavelmente sob procedimen-
to concursal: basta pensar nas bolsas e apoios à criação 
artística da Fundação Calouste Gulbenkian, nos apoios 
do ICA para a produção audiovisual, nos apoios da GDA 
para a produção de espectáculos de teatro e dança, da 
DGArtes para a produção de artes visuais e performativas 
etc. Em segundo lugar, temos as competições televisivas 
que alegadamente se empenham em descobrir talentos 
nacionais e que, num grande «suspense orquestrado», 
colocam intérpretes contra intérpretes numa corrida 
ao sucesso económico e social, onde o prémio é não só 
monetário, mas também carreirista (p. ex.: reputação 
pela aprovação do público e dos júris conceituados, 
financiamento da gravação de um álbum, contrato com 
uma editora etc.). Em terceiro lugar, temos os topos de 
cotações de faixas musicais (p. ex., A3.30 da Antena 3, 
+Votadas da Vodafone.fm), as listas dos discos e livros 
mais vendidos, os prémios literários ou as classificações 
e resenhas em revistas e jornais especializados. Todos 
estes elementos confluem para criar um «pátio da fama» 
que, usando as palavras de Menger, «com a sua aparência 
indolor e excitante, fornece uma apologia da concorrên-
cia inter-individual».

Recapitulando, pelo que vimos da tese de Menger, o 
vanguardismo sansimoniano, com a sua exaltação do 
individualismo criador, da originalidade e da autonomia 
profissional, parece ter contribuído para a destruição 
da ética puritana liberal e da oposição entre trabalho e 

desejo na qual assentava. As metodologias e os valores 
da classe artística em particular, ao invés de terem sido 
meramente transformadas ou cooptadas pela burguesia, 
contribuíram para a metamorfose do sistema capitalista 
no sentido da normalização das desigualdades sócio-
-económicas, da concorrência inter-individual, da hiper-
flexibilidade e da precarização do mundo laboral em geral. 
Afinal, a imprevisibilidade, a incerteza e a insegurança não 
são características exclusivas ao sector da cultura, algo que 
dificulta a analogia entre a fábula de Esopo e as cigarras 
e as formigas de hoje. Segundo Berardi, «no rescaldo do 
triunfo do capitalismo financeiro, o desejo invade a esfe-
ra do mercado e o mercado invade a esfera do desejo», o 
que parece assinalar a consolidação do movimento inicia-
do pelo vanguardismo sansimoniano: «Trabalho e auto-
-realização devem juntar-se nesta nova visão económica: 
os indivíduos devem tornar-se livres agentes. Já não existe 
divisão entre tempo de vida e tempo de trabalho: todo o 
teu tempo deve ser dispendido a ganhar dinheiro, porque 
o dinheiro tomou o lugar do desejo»7. A antiga burguesia, 
cujo poder era palpável sob a forma de propriedade mate-
rial (meios de produção, fábricas, armazéns, edifícios), foi 
entretanto suplantada por uma classe financeira «dester-
ritorializada» cujas fortunas assentam na própria desma-
terialização do trabalho. A produção industrial deu lugar à 
produção semiótica, o trabalho físico deu lugar ao traba-
lho cognitivo e houve uma desregulação no fenómeno da 
exploração e um corte entre o trabalhador e o seu terri-
tório que resulta na impossibilidade da comunidade: o 
precariado não tem uma rotina como a que associamos ao 
proletário ou ao assalariado clássico, sendo antes caracte-
rizado por uma vida instável, sem previsibilidade, fora de 
sincronia com o ritmo social; homens e mulheres sistema-
ticamente desencontrados temporalmente, preenchendo 
os seus tempos vagos ora com biscates, ora com a procu-
ra de outros empregos, ora com o descanso atomizado e 
desligado dos seus pares…

Num mundo onde a diferenciação entre cigarras e 
formigas se torna cada vez mais difícil, são avassalado-
ras as dificuldades que os trabalhadores da cultura em 
particular e os trabalhadores em geral enfrentam na luta 
contra a exploração capitalista. No entanto, as fortunas 
dos chamados 1% continuam a crescer exponencialmen-
te e à custa da força de trabalho das multidões que cons-
tituem os vários povos do mundo, mesmo durante a crise 
do coronavírus onde tantas vezes se agitou a bandeira 
do «estamos todos no mesmo barco». Se, por um lado, 
nos parece corrosivo continuar a alimentar esta guerra 
de todos contra todos que transforma todo o potencial 
de solidariedade laboral, económica e social em rivali-
dade e intriga, também nos parece ingénuo continuar a 
achar que o Estado possa ser o garante de uma interpre-
tação correcta do valor do trabalho e de uma distribuição 
justa das riquezas produzidas em sociedade. Devido às 
limitações materiais que temos para a feitura deste arti-
go, decidimos deixar para o próximo número uma série 
de considerações a partir do paradigma libertário para 
transcender esta bifurcação individualismo/Estado face 
aos problemas do trabalho da cultura no contexto do 
semiocapitalismo que caracteriza os nossos tempos.
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Directos (mais ou menos) ao assunto: queria falar de uma coisa que em inglês se 
chama «gamification» mas não queria usar esse termo. Não porque não considere a 
palavra adequada ao sentido que expressa, nem sequer por antipatizar com neolo-
gismos, mas porque a linguagem é a melhor forma de colonização do pensamen-
to. Começo a pensar em palavras, à procura de uma para me referir em português 
àquilo de que quero falar, e confesso que não me dou ao trabalho de pensar muito: 
porque é que hei-de adequar a minha linguagem?, porque é que não hei-de dizer 
a mesma coisa com várias palavras em vez de uma só?, é pressa?, uma pessoa tem 
que ser muito eficiente no uso da língua e do tempo que leva a dizer coisas?, estará 
porventura o tempo a passar e a máquina a dizer para pôr mais moedas, como dantes 
nas cabines telefónicas ou nas máquinas de jogos? Isto para dizer, de forma ostensi-
vamente ineficiente, que: muitas partes da vida em sociedade, sobretudo o trabalho 
(mas não só, também a guerra, por exemplo), têm vindo a assimilar aspectos típicos 
do jogo. O que tem muitas vantagens. 

Uma delas tem a ver com a percepção que empresas como Ubers, Glovos e afins vão 
criando na cultura acerca do trabalho: as ideias de alienação e tortura (do tripalium) 
são maquilhadas com a ideia de produtividade alegre e orgulhosa. O operário deu, ou 
vai dando, lugar a uma espécie de funcionário que não o é exactamente, uma espécie 
de funcionário que a retórica desta nova economia pinta como sendo independente, 
autónomo, inteiramente responsável por si mesmo, livre para adequar o seu trabalho 
à medida da sua vida. Isso sai muito mais barato. E é realmente muito agradável que 
o progresso técnico nos tenha libertado das amarras das 9 às 5 e do patrão a respirar-
-nos no pescoço. Agora, graças ao «espírito disruptivo» dos pontas de lança da nossa 
época, podemos gerir o nosso tempo. Agora somos colaboradores. A gente colabora, 
se quiser, senão estamos à vontade para ir colaborar noutro lugar qualquer. É isso, o 
liberalismo, não é? Óptimo. Tudo corre bem no melhor dos mundos.

Vamos a um supônhamos: 
Uma pessoa começa o dia e faz-se à vida com um telemóvel a dizer-lhe o que vai 

fazer, onde, quando e como. Sendo que foi a própria pessoa a definir essas metas, o 
que é bom. E aí vai a pessoa toda lançada com três halos à roda da cabeça (que são 
a energia gerada pela sugestão de independência, autonomia e liberdade), cada um 
mais brilhante do que o outro. Para garantir que os halos não perdem a sua energia 
mágica, entra em jogo o jogo. O jogo é interessante porque tem aquela leveza própria 
do jogo: jogamos porque queremos. Colaboramos no jogo. O jogo, em geral, dá aque-
le frissonzinho bom do desafio, dos objectivos e da competição saudável. Claro que 
os objectivos não são inteiramente definidos pela pessoa – é isso que define o jogo, 
o facto de haver regras externas, senão não era jogo mas uma espécie de rebaldaria.  
A pessoa lê os termos e condições e é livre para aceitá-los ou para não os aceitar, 
que é uma forma interessante de conceber a ideia de liberdade. Aceites as condições, 
a pessoa escolhe o seu avatar e dá o seu melhor, porque não faz sentido jogar para 
perder. Quando era mais nova jogava com amigos um jogo de cartas que era o olho do 
cu e eu acabava sempre por ser o olho do cu, ocupava com primor o último lugar da 
tabela porque não conseguia fazer as contas certas para não ser o olho do cu. Nesta 
velha-nova economia, mais cedo ou mais tarde todo o jogador se apercebe de que é, 
sempre foi e sempre será o olho do cu. É algo que está implícito nos termos e condi-
ções que aceitamos. Mas como nem tudo na vida está sob o nosso controlo, jogamos 
na mesma, até porque as contas não se pagam sozinhas. E é por isso que o jogo é 
importante: é um desafio que nos ajuda a manter o estado de espírito adequado à 
manutenção do esforço para cumprir os objectivos. O jogo é produtivo.

Uma das principais estratégias que dão força e sentido ao jogo é a classificação, a 
avaliação do nosso desempenho, que é definida por um lado pelos parâmetros que 
orientam os objectivos do nosso trabalho, e por outro pela satisfação das pessoas 
que servimos. Não o horrível patrão, que é invisível e inacessível (e que estará numa 
praia da Nova Zelândia ou talvez a falar ao telefone com súbditos de fato e sapatos 
caros), mas os clientes (palavra de argh, dar a volta ao estômago), os clientes que 

T R A B A L H O - J O G O
classificam o nosso trabalho com estrelinhas, percentagens de satisfação e comentários 
deixados na plataforma digital que é o corpo, o espaço comum em que o nosso perfil, 
o nosso trabalho, os colegas e as várias estirpes de chefias se cruzam. Tudo é transpa-
rente, nesse espaço, tudo aquilo que diz respeito ao nosso desempenho, claro, porque 
tudo o resto é absolutamente opaco. A partir do momento em que a nossa classificação 
começa a cair, desatamos em angustiado esforço a fazer tudo o que está ao nosso alcan-
ce para ter as melhores classificações possíveis. Entram então em jogo os desafios e os 
bónus que graciosamente nos permitem acumular pontos e vidas extra para compensar 
a vida perdida a cada etapa do jogo. 

Outro aspecto interessante do jogo é que o inimigo não é o patrão, mas os outros 
jogadores, e também a nossa própria vida fora do trabalho, se essa ainda existir. O meu 
valor é definido relativamente ao valor dos restantes trabalhadores, ai perdão, colabo-
radores que seriam, mas não são, os colegas. E não são porque no universo do traba-
lho-jogo não há colegas mas competidores,  perfis virtuais quantificados como eu a 
cada instante. Esses outros avatares são o inimigo. É uma estratégia vencedora, pôr os 
ratinhos em animado frenesim a jogar uns contra os outros. O sistema auto-regula-
-se, o que atesta desde logo a sua virtuosidade intrínseca. Sindicatos e não sei quê são 
coisas do passado, agora cada um orienta-se o melhor que pode e está provado que 
isso é o mais eficiente. 

Igualmente interessante é o facto de tudo, neste trabalho-jogo, ser mediado por algorit-
mos (tudo, mais ou menos: tudo menos o que diz respeito ao lado opaco do jogo). Isso é 
obviamente bom porque um programa de computador é justo, quer dizer, não é tempera-
mental, por exemplo, e é regular, pelo menos a gente sabe com o que conta. Se algo correr 
mal a culpa deve ser nossa. Ou do azar, porque há sempre qualquer coisa de aleatório 
nos jogos. A mediação algorítmica também é boa no sentido em que é mais simples: é 
a pessoa consigo mesma, cheia de independência, no seu espaço e nas suas condições. 
A pessoa de um lado, e do outro as outras pessoas: colegas, patrões, clientes, todos são 
transparentes e abstractos e todos são o inimigo, por isso quanto mais mediados estive-
rem, melhor. No meio, entre a pessoa e as outras pessoas, a mega-máquina da net feita 
de muitas pequenas máquinas a inter-funcionar, a garantir que tudo funciona e circula 
como é suposto, liso e plano, sem improvisos nem ruído nem precalços. A informação 
flui. As moedas também. A digitalização é já, em si mesma, o ouro da produtividade. 

No jogo do trabalho uberizado, que se aplica a cada vez mais áreas da «economia», 
dizer que os algoritmos fazem a mediação de tudo quer dizer que tudo (o que diz respeito 
aos jogadores, mas não aos gestores do jogo) é operacionalizado automaticamente, sem 
interferências das pessoas que se limitam a clicar numa de, por exemplo, cinco hipóteses 
para decidir as coisas que fazem parte do universo do trabalho: a classificação dos joga-
dores; a relação dos jogadores com a entidade intangível (intocável, indiscutível como os 
deuses) que lhes deposita algumas parcas moedas na conta; a relação dos jogadores com 
os não-colegas-mas-competidores; a relação dos jogadores com os clientes; e, já agora, a 
relação dos jogadores com a imagem que vão fazendo de si mesmos. Se a minha classifi-
cação for uma merda, é porque provavelmente eu também sou. Mas lá está, este último 
aspecto é a alma do negócio, mencionada acima, que é o facto de o jogo pressupor a 
aceitação das regras do jogo. 

A lógica da algoritmização é a lógica neoliberal em esteróides, uma lógica autoritária 
travestida em que tudo é para ontem, que nos puxa com uma corda pelo pescoço para 
nos mantermos à tona do pântano, que nos ilude com pretensões de autonomia para nos 
submeter ao chicote que nós próprios seguramos, que nos esvazia de tudo o que não seja 
explorável. Como se não bastasse, a lógica da algoritmização cobre as relações de traba-
lho e o seu próprio lugar no mundo com um manto extra de perversidade, que é a lingua-
gem com que se auto-representa e que tenta fazer da exploração 2.0 tudo aquilo que ela 
não é, ao falar por exemplo em «economia colaborativa». A apropriação e a subversão 
dos valores que se lhe opõem é o elo que fecha o circuito e que o imuniza contra eventu-
ais ataques. O jogo está bem desenhado. As instruções são claras. Quem não quiser, não 
jogue. Todos sabemos que há outros jogos para jogar.

Ana Marques
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O uso de formas híbridas entre a ficção e o documentário problematiza a relação entre 
as convenções típicas do género e o discurso factual1. Remete para um alcance críti-
co vasto, que extrapola o estritamente cinematográfico, desmontando e expondo os 
mecanismos constitutivos dos discursos do poder, quando alicerçados em imagens. 
Ao mimetizar o enquadramento formal do documentário, replica-se a experiência 
através da sua antítese, um distanciamento crítico que desmistifica os mecanismos 
que registam e ordenam «o real». Desconfia-se das imagens, revela-se a sua intrínseca 
codificação, expõe-se como discurso manipulado2.

Peter Watkins, em The War Game, confronta linguagens cinematográficas distin-
tas, provocando a estranheza e extraindo desse encontro entre «elementos díspares e 
aparentemente incomporáveis», como sejam as «dramatizações dos efeitos da guerra 
nuclear e as extremamente artificiais (...) leituras de citações de autoridades políticas 
e religiosas»3, um efeito paródico resultante da sua justaposição.

A confluência do real e do encenado questiona e coloca em perspectiva quer um 
quer outro, formulando-se um objecto novo, híbrido, que resulta desse desafio ficcio-
nal a um formato habitualmente associado a um real não-mediado, noção ilusória 
que estes objectos permitem desmontar. A figura do narrador é de igual forma deter-
minante para o posicionamento do espectador: a autoridade da voz que enuncia 
e ordena aquilo que (eventualmente) a imagem não alcança por si só, aliada à sua 
presença «dolorosamente familiar»4, tem contribuído para a sua passividade. Este 
reordenamento crítico permite baralhar e dar de novo, apontando para os princípios 
primordiais da íntima relação entre imagem, som, palavra e intervalo, que a collage 
possibilita como estratégia subversiva, mas igualmente como busca de uma essên-
cia restituída ao cinema. Evitando a infantilização do olhar que necessita da muleta 
do narrador para enquadrar os fragmentos, a collage permite confrontar inúmeras 
narrações, tantos discursos quantos os pedaços originais exumados à sua poeirenta 
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existência esquecida e reabilitados para a convulsão do presente, e, ao expor a falibilidade 
da figura do narrador, contribui para o reavaliar da sua importância para um olhar crítico 
que desconstrua a sobredosagem mediática contemporânea, e que esteja, dessa forma, 
mais apto a defender-se desse fluxo caótico e ininterrupto que o espectador pode apenas 
aceitar, assimilar e consumir. Esta autoridade liga-se, de igual modo, a um enquadramen-
to formal pedagógico, essencial para promover o medo hiberbolizado e tendencialmente 
abstracto – a paranóia – como estratégia política e discursiva tremendamente eficaz.

Tribulation 99, de Craig Baldwin, recorre igualmente à collage como estratégia privile-
giada para desmontar essa articulação, sendo que a «liberdade de continuamente usar 
e reusar documentos dos arquivos» evidencia a impossibilidade de «determinar uma 
verdade estável e objectiva acerca do passado»5. Estas ligações imprevistas de detritos 
visuais surgem aglutinadas por uma voice-over que, pelo seu tom trocista (exagerando 
a seriedade a que o narrador no cinema documental nos habituou), produz um efeito 
crítico relativamente à construção desses discursos. Assim, a articulação entre os usos 
documentais e ficcionais do cinema gera fissuras e desníveis, provocando um contraste 
entre o racional e o irracional, entre uma forma séria e um tema absurdo6, que está na 
base do humor.

O conceito de radical scavenging, na obra de Emile de Antonio, é igualmente crucial 
para desmontar e subverter a retórica da «História» e da identidade através da sua repre-
sentação, reconsiderando as suas funções e significados, e levantando questões sobre 
essa mesma representação7. Estes exercícios autorizam-se à reconfiguração absurda 
dos eventos, expondo a construção em que se baseiam os relatos e os registos, tal como 
a falência da aspiração do documentário a uma reprodução pretensamente inócua e 
imparcial, evidenciando o seu inevitável carácter ideológico, e potenciando, como tal, 
uma apreciação crítica e uma desmontagem que o evidencie. Segundo o próprio de 
Antonio, sob a aparência da neutralidade, da pretensão de «deixar a realidade falar por 
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si mesma», expõe-se o poder, «as suas tácticas arrogantes, as suas ideias sinistras, o seu 
rosto feio e a sua voz insuportável». 

Serão as obras que recorrem ao found footage como matéria prima, e à collage como 
método, mais certeiras e esclarecedoras em relação ao passado e à identidade e consci-
ência colectivas de determinado povo que os próprios arquivos do passado? O remexer 
nos fragmentos dessa memória colectiva, naquilo que existe fora da versão oficial (natu-
ralmente condicionada pela sua vinculação ao poder e às representações hegemónicas 
de cada época), possibilitará uma incursão mais profunda e reveladora dos propósitos 
dessa identidade? 

A saturação dos circuitos dominados pelo poder hegemónico potencia a imposição 
de uma imagem unívoca, que «pretende ser inquestionável, evidente por si mesma, um 
discurso superficial mas com implicações muito profundas». O cinema que usa a collage 
como ferramenta disruptiva propõe um discurso distinto, não apenas um outro enten-
dimento, mas «um diálogo entre a representação do evento histórico e a forma como é 
representado». Não conduz necessariamente à negação ou anulação do entendimento 
prévio acerca desse mesmo evento, mas evita que se tomem as imagens e os discursos 
oficiais como certos, abrindo espaço para a complexidade e a contradição8.

A forma e o estilo são mais eficazes na difusão do medo do que quaisquer monstros, 
insectos ou alienígenas que povoem os filmes, pois foi esse mesmo enquadramento, 
repetido à escala global, nos lares e nos quotidianos do espectador anónimo, que nos 

ensinou a ter medo. A paranóia e a pedagogia surgem, neste contexto, como noções 
indissociáveis, impondo credibilidade pela mimetização dos discursos da factualida-
de e amplificando a ameaça, plasmada na imagem que se cria de um inimigo, por 
um processo de «distorção paranóica da realidade». Assim, a paranóia não é uma 
condição imutável e abstracta, mas uma condição especificamente social que permi-
te responder a constantes permutações na percepção do quotidiano9.

A interrogação da pertinência destas práticas, a partir dos exemplos de Baldwin, 
Watkins ou de Antonio, é vital num momento em que são simultâneas a crescente 
circulação de imagens e a acelerada diluição do seu conteúdo, sendo que as estraté-
gias de produção de sentido não-hegemónico a partir do uso de imagens de found-
-footage têm perdido a capacidade de se constituir como figura infractória, sendo 
cada vez mais difícil subverter esse mecanismo com recurso a imagens geradas pela 
própria indústria. Se as obras aqui mencionadas estão necessariamente circunscritas 
a determinado contexto histórico, a verdade é que nos parece prematuro considerá-
-las obsoletas. O inimigo, tendencialmente abstracto, pode passar de um agente sovi-
ético tresloucado a um alienígena demasiado curioso, passando por um qualquer 
barbudo genericamente apelidado de terrorista, mas o esqueleto da ameaça, a moti-
vação profunda do discurso de medo e de ódio é anterior às formas das quais se reves-
te: o Poder mente, seja qual for a tonalidade do engano, e como tal a crítica à retórica 
que o alimenta mantém-se tão relevante como outrora.

1. Craig Hight & Jane Roscoe, Faking It: Mock-Documentary and the Subversion of Factuality, 
Manchester, Manchester University Press, 2011.
2. Alexandra Juhasz & Jesse Lerner (eds.), F is for Phony: Fake Documentary and Truth´s Undoing, 
Minneapolis, University of Minnesota Press, 2006.
3. Leo Goldsmith, The War Game, Edimburgo, Edinburgh Film Guild, 2006.
4. Jon Wiener, « The omniscient narrator and the unreliable narrator: The case of Atomic Café.», 
in Film & History: An Interdisciplinary Journal of Film and Television Studies, 37 (1), Appleton, 
Center for the Study of Film & History, 2007, pp. 73-76.
5. Ana Sofia Almeida, Found Footage e o Documentário: a recontextualização de material 
found footage na construção de um discurso original (visual e sonoro) dentro do documentário, 
Dissertação de Mestrado em Comunicação Audiovisual, Porto, Escola Superior de Música e Artes 
do Espectáculo, 2016. 
6.Alexandra Juhasz & Jesse Lerner (eds.), F is for Phony: Fake Documentary and Truth´s Undoing, 
Minneapolis, University of Minnesota Press, 2006.
7. Lynette Steenveld, «”Radical Scavenging”: the documentary politics of Emile de Antonio» in 
Communicatio, 23 (1), Pretória, Unisa Press, 1997, pp. 48-54.
8. Anne Labandeira Moran, From Waste to Worth: Recycling Moving Images as a Means for 
Historical Inquiry, Tese de Doutoramento em Filosofía, Lengua y Literatura, Madrid, Universidad 
Carlos III de Madrid, 2015.
9. John Parris Springer & Gary D. Rhodes (eds.), Docufictions: Essays on the Intersection of 
Documentary and Fictional Filmmaking, Jefferson, McFarland & Company, Inc., 2006.
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Na era neolítica, quando tem origem o modelo «civilizado», de violência e desigualda-
des que ainda nos afecta, ocorreu a deformação do indivíduo em relação ao «outro», 
moldado ou vergado pelas formas de poder egoístas e individualistas em torno da 
propriedade e trabalho. Podemos inferir isso de antigos textos sumérios preocupados 
com a verdade, a calúnia, a hostilidade, a rectidão, a lamentação, a bondade, com o 
próprio Código de Hamurabi, com expressivo apontamento do Livro dos Mortos do 
Egipto, no qual temos relato de todas as formas emergentes e condenáveis, decor-
rentes deste  processo civilizacional (causar sofrimento, empregar violência, ofen-
der parentes, justiça, maldade, crime, proveito, intriga, ambição, maltratar, usurpar, 
obrigar a trabalhar, ser puro), ou ainda com os Mandamentos bíblicos (não: matar, 
furtar, falar mal, cobiçar; honrar pai e mãe) ou a vil pedrada castigadora – «quem atira 
a primeira pedra?» –, infelizmente, ainda em uso. O jainismo indiano confirma-nos 
estas preocupações: não agredir, falar verdade, não roubar, renunciar a qualquer 
possessão. Tivemos oportunidade de ver a horrível exposição europeia sobre objectos 
de tortura inquisitoriais, onde constam testemunhos materiais violentos para trans-
gressores dos conceitos, uma preocupação que registámos e de outros (opções indivi-
duais e de liberdade, caça às bruxas), prolongando no tempo práticas que chegam no 
mínimo às «orelhas-de-burro», reguadas e palmatórias do nosso ensino, recordamos. 

O que acabamos de constatar é a consequência-efeito que à escala individual 
o modelo deste paradigma civilizacional, causando medo, auto-repressão, vazio, 
obediência, injustiça, incompreensão, tem hospedado nos humanos desde há 10.000 
anos, e com os quais nós nos confrontamos até hoje seja em ditaduras, monarquias, 
sovietismos ou democracias de cidadão, nas cidades, no deserto, nos campos onde 
ocorre o saque da humanidade e da terra, sempre com o mesmo objectivo «Uético», 
designação dos índios Cri de canibalismo que remete  para uma noção abrangente 
da agressão contra todos os seres vivos, de usurpação das posses e energias alheias, 
como o índio Forbes (Colombo e outros canibais) diz para denunciar esta doença 
epidémica de poderes, imperialistas, violadores e espoliadores, que ainda não parou.  

Tendemos, porque nos repugna, a frisar unicamente a escravatura negra. Mas a 
escravatura tem sido um dos maiores recursos dos senhores e poderes, com recurso à 
guerra..... Na Mesopotâmia, como no Egipto, os soberanos e os templos possuíam as 
terras que exploravam com colonos e escravos que poderiam ser crianças (nota: em 
Portugal, nos anos 1960, ainda trabalhavam muitas crianças nos campos e indústrias). 
A falta de pagamento de empréstimos conduzia à escravidão, como ainda acontece 
na Índia. Na Grécia, o número limitado de operários em pequenas oficinas explica-se 
pela barateza da mão-de-obra escrava, mas também de estrangeiros (metecos). Roma 
era esclavagista, ao ponto de trabalhadores constituirem uma multidão de desempre-
gados que viviam anónimamente, silenciados pelo «Pão e Circo». Indústrias bizan-
tinas eram servidas por escravos. No mundo muçulmano, o comércio africano, no 
Saara e Sudão, procurava escravos, como na Núbia e Abissínia, havendo relativamen-
te a este comércio algum silêncio, pois ainda em 1881 navios ingleses como o HMS 
London carregavam escravos do seu protectorado colonial britânico, o Sultanato de 

JOSÉ AUGUSTO

PARADIGMA CIVILIZACIONAL 
E COLONIALISMO

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.

Zanzibar (ver «O genocídio ocultado»). Segundo V. V. Prada, até ao séc. XIII, a moeda de 
ouro (bizantina ou árabe) que circulava no Ocidente devia resultar de comércio de escra-
vos com o Oriente e a Espanha muçulmana. Spartacus, o gladiador rebelde que pôs Roma 
em cheque era da Trácia. Os índios também foram escravizados... E os negros eram vendi-
dos pelos negreiros (africanos ou europeus) à peça, e uma peça podia ter vários humanos 
(por ex. mãe e filhos). A abolição da escravatura (exploração do outro) levantou proble-
mas nos países e economias coloniais e gerou conflitos nas Antilhas francesas (1802), 
onde continuou, e nos EUA, com a guerra de secessão (1861-64) tão discutida agora com 
a questão do derrube e retirada das estátuas de esclavagistas.

Por altura dos quinhentos anos das Américas, um outdoor colombiano da multinacio-
nal Coca-Cola registava: A conquista ainda não acabou. Com as conquistas ou desco-
brimentos, os povos do mundo viram-se envolvidos nos problemas dos seus conquista-
dores: o seu domínio comercial e a exploração de recursos para fornecer as metrópoles 
e as suas rivalidades e guerras. Portugueses e espanhóis partilharam o mundo (Tratado 
de Tordesilhas); as guerras entre portugueses, holandeses, ingleses, espanhóis, france-
ses foram transpostas para as Américas, Ásia e Pacífico, envolvendo territórios alheios e 
povos distantes. O mesmo aconteceu na fase da industrialização europeia, com a partilha 
imperialista de África (Conferência de Berlim) e as duas guerras mundiais. Então, o colo-
nialismo sob influência europeia aprofundou-se nos domínios económico (recursos), 
político e militar (afirmação), técnico e científico (supremacia/exploração) e ideológico e 
cultural (superioridade/racismo, religião, língua, vida e administração dos dominados). 
Em 1854, uma esquadra americana impõe abertura dos portos nipónicos à economia 
mundial e a comercial Companhia das Índias Orientais Inglesas trava a guerra do ópio 
na China. No período das duas guerras mundiais (1914 – 1945) a hegemonia imperial-
-colonial europeia leva as suas rivalidades e disputas militares a territórios coloniais da 
África Francesa, África Oriental Alemã, Nova Guiné Alemã, Indochina Francesa ou Sudão 
Anglo-Egípcio; permeio, em 1929, com a crise capitalista, o mundo é arrastado para a 
miséria. No séc. XX, franceses e americanos protagonizaram guerras na Indochina. África, no 
séc. XX, esteve mergulhada em guerras contra o modelo colonial instalado no continente 
há 500 anos, onde foram introduzidas festas europeias, sem nexo, como as das colheitas 
e as procissões da ascensão, bem como a veneração mariana em santuários com réplicas 
de Fátima e de Lourdes. Os ingleses introduziram uma neotradição, o dia da coroação (da 
sua rainha). Segundo Hobsbawm (A invenção das tradições), as décadas de 1870-90 foram 
épocas de grande florescimento das tradições inventadas na África colonial, pois os colo-
nizadores tiveram de definir-se como senhores naturais e incontestáveis da população 
africana, justificando a sua posição e fornecendo modelos de subserviência. Em África, 
o agricultor branco não se considerava camponês, era da aristocracia dos proprietários 
com criados; na África do Sul, os mineiros brancos evitavam que os negros fossem defi-
nidos como operários. Na América Latina, lembramo-nos do «Porque não te callas!», dito 
pelo corrupto rei espanhol a Chavez, quando este e Ortega da Nicarágua denunciavam o 
processo colonial das Américas e os contratos que as empresas espanholas e outras fazem 
com esses países, ainda vítimas de neocolonialismo.
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Homem de solidão, foi talvez o mais criativo dos artistas do seu 
tempo. As suas «pinturas negras» são os olhos do medo. De retratis-
ta gracioso, Goya passará a pintor de uma Espanha de sofrimento 
e violência, com o prosseguir das invasões napoleónicas. A dada 
altura, emudece. Dele ficaram visões de absoluta brutalidade.

Dos viejos comiendo sopa – 1819/23

Lítio

Depois do arco da ECT 

E da bruta contusão dos comprimidos, 

Eles deram-lhe Lítio para se aguentar – 

A pedra psiquiatral. 

Um metal que flutua na água, 

Deve ser guardado em querosene, 

Pode ser usado para produzir cabos. 

(Ele que tinha mergulhado no porto, 

Pegado fogo ao cabelo, 

Ele descoberto pendurado pela luz.) 

Soubera que em tempos fora utilizado 

Para fazer bombas de hidrogénio, 

Mas agora usavam-no para refrigerar reactores, 

Por isso ele fugiu descalço do hospital 

E andou dez milhas para se encontrar comigo na neve.

  r e t r at o s 
à  l a  m i n u ta

Emanuel Cameira

Francisco de 
GOYA Y LUCIENTES 
(1746 -1828)

Depois da Overdose

O que me surpreendeu mais?  

Chegar a casa e ver a porta aberta,  

pétalas de rosa por todo o lado, a cama  

revolta de sangue?  

A mala dos paramédicos  

abandonada à pressa?  

Ou tu, no hospital,  

com crostas nos cantos da boca,  

ou a bata que te vestiram?  

Não usavas mangas curtas  

desde que tinhas queimado um nome  

no teu braço com cigarros.  

Ou, por fim, que não estivesses morta?  

Isso sim, surpreendeu-me. Esse rancor.

D O I S  P O E M A S  D E  R O B I N  R O B E R T S O N  ( N .  1 9 5 5 ,  E S C Ó C I A )
T R A D U Ç Ã O :  A N T Ó N I O  A L B ATA  E  M . P.
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A Força da Não-Violência
Judith Butler

Edições 70, 2021

Acabado de surgir (Edições 70, Almedina, 168 pp.), este 
livro da autoria duma ensaísta feminista estadunidense, 
Judith Butler, merece a melhor atenção, quer pela finura 
bem informada das análises, quer porque a não-violência 
tem uma falta crónica de gente que sobre ela se debru-
ce com isenção e interesse. A literatura que existe sobre 
este movimento e este método de acção é pouca e a que 
está disponível em língua portuguesa é quase nenhuma. 
Como se isso não bastasse, essa literatura é por vezes 
inqualificável e não pode ser tomada senão como fruto 
do mais elementar desconhecimento. Saudemos, pois, a 
tradução deste livro – um trabalho sério, fundamentado 
em quatro densos capítulos e que nos parece marcar uma 
etapa nova em torno da reflexão sobre a não-violência. 
Tanto quanto sabemos, a abordagem à não-violência tem 
sido feita até aqui do ponto de vista estratégico e político, 
quer dizer, da sua eficácia reivindicativa. Se deixarmos de 
lado o fundamento moral com que Gandhi a fundamen-
tou, de resto na sequência daquilo mesmo que Tolstói 
fizera em torno da noção de «resistência passiva», a não-
-violência tem sido avaliada sob o seu aspecto prático a 
partir dos resultados concretos que é possível obter com 
ela. O relativo sucesso que este movimento obteve na 
segunda metade do século XX deve-se em larga medida 
às vitórias políticas e sociais – abalo do império britânico, 
desobediência civil, independência da Índia – que Gandhi 
foi capaz de obter com esta táctica de luta, vitórias reto-
madas depois com as acções directas dum Luther King, 
dum César Chaves, dum Lanza del Vasto, quer dizer, de 
movimentos sociais que obrigaram o poder dos governos 
a reconhecer direitos civis e a recuar nas suas imposições. 
Isso mesmo justificou que parte do movimento libertá-
rio prestasse bem cedo – as relações de Bartholomeus 
de Ligt (1883-1938) com Gandhi datam dos anos 20 do 
século passado – atenção à não-violência, adoptando-a 
como o meio de acção que melhor se adequava aos seus 
fins de fraternidade e justiça universal. Uma revista como 
Anarchisme et Non-violence, editada em França entre 
1965 e 1973, tutelada por um veterano como Hem Day 
(1902-1969) mas capaz de interessar a uma novíssima 
geração, é um exemplo do que dizemos. O livro de Judith 
Butler está já num outro plano de reflexão e tem já uma 
outra ambição que sai fora do tacticismo prático e até do 
plano moral. Tocada por pensadores pós-estruturalistas 
como Foucault, Butler constrói uma reflexão nova sobre 
a não-violência em que a dimensão interior da violência, 
a questão do sujeito e das suas pulsões, interessa tanto 
como o outro exterior. Na verdade, este é o primeiro 
livro que conhecemos que pode ser tomado como uma 
psicanálise da não-violência. A teoria freudiana tem nele 
um lugar crucial e todo um capítulo decisivo, o quarto, é 
dedicado a Freud, na tentativa de perceber o mecanismo 
psíquico, e já não moral, da violência e da não-violência. 
O ponto de partida é o Freud tardio da teoria pulsional e 
sobretudo o do dualismo pulsional que opõe as pulsões 
de morte às pulsões de vida. Este dualismo só foi formu-
lado em 1920 – Freud tinha 64 anos – e acentuou-se nos 

à  l u p a

anos seguintes até atingir um ponto alto com a publicação 
de Das Unbehagen in der Kultur (1930; Mal estar na cultu-
ra). Até aí o feixe pulsional estava concentrado no desejo 
de satisfação, no hedonismo do ego, e a partir daí passou 
a ter o confronto duma pulsão contrária, que, numa obra 
final, o Abriss der Psychoanalyse (Breviário de psicanálise), 
é caracterizada como sendo a que «leva tudo o que vive ao 
estado inorgânico». Esta pulsão de morte, colocada em pé 
de igualdade com a pulsão de vida, vem instituir um ponto 
de dúvida no sujeito e por consequência na História. A 
violência e a guerra são fruto do mecanismo de repetição 
desta pulsão interior de negação. O trabalho da psicaná-
lise para controlar os seus estragos devastadores pode 
passar pela atenção e pelo reforço dos mecanismos do 
super-ego, a instância moralizadora de socialização que 

se sobrepõe aos interesses hedonistas e egoístas do sujei-
to. Mas o controle da violência feito apenas pela instân-
cia repressiva do psiquismo humano apresenta riscos 
elevados, antes de mais porque o reforço do super-ego 
leva à descaracterização do ego e ao desenvolvimento 
dum quadro colectivo em tudo propício à amplificação 
da violência – como é o caso da tecnologia, da buro-
cracia, do militarismo e de outros sistemas dominados 
pela preocupação da ordem e da eficácia. Mesmo reco-
nhecendo o fundamento biológico da pulsão de morte, 
o que nem toda a psicanálise posterior a Freud aceitou, 
e mesmo fazendo nossa a tese de que a violência não é 
apenas uma questão moral que traz consigo a culpa mas 
um problema psíquico constitutivo, ainda assim parece 
existir um outro caminho para controlar a violência em 
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termos absolutos – o investimento do ego nas pulsões 
de vida. Este investimento pode tomar várias formas, 
antes de mais, as hedonistas, as mais acessíveis – mesmo 
Gandhi na sua imensa frugalidade punha em evidência o 
prazer da comida e dos sentidos. Mas esse investimento 
pode tomar formas menos esperadas e até contraditó-
rias, como a identificação maníaca do ego com o outro 
em certas formas de melancolia não lutuosa estudadas 
por Freud e por Karl Abraham. Nesse sentido, a vida do 
outro torna-se maximamente respeitável, chegando-
-se ao ponto de partida do livro de Judith Butler – toda a 
vida humana é digna de luto, todo o humano é enlutável 
e por isso inviolável. Na resolução psíquica do problema 
da violência, não fica assim qualquer espaço para uma 
violência aceitável, e por consequência para uma guerra 
justa, pois a destrutividade instintiva causada no quadro 
da violência é sempre muito superior às finalidades esta-
belecidas. Como diz a autora, «os objectivos duma guerra 
e a destrutividade causada por ela nunca são a mesma 
coisa» (p. 129). A não-violência como questão psicanalí-
tica coincide assim com as formulações morais e estraté-
gicas dum Gandhi.
[A.C.F.] 

Breve História do Anarquismo  
Fernando Barbero 

Caraba Ibérica + A Ideia, 2021

É preciso recuar alguns anos até encontrarmos a última 
história do anarquismo editada em Portugal, quando as 
Edições 70 publicaram o livro de Jean Préposiet. Saiu à 
estampa, há coisa de um mês e picos, a tradução de Carlos 
d’Abreu do livro que já tinha sido recenseado no núme-
ro do centenário de A Batalha. São cerca de 250 páginas 
que compreendem inúmeros verbetes curtos que traçam 
uma cronologia dos eventos mais célebres da história 
canónica do anarquismo. Escrever o anarquismo faz-me 
coçar a cabeça e pensar se essa é uma forma adequada de 
denominar um corpo ideológico que dificilmente pode 
ser singularizado. É certamente mais correcto falar de 
vários anarquismos que partilham algumas motivações 
entre si, mas que é extremamente difícil encontrar neles 
um denominador comum. Fernando Barbero parece, 
no início do livro, inclinar-se para esta posição, que tem 
tido cada vez mais aderentes na historiografia anarquis-
ta, com Ruth Kinna ou Sureyya Evren, mas rapidamente 
abandona esta ideia para se lançar à feitura de um esbo-
ço que segue a linhagem da histórias do anarquismo de 
Eltzbacher, Woodcock, Guérin ou Arvon, com todos os 
seus defeitos e méritos.
Esta história do anarquismo traça um perfil universal a 
partir do ponto de vista de um observador espanhol. Por 
isso, navega entre uma história global e uma abordagem 
regional da especificidade espanhola, desde Anselmo 
Lorenzo ao ressurgimento da CNT depois da queda do 
franquismo, dedicando longas páginas à sobrevivência 
de anarquistas na oposição à ditadura. É um equilíbrio 
difícil de manter, pois coloca-se perante uma contradi-
ção difícil de solucionar, procurando enunciar o geral 
a partir do particular. Se esta é uma história universal 
do anarquismo, como contemplar em si os anarquis-
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mos com as suas especificidades culturais? Se esta é uma 
história das diferentes expressões dos anarquismos, como 
parece acontecer com os verbetes dedicados ao México, 
Portugal, América Latina ou Ásia, estaremos ainda perante 
uma história do anarquismo ou perante uma história dos 
anarquismos? Porque se é certo que há pedras de toque, 
não é menos verdade evidenciar as inúmeras diferenças 
que enriquecem as práticas destes espaço de ideias. Mas 
na leitura do livro paira sempre a ideia de que uma síntese 
é possível, que alcançar o sincretismo é exigido, mesmo 
que para isso se desvalorizem as correntes egoístas, pós-
-egoístas, individualistas e ilegalistas, ao mesmo tempo 
que se corre a agitar a bandeira do comunismo e sindica-
lismo libertários. Sabemos que estas foram as correntes 
que se tornaram hegemónicas, mas não deve uma história 
dos anarquismos pugnar por uma reabilitação dos despre-
zados pela história? Além disso, esta forma de pensar a 
história tem também um problema de fundo de reavivar o 
velho romantismo historiográfico: a história de eventos e a 
história de heróis. E é difícil aceitar que uma historiografia 
anarquista, se for desejável, se possa encerrar na idolatria 
dos grandes vultos e dos grandes eventos. Não é necessá-
rio realizar uma profunda reflexão sobre as possibilidades 
teóricas de uma história das mentalidades, económica, 
ou qualquer coisa desde os Annales: mas simplesmente 
pensar que se os anarquismos reclamam um anti-autori-
tarismo, isso também deve aplicar-se ao seu próprio olhar 
sobre o seu espaço ideológico. A hagiografia e a glorifica-
ção serviram sempre um conservadorismo mitificante, 
que devia merecer uma crítica demolidora por quem faz a 
história dos anarquismos. 
Há, por outro lado, um mérito importante deste tipo de 
edições, por se dirigirem a um público mais amplo e que 
pode encontrar aqui uma adequada porta de entrada ao 
tema. É certo que se pode apontar o dedo a um enorme 
ecletismo inclusivista, onde cabem todos desde Bakunin 
a Kerouac e Rabelais, que se pode questionar a análise de 
práticas anarquísticas em praticamente todos os autores 
desde o começo dos tempos, e que se pode ainda pergun-
tar que lugar ocupam as correntes anarquistas que emer-
giram a partir do insurreccionalismo e que desaguam nas 
águas turvas do pós-nihilismo. De qualquer forma, no 
deserto editorial português, esta edição, por mais epidér-
mica que seja, desempenha a sua função publicista, reto-
mando a tradição dos livros de divulgação cultural. Para 
quem há pouco começou a interessar-se pelos anarquis-
mos e pouca informação tem, este compêndio cumpre a 
sua propedêutica para iniciantes.
[R.]

Fosso #1
1 

 
José Feitor 

Imprensa Canalha, 2021

Quando pensava que o Feitor ia ficar calminho com o 
Tumulto (ler mais à frente) eis que o artista gráfico arranca 
com mais umas páginas de um novo título, que se tudo 
correr bem espero que seja continuado até um de nós 
bater as botas. Escrito e desenhado com a fina zombaria 
que o autor nos tem habituado, Feitor escarra na História 
para nos elucidar dos processos de mistificação que a 

mesma sofre. Zine A5 de texto ilustrado – ou com foto-
grafias ou com os excelentes desenhos de Feitor –, é uma 
colecção de ensaios de vários temas sem aparente nexo 
entre eles, como se fosse um diário de uma pessoa culti-
vada (oh, o horror!), tal é a energia, o ardor e a urgência 
que se sente ao folhear as suas páginas. Conhecendo 
o autor, não acredito que nada tenha sido feito às três 
pancadas. Muitos dos textos poderão parecer herméticos 
para aquele segmento da população que sofre de falta 
de imaginação, mas não fiquem alarmados: pelo menos 
aquele que trata dessa actividade criminosa chamada de 
turismo pode ser entendido por qualquer um que leia 
português. Caso contrário, é favor levar à letra o texto 
sobre a redução das cabeças. O número dois, quando sai?
[M. F.]

Moms
2

 
Yeong-shin Ma 

Drawn & Quarterly,2020

Quem diria que ia gostar de um livro intitulado Mães? 
Porque não encontrei nem a lavagem de roupa-suja 
intergeracional em público nem a pieguice rançosa das 
produções «sente bem» à la Sundance (no caso do cine-
ma) ou das «novelas gráficas» ridículas que pululam 
por aí. Estas mães querem fornicação e/ou amor com 
outras pessoas e dignidade nos seus empregos. Claro que 
não vão obter nada disso de bandeja porque o mundo, 
como bem sabemos, está cheio de vícios, evangelismo, 
assédio sexual e tortura psicológica. São 300 e tal pági-
nas de azares, lutas laborais, mas também corporais, por 
ciumeira e bebedeira destas senhoras que deviam ter 
idade para ter juízo. 
A BD sul-coreana não é uma novidade, pelo contrário, 
tem um historial enorme, primeiro imitando o seu vizi-
nho Japão e depois criando as suas próprias caracterís-
ticas, como o caso dos «webtoons» (BD para telemóveis) 
e uma cena independente que se consegue localizar 
neste milénio – lembro-me da antologia Sal – de onde 
este Moms parece ter origem. Pouco se conhece, seja 
BD ou cultura em geral deste país, daí a importância 
da D&Q em apostar neste livro e noutros de autoras 
como Ancco ou Keum Suk Gendry-Kim: desta última 
espero divulgar aqui um livro seu no próximo número. 
Voltando à BD «indie» sul-coreana, ela parece mais lite-
rária do que gráfica. Parece-me devedora do «gekiga» 
(BD adulta japonesa) pela estrutura contida das pági-
nas, pelo estilo gráfico despido de excessos realistas – o 
conhecido norte-americano Adrian Tomine poderia ser 
aqui um ponto de referência para quem não as tem – e 
pelas temáticas do vazio da vida urbana moderna. Por 
fim, para aqueles que já cerraram os dentes pensando 
«mas desde quando é que um puto escreve algo perti-
nente sobre os corpos de cinquentonas?» ou «o que é 
que esse gajo sabe sobre donas de casa?», meus caros, 
o puto foi esperto e pediu à mãe para escrever apon-
tamentos sobre o seu dia-da-dia – sabemos disto no 
posfácio – e isto não só abriu uma nova relação com a 
sua progenitora como permitiu recolher esses modos 
de vida invisíveis de um grupo de mulheres de quem 
ninguém quer saber para nada, tirando marketeiros 
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e produtores de TV. Uma BD emocionante sem ir aos 
clichés de meia-tigela.
[M. F.]

Piracy is Liberation. Fanzine 0001: Algorhythm
3

    
Mattias Elftorp 
Wormgod, 2020

Desde 2013 que o sueco-anti-sueco Mattias Elftorp (que 
fez capa da última A Batalha!) não mexe na sua saga 
Piracy is Liberation. O ano passado lançou esta BD para 
regressar ao universo apocalíptico que criou e prome-
teu usá-lo para mais colaborações noutras publicações, 
enquanto o terceiro monstruoso volume não sai. Nesta 
BD, Elftorp tenta dar a sensação da passagem do tempo, 
sendo que a revolucionária Purple enfiou toda a ‘net na 
tola – esqueci-me de escrever que isto é uma saga anar-
quista cyberpunk! Para passar essa sensação, o autor 
optou por criar uma narrativa «interactiva» ou como 
«hipertexto», ou seja, podemos saltar de páginas quan-
do há uma indicação para o fazer. Essas palavras-chave 
é que metem respeitinho: «magoar pessoas», «aquele 
cabrão do fascista», «teorias da conspiração», «motim» 
etc... Divertido?
[M. F.]

Terra e Liberdade
Ricardo Flores Magón 

Barricada de Livros, 2020

Há já algum tempo que não dávamos aqui notícia das 
novidades da Barricada de Livros, que tem sido, nos últi-
mos anos, a editora mais regular na publicação de livros 
de temáticas anarquistas em Portugal. A verdade é que 
havia uma pilha imensa de revistas e livros para registar 
no jornal e só agora me consegui atirar de cabeça a esta 
antologia de documentos, artigos e contos da autoria do 
revolucionário mexicano Ricardo Flores Magón (RFM). 
Em primeiro lugar, é impossível não falar da concepção 
gráfica da Ana Paula Pires, que tem vindo a trabalhar 
com o editor Mário Rui Pinto na feitura de alguns dos 
seus melhores livros. Nesta edição, destaca-se imedia-
tamente a impressão à dianteira do livro, que folheando 
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a partir de baixo nos permite ler a inscrição «Tierra Y», e 
a partir de cima «Libertad». É um excêntrico pormenor 
tipográfico que enriquece o livro e que também se destaca 
por fazer frente aos acabamentos monocórdicos que há 
muito monopolizaram a edição portuguesa. Para isso não 
são precisos materiais caros, cartolinas Fedrigonis para a 
capa ou baixos relevos a dourado: às vezes basta, simples-
mente, ter uma ideia. Que é, logo aí, uma ideia a mais do 
que as que têm os nossos editores contemporâneos, que 
passam por uma fase de fetichização da pobreza, quando 
não apenas cultora de um conservadorismo invisual. 
Também o tema do livro tem bastante importância, ou 
não se tratasse da primeira edição por cá que colige textos 
da autoria de RFM, uma das figuras intelectuais de maior 
impacto para a compreensão dos anarquismos fora da 
Europa. Como muitos sabem, a história de RFM confun-
de-se com a da década revolucionária de 1910 a 1920, no 
México, apesar de o seu papel ser por demais exagerado 
pela historiografia anarquista. Aliás, a sua relevância não 
reside nesse período conturbado, mas na abertura de um 
espaço de reivindicação do direito à terra, que tem sido a 
chave das lutas indígenas da última centúria. Se pensar-
mos no que foi a revolução mexicana, concluímos que 
esta não foi, sequer, uma revolução no seu sentido estri-
to, isto é, não se tratou de um evento, mas de um longo 
arrastamento de golpes de estado, assassinatos de presi-
dentes, impasse e confusão ideológica. E é certamente 
através deste último ponto que se pode compreender o 
impacto que teve RFM na radicalização do Partido Liberal 
Mexicano (PLM) e o seu papel na propaganda de um 
certo anarquismo pelo México e Baixa Califórnia. Logo 
à partida, diga-se que a revolução se inicia não só como 
uma tentativa de terminar com o Porfiriato – período em 
que Porfirio Díaz presidiu ao governo mexicano –, como 
também extinguir o caudilhismo que marcava a política 
nesse território. É, inicialmente, uma revolução política, 
que procura reabilitar a Constituição de 1857 e terminar 
com o clientelismo político. Quando o PLM surge, logo em 
1906, com RFM e o seu irmão Eduardo na fundação, a sua 
organização está mais próxima de um movimento hete-
rogéneo que de um partido de massas, funcionando na 
clandestinidade. Mesmo que o seu programa tenha tido 
uma importante componente social (oito horas de traba-

lho, legislação laboral para acidentes e trabalho infantil, 
por exemplo), é ainda claramente constitucionalista. É, 
na realidade, um agrupamento de diversas sensibilida-
des oposicionistas à ditadura, juntando progressistas e 
jacobinos, numa mixórdia que faz lembrar os partidos 
radicais do final do século XIX na Europa.
Esta comparação com o contexto europeu não deve ser 
menosprezada. Se Mário Rui Pinto, o editor do livro, tem 
razão em destacar a especificidade regional e circuns-
tancial, ao lermos os diversos textos da autoria de RFM 
compreendemos facilmente que ele não está assim tão 
distante do vocabulário usado pelos anarquistas euro-
peus da altura. No «Segundo Manifesto do PLM», já depois 
de RFM ter radicalizado a plataforma liberal e a ter apro-
ximado do seu anarquismo, graças, principalmente, ao 
seu trabalho como editor do jornal Regeneración, encon-
tramos o mesmo determinismo histórico de Kropotkin 
(«A morte da velha sociedade está próxima, não tardará 
a ocorrer, e só poderão negar este facto aqueles a quem 
interessa que viva (…). Tudo indica, com força de evidên-
cia, que a morte da sociedade burguesa não tarda em 
sobrevir.»). Ou no artigo «A Revolução», que fecha com a 
sentença «ponho de pé os homens que esfregam os ladri-
lhos dos templos, promovo o progresso, faço a História./ 
Deixem-me passar!/ Sou a Revolução!», deparamo-nos 
com a vulgata iluminista, de que algumas expressões 
anarquistas europeias são a expressão mais radical, e a 
crença no progresso como motor da História, sempre em 
caixa alta como manda a sapatilha. O que RFM parece 
realizar é uma síntese de diferentes correntes europeias: 
desde o hiper-racionalismo de Kropotkin e Reclus ao 
ilegalismo de Ravachol, passando pela fetichização da 
violência revolucionária, que por momentos faz lembrar 
um Sorel em descontos («Sem necessidade de haver 
guerra, há vítimas em tempo de paz e, segundo as esta-
tísticas, as vítimas em tempo de paz são mais numerosas 
que as vítimas em tempo de guerra»). Sem querer ques-
tionar as bem-informadas estatísticas de RFM, às quais 
não tive acesso, gostaria apenas de lembrar que mais de 
5% da população mexicana morreu durante a década 
revolucionária, à qual também não se faltaria à verdade 
se se chamasse apenas de guerra civil.
Também a selecção literária, que só com alguma condes-
cendência pode assim ser chamada, faz lembrar os 
contos sociais de transição entre o naturalismo e o realis-
mo socialista deste lado do oceano, polvilhada com um 
romantismo revolucionário delicodoce. Os temas estão 
lá todos: exploração laboral, diatribes contra padres, 
miséria e a ignorância da plebe. E é certamente graças 
a este último aspecto que se podem compreender as 
enormes contradições discursivas de grande parte dos 
anarquistas da transição entre o séc. XIX e o séc. XX, no 
que diz respeito a um certo tom paternalista que põe em 
confronto o pobre imbecil ao bem-informado intelectu-
al, ao qual cabe a tarefa de guiar o miserável na direcção 
da luz. Nem sempre o espaço anarquista conseguiu acei-
tar que a tal revolução social ansiada só será feita pela 
vontade dos invisíveis e anónimos, mesmo que isso adie 
indefinidamente a festa. Se não se aceitar esta premissa, 
há dois caminhos possíveis: gritar contra a imbecilidade 
alheia, atacando os trabalhadores por não se conscien-
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cializarem da necessidade de tomarem o que é deles por 
direito, ou insistir na evangelização e em guiar o reba-
nho, segundo um pretenso conhecimento que podia ser 
sintetizado na máxima «eu sei o que é melhor para eles». 
Como bem sabemos, esta última possibilidade foi (ou 
deveria ter sido) o que distinguiu as práticas anarquis-
tas do vanguardismo marxista. Para sermos justos, RFM 
tenta contornar esta problema através da interpretação 
das condições materiais dessa ignorância, principalmen-
te o ensino religioso ou a propaganda capitalista do self-
-made man, que contrói a escravidão voluntária, que é 
precisamente o título de um dos contos do mexicano. 
Mas se procurarmos a relevância, actualidade e origina-
lidade do seu pensamento, teremos de procurar alhures. 
O posfácio do editor garante uma contextualização rele-
vante do pensamento de RFM, depois de lhe ter dedi-
cado uma biografia bem-informada logo no início do 
livro. O argumento do Mário Rui Pinto é de que RFM 
prepara aquilo a que hoje em dia podemos chamar de 
anarco-indigenismo, uma corrente que visa reclamar 
as terras indevidamente expropriadas pelos estados-
-nação ou pelo aparelho corporativo. É claro que quan-
to à intuição expropriadora também podemos sentir o 
eco de Malatesta («À Expropriação»). E podemos ainda 
pensar em como RFM influenciou o agrarismo dos 
zapatistas («O Trabalho em Comum da Terra»), o insur-
recionalismo da Federação Anarquista Ibérica pós-1930 
ou de Bonanno («À Mulher»), ou o ultra-esquerdismo 
do Partido Comunista Mexicano inicial. Talvez não seja 
correcto falar em magonismo, se nos recordarmos da 
verve anti-personalista que estava na base do PLM, mas 
de uma corrente de ideias difusa e sintetizada por RFM 
para dar resposta aos problemas específicos de uma 
realidade política particular. No entanto, a importân-
cia de RFM pode não estar circunscrita ao seu México, 
ou ao seu presente. Transcende-o para ecoar em outros 
presentes: no dos Chicanos (1940s-1970s), no da luta 
armada (1960s-1970s), no da anti-globalização (a partir 
dos 1990s). Mas é provavelmente neste longo presente 
de luta contra o neo-colonialismo que Magón mais se faz 
ouvir, não fosse a tomada das terras Yaqui no Texas um 
dos primeiros actos de expansionismo do estado gringo. 
[R.]

The Sky is Blue with a Single Cloud
Kuniko Tsurita 

Drawn & Quarterly, 2020

O trabalho da Drawn & Quarterly em dar a conhecer BD 
vinda do Japão tem sido exemplar: Mizuki (1922-2015), 
de quem entretanto a Devir publicou dois importantes 
livros em Portugal, os irmãos Tsuge, Yoshirio Tatsumi 
(1935-2015), que cunhou o termo «gekiga» (imagens 
dramáticas, em oposição ao manga que significa imagens 
tolas), ou o impressionante Seiichi Hayashi. Recuperar 
todos estes autores tem mostrado que a BD do Japão 
estava mais evoluída nos meados do século XX para cima 
do que no todo-poderoso Ocidente, mas sentia-se que 
estávamos numa festa da mangueira! Manga, mangueira, 
topam? A festa foi interrompida finalmente com este livro 
da autora Kuniko Tsurita (1947-85), que é uma colectâ-

nea de curtas entre 1966 e 1981. Morreu nova, mas a sua 
obra é extensa q.b. Esta selecção tem cerca de 400 pági-
nas de material! Ao que parece também tentou o «shojo» 
(BD japonesa comercial para raparigas) que «deveria ser o 
lugar dela» se fosse bem comportada e chata. Felizmente, 
era um espírito livre e graças a isso foi a primeira autora a 
publicar o seu trabalho na revista Garo em 1965, isto com 
18 anos apenas, e foi a única colaboradora feminina da 
revista até aos anos 1980. Informação esta que vos deveria 
impressionar, uma vez que a revista Garo é tida como uma 
grande referência da contra-cultura japonesa – por ser 
revolucionária, vanguardista, anti-autoritária e artística –, 
mas que sofria, pelos vistos, do mesmo machismo tradi-
cional da sociedade japonesa. Tsurita, que assumiu todas 
as influências dos seus ídolos contemporâneos – alguns 
eram colegas seus na publicação, e o melhor que a arte 
produzira até então –, fazia implodir BDs poéticas que se 
podem comparar aos buracos existencialistas dos filmes 
de Bergman e ao errante vaguear boémio do espírito de 
1968. Assim dito podemos vê-la como uma mera parelha 
de Seiichi, mas a fluidez feminina de Tsurita segue o seu 
caminho próprio com bailes oníricos de corpos que baloi-
çam e dançam – décadas mais tarde poderemos encon-
trar isto em Julie Doucet –, afastando-se de comparações 
simplórias. Acompanhado com textos biográficos e de 
análise, eis um livro obrigatório. Que venham mais esca-
vações deste tipo para tapar as manchas dos tarados por 
Neon Genesis Evangelion.
[M. F.]

Tumulto
José Feitor 

Imprensa Canalha, 2021

Os Caretos de Podence são as novas prostitutas da 
cultura pop portuguesa e não podem culpar os Stealing 

Orchestra por terem começado a usar o seu imaginário 
em 2003 – a relação da banda com os malandros colori-
dos era familiar e na altura ninguém queria saber deles 
para nada. Foi mais no início da década de 2010 que se 
começaram a usar as figuras, tanto que as encontramos 
no O Homem que matou D. Quixote (2018), de Terry 
Gilliam, como neste novo livro de José Feitor (sobre o 
autor, ler A Batalha #289, sff.). A diferença entre Feitor 
e outros artistas gráficos que têm usado nestas criaturas 
ligadas a rituais de passagem (rapaz para adulto, inver-
no para primavera) dos tempos idos é que aqui não há 
aquela fofura fedorenta do design «cute» / galeria de 
ilustração / «street art» financiada por um Gabinete de 
Arte Urbana da Câmara Municipal de Lisboa (parabéns, 
acabei de apanhar um triplo vómito agora mesmo). 
O que os caretos têm de bom é a violência dos gestos 
e da sua postura física caótica, mesmo que depois 
voltem, após o final do ritual, à igreja para apanhar com 
um pirilau ou uma hóstia. A maior das representações 
desta figura aparece como uma exploração comercial 
pronta para fazer promoção turística (tetra-vómito!). 
Ora, também se poderia acusar a bonecada de Feitor 
de ser divertida, porque é, e «bunita», porque também 
é, só que ele apanha tão bem os movimentos grotescos 
e excessivos da festa brava que as encenações e icono-
grafia dos caretos voltam a ter o original ar perigoso e 
imprevisível. Não é por querer agradar a curadores de 
bar (penta-vómito!) que há textos a acompanhar este 
livro A4 impresso a duas cores (preto e um vermelho 
de folia). Além de um excerto de Massa e Poder, de Elias 
Canetti (1905-94), o próprio Feitor avança, na mesma 
veia, com um ensaio poético sobre o tumulto. Sabe 
escrever tão bem como desenha, fazendo dele uma ave 
rara na Era dos Memes Infinitos – hexa-vómito?
[M. F.]
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10€ PARA ASSINANTES DE A BATALHA 

12€ PARA NÃO-ASSINANTES DE A BATALHA

Acaba de chegar, em co-edição com a Barricada de Livros, a antologia de poesia Cem mil anos para 

ir à escola, de Paul Goodman (1911-1972). Embora tenha ficado conhecido sobretudo como pensa-

dor de sensibilidade anarquista, com ampla projecção pública em meados do século XX, Goodman 

considerava-se, acima de todas as coisas, um escritor. Para além de romances e contos, o autor de 

“Growing up absurd” completou mais de vinte livros de poemas, dos quais trazemos, neste livro, uma 

significativa amostra, pela primeira vez em língua portuguesa.

Tradução de André Tavares Marçal

Concepção gráfica de Joana Pires

Capa a partir de pintura de João Gabriel Pereira

CEM MIL ANOS PARA IR À ESCOLA

12€ PARA ASSINANTES DE A BATALHA 

15€ PARA NÃO-ASSINANTES DE A BATALHA

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 comprometido 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 ANTICH E A LUTA ARMADA 
ANTICAPITALISTA NA CATALUNHA NOS 
ÚLTIMOS ANOS DO FRANQUISMO

Nov idade

8€ PARA ASSINANTES DE A BATALHA 

10€ PARA NÃO-ASSINANTES DE A BATALHA

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
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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

ANARQUISMO E OUTROS ENSAIOS
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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 identifi-

cados 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

Organizado e traduzido por Carlos D´Abreu 

trata-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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MUNDO REAL POÉTICO



A maioria das pessoas pensa que o rock começou como um género musical que 
remonta à década de 1950 com os conhecidos músicos Chuck Berry, Buddy Holly 
e Elvis Presley, mas tudo indica que não é bem assim, já que há provas concretas de 
que havia uma tradição próspera da música rock durante o século XIX. Na verda-
de, a música rock foi inventada em 1785 por um marinheiro aposentado chamado 
Peter Crosthwaite, residente na pequena vila de Lake District em Keswick, Inglaterra. 
É claro que a versão do rock do século XIX era um pouco mais discreta do que a sua 
sucessora do século XX, pois envolvia música tocada com pedras, ao invés de guitar-
ras e bateria. Obviamente, tudo isto aparenta não ser lá muito sério. Mas não, um 

pouco de pesquisa confirma que o rock vitoriano era bastante real.
Um artigo escrito por um familiar da banda, no Galphin Society 

Journal (Agosto de 1789), dá conta da existência da banda Till 
Family Rock Band, grupo este 
que chegou a fazer uma tournée 
bastante alargada durante a déca-
da de 1880, na sua terra natal. 
Sobre a banda da família ele assim 
a descreve:

«O harmónico da banda foi cons-
truído com pedras de perto da casa 
da família, sendo este o  primeiro 
litofone deste tipo, a ser construí-
do em 1785 com pedras encontra-
das no Lake District e, desde essa 
época, até ao final do século XIX, 
várias das chamadas “bandas de 
rock” tornaram-se conhecidas e 
bem sucedidas.»

O falecido Professor James Blades 
escreveu sobre eles no seu conhecido livro sobre percussão e também escreveu sobre o litofone no The New Grove 
Dictionary of Musical Instruments (Londres, 1984). 

Todos estes instrumentos têm uma tonalidade maravilhosa e conferem à música uma dinâmica bastante animada.
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