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Plll{tflo dirdt Ddo
GRUPO UNOPIA
no Rio dê Janciro, Brslil

A edtçlo é Ealizêde Éo grupo
scguindo prálicas
aulogestionáriã3.

Os ríigos pübllcldor sâo
seleaionados por iodos 03 qu€
participam dã êlaboreçáo dcsta
revista emboÍa nâo Íefliiâm,
necessariamente, o eslriÌo
pensamento do grupo.

Des.jã os criü um espaço ondc
idéias sejam divulgadas,
repensâdas e discutÍdas dc forma
libenárie.

Aceilaho! cohbonçôes, emboÍâ
sua publiceçáo csleja submcrida a
rnálise edirorial pelos
paariclpanles do grupo.

CORRESPONDÊNCIA

GRUPO UTOPÌA
Caixa Posral 15m1CEP 20155
Rio de Janeiro - Brasiì
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DITORIAL

LIBERDADE, AMOR E ANARQUIA

nìaí é querer a libeídadê, a compl€tâ
independência do outro. O verdadeiro ât)

do veÍdadeiÍo amor é a emancjpâçáo complêtâ
dâ pessoa qüe se amâ.
Não se lodê veídacieÌamente ama.senáo â um
sêr peÍeilãÍnenle livíe.
AgoÍa, o homemquer a tiberdadêem todas as
acepçóes e aplicaçóes desta pahvíâ, ou então
elenáo a q ueí absolutamente. ouerêr, arìando,
a ciependência daquele a que sê ama, é amaí
umè coisa e não um seÍ humano, pois €sle SóSe
dislinque da cosa pêtâ tòêÍdade.
Íambéín, se o amoí,mpicâssê ã dep€ndânciã,
elê seíia a.olsâ mais p€rqoss e mais inlâme do
mundo, poÌque cÍjaÍia uma tontê inesgoiáv6lde
escravidão e de degíadâçâo pa.a a humânk ad6.
Ema.cipaao honern, eis a únicainíüância
leglirna e benÍeitora.
Abãixo lodos os dogmâs ÍetrEosos, ci€ntÍIicos.
ideolóqrcos e ÍlosólÌcos eles nadã mâis sãodô
que menliras. A verdade nâo é uma teo emâs
um ía1o;a vidâ éa comunidadede hi'llrens
liv€s e indep€ndentes -é a sanla unìdade do
anìoí bÍotandodas proÍundezas misledosas e
inÍnitas da libeÍdade indtvtduât. Ser tivíe é niio
obedecêr leis rnj!stas,_ é não obedeceÍ a
nenhuma autoridâde. E não rêconheceí ê não
leqilimaí nrnguém como um tktêr, como umguta,
p.rà seÍ admrèdoe paÍa seí ssgudo..Os
homeôs náo sáoparâ serem admirados, são
lodos iguais,lodos idênticos. O qus impoíhéo
queeles Íazom" (SadÍe). Um anaíqubta
convicÌo não rcconhece ninguém acftnâ dah,

Nenhum homern deve pretêndeÍ representâr
ollro hoínem, porque nìsso íesiile alontede
Ìcdaobediência e de lodo coníormasmo,
A anàrquià é uma sociedadede tivres e itueis.
Numa sociedade de iguais não se pode
conceber hierarquiâs, porque a hiêÍarquia
pÌessupõe a distinqãoe poí consêqüência
priviiéoio - rarz dê todadomrnacãô. Numâ
sociedede de iivres náo se podê conceber
reprcsentação e mandatos, porque núma
sociedadede livÍes cada indivíduo se íeorsssntt
por slnìêsmo. A humanidade se enconlà
divididâ : de um ladoosqu€ buscam o podeí -
fonte de lodas as misérias humaÍlas: do outm 03
que pretendenì destruir o Podêr. Nest6 estão os

(Íexto do Grupo anâÍquistâ
Assoclação Livrê, do Rêcliô)

XPEDIENTE

Ângela Marques, Eruno L., EsterRedes,
ldeal Perez, Jaime Cuberos, José CaÍtos Orsini,
líidan Femandes, Oscar Fâdnha.
Pâulo Henrique Zucehi, Pedrc Kroupa,
Renâto Râmos, Victor 8., Wtthêm Kíiiger.

UFFìCIO Proietos Cráficos



A ctasse média terciátia lrì'
pticau enlrc 1950 e 1975, enquanto
que a populaçãa nundial duplìcou en
40 anas. Nesle aspecto, uma podero'
sa economia coma a dos Eslados Uni'
dos, que tinha 3gÀ de sua Po?utaçáa
ativa na indúslia, en 1946, decrcs'
ceu para 27,V/" em 1986, aunenlando
nesse petíodo as serviças de 56,6%
pan 69,6%, devido à tendência à bu'
rocraüzação, que torna lenla a ctes-
cinenlo econònico, dkninuindo, pot
sua vez, a taNa de paupança e de in-

Em ciftas cancrcIas, de 30
nithóes de emüeqos, criadas a1ós
197a nos EUA,29 nithôes Íaran Parc
o setot de servjÇas: govetno, finan-

Çai;, comércìa, tnÍormaçãa, etc ,,,

À economia nôrtê-ãmêdcãnâ
êsiá pâssando dã proclução

de bens aos seruiços

Ao léÍmino da Segunda Guer
ra N4undial gíandes massas da popula-

çáo líabalhadora sê lransÍerram paÍa
as indúsÍiâs uíbanas e principâmen-
ie, parâ o setor de serv/ços: comérclo.
bancos, orqãnizaçóes ilnanceiras,
administÍâção públca e de empresas,
pessoal mililar, comuncaçóes e in-
lorrnâçóes, serviços doméslicos,

Produziu-se na maioria dos
pâíses, particuarmente nos industia-
izados, unìa migraçáo da população

do canìpo pâra âs cdades, e do selor
pina io \1 ) e s e c u n dáia, paê a te rciá'
,o, q!e aumenÌou enì ÍiÌnìo acelerado.

FÍança e Alemanha, que em
1 936, possuíar. respêctivamente, 357"
e 26'; le sua popu açáo ativa lntéqra-
da nâ agÍicullura, vÍam ern 1986, es-
sas taxas caííem para 7% ê 5,34,.

ConsiaÌou-se que houve
modil câção sócio-econôrnìca e demo-
grállca náo registrada durante â prinìer-
Ía e segu.da revouçáo lndusÍlal, em
que Íoinìais ento o processo de tran s-
lerência de massas hunìanas do cam-
po pâÍa as cidades, e por ouÍa parle,
da agr cr,r tura para a indúsÍia.

lncriver.ente, a classe né-
dla cresceu como espuma. Triplcou
nos 25 anos iranscoídos enÍe 1950
e 1975, auÍrentando a laxa de 4,5%
anual, enquanlo que â popuação mun"
dial alìngia 1,7%, necêssrtândo para
duplicar-se náo nìenos de 40 anos.

2. UTOPIA

O crescimento da classe
nmédia e suas implicações

Enì ciÍías concreias, êm
'1965, a cìasse mêCa no rnundo, era
câlculada em 60c m lhÕesdepessoasi
nos inícos da década de 1980 alcan-
Çava a soma de 1.800 mllìões, loÊ
nândo-se, poÍianio, a nìa s r'ìumeÍosa.

lmporlância Política Eleitoral

Poitrcamente, isto slgniÍÌca
que a impoí1ância eleiiora dos opeÍá-
ios e cârnponeses dinìinuu enlre â
pré e pós-querra, sobreludo nos paí-
ses desenvolvidos indusíialmenìe,
nos quas o âumenlo píodiqioso da
prcdutivldade oo trabaho indusÍa e
agícola pemìitiu âumenìaÍ. parâlela-
rnenie, a classe média ocupada eí.
serviços, Na polÍtica eleitora esÌe lalo
deu cêna eslabìldade às democracias
parlamenlaÍes, nas 'socledades de
consumo" que ficaÍam nìenos condÌ-
cionâdas e.n relação ao volo dos ope-
ÍáÍios e camponeses.

Entreianlo, o aumento da
classe nrédia ou de pessoas dos se-
tores de servrÇos, uma allvidade que
não de xa nenhum bem materialzado,
e do qlal íêsulia produlìvdade bem
inÍerìor ao lrabalho indLrsiral e agrÍco-
a, consomê nos EUA cercâ de 68%
do produlo nterno brllo (PlB). Ëste
aumenlo, tende num Íuluro próx rno, a
rcduzrr o cresclÍnento econôrÌìico, em
Íace do consumo inìproduiivo que é
acentuado e a nveÍsão sobre o PIB
muilo redìrzida, entrando assinì no
rnarasmo econô.n co. Nesia ordem de
idéias, os Eslados llndos, apesar de
selr grande avanço tecnológico, apÍe-
seniam unìâ produtvidade do lrabalho
rnenor 1:! em Ìeação ao Japão que
ienì ÍndLces de dlas a irês vezes
maor, Lá os serviços náo ocupam os

ô9,3ol" do toÌal da popuação aÌva,
r.as 57,1%, Porlânlo, a laxâ de po!-
pança e de investir.enlo no Japáo e
nos ËUA sáo rêspeciivamenle, muilo
desiguars: 27,89'o e 17,?Á e 17,Vh e
4,29'.. No ÍuÌuro, se o Cesenvolvi-
mento êconómico segurí esse camn
nho, os japoneses sêrão câda vez
mais ncos, enquanio que os ânìe.ica-
nos kão empobíecendo,

Aumento da Bllrocrâcia Eslalâl

Os Êslados Unidos q!e, nos
Íins do sécr] o passado, eram uíÍì país
conì pequenâ buroctacla esiâlâl e
urna sociêdade acentuadamenlê auto-
orgânizada, aìcançarêrlì prcdigroso
desênvolvimenlo econôínlco coÍr al-
las lâxas de poupança e inveslmenlo.
Porém, a burocmizaÇáo e Í. lilâÍiza-
çáo em que ca ram prcgÍess varl]enle,
desde o léímno da Segunda cuena
I/lundiâi, dÌm nLriÍanr seu desenvolvÈ
mento econômico, d!pic2ndo o lotal
das divldas sobre o valoÍ do P B. Fo-
ram gerados dos déÍiciis gêmeost o
da ba ança de paganìenlos e o do or-
çâmento de seu goveÍno cada vez
mais dispendoso. O alnìên1o da

O câpitalismo tem sido
mais hábil êm permanecer

do que os operários
parã dêrrubá-lo

clâsse r.édia - cÍescimento dos seto-
rcs tetcláias e quatenánas pÍapoï
cionou ocupêção a 30 nìlhóes de
pessoâs desde o nÍcio da décâda de
1970 (aumenlando consderavelnìenie
na época de Êeaqan), porém da8sâ
quanlldade, somente I mithão de pes-
soas se coocaÍarn na produçáo de
bens, lsto explcarie aue a poderosa
indústia norle-amer cana, que ocupa-
va ênr 1946, 39.á dâ poputaçáo aUva
ienha caÍdo, em 1986, para 27,7%, re-
velando assirn cue s!a economlâ êsiá
passando da produção aos serviços,
impolrando €nomre quantidâde de aÊ
tigos manLrialurados provenientes do
Japão, CoÍé ã do Sui, Tâiwân, Hong-
Kong, Aemanha Ocidentale de outÍos
paÍses ind!slraizados. Este laio con-
duziu os Eslados unidos, em 1987, a
um déÍicil em sr,a balança de comér
cio exleror d€ 160 bithóes de dótares.

O C€scimenlo da Classe Média
e suas Conseqüàìcias

O crescimenÌo desmesurado
da casse ríìédia, ocupadâ em aiivida,
des lerciádas e qúaternáias, pot um
lado consegu! rêouz I o desempÍêgo
tecnológ co produzrdo p€ta .onversão



Ìndustrial; por outro lado, loda a pro-
dullvidade conseguida nê indúsÍia,
agÍcultura e aliv:dades pÍodutlvas irá
êm grande palìe, paÍa o aumenlo da
paÍiìc paçáo dos serviços rle ctiskbu-
ção do PIB e no incremênio de suã
percenlagem na população a1Ìva de
um paÍs. Enlão o íeínédio foi pioí que
a enÍermidade que se tratou de supri-
mlr, retaídando ê não resotvendo a

Como o meÍcadô mundia
domna os mercados naclonais e s€
os operáÍios no5 novos páís€s ndus-
rri; zaoos dâ A5ra e no Japão, Ìràbã-
lham mais I'oras por ser.anê, com 1a-
xa de DrocluUvidãde por homem-hoía
s.nilar e dos EUA e Comunidarìês
rios Estados Europeus, ainda que re-
cebendo salário, entáo a curto prazo
não vão poder enííentar a concorrên-
.;a nternacional européia e nodê-
arnericana. islo explicaria o superavit
do comércìo exteroÍ do Japáo conr a
CEE e EUA, o que, em peíspec!ìva,
lenderia a produzir desempregc no
selor ndusiria. E dado qle tenhan
super ocupaçâo no seÌor d-Â s€rv ços,
que não píoduz bens, propóên uma
ac€ntuação da crise econômca nos
Frimóídos do ano 2.000 côm rmâ
âgravação do proleconisÍno para
conlra-balançar o "dunìp:ng' dos no-
vos paÍses nduslíias.'

A rêvo LrÇão cientíÍco-iec-
noógica seculêr, produzlu grandes
mudanças na composiÇáo peÍcenluat
das casses soca s da população cìos
palses induslrÌalizados. Por exemp o,
nos píncÍpios do século XX os lrâba-
lhadores, da cidâde e do caínpo, ern-
pregados na prodLrção nìaÌeria cons-
Uiuíam 70% da população dos Esta-
dos Unidos conlra os 20% dã atualÈ
dade e aproÌimadamente os 30% da
Comunldade dos Esiados Europeus.

lslo slgniÍlca que na evotu-
çáo econôm co-social do captalismo,
o íaÌor irâbâ ho humanO mâteÍial vai
dimnuindo à medida que aumenta a
/nlensidade do câpira por trabalho na
aqricuÌtura. indúslria e olìÍos selores
produtores de bens. Erlì conlíapariida,
o aumeflo da populaçáo ativa nos
selores terclã/os e quaternános in-

cremêntam a classe riédia, ou se qui-
sêrmos, a poplracão não píodulorade
bens materiais, as iaÌas etevadas em
ialação à poputaçáo iola. F isso ioÌ
possívêl pelo "miiâgrÉ" Câ cresceÌìie
produtv dade do kàbalhr ne Ino,istria.
âEic!ìtuÍa, pesca, min.,rÇ;o. eneÌqrá
em geral rìa proou(;o nrrreÍJt.

A mecanizacáo e a etelrìt!
caçáo da agrlc,rttura, assim como o
enrprego íìâciço de adlrbos qutmrcos

Se o poletariado nto gestjona
diretamente ã economia,

a politica, sua próoria vidã,
nao passará ccmo suieito

ãlivo do procêssc êconômico,
político e social

e .q grèndes obÍas de rflgâ!Jo, dimi-
n!íranì a poplrrçào íu,ste aunìenta-
íaÍn â popuação Llrbana. Por outro ta-
do, a automaiizaqão de boa paÍtê do
iÍâba iìo na ndústia, peÍ.ltiu o Íápido
cfescmento dos empfelados lerctá-
,os é guâierrárlos, uma las r aì:ìsse
nrédia, cenÍo-esquerda ou cenÍo-dÈ
reta, que esiab iza eeiÌoramenle a
burguesia e pequenâ-bürglresra. nos
logos dos pariidôs poiftico-c socìal-
d€Íìocralâs, democÍata,crisìécs ou
neoi oerars aduladores do Dovo tra-
balhador, porém fa reâidade, goveÊ
nando pârâ a b!Íguesia jndusÍal,
rnercantil e ÍinanceLra lsso der.orìStrâ
que o capitaismo lem s do mas hábtt
em permaneceÍ do que os opeíários

'Se o prclelâriado, nos ter-
mos em que l!,larx o eilendia! cumpdn-
do seu gíande papel hislórlco dê eman-
cpação de todas âs classes socìais
oprimidas, náo geslìonê diÍelârnente a
econonìia {med ante a propriedêde das
empÍesas em auiogêstáo), nem a poli-
Ìcâ ínìediante a democracia dÍeia do
auÌo-goveíno), com soc alismc lÌbedá-
io e federalismo ÍrlegÊdor da divisáo
social do lrabâlho, então o proleìaÍia-
do, nìaniplrlado pelas buíguesla€ e
tecnocraca do Ocidentê e por buro-
cracìâs loiâlitárias do Leste, náo se
h storializaíá como sujêiro alìvo do
processo econôrÍrico, polllico e social,

Enr Íesurno, se o proletaflà-
do não Ìe'n cap6cdade revoucronána,
se suas reinvindicaçôes se elêlnizam
Poí meo de um reÍormtsmo sindicat.
ele seÍá aoenas a basê de sl<rêírâ-
ção produliva das burguesiâs, das
pequenas bLfguesias e das burocrâ-
cias lolalÌárìas, lmas Íaisarnente de-
mocúlcas. no OcidenÌei ouiras, tat-
sernente socialslas, no Lesie, justa-
nìenìe porque até agora o proletâiado
náo scube se constituir como suteÌtô
aÌivo.la hislóÍia, deÍrubanCo o EJado
de .lasses priv legadas, nìeda4te
Íorma5 de dp.rocr.ìcrâ direle na So-
ciedade auto-oígârìrzada sem c asse,
autogestionáÍia e lìbertáÍia.

(1) SetaÌ pdnJnD. ag cullurè, e^poraçãô

S.torseôúndã,oi ìndústrias, minas.
Ser.i ?é../ãri6j c.mércio, raispcd€, seÊ
viç.s e !.utras atvidâdes ecôôômi..s,
Séioi quaterráridr lÍala-se rje . GsiJica-
çãÕ recenle, e envôtve alvidârjês @mo
pesa! sa, desenvorvnenìo (P&D), ÌnÍô.
fráica, aúlonâção, mrcroet-Êìrônica,
b ô1ecno oaia, eneraia ndctêar.

E3tàéâciassrÍcacãode
Coin Ciãri (The Cond (on orÈ.onÕ-
mic Progíess, 1949) aue entendta qle
a renda íeal eevadâ estavâ assi.iÊ-
da ao en,pr€qo de g ênde proporção
dè pop!lêção no seloÍrerc/'o, poém
sabemos que isro não coffesponde à
íealidade dos palses perifércos.

Abràhaí'l cuillén -e;onomista, autoÍ
de inúmeros llvrcs como Á,4ooriâ do
lrrpeialistìiê, C Dìterne Econõnico da

UTOPIA.3
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í\ruitas vezes me Pet_
ounto. ao ouvtÍ as cÍftlcas de ÍÌìarxis'
ús oú de outros mal LnÍormados, Pot
qu6 razão é láo oÍÍcil paía eles com-

Drêenderem âs pÍoposlas anãrquls_
'las. 

náo consequrndo sequeí apr€nder
o sìoniíicado de ieímos como a,lÓ-

oestáo e açâo dueta ? Os rnsrs esÍoF
aados acabam poÍ lulgá-ios srnônimos
áe concerlos coílro "conlíole opeÍá_

rio". "auìoqeslác iugoslava" ou "de_

mocÍâcia dÍeia', os quais, diga-se de

Só quando uma Parcela
significativa da População
aprenderaAGIR,eque
estârá em condições de

realizar a Revolução Social

passaqenì, não contêm urn centésimo
do âmago das idéìas libertárias. O pior

é que, além de náo entenderem os
nossos poflos de visia, convencidos
dâ vaLidade da uiâ auÌorjiátia, pârla-

menÌaÍ e represenÌaÌiva, inssìem em
explicar-nos, como que.n corrige uma
criançâ que náo enconÍa a soluçao
óbvia de um pÍobìer.a, que os nossos
interesses sáo comunsi o cornunis_
rno nada mas é que o Anarquismo
e Lá chegaremos juniosÌ ...

A cdÌica ceniral dos Liberlá-

rios aos autorìiários é qle o processo
polÍl co ê econôm co tarêcleísiico da

1â .lê .làEses não oode ser levado
nos ieÍmos da represêntaçáo autorilá'
rla corn panidos e sindicalos dìvidin_

do, num esqLrema típico do ideáro
burguês, â vida social em inslâncìas
Õolílicâs e econômicas d ssociâdas e
;uboídÌnadas a esquemas hleráÍqui"
cos e cenÍalizados de decisáo. Esta
luta, cujos aspectos políticos e eco-
nômicos se condicionam e inÌegÍam_
se no coiidiano, não pode seÍ v:vida
em esiíuluras dlslintas da oÍganiza-

çáo social - apenas lma convenção
teóíica deiermjna que o parÌido ocupe
"por delìnição" o "pedesÌal" nìais alto
da polftica, subodìnando-lhe os de_

mais corpos sociais. Esta inlegraçáo
deve ser resgalada em entÌdades que
não percam na uta econôrnrca os as-
pêclos e coniornos clrlturals e lúdicos,
administraiivos e polnicos que com-
põe a ve ha noção q obal do "anma'
dor polÍÌìco". Tais oíganzaçóes, paÍa
evilaÍ a buÍocíaca, a cenÌíalzaçáo
das decjsóes e o monopólio do co'
nhecìmento devem leÍ seus ntveis dê_

liberallvos nas enlidades de "base".
Estas, neòessariamente, PaÍa exe'
culaíem uma polftica denlío de umâ
escala de cornpíeensáo e inteÍvençáo
do indivÍduo, náo podem ser táo gÍan-
des a ponìo de prejudlcar aíuncionâli_
dade do processo de decisão coìêtiva

4 . UToPIA

Uma reÍlexão individual sobre 0 esÍorço coletivo d€ análise dos problemas

levantados pela vivência de um grupo anarquìsta.

e consensual, Ìomando a assembléia
uma farsa lormal. A próprlâ oriêntação
geíal da luta, sêm limitaÊse às rèivin_
dicâç6es sâlariais, devê vo lâr-se pa-

ía â busca de foímâs de lacionaliza-

ção do Íabalho que peÍrnitam aos
opeúnos conheceíe.n os procêssos
com os quais lidam direÌarnênte, âlém
dos de outras secçóes com as quâis
interagenì e â própÍa adminÌslraçáo
da empresa e das ouiras organiza-

çóes que conslìtuêm a malha social.
Fracionando e atomizando, desta íoÊ
ma, o podêr e gerando o conhêci_
mento opeÍacional que peÍÌrilirá à so_

ciedade aulogeslionária erguer_se
.omo êm Barcelona. enì 1936.

À,'las a âutogesÌão náo é só
issôÌ Náo basta oue indivÍduos em

comum acordo enlÍem eÍlr um modelo
para que elê ÍLrncione. ìsso náo impe-
dLra que os delegados. mesÍno l€on-
camenle revogáveis a qualqueÍ lns'
tanle, náo íossem conside€dos os
mais capacitados Para decidÍem,
perpeluando nos posÌos e lendo seus
2rôs e{e.utrvos. à Darllr das dêlibera-

Çóes das assembléias, conlundidos
poÍ urn resperÌo Ìacanho peo ge.to
em si e não Peio qi,e esÌe encaína.
com oÍdens pêssoals e gÍadualmente
adqurflssem cãráleí delibeíêlivo, sem
"nêcêssidade' de novas consullas. O
modelo náo impedÌla que as minodas
concordassern, a princípìo de Íorma
esponfánea, em acalaÍ laldnenle a

oDinrão da mêtoria, não se rnaniÍes-
ì;ndô ê sàcafrcando a próorra opinLáo,

sem buscâÍ o consenso e a libeídade
de elpeÌimenlação. llma eslÍutuía
auloqestionána pode alnda eÌistir
voltada pâía si mesmo, sem repre_

sentar uma entidade anaíquista, con'
vivendo muilo bem corn uma socleda-
de de tinlas conseívadoÍas como é o

caso dê alquns kibutzin de lsrael.



Viver a autogestão
e a ação direta, é a essência

do procêsso educativo
e p.eparatório quê a

organizaçáo anarquisia
propóe

/\
fln Ilç\ì

: . . .Á-Á .Á n ..{^. .
:'â rgvalucÉ::âa êrvairg ü.. apt.!ì-
d;zeoo e uria:ransfonnaçáo mo€l
que o sÌmples iato de ser uma expo-
râçáo não propicia. Alguns ìirm iados
de esquerda, apêsar de reconhece-
rem a inullidade da vLa paramêntar,
julgam-se incoíuplivels € mâleÌì, '.-a c
bâslante pâra usuÍruÍrem â5 vantâ-
gens dô poder para os seus partìdos
"revolrclonáros". Os anaquì3ias,
coniudo, não padicipam das utas
pâraríìentares, não poque sejam n"
gênuos ou loos, nìas pDr saberem
que, além do lreio que eas reprcsen_
tam no âvanÇo das luÌas, são êles
pÍópÍos homens comlrns, sác aíe1á-
vels pela corrupção írorâ q!e o exetr
clcro do pocler e da aliordade s gniÍi-
ca como quaisquer olitros. A: contrê_
dições internas qle cada !m irâz
consigo, Írlto de sua própia cÍìação
nlrnr íìêlo auioritáro, só podem ser
superadas e o esloÍo mcral ìransror
maCc aléÍì dos ri.iles .ias "boes in-
lençóes' por um prccessc auloges"
tio ário de cunho anar!u!s1ã.

Viver a autogestã. e a ação
d reiã, lenÌar vlveicrá-os, é a essên_
cia do pÍocesso edLr.:ìlvo e pÍepara-
ióÍio qLre â crganizeçec ârìarqr sÌa
píopôe. Alravés dee, com riìelos l-
beriáros, aprendc-se a ldâÍ conLseLrs
âulortadsmôs e a vlarse de cíendÈ
ces como coniár e espêÍar Savado_
res da PáÍia, l,lessas, ClreÍes Su'
premos ou Guiâs Genìas, ,grar1.les
''Pas", íigurâs mÍl.as como Õ ParliCo,
o Esiâdo, a idéia de Oeus e orÍos
que as pesscas crêem necêssárlas
para limpar as sras Íradas ê passal
la quinho nas assaduÉs.

C que a maora dcs nossos
críìcos não col|pieeniro é que mNitos
anarqu stas oü -.i rpal':ìntês n!nca
expeÍmenlam ô â nâif/c.râ do pro-
cesso aülogesÌionáfo, i\áo basia Ítn-
daÍ unr gÍupo de propalanda ou s mi
laí, há de se dÊsccbr, .: '.,is afini-
dades dcs ndridlos aìla irulo
além do interêsse aomrm por déas
lberlárâs - ê, sabenr!-se aÍin.r o
que as pesscâs qlrcreÍi em comL,m!
pôr máos à obra sem dspersâf-se.
Deve-se aprender aor Ì mas tâLnbén
a exprm r as suas própias idéas, não
se irìtimldaÍìdo poí alguém lalar de
ïornìa mais bea; ná de se büscar a
slnlese consensla e não a ÍorÇa de
maoria. Apíender'se a discul r For ho-
Ías a Íio urn tema imporÌanle.aas sa-
ber dlstingullo das queslúnculas de
um ortodoxisr.o âìrelesado, típico b-
zantinismo aue pode exlìnçuir o lra'
balho colel vo. Há cìe sê crìar "caos"
leófcos em nossa ind vÌd,ralCade,
bem sensíves, para gilar a quaquer
imposição eulorlára que se ìentê Ía-
zert superando também cs precon-
ceiios quanio às opÌnões alheias. E
preclso conseguir diiìgnoslcar os
desvios de câráler e os vÍ.ios de
conduta que empeÍrâm a tÍansmi:sáo
e a soclalizaçáo do saber e dâs decÈ
sóes. O desenvolvinìento da amlzade
e da confiança deve ser nìals proÍun-
do do que e simples cêmâradagem,
para eniender as cítìcas dos den,ais
e larnbém pâÍâ lazêlas scm chra de

a€Énoa oi. ce erá]!ê EaJ;e ê 3eí
exigí ou esperai autocrftcas e alos
de conìíição. Há de se ÍeconheceÍ e
harmon zar a ex slènc a de êuvidades
exlêmas (câÍrpanhas, panÍleÌos, elc.)
e inlernas fas quaìs o coeuvo busqLle
Tepensar o seu cotidano, suas con-
lÍad;çóes e pÍoleios Íuluros, desen"
volvendo a aulonor.la ê a cooperaçáo
eín doses cedas. Há de se suplaniar
os pêrfodos de inérciâ geíados pelo
ritfio proposllalríente suíocanie a que
a sociedade nos obrìga, mântendo
dlscussóes e vÍncu os. Há de se des-
cobrr lorrÌìas que iornem as aiivida-
des financeramente irìdependenles
garanindo os recuÍsos do grupo, sem
ajLrda exteÌna, resiaurando a política
como aLgo acessívei ao coildiano de
lodo ciciadáo e náo excusivo oo oolfti-
co prcÍissonâ|, que v ve às clsiâs de
caÍgc púbico, vêÍba de padido ou
perlencê à classe dominanÌe, náo
precisando lrâbâlhar para vlver. Por
Íinì, respeÌando'se aindâ âs peculiaíi-
dadês indivdüais, deve-se saber,
Ìambém, a hoía de sepaÍar-se, q!ân-
do se corìstaia que as limitações de
cada um lomam o gÍlpo lmprodutivo
êfiì tôdos os aspe.los.

Organrzâr unì grupo de afìn"
.iades Íaz enr si um processo de
anrad Lrrec r.enÌo pessoa, de tesi€
das idéias e avaÌaçáo das práticas
e Ìrocas de sabe.. Esla aprendiza-
gem, cansailva ê êstâfante a prfcÍpio,
é a ún cã que rìáo delega responsabi
Lc;des nd vidua s a'lepresentantes
reitos" olr Partdos de "Vanguarda".
Revoi!conâr o colldiano e coÌid an zar
a relolução aÍavés de eslÍuluÍas e
açóes que kalam ern seu própíio flrn-
c onamenio o qerme da Íutura soce'
dade, ou seja, o "veho" método de-
Íencìdo peos anârqlrstas, é tola-
nìerìie ,naplcá\re aos üocessos de
ouaqrer parado oLr gír]po 9uê prelen-
de conslÍuir o "CoÍìunisrÌìo" - aquekl
dos " nìereses comuns" busca
neos e lormas aLrlortários corÌìo sê
com estes conseguissenr acânçaí
íins berìáros...

En1Íì, só q!ândo urÍa parcê-
Ìa signiÍlcauva dâ popr açáo aprender
a AGIÊ, cor'ì autodrsciplna e liberdade
de opção, é que se estârá em condi.
Ções de realizar a Revoução Socral.
Apesar d€ paíecer mais lonqo, eslê é
o ún co meo seguro, sem o ísco dos
desvos qle já maÌaram poÍ denlro
lalìtas revoi!ções. Uma vez nicado,
só pode ser relardado pêa € iminação
lísica dê sê!s dêíensoÍês - o pÍópio
povo - rì!m3 escala quallÍlcada como
genocíclo, la corno os ÍÌìassacres e o
èxodo da Ëspanha libertáia durarìle a
ascensão dôÍrânqLr srno.

Só a açáo direÌa Íeatima no
indvíduo ã sua dìgndade e apenas a
èuiúlestão despena a verdadeÌa
consaiênciê popular posiilva -Â Libedá-
ria, que podêm ser mornentaneamente
caladas mâs larnais eliminadas peia
lorça das classes dom nanies.

HenÍiquê Zscchi
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EIERCT?OS, BRAS|S, CHllfAS. ..

"O exéÍcito é o câlcet dr ci-
vilizrçio, hí muito dovorir
sêa cxtirpado. Mas o bom letr-
Bo dos hoúêÍs é riEtem.tica-
lnedte cor.oepido. E os cul-
pados sáo: escola, irtrpÌensa,
mundo dos nêgócios, mütrdo
político."

AlbeÍt EiDstcir

"Nossas tlopas valem por
uma gânde muralha de aço. Esta
dum prova mostlou que o exército
esú bem pÍ€pamdo" decla$u
Deng Xiaoping, o homem mais
poderoso da ChiÍra, enquanto
condecoúvâ os ofrciais que co-
Inandaraln o vitorioso atâque à
Pmça da Paz Celestial. O tenível
inimigo do governo chinês, a po-
pulação civil desarmada 9 pacífi-
ca, foi devidamenle assâssinado
pelo Exército de LibeÍação do
Povo, o orgllho de Deng. "Uma
pequena minoÍia instalou o caos
com o objelivo de derrubar o PaÌ-
tido, liquidar o sistema socialista
e subvefid a República Popular
da China para estabelecer uÍìa re-
pública burguesa", observou o
homem que trouxe de volta a pÍo-
priedade privada ao seu país e
realtou uma abeÍtuÌa econômica
de cuúo câpitaìista, tendo o cú-
dado de náo tocar nos privilégios
da oÌigarquia büÌocráticâ que está
no poder, coÍrupta e iÍìcapâz.

iL^cÃ€t.a rrlcúAüoa Õ |

lstc,]ut aDa DA ?ALA/NÀ )vLt6€RDA0Ê't -/

-1t--í/l

O "mundo ocidentâI"
âdotou as refonnas de DeDg. Os
"liberais" e as gmndes empresas
muÌtinâcionais Íráo se cansamm de
elogúlo, diantr da perspecdva de
uma gigantesca fonte de mão-de-
obm e um mercado consumidor de
I bilháo e 100 miÌhões de pessoas

a serem ÌiteÍalmente exploradâs,
Não foi ao acaso que Deng Xiao-
ping foi eleito em 1978 e 1985 o
"homem do aDo", pela revista
Time. Do esqavismo estatal do
faÌso socialismo ao escÍavismo
capitalista: esta é a trajetória que
Deng oferece ao seu povo.

6. uT0PlA

t9t9 0u t964q.

"O povo e o exército de-
vem m?üchal lado a lado" insis-
tem os homens qüe tomara]m o
poder na China após a revoluçáo
d€ Mao Tsé-tung. Mas os estu-
danúes chineses apoiados pela po-
pülação, Íesolverâm pdar de nraa-

char. Resolveram decidir sobre
seus destinos. A PÃz ameaça o
Poder. O exército deve justificar
sua existência: a violência. Na
madrugâda do dìa 4 de juúo, as

FoÌças AúIadas Chinesas mosha-
ram a essência de todas as insti-
túções militaÌes do pÌâneta: tlo-
pas e tanqües invadüam a praça,
nwrìa opeÍação de glÌella contra o
rnoviÍnento pacílìco dos esfiìdaÍ-
tes, reâlizando uma matança de
civis desarmados que rÌâo tiúam
a míniÌna possibilidade de reaçáo.

A violência ensinada nos
quaÍéis loi aftplaÌnente uúüzada:
pessoas metraÌhadas pelâs costas
enquanto fu8itun ou mortas a 8o1-
pes de baioneta quando queriam
dialogar com os soÌdados; tânques
esmagando crianças e veÌhos.
Muitas crianças forâm mortas a
golpes de baioneta.

GEORGE ORWELL
e ALDOUS HUXLEY

Depois do ÌÌìâssacre vie-
ram as Prisões em massa e as exe-
cuções. No dia seguinte, enqüaÍìto
a Cruz Vemelha anunciava que
haviâ cerca de 2.600 mortos (hoje
câlcula-se mais de 5.000), o go-
vemo chinês anunciava a mofte
de 300 soldados e 23 estuCantes.
Segundo Yuam Mu, um dos piÍ-
cipais assessores do Primeiro-Mi-
nisto Li Peng, "as topas marcha-
rzìm sobre o local para cumprir
seu dever, neúurna pessoa mor-
reu dumnte a ocupaçáo". PaÌa
justificar â ação do exército, o
govemo chinês prepÍrou Ìüna h-
iensa campânìa de propagandas e
"educação política", para que o
povo "ame o socialismo, o partido
comunisla e as Forças AÌrnâdâs".



Os progr8zs íâb-ü dls
açóes coDu'â-revolucionárias e
têm â intençáo de "ajudar a ju-
ventude a disúnguiÍ o bem do
úÂ1", Veiculados nos meios de
comunicaçáo, absolütamente coÍt-
Íolados peio govêmo (Rádios,
TVs e Jornais), eìes visam "esta-
belecer" os acontecinÌentos e
combntet os "ÌüÌnores que visârn
deshüir o $ocialismo". dizem as
AUTORIDADES rlo gove$o chi-
nês. Na VERDADE o que aconte-
ceu na lÌaça da Paz CeÌestial foi
o a&ìqüe de üm grupo de contIa-
rcvoiucionários ao exército. des-
huindo tanques e incendiando os
camiúõcs das tropas; matando
soldâdos inocerles que âli esta-
vall1 paÉ nìaoter a paz e PRE-
SFIRVAR o .narâvilhoso mundo
sociaìista chinês. George OrweÌÌ

ìì\.ro "1984" so-
bre isso: "um govemo totaìitfuio
qüe contrôla â informação, mani-
pula os fatos e â llistóriâ, mudâ o
passâdo e cda verdades de acordo
com seus objetivcs de escravidão
e controÌe da popuìação"-

''Um Estado totaliláiio
rerllìcnte eÍicaz seúa aqueÌe em
que o .executi{o todo-pode.oso
constitüído de chefes poÌíticos e
de um exércilo de adainisúadoíes
íou será administrâdoÌes .1o exér-
.itol), controlasse uma popülação
dÈ escravos q e náo precisassem
sef forçâdos, porqxe terialll amor
à ser','idão. Fazêlos amála é a ta-
rel:Ì atriÌ:)uída aos Ìninistérios dâ
Prolaganda, edilores de jomais e
prclessorcs", otrse a Huxley no
prefácio do ìivro "ÀdmiráveÌ
Mun,ìLì Novo".

O ADMIRÁVEL
MUNi)O BRASILEIRO

Os govemos diútoúais e
os exércitos são insepaúveis.
Aqui no BÍasil esse úpo de com-
portamento, do govemo diante da
veÍdade, e do exé.cito diânte das
ÌnanÍèstaçôes populares, pemite
que sejamos especiaÌìstas no as-
sunto, principalÌnente após o labo-
ratóÍio militar de 1964.

Fora[r os metalúgicos de
VoÌta Redonda que atacaram os
tanques e as hopas do exército,
causando suas própdas morks;
foraÍì miütânles de esquerdâ que
colocâÌam a bomba 0o colo dos
militâres no câso Riocenfto: Her-
zog suicidou-se; os professorcs
paulisÍas em greve Ìepresentam
uma grave ameaça à democmcia.

âpós os aconte.i$Dtos
de Volra Radooda, oÀde o exéf,-
cito âssassiÂou ffis trabalhadores.
o ministro da Justiça (?) , na época
Paulo BrossaÌd, entrou em câdeia
nacio.râl de televisão para denuÍl-
ciar um miÌabolânte plôÌÌo de de-
sestabilização nacional e deshui-
ção das iastituições dc|rocráticas,
organizado pelos metâlúÌgicos da
ComDarhia Sìderúgica Nâcional.
O pÍépiio piesidente Samey pÍo-
nunciou se rontra esses maus bra-
sileims que querelÌì acabar coÌn o
rnâraviÌhoso Inondo ern qüe vivc-
mos. Em nome do Exército, um
generaj chamâdo Laconìbe, âltr-
mou qüe os grevistas "dispararaÍn
aamas de fogo conlra os soÌdados;
setìdo qi,e Íáo foi ercontÍada ne-
úuna arma de fogo ern poder dos
grevistas. Pela lógica do govemo
e do exército, os très operários
moÍos a baÌa em vollâ Redonda
são 1]5 responsáveis pot suas
moÍes- Não estJiìn]ìe se eÌes qui-
serenì nos conveÍcer que fordm
três suicídios; eles já fizeram isso
com Herzog.

E o:-re!sê (pdimcroio e.ológico),
.' com exploúo de bombas reâis e

oueas coisas do gênelo militar.

Recentemenie o ministro
da Defesa e o chefe do DepaÌtâ-
mento Político do ExérciÍ,o e da
Mâriúa da Uniâo Soüética ad-
vertifim contÌa o risco de desmo-
râlização das Forças AÍnadas e
mosftalam-se pleocupados com o
"arnbiente paciÍistâ" que se passa
no país. EÌes declararam ao jornal
Krâsoâia Svesda ComaÌ das For-
çãs AÌÌnadas) que "é necessário
pôr fim âos suÍos de um pacifis-
Íno abstrato e infundado, que po,
de desãcrcditar as Forças Arrna-
das e abaÌaÌ o prestígio do serviço
miiita.". Eles afiÍrnam que o am-
biente pacilistâ age negativamente
sobre â formação dos militares,
abalando o prestígìo do exército.
Se os povos viverem em paz, os
exércitos não serão mais lrecessá-
rios. Sem exércitos, como os go-
vemos doainaÌão e escmviTrrâo
cs povos?

ABAIXO A

\Jl0rÉNciA

?0LlclA

Qüelìl andou peÌa Aveni
da PauÌista no dia da passeata dos
proíessoÍes! pôde obscrvdÍ urna
paisagem insóÌita: caÌ.os blinda
dos, tropas de choque. tropas de
eÌite e (acrcditem se quiser) úopas
e caÍos de combate na selva, num
totaÌ aproximado de mil soldados
foÍementc amados pâla enfrentar
os pedgosíssiÌÌ'Ìos professores de
Ìede públicâ estaduâÌ, que, certa-
meo1e, consistem nrÌnü aÌÌÌeâça à
sociedade democútica, ocidental
e cristã.

Mas o exército náo Dara
ai Ele também é umâ institüição
anti-ecológica. O rninistÌo do
Exércío, t eônidas Pires (também
coúecido por "General CüsteÍ"
devido às suas briÌhantes declaÌ-a-

çóes sobre os íDdios), não mede
esforços para rcalizar unÌa "guer-
ra simulada" no PantâÌ?Ì i{ato-

Na verdade, o Exército
nada ntais ó que uma INSTITUI-
çAO de palãsitâs. sustentada peÌa
comünidade c tendo por funçáo
rep.imi-Ìâ. Mas se você dirser que
o Exórcito náo produz nada, está
enganado: ele prodlz vìolêncìa,
moÍe e DESTRUIçAO. Enquanto
existiíEm exércilos. teremos fâíôs
semelhantes ao massaarc da Praça
da Paz Celestial.

' fe\to extâtdô .Ja lonat "a pitu Anqëliú '
d6âlurÒsdaFFL.H LtsP

UïÚPIA {, 7



O dever da palavra
P|ËRRE CLASÍRES iunto rom Mich.l Fouclult, l/larcâl Datl€nnê o outro!

é um ponsôalor nodemo qua ilncula podoÍ 6 lrbor, pod.r ô 6x6tcício da íah, pod€r
a rêtóÍiea.

CrÍtlco da antropologla clássicô - bãload! no êvolucionismo a no êlnoc€n'
trismo - Piêrrs ClastÍes ànaÍ;a o comporiãmento dâs socièdad6 ditâs "P.imitivas",
das sociôdades "contrâ o Estado" como êle as denomina para dêmonstrar quê lá
onde â palavra íào êstá vincutâda ao Pod€r dê um indivíduo ou d3 um grupo, Ó rm'
po33Ív6l o estabêlecimento da instituição do Estãdo Pattindo da íilosofiã da lingua-

àem desses povos "não civilizados", êle procurâ rno$rar â possibilidâdê de foÌmas
;e vida sociil onde está ausentê o vínculo Esiado'Podêr'Vìolô'ciâ quê câractêriza a

filosofia polÍtica do Ocidentê.

NLJM momênto histórìco e
culturãl ond€ tanto se ãnêlisa ô po-
der da palav.a, da conìunicâçáo, dê
mídia, ãbordâr a ação de falar como
dever é algo qu€ Ììos parece Ìnsólito
e desconsertarte. No entanto,
quando se veriÍica trat3r-sê de uma
análÌse afìropológica do universo
das soci€dades primltìvas, das so'
ciedades sem Estôdo, então dimlnui
nosso Èspaniô e cíesce nossa curio-
sidade. O,re diÍerençês tão grândes

culÌuÍ4, capa2 d€ ex-
trapoa. o podêr assegurado pelo
domínio da paìâvra para o clever
comunitárìo de íalar, eìs o qu-. nos

P:eÍe Clãstíes nos res-
ponde: "não s€ pode pênsaí lsolâ-
daÍnenÌe poder e palavra porque seu
elo nào é menos indispensável nas
sociedades prlmitivas do quê nas

formaçõês esÌatais. No êntanto uma
diferença se revela, êo mêsmo tem-
po a mais êparente e a mêisprolun-
da, na conjugâçáo de palavra e Po-
der, Se nãs sociedades de Esiado â

palavÍê é o direito do poder, nas

Se nas sociedadês
de Estâdo a palavÍa é o diÍeito

do poder, nas sociedades
sem Estado, ela é, ao

conkário, o dêver do Poder

socìêdades sem Esiado, ela é, ão
contÌário, o d€v€r do poder. As so-
cÌedades Ìndí9enas exigem do ho-
mem destinado a ser o chefe que êlê
prove seu domínio sobre as pala
vras. Fâlar é pâra ele uma obrigaçáo
Ìmperativa, a tribo quer ouví-lo ',

O rilual cotidiano do cheÍe
Íâlândo, com sua voz potênte, ao
aÍnanhecer ou ao crepúsculo, deita'
do na sua .edê ou pelto do fogo,
dirêndo coisas tíiviais, reperindo
normas tradicionais dâ iribo é uma
necessidade premerte para a ma-
nutênção da ordem nos grupos in'
dlsênas. Nêcessidade essencial'
mente política. E através desse ri-
tusl repetitivo que â ìrìbo assegura
sua autonomia, sua libêrdad€. O
chêfe apenas fata e seu discurso é
vazio porque el€ náo pode dar oÊ

dens, ele náo é obedecido. ÀPa-
rêntemenÌe as pessoâs não o êscu-
tam, conversam e executam suas
ocupações. Não há recolhiínento
nem sììêncìo. Se ele cai na sedução
de impôí alquma coisa é rênegado,
perde a funçáo a que foì designado,
deixa d€ ser o chefe. Nas Íibos
primitivas o poder não está no

"A sociedade píimìtiva sa'
be por nâtureza, que a vÌolência é a
êssência do podêí. Neste saber se
enraiza a preocupação dê rnanter
aíasiados um do outro, o poder e I
lnstituição, o coÍnando e o chefe. E

o caÍnpo mesmo da palavra que as-
seguía a demêÍcação etraÇa a linha
divìsóÍia. FoÌçêndo o chefe a íÌìan-
ie.-se somente no êlemento da pa-

lavra, ìslo é, no exÍemo oposto da
violência, a tribo se assegura de q!€
Ìodas âs coisas permanecem ern
seu lugãr, de que o eixo do podêr
recai sobre o corpo exc usivo da so'
ciedade e oue nenhum desloca-
mento de forças virá conturbar a

ordem socja. O deveí da palavra do
chefe, esse f uxo constante da pala-
vra vazia que €le devê à tÍibo, é ã

sua divida innnitã, a garaniia que
proíbe qu€ o homem da palavra se
tornê um homem do podeí'.

Flca claro que os povos
dilos "primitlvos", atÍâvés dos seus
rìtuais, exorcizam o perigo de que a
instituição do Estado se estabeleçâ
sobre êl€s. Exìstìndo Íoía do siste'
ma bináíio dos íegÌmes baseâdos
na dlvisão que separa sênhoíês-
cravo, dirigente/di.igido, €les evi-
tam qu€ o poder Íique na mão de
um indlvíduo ou dê um grupo e
portanlo evitam a suleição. E cêrto
que eles obêdecêm cegamenle aos
costümes, Íadiçôes e rituais de sêu
orupo mês êssa obediènc;a não im-
posta de cima para baìxo, não é

afeio do poder do mandatário. Ela é
ace;ta com a mesma naturalidade
com que eLes vivem todos os acon-
tecimentos do seu cotÌdiano. E as-
sim o fluxo da vidã e do dêseio la-
teia ern seüs corpos livrês, não hu-
mi{hados pelã suiêiçáo. Embora su-
persticiosos e temerosos das forças
orofundãs dê seu pisÌquismo (qe-
ralírìenre projetados na nâturêza)

I . tlToPlA



alll 00llu!õ !n!a a.!!rì! cor,!a,
Ìânt6 POrq!.;Ê 3 d;nànìlc! do gftjpO
prorfiove ã segurãnça necatéria
para equìlibrâr o "rê.ror" e o "tre-
r.ior" do ser lndigeôte e sotká.io
quêéoserhumano.

A sociedade primltiva sabe
por natureza, que a violência é

a esséncia do poder

Toda tomada de podeÌ é
tãmbém aquisição da pàlavra

Ouanta diÍererçâ em rela-
ção às nossâs sociedâdes eslâtais
onde só os s€nhor€s falâm e os
demais esião submetidos ao silên-
cio do íespeito, da veneração ou do
tèrror. Onde "palavra ê poder
mantêm Íelacionamento tâis que o
dêsejo dê um se Íêãlizã na con-
quista do outÍo... Principê, déspota
ou chefe de Esrado, o homem do
poder não ésomenteo homem que
fala mas a única fonte da palavra
leqítima, pâlavíê êmpobrecida mâs
rica em eliciência, pois êlâ chama
oídem e não deseja s€não a obe'
diêrìcia do ê)(ecutante. Poder e pa
lâvÍa se estabeleceÍn no próprio ato
do encontro. Ìoda lornada de po-
der é iaÍnbém aquisìção da palavrâ.
Esse poder destâcado dâ sociedade
sÌobal pelo íato cle quê somenÌe al-
slns nìembíos cletêm esse oodel
que, separado da sociedade, sê
exeíce sobre €la se dá em toclos os
conj'rÍtos das sociêdad€s de Esta'
do, desde os despotismo mêis ar-
caicos até os Estadcs totaliÌárìos
modernos, passando pelas socieda,
des democráticas nas quais o âpa-
relho de EsÌêdo, poÍ s€r Ìiberal náo
deixa dê seÍ o senhor longinquo da
violência legítima".

Els nos então. homens su,
i.;tados, hunìi hêdos, culpados, en-
v..gonhâdos, a ;enados, sem cíiali-
vldade, sêm âi€gria d€ viver sua po-
Ìênc:a, suas capâcidades, seu seÍ
poélico. Seres castrados. revoÌtados
- sem consciência das câusas de
s!a revolÌa qu€ desemboca iíe-
m-.dravêlmente na violència.

Viajemos para o cêntro de
uma êidela indígena. "Náo se deve
pêrglrÌar âo seu povo: quem é o
cheí€ e siÍn quêm é eni.e vocês
aquele que ìem o dever da fala?"

"Senhor dâ paÌâvra" eis o
nome que muiÌas tilbos dão ao seu

Bibliogrâfia
Para uma clara conìpreen-

são dâs posiçóes iibertáriês de
Piê(e ClasÌres em relação ao pen-
samento êntropolóoico são reco
mendados os seguintes livrosl
Arqueolosia dã ViolêncÌâ Ensaios
de Antropologia PolítÌca Edit. Bra-
siiiens€, São Paulo, 1982,243 págs.

Ìèrra Sem lúal: O Proíêtismo Íupi-
guarâÍi Hêlêne de Clastres, Ëdi-
torã Brasiliênse. São Pâulo.
A Sociêdãde Contra o Estâdo -
Edilora Francisco Alvês S.A., Rio de
Jêneiro, 1978, 152 Dágs.

Fotos de EdÌlson_MâÍÌins,
do ivfo Nossos lndios, Nossos Moítos,
EC. Codecíi, RJ,
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De UnÉo Soviética e c.ítl AMOR

TOOO PODER AO POVO, NÃO AO PARTIDO

Ná corÌântê d. peiêstÍoika ê da glasnost, su.gi.ãm novos movimentos libêrtários na União
Soviéiica. O iníorm€ qu€ apr€s€ntâmos íoiirazido por companheiros da SAC - Confederãção Anar'
co€indicalista da Süécia - que estivorãm, por três vezes. em Moscou durãnte 1989.

Nas revoltas águãs da glasnoat e da peresrroika, comêçârâm a ressurgir gÍupos e têndênciâs
libertáÌias, quê êstâvam silêncisdâs pela Í€pra$áo estalinista.

Como cogumeÍG àpós â chuva, apãrentementê sêm aviso prévio, reaparecem os grupos quÈ
.êtomam o pêrisâmento de Bakunin, proclamando que "a libêrdâdê sem o socìôlismo é o privilégio, a
irìiustiça; ê quê o socialilmo sêrn a liberdôde é a oscravidão e a brutalidadê ".

Bakuftin, KÍoporkin ê Tolstoy são âs relerôncias ê lontes de ínspirâçãô no pâís em que nas-
c€ram e onde sonharanì .rm munclo dê justiça ê liberdade.

OBCH INA

Obchina, que sisnifica Co-
munidadê, é o nome de uÍn srupo
anarquista que congregê, em Ìúos-
cou, píoÍêssores e êstudaniês. Fun-
dado em rnaìo de 1987 e êpós vá-
ílos anos de atuação clandestina, a
partir da peÍestroika pâssou a atuar
mais ou menos publicamenle. Ob-
china edita urn periódico com o
mesmo nome, no quaLsão publica-
das análises dâ situação atual, ìn-
Íormaçôes sobre greves, maniÍ€sta-
ções, âconlecimentos, se abstendo,
por questõês táricas. cle criticar di'
retamentê o pã11ìdo (.-.)

ldeologlcêmente, se baseia
nascon.epcóes d€ Bakun:n € Kropo
lkÌn, reivindica â libeÍação totâl do
sêr humâno, suslentândo qLre lsso
só seÍâ possíve com o socialismo
{...) AíiríÌìa o idêâ de uÍnã federâção
de sociêdâdes aulónomas. CombaÌ€
o centralisnìo, as estrutuías hieíár-
quicas e âutoritáriês e está, por
píincipìo, contra a violêncla.

A mâioria dôs membros do
Obchina integra simuitaneamênte o
Konsomol (organização olicial da
juventude comunista), poí ser â
única organização juvenil permìtìda
e por estâí ãli nucleada a juvêntude,
sobre a qual é necessário agir.

Obchinâ Ìnteqra a denomi-
nada Frâção Democrática denÍo do
Konsomol, que rêúne grupos e pes
soas que pretendem mudâí as €s'
trutuíãs cenìralÌstas e lnÌroduzir um
sisìêma Íederativo. A Fração Demo
cráticâ possui de 200 a 300 mem-
bros em 

'\4oscou 
e é combatida

abêrtamente pela direçáo do Kon
somol, ainda que não reprlmida,
pois a perêstroìka signlfica um ceftê

Além da Obchina existem
oulros grupos de estudantes com os
quais ìíavãmos contato, como a

"Aliançà" e "Jovens Comunei.os",
cujas denominaçóes estão hislorica
mêntê inspirados por Bakunin.

Há também, uma Fêdêra-
ção de Socialistas lndepêndentes na
qual participam grupos de lodâ a
União Soviéiicâ. Em 22 de janeiro
de 1989 íoi criada a Coníederação
Anarco-sìndicâlista (em russo,

KAC), com a particlpação de s0 de'
legados de gÍ!pos de Kiev, Krr<ov,
lúoscou, Lenlnsrêdo, SibéÌlê e oLr

K.A.C.
ConÍederação Ana.co-sindicalista

Como primelrâ âtividâde
foi des€nvolvida uma campanha de
agitação relacionada con1 o cenÌé-
sìmo anlveísário do nasclmenÌo de
Nestor Makhnó e o 175! aniversário
do fâsclmento de MinLLel Bâkunin.
Brevemente será lânçado a revìsÌa
"Golos Ìruda" (A Voz do Trabalho).

A le de maio de 1989 a
K.A.C. realizou seu primeiro con
gresso, Íeunindo 100 d€legados de
15 cidades, da União Sovlética,
contando com ê participação de
deleqados da SAC, que é a ConÍe-
deíâção anarco slndlcâlista sueca.

O Conoresso íoi âbêno por
AlexeÌ, um joveÍn de 25 anos, com
as s€guintes palavras: /'Est€ é um
êconÌecinìento histórico. Pela prl
meirã vez, nos últimos sessenta
anos lnteniarenìos crìar umâ orga-
nlzação anarco'sindicâlistâ em unì
país corn forte tradição histórica li'
bertária, com nomes lais como Bâ-
kunin, Kropotkin, Tolstoy... O À,4o-
vimenlo ânarco-sÌndicalista era
ío{ê no início dâ Revolução e
atua mente não é assim. Porám, o
movimênto se deslez pela r€pres-
são e não por sua própriâ debilida-
de. Agora Ìniciêmos novêmerte."

í
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a 3E9- i io 3.o!€ío r-
oir,Jto ce s éi;:. .ro. :5.ios a:
coâìpêniÈir.s v;iTa: Õã repressáo
duranie os úhi.,ìos sãssênra anos,

1..ìo congresso Ío.âm ro,
nadâs várias reso uçôes: uíì pro
Ìes1o conira o uso de gas€s, pela
polí.iã para dissolv€r maniÍesracão
em Tblisi, Georgia; o envio de üm
telegrama a Gorbachev protestando
contra a pÍisáo de uín compa-
nheìío de Novocherkassk; prooosrj
uma deciâração conjunta de todos
os gíroos 'náo oíiciais" contrâ ã
utilÌzaçáo da violència como meio

Algumâs resoluções de
princípios foram toÍÌìadas. Ficou
decidido que o lema principal da
Confederação sêíá: "todo o poder
âo povo. não ao pârtido", reto-
mando a lema dos marinheiíos de
Kronstãdt em 1921, quando se re-
belãrâm côntrâ a dilâdúrâ.1ô Pârti-
do. Foi delinêado urn modelo de
sociedade bâseãdo em conseihos
opêrários, simllar aos q!e se in-
tentou levâr a cabo €m 1917, ãnt€s
que os sovietes fossem esvaziados
de conteúdo poÍ Lenin e o Panido.
O delesado de Lenlnsrado lque
significaÌivamente, eÍÌr cada ÌnÌer,
venção, utilìzou o nome de PeÍo
grado) estâbeieceu: "Não querê-
mos democrâcia, queremos â ânaF
qüiê". Fosì€riorment€ Ío rêa lza.ìo
um debate sobr€ o conÌeúdo do so
cialsmo lÌberráno, no quê ficarêm
deÍinidas as aspiraçôes dos pro-
gressistas nesÌes terrnos: "Os parti-
dos só deseiam o poder parã si,
somos contra os Partidos e a favor
de todas as formâs de organização
reâlmente populares".

No progrâma mínlmo íoi
rnencionada a luta poí uma socie,
dade federa ista, baseadâ êm uni,
dades autoqest onárias, na proprie-
dade coleliva da Ì€rra e das fábrlcas
e também na máxima descentra
zãçáo dâ ecofoÍnia.

FìnaÌínenie, passaram a
discutlr o sÍmbolo da federaçáo. Até
o P.esente íoi utilizado uma bãn,
deira negrã con'ì uma esÍeia ver,
melha. A discussão dos simboos
Ìomou muito iempo, mostÍândo
que èra de Ímportància para todos.

"O negro é ê cor da ésua,
o princípio de todas as coisas".
"Negro é a cor do amanhecer".

"A eskeÌa verme ha sim-
boliza Ìambém o estalinisíno, esÌa
tìnta de san9ue". Face às dÌvergên-
cìas, alguns delegados propóem a
cor verdê, pênsando no movirnento
ecológico. FinâlmenÌe decidem
aúótar a bandeira ve.m€lha ê negra
coftda em diagoõã1, ã bandeirâ
histórica típÌca do anarco sindicâ-

Paradoxalmênte. a reunlãô
Íoi realìzada num pequeno locê1
que penencê a alguma das orgãnÌ,
zaçÕes do aparêlho comunisia. Nas

a..e{iês né ir:sÈs .. -ai.: Gcr-
oêch:! sô.rê os .rogres.sos .â 'r.
voiLrçao'€ o onêr íixo de Lèn;n
"Preside a reunlão no rne hor €s-
tilo oMeiiano dc grand€ irmão.

Os de egãdos sabem que
são cont.olados em maior o! me-
nor grau pe a KGB, e ainda que es-
sô reunião não 3eja púbica, tam-
bém não é ciaÌìdestÌna, porém é
tolerada. A orsafÌzação não tem
permissão oficìal pâra funcìonar.

Todos os delegados, depois
dã apresentaçào, re âtarn a situação
nos ocais onde habitarn. Vâi-sefor-
rnândo unì mâpê da resistènca ia
União Soviéucâ: manÌfesÌaçóes, d€
bates dentro e íora das orgânizaçóes
oficials, solidariedade com pessoas e
compânhei.os d spensados dos
empíegos ou desaiojados.i-- suâs
câsas, €dição de uequenos iornêis
clandestÌnos, c.nìpênhas com lisras
assinadas p... n!rrâr a e!is aÇàoi
trabalho em gr!pos ecoló9ic.. pelê
denúnciê d. destrrção rlo meic

-- 2€,,igêoo o€ (.r(ov te-
lôtou que o Fêrtido Comunistê local
havia €sc.ito em seu perìódicoqueo
anarco-sindicalismo era a nìêìo r
arneaçê contra o partido. unìa boa
propaganda para nós, concluÌu.

Enêerramento do Congrosso

O congresso cheoa ao seu
lérminô, os delegados se separam
com renovadas ênergias. Decídem
enviêr uma carta dê reconheci-
mênÌo à ccníêderação Anãrco-s;n-
dicaLlsia da Suécia (SAC), os únicos
de egados do exlerior, com o se-

"Vemos com êsperBnças a
vÌnculação com nossos compa-
nheiros da Suécia. Esperamcs que
nosso movimento comum cresça,
em todo o mundo, como umâ ár
vare írondosa. Não esqueceremos
que a SAC íoì a primeirâ organìzâ"
ção a solidali2ar-se

90r, de Dnepropelrovskl
conÌoú seu ifrenÍo de forrnür !n
sindicato nos inícios de 8!. B€unl-
íâm 80 pessoãs em poucas horas,
antes qu€ a po icla os d sso vesse.
lgor foi internado nur hostiÌêl DSi-
quÌátrico. RecentemenÌe íol rea iza
do novo intento ê íoraín novaÌnente
rêprÌmÌdos. O Parlldo Comunista
disse que ainda e a mLllo cêdo para
ta objeÌ;vo. Tambóm relatou o !n,
tento de iÍnprimlÍ um iornal que re-
suhou nê perda de Êmirrelo para
todos os Ìrabaìh!dores 4a Ìlpogra'
íia e a deporiação par: algLns.

Alexeì, de Tlrkessk, re aÌo!
que êlrâvés dã transmissão em rus-
so dê BBC teve notícias sobre o Ob-
chìnâ. Éntâo perc€beu quê outras
pessoâs tinham idéias idènticas as
suas: - E âsorâ êstau nèste con-
gressoì E e havla Íeito greve pro
testando conÌra as con'ilcóês de
perlculosidadê enì seu trabêlho, Ía-
zão pe a qualfoldenìi1;do.

primeiros que transpuseram a cor,
tina de feÍro. Deixêmos nosso de-
sejo cresceÍ pêla desmilirarizaçáo
do mLrndo e peã rutoge6rão da
í asse Ìraba hadorè'.

de Com!nÌdad

Em Moscou exisre um
centro de todos os grupos ,,não ofi,
ciêis". Ali se pode obter inÍorma-
çóês. O ênCereçc é:

IcRUNOV Viachestav V.
nÍormalive,reseârch

1 st. Dubvoryskysr 1

USSR,109044- Moscow

Atenção: a correspondéncia ócon.
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hlltóda do movlírunb
ooêráíio 6 do anarceslndicallsmo no
tiÌâsil €stá íazoavelmênló descÌlto €

estudado aìé o ano de 1920. lnúmêías
obÉs históÌicas e de análise eslruìu_
ral esrnìuçaram ceriekamente esse
perÍodo. De 20 em dianle as lacunas,
nmKsaÉs ê dêfrcièncias de inleípÍetâ-

çóês avultam de foÍma notável. A
Clêvêlàndia ê a inlensa Íêoíessàoquê
soÍeu o movìmento anâÍco'sindica'
lisla lem merecido pequenas retelân'
cias e na úâioria das vez€s tolal de
satenção. Há poí part€ dos pesquisâ'
dores de loímâQão maÍxista.lm cerlo
"oudof de Íatar este lema muito es-
pinhoso, pois na éPoca o Paítido Co'
;unisra. aÍavés de seus mililantes,
se livíara do "aÍocho'e tÌveÍa até

uma râzoável liberdade, publicando '7q

Classe Opeúiâ (1925) no Rio de
Janeiro. e náo consta nenhum nome

dos paítrdários do bolchevismo que

tenha do para a Clevelándia. Tudo is-
sô suoóê um acordo coÍÌì os partìdá-

rios db BemaÍdes, pois o objetìvo era
Íealmente liquidar com o movimento
op€ráio anaÍquìsla.

l{jsE alvEs Do NÁSCÌúENTO,
&rnb lib{aio, .ôlr.hoÉiid

d"Á PI.bà , Iil.cido rc orrPo.Ì

como íol iniciada â repressâo

lJma insurreiçáo comandada
por rnillãres conka AÍthur Bernardes,

em 1924, que contãva laÍnbém com
àpoo de polírrcos, fo Píetexio Para
rníclô da úolenÌê íeoressão quêalinqiu
o movimenlo anarqirisla da época com
o propósno bem definido de Íechar de-
finilivamente os sindicalos livtes, eli'
minaí os militanlês mais ativos, expul-
sando-os em massa do teíitório bíasi'
leiÍo e confinando-os em ilhas-presÊ
dios e campos de concentÍaçáo.

FÍacassada â rebeliáo, cet-
lenas de píisioneiros íoram meìidos
nos poíões rnleclos dos navios Co-
rndndànle vâscancelos, campas,
Cuiabá e Èob as mais igíóbeis cir-
cunstâncias transpoíkdos como gado
paÍâ o exiÍemo noíte do país. As vÍìl-
mas nêm sabiam de seu destino ecom
o lerroÍ estampado nos olhos, a maio-
ria acrêdltava que seÍìam Íuzilados em
allo maí. Os nãvios seguiam rcta até
Belém e daÍ aìé afoz do Íjo Oiapoquê,
onde todos eram Íansíeridos Para
uma "qaola" e posleÍiormenle para
uma cânoâ que alingE a Colônia Agí_
coìa da Clevelândia, nome pêlo qual

eÍa conhecido o Gulagl, nos limites

com a GuÌanâ Francesa.

Ogufagb

Pr,ikioDr!:c, r-lÈ jiP'I ARIÔ

UNiIA IúANOBRA

fl obra dos companheiros qur

Íurpada pelos modernss pc!
OS 'TRABALHADORES DEVEM R[:PEI-Ì-IR I

Oyapoclr

ÂNNO XI

A .egt- êra Cdfa pebs
anarquistas srD â lãra ÍÌËltÈ" Pá-
ina da Íìalâi4 dÍb o cebí sÉcaÍlÌe
ani{ìuilâva títa e }ü* óe vÌvea.
Reqiib pedsÈ e eÍdãcd4 na
quel o hdÍsn q.E á ãl€se seíiì
Èaodo iÍêtÌaì€@, A s€zão lo-
da; as târd6, €€ÍËintÍãÈ bzia cs
coÍpos escatirsn e iàt âlã, êrì_

Íoscar-s€ eín cüÍ# e ib. se-
carìdo l*iE e lE- os pés e o YeÍF
Íe incïEìã4 a Pe- bìre ãiìãebda
e aFgâriìh*. -lê c slüÍìas
de íüÍE e -ãtE * hs*YÉÍn e,n
qu€ín tË a .ffi Íb seÍ jG
gd íE6sâ í€qfu- 

^ 
AãÉ Franc€"

sa, ffi dee!#. bget em
q.Ê 6 tüÍc kãE úavâm
bdo6 os rriesÊ*its, a lÉLa Guiâ-
ÍÉ eía cüÌsrË LÍr p€raÊo em
ídaçààCltÉt'aiG#É).

t
I



)rasileiro
NUM.247

erfaí1Í4, ',aac e 69!oÌado, recos.
tÀato efi üm bco c9 á^ ore, a iergeír
de un rcgato, pdo co,mpanlìeiro de
Ìniortúnio Nasclmenìo. Foi !racatj..,a-
Íìenle se recup€Íando e inieniou nova
fuga, dessa vez com pleno êxito. iên-
do alingido BeléÍn. Domingos Pâssos,
carpjnteiro, exkaoÍdinário mitante,
pela sua cullurâ, atuação e por seu
caráter, lambér. conseguiu se evadir
atingindo a cidade dê Sâinl C€orgês,
na Guiâna Frâncesa e depois o BÍasil.
Outros como Pedro Câíneiro, Domin-
gos Braz, l\ranoel FerreiÍâ Gomes
(pedreiÍo), Ìomaz DeÍlilz Borche, Bio-
phÌlo PanclasÌa, Pedro O. Ivloia, Antè
nio Sâlgado, Aniônio Roux, José Ba-
llsia de Aíaújo {pedreiro), Pedro Au'
guslo Àlota (Ípógraio) etc., consegui-

A VËRGONI.]OSA

ae se saeriÍicaram na lucfa de-
Ëlri4ueiros pseudo-operarioF

r siiíìGar-vãiror+s DE uLTrMÀ uorìA

O Ì]O}áiNIO DÁ TYRANNIA IlM
CLEVE]LANDIA

NiÚlâu ìri radìs. j,i àirermo. kv. dè aìJrú r.!xs!
D.dnìB!s Ì1.âu fcr p.slo â t"..., n,,. ,", ,",',".'*
il' cc'rrn ô ..bôIctc. r.ntó dé ur opÒ'â'iol

Odisséia dos o!êrários
anarquistas nâ Clevelândie

Nesse campo de extermÍnío,
nêsse Gulag bÍasileho, Iìcarâm paía
sempre s€pultados os seguinies op€'
râÍios: Pedro Auguslo Moia. ex-reda-
loí de 'i4 P/ê,bê", Jósé tvlaia Fernan-
des Varela, gíáÍco, Nino Mâíins, grá-
lico, Nicolau Parada, garçon, José Al-
ves do Nâsclmenlo, garçon.

Outrcs enÍrêniando inenaÊ
ráveis soÍrimentos consequiram se
evadir, corno Pedro AJves Caín€iío,
piôtor de paredes, Antônio Alves
Costa, pedrciÍo, de apelido "Câdoca'
que eíetuou váÍÌas leniaiivas de eva-
são, uma das quais se er.brenhando
pela selva, em blscada ibeÍdade, íe-
gÍessando âpós se,ïìanas de Írge pa-
ra náo rÍìor.er de to.ne e por acaso

PÉDRo cÀRNrrRo, ;nibor.
brhrio rú. coq*Fiu rusi! d.



G sacrifiaio de nos5os companheiros eri$e
fr lucÍa scm Íre$uas conlra o capitalisrno
tlomenagem a Domiúgos Passos

Damingas Passos en um

moco caÍoLntêÍo, dono dê cullLrrâ n'
vú6ar e óÍadoÍ ècãchâpanle e envoL'

ven'te, Acudiam a centenas as pes'

soas oara ouvir a paLavÍa ÍáclL e eLo'

oüentè desse mestço qlre honrava o
dÍasr e ooJ à sbÍ o oíqulho do cruza-

rnento ca ,aça branca com o Indio,

dâs ouais Cescendla Pols befiì, esse

.noco lodo bondã.le e culè eítrdlçáo a

n nquènì dêv r poÍ que erè Lrrn e^lrêotr
.rináro auloddal;, que ParlcPàva
iambém. da merlÌória campanha a Ía-

lor de Sâcco e Vanzenr, depolsde vá'

râs lezes aíastado paía a suj€irtcos
clrbic\rLos da Ruà dos Gu' rÊs r;ào
Pèúlo), á .nândo do rlÊ : ro Hlbr'; m

Nô|Íe Ío enLe ddo ' fà',lrlìa do

Cãíìbucr', u.'r dos - \Í'eres mrs léiÍr

.os e espanio:o. d! Lr!! se l€Íì rne_

móna no 8;' . Ercêdã< elelíí'a_
.lâs ooÍ ond€ s: Í.ì:la sLrbìr ê descer

ôs rÍesLs I ÌrÍn de torLuÍá-1os.. Pe-

creno: rrtulos1:h.nrrdo' coìr€s
.iF I sr nì o€ coilrimento Poí 50 cnì

Co larqura, to.los pnÌaclos 
'le 

pclr€'
sem abeíiürâs paÍa resplraçao ê co'n
.anos de á.!a ilrados, Para molìeÌ,

de vez enr quando, os nJelzes al s''
.LrLtados. Celas cor.p elarnenles es-

"rr".. "on"t,uiou" 
com intenção dê

nraiâÍ'ou enìoquecer o preso pelo si
len. o Ê 3 s.lcliJ. Pols lo nu.n; des-

lâs celàs qLie Dom nços Passos es_

lele recuso por mals de tÌès rneses'

oüancìo daiÍoì r€movido paÍa ser an'

râ.1ô na Clevelând a esÌava cotn o

coípo coberlo de clìagãs e todas em

liapo.

EÍìÍetanto, após 18 meses

.je recLrsáo consellrlu se evadÌ e
vôtlãj oa a cl€nuncra LodÔ o oeÍíodo

bátuarò oue lor : éPoLa d€ B-'Ínardes

e rêÌornar a lta s ìdlcal, agora já no

Rio de Janêiro e enÍreniar ráo nìa s a
ôoí.ia de Bernardes mas si'n os
rq uooq de chooue do ParliCo Com!_
.isLa. aue lentèvam lmp'iir à atuacao

dos À;aíco-srndLcalÌste5 .ì àvéí de

forca e vro èncâ Mas isto sêrâ relala_

do;Íì oulra oPofiunidade
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ll ecc
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ller .rire ou .
esl.vó DoÌnrnaos pas5as Ìri.'.fle -
bÍrz. qudfdô Iu 'r! ! nnd rrLini- E _

dL'.-ô1. ,llr dLds 5rllrrnJo o! rJ 'r. : '
Íl âhi em drônle,

nôs cndeìas âlé .h.qdr á rle P.':i'
num ni,!Ìo, .ons.quN eÌÌe hi!rÌ e' :r :: :
D.trlô. vrleu ahi occúLlo .ìqum .-
Ír,Ío o oÍrndcrdm rLrniirneolc or

r .r..n, hdld.ld.s lodni o! : _:! -.
corDus ìÍìtctÌôdo Prei dLcotr ! n D' :
rÌenr. no i,!u ouc Pdsso3 Ì: ìr:!ò i': _'

Â,is iôllôs d. l. rln 'lc ' 
_ '

paülÌsla {rue ou ôb Ìdlnrlnnì I 
' " :

s Põülô. o! ôDodttcirLúln fo \d''rl
sntrcnìos {u. l-erl. i{ L c'r " i'

lld|ô aD.sôr Íle b'.siic ú f.n l I i
-.iìr\ô d- l)onrfoos Ì)3tsos náo i :

ConìDanhciiosl Lrse ncìo 'r"d.\,rh,ì .l\ ,]i.dnr7.Ìcôr: Ìira\ er:êi:
CosocÍn-nos esbÒleicrònÈros nrji I

rlrqú 5e fno rer!ìrmÒ: ìertn"
l,,,iiio dÒ\ !:ilìores l:ninÒ 5trd rd'c

( ,Ìr,r.nlr.tros e\fr nos ò .fi
c nr AlldF I Èsl,r SeIrd Ln1r"'i"i l

T.Ìrìúos enióo bctr' m..e.rdài, r clrrc'r"::

;--,-- ;is@ r.::"'L-: l- - g;; ..

ffi ,;;;m;*-"--.ï"*****L.-^-:.=*-_'ì
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Geograf;a e Anarquismo

ELJSEE RECÍ,IJ.C 
'] 

830

- 1905) militânte âìl3rqüista e
geógrafo, jau:rais separou a açáo
políticâ da àção científica. CoIl-
trariando o pensameiìto geográJi-
co dominâìíe. Reclus preocïFo{r-
se em deiRonstar a conúbuição
que a geografia f,cdeÌia dar à so-
ìução dos prcL,iemas sociais e ex-
plicâr â oÍigem desses probìemas.

Podemos sâlientâr. como
caÉcterístìca básica de seu pen-
!ânento, a atureza dâ geografia
iìgada a tíês conceitos;

19 - divisão da sociedade

29 1utâ de classes com!--

provocêdoia de gucnas civis e dr:
lutas eiÌÍre os povos;

3e-a afirmaqâo de que
nenbuma evohìçáo positiva pode
sc reâlizzìr seor esforços ind;vi-
duais, sem o apeÌ{eiçoaaento do
homem como pessoa. E aindn. o
comprometiDÌento poiítico da
ciência geogúfica.

Urnâ outra câracteÍística
de Reclus é a manutenção da u!)i
dâde da geografia. JanÌaìs aceiaou
a duaiidadc corrcnte Geogrâfia
Física e Ceogrúá HumâlÌa. PaIâ
cle. a geogafi? eÍa uúa só, posfo
que a nâturcza c o HoÌnenì tor-
mâm um conjunlo harmônico i:le

inteÍeÌaçóes.

Ele não chegou a cônhecèr
as "delícias" do so6ialismo
real, pois morreu em 1905

Como só se toÍnou pro-
fessor universitário no Êral da vi-
da úuncâ se preocupoü eÍì dar à
sua produção ün icafiaÌ statrÌs
científico. ni.o se preÍdendo ao
Ìimite do coúecimento geogÌáli-
co - a geogÍaficidade, que impe-
dia os esludos gcográf1cos se ex-
paÌìdíem âlém da relação hoÌ!1em
/meio. exìminda-se da análise dos
problernas mais candentes da ho-
Ìnanidade, que ficaÌiâm paÍa os
historiadores e pam os sociólogos.
Reclus coüse orì para a geogÍafiâ
sua função política e sua pos!ürâ
libertária o quc lhc peÌ'mitiu lazer

uma geograÍia crítica das estraté-
giÂs econômicas e políticâs das
clÂsses dominantes atrâvés da
análise dos protlemas uÍbanos
e industriais. do desenvolviÍÌento
do impcrialisrno e dos problenas
a nível de orgaÍìização do Estado.
EmboÉ nuÍca úvesse usado o
tenno geopolític4 pode-se aft-
rìrâÌ que eie fez uma geopolíticâ -
opostã a de RâtzeÌ, MâckindeÍ,
Kjellen. etc., de vez que reaÌi-
zou a anílise geográfica da domi-
ftção políiica c da necessidade dê
libertação, Coìn os estudos a res-
peiio do problema coÌoniaÌ, sa-
ÌientorÌ c seniido da colonização
feitâ náo parâ civiÌizaÌ ou cristiâ-
nizâÌ os povos (conìo se dizia en-
lãô) mas para exploraÌ os Povos e
os lerritórios colonizados.

I!ênlìuma evoluaão posiiiva
pode se realizar rèm êsíorços

individuais, sem o
aperf eiçoamênio do homem

como pessoa

Tanto por sua Produção
cientíãca como por suâ âtuâção
Éolilicâ Rê!Ìus têve àmplâ divul-
gação durante sua vida. No en-
t"1nto, essa influência decresceu
nâ segrnda delada do século XX.
íl esq,reci!ìento de Recìus resuitâ
de üna corjünçáo de interesse do
Íìeio universiiã-rio tiancês e dos
historiadores, Es{es em seu ataque
contra Â gcogrâfia social, tiveraÍÌ
co!Ìc mêquir1ólico âÍicülador a

pessoa de Lucien Febvre, que
âconseihava lÌÌm€mente os geG
gmfos a fxzerem uma geografta
"modesl3" e abandonaÌem aos
historiâdores a análise p,rlítica.
Nc ÍÌeio univeeiìtáÍio, novas for-
müirções teóricâs aprcse tadas
por VidaÌ de ia Blarìche pÍocüa-
vam enfocar n região como objeto
de Èstudos e pesquisas, desviando
a âteìçáo do gógmfo dos prc-
blemas políticos, urbaros, e do
pÍocesso de ìndustÍiâlizaçâo, daÍ-
do inrpoÌtâncã maior aos pmble-
mas rumrs- € à aníise dos Bêneros
de vidn. E sab;d,r que 1a Blanche
estava prafunclamente ligado à
política estatal francesa. Daí o
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t!s& i$ElluÊ p€Ìo el|Udo dol
gÉúeÍos dr vid8 en un pú quc

reslizâva unÂ poulcâ iEperisÍs-
tÂ. Daí !âmbérn que se igDoÍasse o
ìrroblemÂ smia.l e a divisão em
it^r".. É ta"it comp.eenaler que

eÌe iì\'esse !n1a liÌì]ìa bem diveÌsa
d! de Reclus,

Vidal de Ìa Blanche foi o
for6àdor de una plêiade de geó
gÍafos fianceses que desenvolve-
Íanr üú liúa geogúfrca bastante
conserJaCora. Baseado no positi-
rìsmo Ce Comte, proaüou atingir
ideais coìno a da neuüâlidade
ciôntínca e deseúvolver ao mií\i-
mo linJìas de especiâiização, sepa-
rzndo a Teüa do Homem a ponto
até de negâÌ â erosáo aÍtróPica
i 1) . por e)remplo.

TorÌada de Posiçáo
da Novâ ceog.afia

A negação totâl da geo-
graficiCade dos fcnômenos polí-
ticos ccneça a peÌder seu sentido
após a ü Guerfa Mundial. As vas-
tas desüüiçoes sobre o espaco
aDteriomente constÍuído e con-
seívado abriu novas perspectivas
aos geógr:ìfos, que passaÍam â
atlÌâr no planejamento e na Íe-
constaução, desenvolvendo assim
posições e atividades poÌíiicâs.

Nos anos 50- com unâ
Ieitura de Marx e de seus discí
puÌos, a íim de encontrar posições
marxistas referentes ao espaço,
suÌge uma coÍente de geógrafos
que toma atilude crítíca diante dos
modelos de desenvolvimento que
eúm imposÍas à naçáo. Essa cíti-

16 . UïOP|A

ca se estende à postura dos geó-
gnfos conservâdorcs que procu-
Íavam pÍojetaÌ propostas de cres-
cimento econômico encobdndo os
impâctos destÍutivos sociais e
ecológicos, Esta escola mârxistâ,
com prcocupaçoes smlaÌs e eco-
lógicas, mas tamÉm hazendo a
ancestral ignorância a tudo o que
se referc a posições anarquistas e
anaÍquismo sìÍplesmente, se "es-
queceu" de pesquisaÌ tudo que
Reclus, na-última derada do sé-
cuìo XIX, já preconizava.

Durânte os anos de 60 a
?0, os intensos debates teóricos.
nos setores progressistas da so-
ciedade vão se .efletir na geoga-
Íia e Reclus voltâ a Íecupemr
paÍe de seu prcstígio. Suâs obms
são revisitadas. Entretanto a uni-
versidâde frarìcesa, como toda
universidade oficial, verdadeiÌo
trímuìo do pensamento, continua a
ignomr a obm de Reclus.

É difícil crer que isso
aconteça somente em razão de seu
pensaanento râdical e suas posi-
çõ€s lib€úárias. Ele náo chegou â
conheceÍ as "delícias" do socia-
lismo reaì, pois moneu em 1905,
Ínas antecipou â crítica às contxa-
dições que se obsewam no sociâ-
üsmo sem liberdade.

Em relação à obrâ de Re-
clus (2), se é possível fazer abs-
tlação de suas atividades militan-
tes, náo é possível considemf sua
geogmfia, escamoteando o lugaÍ
consideúvel que ele dedica aos
fenômenos poÌíticos- O silêncio
da maioria dos geógmfos em rela-

ção à obra de RecÌus resulta,

principaÌmente, da recÈsâ de ad-
mitiÌ que os fenômenos políticos
possa!Ì e devam ser enfocados não
só sob a dimensâo histórica, mas

também sob a dimensão espâcial.

(l) Acelèraçâo dos piocessos erosi
los naturiis provocados peÌa

(2) - Para uma visão mais abrârsenre
de Reclus. ver a obra do Pr.f
líanuel Cor.eia dc Andrade tl!
ré. 

^z.lu 
r E.liroraÁdca. Cole-

ção Crüdcs Cìendslas Sociais -
200págs. 1985 SãoPauio.

aa r.rz, 2 volümes, 1869

Noai,e Uè C ? o gtàp hìe U nú er
.\cllZ. eE 19 voÌunres,
1E75 1892. Uft dos volumes
de$a coleção refere se ao
tsrasìI, foi tÌaduzido pam o
poÍuguês com o rítulo Esla-
dos Unìdos do BrâsiÌ 1906.
Essa obÌa pode ser consultada
na Biblioreca Nâcional, RJ.
Lho'turc e la Terre. ea 6

t etoluí1Òn, la rcwlLtion et
l'ìdedl andr.hìítue - 1a97
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participação dos anar-
quistas nâ Revoluçáo

Ru$ade 1917 não sc limitou âpeÍas às
Ìutas e combates. Eles se esforçaÌd
pa.a propagar suas idéias de constru-
ção progrcssiva de umâ sociedade li-
bertária e paÍtiÍam paÌa reailzá-la na
prática co o ocoreì na Ucrânia.

AlSmas da3 mâis ativâs orgânizà-
çó€s rnarquistas russâs forâm:

l! A União rle Propasdndo
Atut.Ò-sih.liuLúta Goloss Ttu,l.
cujo pnncipâÌ trabaÌho foi a dÌfüsáo
das idéias sindicais entÍe tÍâbalhado-
Íes. Foi ativa iniciaìÌnen.e em Petro
grado de 1917 a 1918, e posterioÍ-
mente em Moscor Seu óreão Colosr
?radd (-{ Voz do l'rabalho), pdsou de
senâ!ário a diário. Possúd tanbén
uÍna importante êdiloÌa. Seus miìitd
tes foran rnâssâcrados pelos bolche-
ústas que não podiam toleÍaÌ umê
âção veÌdadeirmeDt€ popular e revo-

2e fedetuçao dc Gtupos
A@rquislas d? Mdr.oa - foi uma
grênde orgânização que sustentou en-
tre 1917 e 1918 inteosa propaganda.
Publicou uú joÍìaÌ diário Á ÁzdÌg ú.
Posstria utÌÌa editora cm edições de li-
vros anarquists. Em âbriì de 1918 lbi
saqueadâ poÌo goveÍro soviéÉco. A
orgãizaçAo conseguitr resistÌ âté
1921, qÌedo seus müitúts fomm

3e - Caifaílercçtio .le Orya-
hìzdções A@Íquìstas .ld UÜdnia
(NABATE) foi uma importan!Ê oÍ.
ganização cnada em 1918, época en
que os boÌcheústâs não tllllÌaln conse-

elido impoÍ sua diradura naqueìa re
gião. Distirguiu-se por uM açâo con-
creta, positiva. Proclamou a nec€ssida-
de de uma luia direaa êtravés de foÍ-
mâs náo autoritárias na @nsrmçáo de
uma sociedâde Íberúrìa. Seü ór8ão
principâÌ foi NABATE (O iiNO).

A8Ìupou todas as tendênciÂs ativa do
marquismo na Rússia e intentou for-
mãí ümâ conf€deraçãô Anff€tsl{
Pu-russa. EnrÌou em estreitas rela-
çóès com o movimento Suerrilheiro_
comandado por NestoÍ Makhnó, pú!i.
cipddo ativaneíte dâs lut4 contre
a reação encab€çidâs peÌos bÍâncos
Petüura, Denikií, GrigoÍÈv, WÍângeÌ
e outros. Stra delmiliva üquidÂçáo foii
efètuadê pela ditadlrã bolchevistâ, eÍp
fins de 1920. ouado sèus miÌiÍántes
foram suâriarente fuziÌados.

À pârte ôssÈs tÉs srudes
organizaçiÈ$ de açóes vâstas! Ìrcvia
outr6 nenores, pois a parrir de l9l7 o
movimenlo libêrtário cÌesceu na Rú!-
sia atm\'és de inúneÍos gÍ'rpos ati\.ís-
sinos. federados ou autônoÌnos, por&n
todos def;rderdo üúa rjrgânizaçâo
vcrdadôirmtente aílì ãutorir&iÂ ê iè-
oera,.ista. FoEm srp.iÍ!Ììdos brütâl-
úente pelos bolcneústas.

$8A ffiEïf&rü{A0 Ru$SA
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Ou!'ll Açó€! Alrrq[istlt
Em Mosc.u, a tãrefê mais

prigosa e decisiva, nos duros combâ-
res de autubro de 191?, recaiu sobÍ€
os famosos Dritrrst (reginìento de
Dünsk). Quando eÍa ne€essário desa-
lojd os àrar.or (denominavam- se,
.ntlo, caàêtzs), do Krêr,lú, do Me-
trôpôÌ e sempre que os cadetes rcto-
mavã a ofensiva, eran senpr€ 03
Drnrl! que atuavam. EIes eram anar-
qúshs e côrianddos pelos vclhos ü-
berlários GrÕtochov e Fcdorov.

A Federação AnarqiÌista de
Moscou, com umâ pdte do regirftnto
dc Dynrrt deu combate às foÌças do
govcÌro de Kerensky. Os operánosde
Prcsnìa, de Sokolniki, de Zmoskvo-
ttlhie e de ourÍos b.iÌros de Môícou.
nìÌcharanr io combâle côm grupos de
dÌ.rluìstxs !â !anguardâ.

A!ós ! r.voÌução de outubro,
os anâìqüiÍás conlirìuârm sua Ìuta,
epèsxr de divcigircm dos mólodose do
poder coÌnunista. Nâ lulâ efr delèsr de
Pe!ÍogÍado contÌa o gcncraÌ Kornilov
(âgosto de 1917) c contra o gereraÌ
Kâledin na Sul (1918) os âdirquistls
riteran destacado papel.

Nuúe.osos destacamentos de

Sucrrilhciros tomados por aÍarquistas
coÌno o desrÍcanrenio dè l\Írkrüssov
dc lch.rnirk de Mnri, NikifôÍôv, ii-
vcram !úâ nnpôranle àtuação. À me
!ìida quc ! ìiLadu.â boÌcbevistà foi se
cstabeìe.ÈiÌdo. Ì)or o.dcÌÌ direÌa de
Lôtrir. o ,rovjlnenlo anarquista foì
sendo diznìado de fotuâ bÍ!Iâl.

KRONST^Df ea Artogesíão

Kronstadt é oma cidade tor,
tilìclda. sìÌuada no golfo da Finlândia
e distando 30 km dc PeüogÍado (hoje
Lening.ado). Erâ a irrirclpaÌ base da
lroÌa russa. Teve seDrprc papéis jm,
poÍantísslnos na Revolução. tanto
que o Diltrìo TÍolskÌ a denomúou
"orgullìo e glória .la Rèvolução Rus-
sair, o quc não o iDpednÌ dc nì^ssa-
cráìa quando seus inrercsses ditaro-
rìais lorm contrdiados.

Sü populaçáo €Ìa conpoÍa
pelos ldpuÌdÍes da iìoia báÌtic., drl
lharcs de operiÌios dos arsenaìs, iìn
cionáÍios, comeÌciânres. ãrrèsãos etc.
unr to!âì dc 50.000 hàbilànles alrà-
mente poÌiúzados e sofrendo foÍe in-
nuêlcia das idóias libertáriâs. Elege-
rdrn dc incdiato un sovictc (conselho)
e transfomüdÌ a consí8nia: "rrdo ,
padet pdtu os soúetel' paÍa "Tado o
Poder para os sÒviezs lÒcaii na Íeí-
Laliva dc descèrtraüzar e dcsbuÌocÌaiì
zar a ação conshìtila dâr forças re-
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O rovüre d. Kmnstsdt coÍs-
nnn't üÍta CMi$ao Té.ni.a e Miliüt
que tinha por fu!ção armü o povo
para s defesa da cidade, dar insFução
mìÌitar e vigiâr o esiado dos naüos
rìercântes, de pâssageiros e de cârgas.
Criealn tanbém víía Conksão dê
Prcpa4anda - q\e tiúa po! objerivo
desenvolver a culhrra úo só na cidade

afledores. A Conìissão
dìrigia, recoÌhìa e difundìa toda classe
de 1itcmtura. P.ôprìgandistâs de todos
os s€tores dâ prodrçáo erâm comissio-
nados p&a difuldir esa p.opagedâ

loram criados grupc$ para o
cuÌüo colnmitário dr tcrra com o
ob tivo dc tncllÌon{ ú dÌcta dâ poph-
Ìajão. A rot,,lãçiô tâÌìbém resolvèu
soc;lir.!ì ,s noradiar, criüdo Co-
.Ìi,r.s de R.sidéncia, Conissões de
Íuà. ComÌssôes dc Lìairros c Conrissôcs
d€ ÚrbnnisDro. Atós o inventáJìo das
casas dcsocuÈìdas oü nal ocuPadas,
eletüoú-sè r desaprop.iaçâo e a con-
seqüeÍte disfibuiçío parâ os ncccssi'
tados, coDtrdriaÌdo os parlidários do
bolche"isno que qreriaft antes consuÌ
tar Lôni! plra sab€r suaopiniáo. fuevi-
taveÌmeDte Kronsndt mârchâva rumo
a um socialivno ìibeúário c isso come-
çou a inconodú os corifeus do PC.

\
ï

N,4arliheiros do Encou.açado Aurora, Íundeado em Kronstadt

De.üE!Éo rL XÌúCrdt

A situação efoDôbica s€ tor,
nou insustertáveÌ. O govemo bolche-
vista Ìecusa qualqìrer diálogo coh os
operáÌìos. Explode inúrneras gr€ves
em Pehogrado. E o movimenro cresce
conlra a dÍadura do pârtido, defen-
dendo rÌais liberdâde, autonomiâ e
Ìespeito à todas as forças revolucioná-
rias. Proclâmâ-se uma tercei.a revolu-
ção socialista conlra â dìtadurâ do
pariido conurìisra- Ìmedlatamêhle é
posto um sistehã de rcprêssáo sobre
os oleiários de Petrogrâdo. Kronstadt
se mobjÌúa e pássâ ostcnsivrmenle I
apoid os movimentos operá.ios que
infeÌizaènle são jnteirmenG repriÌú
dos, Kronsladr dccide enfrentú o po
dei bolch€vista o o confÌonto se toÌnâ
imìnènte. Os anüqulstãs Aìeiàndrc
Bèrl.nan c ljrNa Goldúan, pièsenlès
èm Pelrogrado, ienlm medla. asi!uà-
!áo pd! evitar nn conLonlo. Nada
conseguem. A 7 dÈ Fàrço de 1921 as
lropas bolchevìstas, sob as or,lers de
TÍo$ky e corardadas pelo gener!Ì
czarìsaa Touknabhcvsky. nìicianr in-
Ènso bornbardelo. A ló de nÌarço os
boLcbevislas ilicìlrÌ viole.to âtâquè.
Kronstâdt oièrecera desespcrada rc
sistêncir, nús se.á mâ\surada nnpic

O Morimênto Mâkhnovists

Erquenlo na Rússia os boÌ'
chevistas form gÍ.dàiivament€ to-
Drardo o podcr, na Ucrânia certas tÍa-
diçii€s de ìiberdadc c a fraqueza do
movinÌento comunista nâ região, pro-
pidaram que às lutas fossem diferen
tcs- Na UcrânÌa, os soüetes lcprcsen-
tavlm reálmerle â reDnião de delegâ-
dos operárìos e camponeses sem in-
terlèréDcìa de pdtido político. Os
cunpon.scs tonÌaru 4 frente das luta
com â lomação de inúmeÍos Erutos
guerilheiros que posteriomente fo-



'll! 
sõ.!ãbl Pot :\.!q Yrtbó,

gtntu ao o @ E tÌtilo béuÌ.cìo-
'bl Malhori.ía- Ob!.Írã\rn-se os
seerinF, plilcâios oÍF!"ârivo8:

3) volun&rüdo - cÕhbâÈr-
Ès Âderidos volqnÈriEmente;

b) elegibilidade dcs postos dê
coÌrÌÀndo {desde os comandântes dÂs
unidades, até ao Conselho;

c) disciplina livÍementê con-
ôêntidâ (âÂ regras de disciplina erârn
€laborâdâs e discutidas em â$embléiâ!
geÍais; uma vez apÍovadas deveriaú
ser Íigorosamênle obs€Ívâdas).

Primetrâ Ofettliva
do Generâl Brânco Denikin

Derìikin com suas tropas
apde.eu na regiáo de Gulai-Pole, em
1919, poÍém não contavâ encontrd
gÌteÌrilheiÌos tão bem trebados, ótimos
câvaleiros qle se desiocavan râpidâ-
mente de um Ponlo pâra o ouúo em
qÈestão de poìrcas horas. Diante dâ süÍ-
presÂ Dcnikin foi obrigado a se r€tnaÌ
pda a região do Don, e Mar dc Azov.

Uma vez libertada a .egião e
contidd as lropâs de Denikió, apare-
cem as tropas bolchevis!âs que preren,
dêm ir,corpord ÀíâÌhÍó ao Exército
Vemelho. Fracassados no intento, ini-
cias aìFvés de T.otsky e ténin urna
cmpanha dc difaÌmçâo. Neste mo-
merto âs tropd de Denikin iniciam
nova oiènsiva, o ExéÍcito VemeÌho
desgndDece a iegião e deixa os suer,
rilhciros makhnovistâs sotnhos para
enftentuem a sìiração grave. com o
objelivo de liquidálos. Rcsultou o
insDeradoi tropãs sob coúêndo bol-
chevisla, destituem o comando e vão
se juntâr à6 tropas de MaÌìnó que
forÌDam então um imponente exéÌcito
de 20.000 gueriìheiros. Poém, ca,
rcntes de a.mamentos e núniç@s sAo
obriSados â efeuâr uma retirâda dü-
rânôe rês reses, atingindo entáo a ci-
dade de Ulnún, onde âs .ropas insur-
gentes ficam completâmente ceÌcadas.
Neste mom€nto Ìvlakhnó erÌìpre€nde
terÍível ofensiva gue irá Ìevd de roì-
dáo e destruir completârenre âs tÍopâs
de Denüin. Essa vitória sensâcional
impediu que 4 hopâs branc6 entras-
em ütoriosâs em Moscou.

A Of€Ísiva de llrânseÌ

O bdãô de wrangel encabe-
çou o movimônto bÍarìco eÌn substitui,
ção a Denikin- Nê priúravera de 1920
tomou-se urn pe.i8o, d!ançúdo íad-
damente com suõ rropas. o ExéÍcrro
INüre.ional resoÌveu ôDú-e â
wrsngel. po.ém do mcsmo ienpo es
tavãm re.eosos coú o comportamento
do Êxórcito Vermlho. Firma-se um
pacto com os bolchevistas eú que es-
tes se compromeúâm a respeitaÌ âs
reaÌiaçóes libertáÌias nã úea dos mâ-
khnovistd que tinhân crescido enoÌ-
memente com a tundegâo de escolâs
paÌa o povo, baseêdo nas idéiâs de
FerreÌ, movimentos @munitáiios, so-
vietes lìvres, ações vindas do povo e
não d€ petidos etc. Os exérciros ma-
klnovistd empreendem vigorosâ
ofensiva contra Wrangel deforando-

ü c Jolridô.6 pa.Il I paitúul| d,
LÌhcll. Ao rÊtornnrÊú êxrcnuldc
Íão oassacndos pelÀs rropai botche-
vÉlas no hdno de Pe.ek... In,.iÂ-rê
um plano para dêstruiÌ roào o movr
menÌo inssurecionaì
de Makbnó. o que 

"";"" Âconà*,,
pois o inlrdpido gDerilheiío aÌurquistÂ
com . conjunto de 2.000 volunrdrios
vai iDfliÌrsir teríveis deÌÍotas ao ExÉÌ-
cito \';r.nelho composro de 1ó0.m0
soldados. Cravemenre ferido. Mâkhnó
escapa. aÌruressando o Orueper, Ro-
ménia- Polônia. egtâhêre.ênd;-.ê êm
Paris, onde fale€eu em Julho de 1935.

MAKHT\TC
A figura de Makbnó josê

una i.Íporiânciâ capi Ì no nìovinen
to. Nàscido er GulaiPole em 1889.
trabalha no cúpo € aos 16 anos entra
pârâ ^ movúÉnto úáÍquirr2. Em
t908 é co denado a ro,rË. pen, 

"omutada parâ a prìsão perpérua na pe-
nitencìãÌia de Moscou (Buìyrki). Co-
nhece o ând.rÌÌisla Archinor c fz
apÍendizado de econoria política.
históÍia, lÍeratüra, et.. Ao ser Ìibcrra,
do cm 1917 se dirige imcdiatâúenle
para sua âldela narâl e inìcja a oÍgaDj
zÂçáo dos cxrnpon.ses, r)ois considera,

forçâ hisróricn.
tnediataúentè iniciâ a desâprôpriação
das !êras e a suâ Cistíbuicão aôs
cânponeses. CÍìam-se tmbén, coúu-
nidrìdes rrvrcs, onde grupos .,oo[Flati'
vos se ercarÍegm de Ìevlar a terrâ-
AboÌe se toda a extlomçá0 do cdpo-
nês pelo dono da tera. CriâÌn'se so
úees, sem irterferência dos bolche-
vs!6- (Js cãÍãcieres !ì.,sìúvos do mo-
vim€nto Makhrovìta são inogáveis: a
cônpletâ independência de 1o.!â a tu-
tela poìítica, a coordenação ÌÌvre e fe-
derativa, a influêoçia ìib.ltárìa que o
movin€úto exerceu sobre a popuÌaçáo,
o incamparável valor combativo dos
guef henos, o gêrio eslÍãtégico. or,
gânizadoÌ e mititã de Nestor Mal<hnó,
a .apid€z com qüe âs mâssas (mpo-
nesas se fanÌiÍdizdm coln as idéiâs
libeÍtáriãs, as rèâl;âções positivâs no
teneno econômìco (forÍlação de Co-

Kronstâdt:
Todg poder p6ra

os 8oviet98 locaig

UTOPIA . 1q



Resenho de livros

sEM 'FüHRER", sEM oPREssÃo
Publicado enì Porlo AleqÍe, Memó'

ias de Um lnigtante Anarquislã é a
vida ca e aveniLrreiÍa do opeíáio es-
covêko F edrch Knìesiedl, que âpós
aiuar no r.ovimenio anarquistâ ale-
mão, ser líúnìeras vezes presoj co-
nhecer GusÌav Landauer e Erch
fr'1ühsan emiqra para o Brasil. Vâi
ccm a iâmiìia Íabalhar nLrma coiô,n.1
próx ma de lvaÍ, c posieioÍment€ nLr-
Íìâ fazenda d€ câÍé enì São Paro.
Numa lnguagem rcâ" chria de huÍnor,
vai relatando sua volia à Alemanha
"über alles' (acna de iudo), onde lni-
cla suas ativd.des paclíislas e anli-
miiiaristas. A repÍêssão é terÍÍvel.
Seguido da e note pea políca po íti-
ca, deÍinllvanìenle retoína ao BÍasi,
oíevendo o luíáo nazisla que se avzi-
nlìa!a. Vaisê instalâr na colônlaJâpó,
onc. com oulrcs lrnigranles êmpreerì-
ae rm lrabaiho êm bases cooperal-
lsl:1s dê colonização. Enì 1917 vai
pere 5 qro Giânde do Suì, enira em
conlato conì a Federação Operár a do
R o GranCe do Sll e !a :ìlLr.r efrcaz-
mê.tê. denun.iandÕ os .r,ïes dâ
Alernanhanaconallsta, ÉÍnpreende Ia-
rcía giqanle dê combatê às idóias na-
clonâi-soc aisÌas âe.nãs côrn a pLrbF

cação dos jornais ,4küor, Á/arm. Das
Deutschê Buch, dos qlais será o
prirìcipa afimador. S!a atuaçáo no
rlrovirnento ope.áro brasieirc Íá
cresceÌ e ser cor.bete ao nazlsmo nâ
coLônlâ aemá será sqn iicâti'/a. Fun-
da a livÍara nlernaciona em Porto
Alegre. Vai utar tarabém contra rarl-
lanles do Parlido ComLrn stâ quê iên-
lavam desartìculaÌ lodos os movi
menlos anarco-sind ca isias.

A recuperaçáo das memó-
Ías de Knesledl dêvor.os ao proles-
soí René E. Genz do Departânìenlo
de Hislóra da PUC-BS e da UFRGS
que eJelloLr a lradüção dos lornais
Aklion e Atarm. E um lrabalho êxce-
Lente e que recom€ndâmos.

II'1EI\,1ÓBIAS DE UM IMIGBANTE
ANARQUISTA - Ìrad!ção, inÌrodu-

ção e nolas peo ProÍessor René G.
GeÍiz Coeção nìgÍação Alemá -
167 págs. RS, 1989 Pedidos paÍa a
Escoa Superior d€ Teoogia Bua
Verlss r.o Bosa 311 - Porto Alegre -
RS - CEP 90610.

PEDAGocTaLTBEFTÁRta Alua,
mente a pedagogia, sob o ânguo da
experiênca e iêoria anarquisla, co-
meÇa a ser descoberta no Brasi e a
merecer o nleresse de umpúblcoque
não é maìs o das Universidades, mâs
que se esprala para uma área maior e
fiìais mporlanier o das pessoas sern
diploma ufiversitáro, nìas inleressada
nos pÍoblernas de nossa época.

O lì,wa Pedagogia Lìbeftá.ìâ
lraz unìa exceefte âpreseniaçáo do
Prol. Flávio Luizeiio. da UnÌveÍsidade
Federa dê Sáo Carlos. e esiá divdldo
em duas paries Íunda'ìeniais, ieorla e
prálca. Na prmera parle esláo um
ensaio de Baklnn sobre Educação
nlegral, Lrm iraballìo nìagisÌÍalde Kro-

potk n sobre Íaba ho cerebrale braçal
e a poêmìca qle Bicardo [4eia esla-
belece com os pres!posios da Escola
Raclona. Na segunda pade temos
axposla a parle práuca com a mpotr
tante experiência de Pau Bobln {1837-
1912) no OÍanaio de Cernpuis, para o
qual ío nomeâdo dlreÌoÍ em 1880. A
experlêrìclâ apresenta lodas as lmla-
çÕes imagináve s por se tralarde !ma
nstluiÇão oÍclal de crlanças órlás e
abandonâdas, â rÌìaorla caín aceniua-
das pertuíbaçóes íísicas ê psicológ-
câs. E instituÍda a êducação ntegÍal:
iísica, in1êlecluâl e nroral. Rob n cr a a
pínìe ra Colônla de ÊéÍas na hisióíia
da Pedallogia. O efslno nieectua se
desenvolv a enì contaclo com a nalu-
Ìeza, observando laios que poste-
rormente eranì discLrldos nas saLas
de auia. EducaÇáo sexLral: a vioa em
.omum de nìen nos e nìenlnas será o
prelexio para que os cÍrcllos clerica s
ponham irnì à experêncla. Seg!e-se o
capÍtuo onde é descílla a mpodante
experência de Sebasiian Faure cori
La ÂLrche {A Coméa), Íundada em
1904, numa quinìa que râ acoher
..en nos e meninas de meos prolelá-
ros, q!e lenlará se âuto Í nanc ar corn
a ven.ia de procruios prodlzdos nê
aíanlâ ê aÌravés de contribuições. A
vldã .ôiidiânâ dê Lá Bu.hê sê dêsÊn-
vove alravés das assernbléas gera s
d€ rnestres e alunos. Todos os que
recebem a funçáo educâtiva não íe-
cebem saláÍios mas somenle ainìen-
taçãô e abrgo. A pedâgogia de La
Ruche esiava baseada na allonor.ìe
do aluno, ausènca de compeilcáo,
coeducação e educaÇão socal, móto-
do postivo (dexar a crança laze.
suas descoberlas, tanto nâs ofLcLnas

conìo no campo). A expeíèncâ io
interrompda em 1917, com â PÍinìeÌra
Guerra MundaL, que ocasonoLr nten-
sas dÍlculdades de alnrentâção e
âbrigo para os aunos. SegLre o capí-
nro Í nâl sôbre âs Bô sâs .lê Ìrái.lh.
d€dlcaclo ao ensino dê operáíios. Nãc
lgura direlarÌìente no livÍo a Escola de
Fetrer por s-"r a ma s conlr€c aa, nas
iìdiretamentê aìÍavés do debate cor
R cardo lú€lla. A obra es1á bem apr.-
senlada graficamenie por !ma editora
de assuntos médicos.
PEDAGaGA LTBEBTÁBIA arcê-
nlzador F.G. À/loíiyón. Traduaáo do
Proí. José Clârdo de ALnìeìda Ab.eu
- Edtora Artês f,4éd cas Porto Ae-
gre, RS, 1989, 156 págs.
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RÊVOLUçÃO RUSSA PARÂ tNtCt.
ÂNÍES - Ìodas âs revoluçóes sáo
exiremamenle coínplexas nas suas
origens, desenvolvìmenio, eslabiliza-
çáo e Íegíeêsáo. A Revoluçáo Bussa
náo escâpa â alìrmaliva, âssim os que
se avenlurarem na lênlalivade ÍoÍmar
uma idéia precisa do que lol o evento
vão esbarâí em uma séíie de lexlos
de oÍigern dos maÍxistas que irão
dâFlhe urna visão parcial, deÍormadâ,
incompleia, EntÍetanto o livro de Mau-
rÍcìo Tragiênbeíg é uma Íeliz exceção.
EÌe ìraìa dê modo sìmples o problemâ
da Bevollçáo Russâ desde a Rússia
lrnpe al, pâssando pela sociedâde
russa pré-revolucionária, aiingindo o
processo da Revolução, Lrma cílicaà
tese "diìadura do pÍolètaÍlado", pro'
bl€ína colônia, pârtÌdo etc. Háúma ca-
rência enoírne de otiías sobre o tema
no Brasil, daíque saudamos este belo
e ÌÍ1Ìl livÍo.
A REVOLUÇÃO qUSSA -Ptol.Mau-
ntio TíagtenbeÍg, coleçáo Dìscutindo
a Histórla, Edilora AtuaÌ Llda. 138
págs. - São Paulo - 1988.

CARNAVAL ELEITORÀL ESOUEN.
TA Após assisiimos peìa TV a
mais deslavada, a mais sórdida, a
r.ais descâÉda campânha eleÌtoral
dos úlÌimos decên os recomenda-se â
leiÌuÍa de ur. livro que vai most€rpor
que os anaÍquistas não paÍiicìpam
desse cârnaval. Náo qlreos liberlárìos
não votern, mas porque ees não paF
ljcipam da luta pa/ameniar qüe cons-
titul uma d€lêgaçáo de poder, sem
pennilií a cobrança e a anulâçáo des-
sa delegação. Evideniemente os lr-
benários sáo conÍa essâ delegaçâo
dê poder por alienaras pessoâs e !oÊ
nálas passivâs, não pâÍticipantes.

OS ANAROUISTAS E AS ELEI.
çOES - Bakunin, [,,lalatesìâ, J. Cube-
ros elc. Editora Novos Tempos - Sáo
Paülo - Rua General Jardim 228 -
cont. 11, CEP:01223.

ALGUMÂS COISAS OUE OSANAR.
OUISTAS PENSAM DE MARX_NãO
se lrâtâ da afmação de Píoudhon de
que "lvarx era a tènia do sociâlismo",
nem a de Bakunin de que "MaÍx erao
Bismârk do socialismo", mas sim de
alguns textos em q uê são examìnados
do cêráter ou Íê Ìra de caráteÍde À,4arx,
até suas doutÍinas econômicâs ê ôôll-
licas.
OS ANARQU]SïAS JULGAM MARX
- Ìexios de Daniel cue n, RudoÌt
Focker, AlexandÍe Skirda, Eíic Vilain,
Jeân Baríué, lvlauÍice Joyeux - Novos
Ìempos Editora - S.P. - Rua Gêneral
Jaídim, 228 conj. 11 - CEP 01223

ENBEREçOS LIBERTÁRIOS

CNCLEA

N.S.W.2109

OFGANIZÁCIONOBÊEFA
JesusGit - C. SâlvãdoÍes

ALÌEFNAÌIVE LIBEFTAIFE

GUÁNGUARÁ LIBERÌÂRIA

Mlami - FloÍidas3135-1516

HIRISIIIMA ANAFCHIST 8ULI.EÍIN

FEBE!WORKEF

(Fed. An3rco-slndicãlisla)

IDEAACCCION

!E MONDELIBEFÌAIRE

Fêdêrdzionê Anarchi€ [âliâna

20126-lúilano

FÊDEFAÌION OF KOFEAN ANARCHIST

INTERNACIONAIS

BUITENOEOFOE

vl. K€sz€wski eqo 37134

ANTÍTESÊ
Cênto de Cunu€ LibênáÍia

DIFECÌACTION
C/-84b Whitochapet H. Slrèêt

ENCUENÌFO

10596

ANÍI.SYST€M

SOLIOARIEOAD OBAÉBA

12,20,29,129

cÀc.a.t.

MO65205-144a
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NOTICIAS

LIBERTARIAS
CICLO DE PALESTRAS
SOBRB ÀNARQUISMO _
ReâÌizado no lnsdrüo de Fìloso-
fra e Ciências Sociaìs - Rio de
JaneiÌo, de 29 de agosto a 19 de
setembro, üm ciclo de confeiên-
cias com o seguinte progÌâma:
Genealogia do PodeÌ, pelo
prof. CarÌos HeÌìrique EscobaÍ;
Ecologia e Movimentos Alter-
rativos, pclos profs. José Carlos
NÍorcÌ e Paulo Hemiqüe Zucchi;
Conjuntura Intemacional, Pelo
prof. Maurício Tragtenberg;
Alarco-sindicalismo, por Leo-
nardo N4orelli; Soma e Eleiçôeü
peÌo dr. RobcÍo Freirc e encer-
rando o ciclo: Debate sobre o
Movimento Estudantil.

O V{ìTO É I-IVRE OU OBRI-
c .\ ióRIo ? - Debâre reâlizado
üo tcarro da PUC dc Sáo Pauio eÌÌ
seÌ.lÌrìrro- corÌÌ .t paÍicipaçáo dc
José 

^lvaro 
Moisés (PT), José

AuguÍo Cuilhon dc Albu4uerque
(PSDB), ânìbos profcssoÊs da
UrÌivcÍsidade de Sáo Pauìo e Jai-
nìe Cubercs (Centro de Cullura
Social SP) No final a miìnilestaçáo
maciçâ do âüditório contÌà o ab-
surdo da obdgatoriedade do voto.

..COMBÁTE SINDICAL''
PUXA AS ORELHÀS DA
CGT E DA CliT Õ núÌneÍo 2
do boletim Combate SiÍdical.
em seu edirorìâ1. investe contÌâ âs
grandcs centrais sindicais. À CGT
que esta faz acordos com os Pa-
trões e umâs "gcvinhas pipocas"
visando apenas a Ìutâ econômica
matizada. A CUT que repenlina-
mente deixou de fazer greves, pa-
Ía rão prejudicaÌ seu candidato, o
Luìe. As ìiderançâs sindicais en-
gajadas em artumar uln fìturo
próspeÍo com as. eleiçôes, maÌì-
dam os operáÌios à merda. Daí a
aimrúçáo anarco-sindicalista de
que as organizações operárias não
podem estaa atreÌadas â nenhum
paÍido político, sob pena de lesar
os tÉbalhadores- Para Ìecebi-
mento de Combate Sindical es-

üeveÍ pâIa a Caixa Posfal 10.512
/ CEP 03097, São Paulo.
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ElffnlçÂO DO E)dRCITO
Recentelrente rcalizou-se Da

suiça um plebiscito paia decidir a

extinçáo do Exército. Nesse país

PaÍa se convocar um plebrsclto
são necessádas cem IÌú âssinatu-
ms, superaalas no caso que esta-

úos tata$do por mais 107., com
a qual ela se toma de índole Po-
pular. Se o sim houvesse fiiunJa-
do, o Exército ierìa que ser su-
primido úo prazo maaimo de lC
anos. A paíicipâção popuiÍrr íoi
de 687., údice â11ís3imo, compa'
mdo com o dai úÌtjlÌas eÌÈíções

que se siruou em Ìomo de 30 a

.lirr,;. lslo fefleÌe de inÈdìaÌo o

interesse que susciÌou o ptobìenÈ.
Os jovens suíços se pronÌrnciaÌË._Ìì

pela abolição das forEas amadas
num lotal de 67íc, o que acentua

o ânti-militarìsmo crescente.

A iniciâliva do piebiscito cou

be aos gupos de esquerda. ecoió
gicos, sindicatos e movimento
anâÌquista. Os PaÍidos e orgâÍli-
zacóes de direita estiveÍam nâ

opòsição. É necessário assinalar
que nìuitos oliciais do Exércìto
sâo também empresários e direto-
res dc empresa. Não cabe dúvida
que loi um tremcndo susto na
cÌasse djrigerte e parlidos po1íti

cos. Mcncionemos que a objeçáo
de consciência (Íecusa ao servi-

ço militar por motivos éticos) é

trnì deÌito na Suìça. Anle os fatos,
possiveÌmente o PffÌamento teúa
que legaiizar a situação dos ob-
jetores de coosciência sob pena

de ser supendo pela opiniáo pú-

btca. É condiçâo hdispensável
que os anti-militares se conscien-
tizem dc sua força e aumenlcm

sua atúação conduzindo o Estado
paÍa um beco sem saídâ,

Aqui no Brâsil, algumas âgên-
cias dc notícias silenciaram sobre
este assunto por demais iJl]por_

tante. O movinìen[o Ìibertário iá
esú iniciando â iuta PeÌa náo

obrigatoriedade do sen'iço miÌitar.

MOVIMENTO SINDICAL EM
sÁo PAULo Foi fundâda no
mês de agosto em São PauÌo a Li-
ga dos Trabalhadores em Ofícios
Viários, que tem como principaÌ
objetivo a educação e a apropria-

Eáo peÌos trabalhadores dos co-
nìeci]nentos que habililem a as-

sumk a autogestáo sociaÌ, que vai
desde os modos de pÍoduçáo a to-
das as instâncias da atividade hu-
mana. Sua própda educação se

inicia com a autogestão das lutâs.
PaIa contatos escreveÌ paü a Cai-
xa Postal 10.512 / CEP: 03097 -
São Paulo. SP.

MINI.S&-E D,{ Íï: CO-
LôNIA cEcÍLL{ ,r'€-
da pela Tv Ba.o&irartes a riní
série Colônia Cecília, aPesã do

excelente desemPeúo de algÌrns
âÍistas como Paulo Betti (Giovâni

Rossì), Edith SiqüeiÌâ (Adele),
Enio GonçaÌves (Ànibal), Ga-
bÌiela Dü!Íe (Bianca) etc., pecou
pela falta de urn assessoftr :ì€nto

de pessoas que conhecesseÌ! na
rcalidade os ainbientes anarquistâs
da época e um po'.Ìco d€ hislória
do movimeoÌo operário. D€i-aÍam
os aealizadore\ de lomet r_rrs!ú-
!-a a -.Íìlla {ìirL.Ì? aa ioì::i I':ìr
de.rcú-::r:l 3 i1-.liz: ie ï-
Iüji2! ir s,r\rL!.is. E.rLr:. lãcr
prciisL'r;r- ];: irái:. :- Sáo

PãuÌo. :rì....::.:i3.i] ::io. G -=_
náiias rcËn ::jFÌ--3ì: - a

CoÌ.irú d.u: i-.r=s:o dr Lm
Ìerreno aeli:.. a!-Í ufl ltquena
hon3 tâ.-r Eara ,lizir ie pessoas,

qualdo !-È:Ììri qÌie :É i50 pes-

soas aresou a eb:isÊÍ : que aple-
sentara o \ isü:l Je !I nagníhco
palreiÌaÌ. \erÌ o qlre iêÌar das ca-
sas de nedeúa :om ÌnaÀs por to-
dos os ledos . das roupâs usadas
peìo, coionos que os l_ariam effe-
geler nas altiaudes de Pal-neiras.
Enfin lemos que lou\ar os reari-
zadorcs por um prìncípio de ho-
nestidade que os corduziu e tratar
o dÍiciÌ lema sem descambai PâÌâ
o grotesco e o anedótico.

MINISTÉRIO DA CULTURA
ESPANHOL APóIA A CNT'
A Confederaçáo \acionaÌ do Trâ-
baÌho está há váúos anos envi-
dando esforços a fim de Íecupera.
seus arquivos que forâm deposìta-
dos em 1939. lim da GueÍa Es-
parüola. no lnstitulo de Históriâ
Sociâl de Anúterdâ,'r. a fim de
preserválo do vandaÌìsmo fran-
quista. Há grande intercse de re-
cuperálo, já que os refeidos ar-
quivos, a1ém de impoÍância pâra

o anarquìsmo e movimento operá-
do, apresentÀ'n interesse histórico
nacionaÌ. Apesar de todo o esfor-

ço feito pela organização anãrco-
sindicaÌisiâ, o objetivo esú longe
de se concretizar face aos tt'arnites

büocráticos. O Ministérìo da
CuÌtura e o Govemo Espanhol
íâo utilizaÌ a açáo política e di-
ploÍrátìca junto ac Insiítuto de
Histúia Social de AiBstedrm e o
Govemo HoÌandês paÌã conseguit
a devôlução. Por out o Ìado irá
assessoBÌ lecniaa.rJeDte a repa-
fiagáo e propoÉioíaú meios ne-
cessários para aÌ$ar esie vúoso
fundo de docuúenros.



REVOLUçAq FRANCESA B
OS LIBERTA-RIOS- Foi Í!5li-
zâda !â Udvelsidsde dr Sáo
Pauìo, oos diâs 16, 17 e 18 d!
agosto do conente ano, ur! s€di.
nãrio sobre a Revoluçáo Flatrc€sa
com os seguintes tema|: Rcvolu-
çio Fradcesa e os Libo.tírior;
Babeuf: A Cotrjuraçâo dos
Iguais; As Utopias LibeÍtária!
e seus PcrcuÍlos ü História.
O Cenüo de CuÌtura de Sáo Paulo
participou âtivaúenie do evento.

ANARCO.SINDICALISTAS
OCUPÀM PRÉDIO EM MI-
LÁo - A unúo Sindical Italiana
(USI), organização anarco-sindi-
câÌista, que há muitos anos vem
juridicamente rciviúicando junto
ao Estado ltaliâno, todos os lo-
cais, iÍìprensa e bibliotecas ex-
pÍopriadas por Mussolini desde
1921. Face a omissâo da justiaa,
rcsoÌveu passü paÍa â útica de
ação direta. Ocuparaú um edifício
do Estado na Via l,e Blignj 22.
Os jomais de MiÌão noticiaftÌn
faÍtanÌente o ato. Os analco-sindi-
calistas da USI estão refoúEndo
o local que será a nova sede do
sindicâto anaÍquista. Apelam paÍa
que se envìem telogramas de apoio
âo Sindicato di MiÌano Pilliteri, c/
o Pâlazzo MaÌino, 20100, MiIio.
1ìxto: "Exigimos que seja reco-
úecido o dìÌeilo da USI a posse
do locàl, Via t Blignj 22".

VII CONGRESSO DA CNT_
Siiú realizado em Bilbao, entre os
dias 1l e 16 de abil de 1990, o
VÌl Congresso da Confede.açáo
NacionaÌ do TrabaÌho. Da ordem
do dia já definitiva destacaÍms os
seguintes terús: Ação Social
(Antimilitârisnn, ecologia, etc.);
Estratégia da CNT, !-egisiação
trabâlhista e lei de gÍeve; Si-
tuação nacioDal e itrtemacio-
nal; Novas estrutulas sociai$,
políticas e ecotrôDicas; Posi-
ção do anaÍco-sitdicalismo,
hojê;ACNTeoEovimeDto
liberúÌio: análise e Ìelâçóes;
Ação Sitrdical.

BAKUNIN NA UNIVERSI-
DADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA - No Campus da
Universidade foi errcenada a pcça
Bakuoin e tâmbém Fojetado o
vídeo da Colônia Cecíliâ. Segui-
ram-se debates sobre o pensaÍÍen-
to libeÍário e as rêlações Prou-
dhon X Maü. O Cenfo de Cultu-
ra SociaÌ de Sáo Paulo esteve rc-
presentado por JairÌe Cuberos.

AI'TOCTÍIIC - 'o! polÊicG
sb iguais €61 tod&s gs pârtas,

Proree6 consuuir uoa ponte
ond€ nâo exisle !io" (Krushrv) ,

GEORCE SIMENON ANAR.
QUISTA - ceorge SirÍFnon
(1903-1988) mâis conhecido rc
Bmsil poÍ seus rnúmeros roman-
ce$ policiais (a 6érie Maigret), em
ent€vista de 1983 afirma: "Con-
sidero-me um ânâJqÌrista tão vio-
lento, pois o ânaquismo não é
rccessaÌiaÍÍente violento, o ânâr-
quisno é contÌa os que desejam se
servir do homem, em Ìugar de
deixá-lo pensar livÌenÉnte. O
anaquista é um homem indepen-
dente intelectualnente e tanto que
possível fisicamentg. Sou taÍnMm
canha todos os serviços militaÌes
obrigatórios... ".

JORNAL NOVO - Lançado em
Sâo Paulo o jomal LibeÍíÍiâs -
Publicaçáo em fonnato tablóide,
com vinte págioas, diâgrârnaçáo
modema. Destacamos os seguintcs
iextos: A Revolução Francesa -
Os libertários esquecidos; Surr€-
lisnn e Anarquismo; Uma entÍe-.
visÍa com Jaime Cuberos; Nós
Verdes, Íós anarquistas etc. De-
sejamos vida longa à publicaçáo,
tão necessátia no momento. Os
interessados em adquirir o jomal
escrevam Para Ruâ GeneÍal Jar-
dim, 288 - conj. ll - CEP01233
- Sao Paulo, SP - tel.: 258-9188 -
c.P. 45384

CURSO SOBRE ÂNARCO-
SINDICALISMO-ALigâde
Ofícios Vários de Sáo Pauìo pro-
moveu nos meses de novembro e
dezembro de 1989, uma sélie de
palestsas com os seguinles temas:
1! Intemacional: BakuoiÍr e
MaÌx: AnaÍco-sindicaìismo:
da Comüdâ de Paris âo Século
XX; AnaÍco-sindicalisúo oos
tempos da Rêvolüção Russa
(1905-1924) A experiência
Espanhola: e CNT até a Re-
volução de 1936; O Sindica-
lisoo Hoje e a Questão da
Greve Geral As conferências
forâm realizâdâs Ío Centro de
Cultura Social - rua Rubino de
Oliveira 85, Brá2, Sáo PauÌo.

LbÍnr É uuÂ BR^sÁ - Na
Doilc d. 6 dc dezeEúro de 1989,
c.rcs de ciDco mil úiliÍantes
sratquistls poloneses, de Nowa
Huta rçgião da Cracóviâ, atearam
fogo à estátua de Lênin erigidÂ na
plaç& principal. Os manifestantes
con esse gesto, êxigiam a dest!
hrição de qualquer poder centrali-
zado e NeÌarquizado, assim como
a destÍuiçâo dos símbolos da o€u-
paçáo soviéúcâ na Polônia. A po-
lícia, como de hábito, fez juz aos
seus Zlots Ílensais e baixou o

PotÌeÍe em todos. Alguns diâs
âpós, o govemo polonês Íeúou a
eslátua da praça, preocupados
com o "bem estâr" da popülação
local e muito mais com o que po-
deria pensâr o govemo soviótico.

POLÍCIA "PROTEGE" ES.
TUDANTES - Quando realiza-
vâm püaçáo na Universidâde Fe-
deral do Rio de Janeiro, dois es-
tudantes libeÍtáÌios foraa pr€sos e
sobÍ*tidos a uma séÌie de vioÌên-
cia6 por parte dos quafo rePre-
s€ntântes da "ordem" e da "de-
mocracia"- Nâo contentes com
a trüculência exibida, resolvenÍn
suÍÍupiaÍ todo o dinheüo de nos-
sos conpanheiros, a título de
"contribuição" para meÌhorar
â irÍagem da corporaçáo que tem
por objetivo "prcteger" os cida-
dãos. Nosso rcpúdio a esse ato
"deÍnocútico" e "pÍotelor".

ALI.BABÁ 8 AS ELEIçoES
- A caminho de CopacabarÌa o ta-
xista vai em animada conversa
com a passageira, sobre as eÌei-
çóes presidenciaìs:

- Votei nulo e com toda a
convicção!

- E por que?

- De nada âdiânta.ia mudar o

- Àli-B3bá e coúseíver os
quâÌenta ladrões I
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Diamantino Augusto Velho

NASCEU em Pofügual em 1893. Filho de camponeses, cedo émigrou pa."a o B:*-a :r=::i, .iètuat
o serviço milit2Í. ÊslabeÌeceu-se, inicialmente, na cidade de Santos onde ex€rceu su-r:ti :-,.1:. :: :iofu,
sóes de trabaÌhador brâçâÌ em uúìa pensão, operáio da tüma de conserva dâ esimde S:..li!-.-l:: -: ÌrJaLla-
dor na Compâúia Teiefónicâ, Canegador da ConpanÌìia Docas de SaÌìtos, Ìrrrsporran:. !. - r. :j. p,ra
exporução. enì lomdLld o< lU floras. um lmbalhu e\treÍnamcnle penú\o e anlqt aôor

OmiÌitanteanarco-sindicaÌistaAntunes,esfucador.foiquemoensinoualera.-:i:i.:Ì.\lLrnuno
coúecimento dc movimento sociaÌ e fiìÌquista. Santos que na época eÌa charìada de È--:..c]. Br= --.n,
poa seu atuante movimenlo operário, foi também para Dianüntino o 1âÌgo espaço de sua ll:ira: i.-:Ì21.

Começou frequcntanalo os sindicatos da época quc elam âtuantes, verdadeúas cara: ioi í!:ãjn"dorcs
e náo rcpâÌtiçoes buocrálicâs pâra líderes sindicais. Uma série de greves iÌrompidâi nlr úita-! i3 Sattos
culninou com a Gmnde Greve de 1920 pela conqüista das oito boras de Íabalho. Ìnlegroü n ..r:-rÊ J. :lr\ e,
quê ocultameote, odentâ o movimento, através de rìlânifestcs diários, ìnrpressos em Sáo PeÌrìn, A Êr=!sáo
era tão violenta que eÉ impossível a existência de piquetes de operários O Ìrovinìenrlr pàr.ir:ú \- rìiolonsou
por Íìais de Fês r,reses. As Docas tiveram que ceder e as oito hoÍas foram conquistadas Ses',riÈ-:: Iolelsã Ie-
pressão poticial. Os eÌementos peÍencentes a comitês de greve eram especialnente lisâdoi DÌar-a-orÌrrc se di-
rigiu a Sáo Paulo e posteriormente Rio de Janeiro, indo llÌiìitl]Ì nos siÌìdicatos da Consiru!á. Cil Fez pzne

daLigaAnticlericâl,est.ícnfteosfundâdorcsdojomalAçáoDiietadlrigidoporOÌiÌc::":rr-jcipauaÌr!a-
mente do Cenfto de Culturâ Josó Oiticica.

Conservou até o lim de seus dias extreÌna lucidez e uma disposição amorosa pêrÊ a !iia. sua d€ 1a-

buta de operário da consftuçáo civit jamais foi descuÌpa para náo cultivar o espírilo e eu'r.nlar iÌa cÌ]ltÌÌia.
Em leitor habiJual de jomais, ii\Ìos, panÍletos e ftequentâdor de confeÌências. Conle.ava D3ra o passado
lembranças úônicas e cíticas saudáveis, nunca o saudosismo, pois vivia basicamenle no Flesenra. CorLienou-
se Fleì aos ideiais anarquisias até seu últúo dia de vidâ que foi a i7.10.E9.



A origem da Internacional
A ur-" au -m"-"-
foi escrita por EogeDe

PoÍtier, em 1871, aÉs a sân-
grnta Ìeple,ssão da Comunâ de
Paris. Ponier (181G1887) nasceu
en Pais, filho de modesto arte-
são, paÍicipou da RevoÌução de
1848, Ìutando nas barÌicadas. In-
fluenciado pelas idéias de hou-
dhon, foi, durante a Comuna de
Paris, prefeito do 29 Distriro e
membro do Conselho. Condenâdo
à moÍte exiÌou-se na Bélgica e
posteriormente, Inglatera e Estâ-
dos Unidos. Retomou à Fmnça,
velho e doente, falecendo em seis
de novembro de 1887.

"A lnternacional".

De pe, ó vítiffas da fome!
De pé, famelicos da tern!
Da ldéìa a chama já consome
A crasta bfttta que a soleta.
Caiai o mal, bem pela íundol
De pé, de pe, nàa maìs senhoresl
Se nada somos, em lal mundo,
Sejamas ludo, ó ptodutorcs!

Coto:

Bem unìdos, façamas,

DuÍìâ leía sem amos

MessÊq Deus, chefes supremas,
Nada esperamos de nenhun!
Sejamos nós que conquistemas
A Tefta-Máe lìvre e @mum!
Pata não ter proÍestos uáos,
Para sair deste antro estreilo,
FaÇamos nós, por nossas mâos,
Tudo que a nós nos diz respeito.

Bem unidos, faQamas.

Duma tena sem amas

Cirne de rico a leì a cobre,
O Estado esmaga a oprimido:
Alào há direitas paÊ o pÒbre,
Ao rico tudô é permitiílo.
A opressão não maÊ sujeitasl
Sanms iguas tadas os seres,
Nao mais devercs sem dieiïos,
Náo naÌs dneitos sem devercs!

Bem unidos, Íaçamos,

Duma tena sem anos

Pierre Degeyte. (1848-
1932) foi quen compôs a fiúsìca
en i888, pois originaLnente a
"Intemacional" eia cantada com a

música da Ma-rseÌhesa. Degêytêr
nasceu na Bélgica, aprcndeu o
olício de marceneìro, ÍÌas sempre
se dedidou ao estudo da música,
como autodidata. Pouco antes de
falecer, afiÌmava que umâ das
gmndes emoções de sua vidâ loi
ouvf a "Intemacional" canÍada
na günde manifestaçáo anâÌco-
sindicaÌistã reâlizada em Madrid.
â 14 de âbnl {le 193 I .

Abomìnáveis na gtandeza,
As rcis da mtna e da fornalha
EdiíicaÊm a nqueza
Sobre o suar de quem lrabalha.
Tôdo o pradula de quem sua
A corja tica o rccôlheu.
Querenda que ela ô rcslitua.
A po\/o quer só o que é seu.

Bem unidos, façamos,

Duna lêrÊ sem anos

Fonlos de fumo enbrigados.
Paz entre nós, guelra aos senhares!
Façamas greve de Saldados!
Sa nro s t m àos, t ra ba I h adore s !
Se a aca vil chete de galas
Nas quer à farca cantbais.
Logo verá que as nossas balas
São pará os ,ossos generals.

Bem unidas. faÇamas,

DLtma terra sem amas

Sonos do pova clas attvos,
Trabalhador. fotle e Íecunda.
PerÍence a lerra aas produfivos!
O paÊsìta, deua a mundol
O parasita. que te nutres
Dô nosso sangue a gotejar,
Se nas faltarcm os abutres.
Náa deixa a sal de fulgLtrcr!

Bem unidas, faÇamas,

Duma teffa sem anas

O Movimento Comunista
e os Países do Socialismo real
sempre utilizaúrn, segundo as ne-
cessidades e circuÍstâncias, a

"lntemacionâ1", tendo porém o
cuidâdo de suprimiÌ a 59 estrofê â
fim de não perturbar o prccesso
digestivo dos generais socialistas
de plantão.

A "Internacional" foi
traduzida parâ o portuguès pelo
militante anaÌquistê Neno Vasco.
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