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"Precisamos
com urgencia
nos unir em tome
dos
nossos ideais comuns - (mica forma objetiva de termos
alguma chance na luta com as forc;:as antivida
da
destruic;:ao que assolam nossa vida e nossa terra - para,
ao menos preservarmos
um lugar de sobrevivi!ncia
digno e saudavel para n6s e os nossos."
(Manifesto da APROBO Associac;:ao dos Amigos da
Natureza dos Vales da
Bocaina - Minas Gerais,
Brasil)

Se algum militar irresponsavel de qualquer uma
das potencias que imperam economicamente sobre
o planeta, por acidente ou de forma premeditada,
disparasse um foguete explodindo
uma ogiva
nuclear na Europa, isto daria infcio a um processo

de retaliac;ao at6mica que varreria do mapa miIhares de cidades.
Ataques e contra-ataques se sucederiam, represalias atras de represalias; e em 24 horas as explosoes
de 18 mil artefatos nucleares afetariam urn bilhao
e cern milhoes de pessoas, urn terc;o da humanidade.
Seriam 750 milhoes de mortos instantaneamente e
e 350 milhoes agonizantes.
Estes resultados foram estimados pela Academia
de Ciencias da Suecia, e nesta simulac;ao foi considerada apenas a hip6tese de que 0 conflito ficasse
limitado
ao hemisferio
norte. Vale lembrar que
ap6s 0 inlcio das hostilidades, mesmo que alguma
das partes decidisse se render, dificilmente
conseguiria comunicar a seu adversario suas intenc;oes.
A radiac;ao impediria qualquer tipo de comunicac;ao. Isto significa que a tendencia e que todas as
partes esgotem os seus arsenais nucleares ate a
destruic;ao total.
Em juriho de 83 a Academia de Medicina da
Uniao Sovietica divulgou urn estudo com conclusoes
mais pessimistas. Para os sovieticos uma guerra
nuclear generalizada provocaria a morte imediata de
mais de do is bilhoes de pessoas. Avaliando que no
confronto
fossem lanc;ados 10 mil megatons (9 mil
no hemisferio
norte e mil no hemisferio sui) os
medicos sovieticos concluem que, alem dos que
morressem instantaneamente, cerca de 700 milhoes
de pessoas seriam condenadas
morte lenta por falta
de servic;os medicos e de meios para se tratar dos

a

efeitos da radioatividade sobre 0 organismo humano.
Os medicos sovieticos calculam que, s6 para
ministrar os primeiros socorros durante 0 enfrentamento
nuclear, seriam necessarios aproximadamente tres milhoes
de centros de assistencia,
300 milhoes de medicos e 100 milhoes de enfermeiros.
Essa infra-estrutura
e praticamente
imposslvel, pois em todo 0 planeta existem apenas
3,5 milhoes de medicos, e a maior parte deles
morreria na catastrofe.
terrorism
nuclear
U
orrida armamentista
prom vidtl p las grandos pot ncias SaD apenas dois
dos principais
'fatores que tern impulsionado
a
articulac;ao do movimento comunitario
alternativo
nos dias de hoje.
De acordo com a ONU - Organizac;ao das Nac;oes
Unidas, as despesas militares
mundiais
SaD da
ordem de mais de urn milhao de d61ares por
minuto.
Em 1982 a "Peace Pledge Union",
organizac;ao pacifista inglesa, divulgou urn estudo
demonstrando
que 0 dinheiro que os governos do
mundo gastam em duas semanas com armamentos
daria para fornecer alimentac;ao, moradia, agua e
educac;ao para cada habitante do planeta durante
urn ano.
Muitos dos pre-aquaria nos (mais adiante veremos
o porque desta denominac;ao) que se organizam
nas comunidades
alternativas
acreditam
que 0
enfrentamento
nuclear pode acontecer a qualquer
momento.
Alem desta, outras catastrofes podem

o

ocorrer como resultado da agressao sistematica do
homem
natureza. Estes sao alguns dos motivos
pelos quais 0 centro do Brasil, proximo ao paralelo
15, e considerado 0 lugar mais. seguro para a
implanta<;ao de comunidades alternativas.
Mas nao e apenas no Brasil que isto esta acontecendo, e no planeta Terra inteiro. Nos ultimos
meses varios trabalhos temsido
publicados analisando este fenomeno. Este trabalho e dedicado
ao estudo de toda esta articula<;a'o alternativa
composta pelo movimento
comunitario
urbano
e rural, pela nova contracultura
e por todas as
variantes de movimentos que estao proliferando
a olhos vistos. Tambem falaremos de todas as
experiencias historicas que pudemos levantar e que
tiveram significado para 0 movimento alternativo
contemporaneo.
A crise que a humanidade esta atravessando e
sem precedentes. E uma megacrise onde tudo esta
sen?o colocado em xeque. E uma crise polltica,
social, economica, espiritual, ecologica ... Nos a
sentimos na carne. E, no entanto, e tao diHcil
descreve-Ia. Comecei pintando
um quadro do
terrorismo
estatal nuclear, mas 0 desespero nao
se encontra apenas nesta questao. Creio que a
angustia come<;a a nos perturbar desde 0 momento em que 0 policial fardado a servico de um
governo que se diz nos representar exige ~s nossos
documentos na rua. Em todos os cantos do planeta
a juventude e obrigada a prestar servi<;o nos exerci-

a

tos d s us p (ses. Dizem os teoricos da moral e
d
ivi m que este e um dever do cidadao. Entao
nsinu'
e aprende-se a matar quando 0 Estado
assim 0 ordenar.
.P r viver, ou sobreviver, e preciso trabalhar, e
luta para a conquista e manuten<;ao de um
emprego e uma competi<;§o onde cada indiv(duo
procura derrotar seu semelhante numa ca<;ada sem
nenhum respeito humano. A constante tensao da
competi<;ao imposta a todos os seres humanos de
todos os
nt s d
glob
um violencia que
orr mp opr .. r
oprimid.
E tal degrada<;ao
pur'
aum ntClr
mcdida que a tecnologia se
des nvolve, fazendo com que a ra<;a humana
pare<;aprocurar cegamente a sua propria destrui<;ao.
A polui<;ao industrial
destruidora
do meio
ambiente e outro fator que agride a natureza e
o homem, que e parte integrante desta. Embriagados com a visao do dom(nio sobre todas as forcas
natura is, os seres humanos estao se destruindo
lenta e despercebidamente
com a sua atividade
predatoria
desenfreada. Se nos primordios
da
civiliza<;ao 0 homem sabiamente respeitava a
vida animal e vegetal, matando e colhendo frutos
somente na quantidade
suficiente
para a sua
alimenta<;ao, nos dias atuais, visando 0 acumulo
de riquezas e 0 lucro, extingue-se especies animais
e envenena-se especies vegetais.
medo que assombra os que moram nas grandes
cidades e como que uma paranoia que se manifesta

o

diariamente.
Assaltos, batidas policiais, t6xicos,
prostitui<;:ao,
assassinatos, atropelamentos,
luta
pelo poder, desemprego, violencia, trabalho neurotizante, falta de amor ...
As revolUl;:oes vencedoras
que ate agora se
verificaram,
e que prometiam
uma vida corn
Iiberdade, igua Idade e fratern idade, fracassaram e
erigiram Estados cada vez mais centralizadores
e
ditatoriais.
A RevolUl;:ao Francesa foi corrompida,
a Revolu<;:ao' Americana
gerou um dos piores
monstros
imperialistas
e a Revolu<;:ao Russa a
maior burocracia
da face da Terra. 0 monstro
Leviata estende seus tent,kulos
a todos os lugares,
tornando-se
0 senhor
onipotente
na vida dos
homens.
Auxiliando
as ditaduras dos govern os esta a
ditadura do computador,
que marca, identifica e
vigia todos os cidada'os. E a besta fera do apocalipse que vigia 0 quanto recebemos, 0 quanta
pagamos e 0 quanto recolhemos de imposto de
renda. E a maquina
disposi~o
do Estado pronta
a nos reprimir,
que conhece 0 nosso RG, CPF,
endere<;:o, idade, etc., etc., etc.
A barbaria das guerras e da fome assola 0 planeta
e niata milhoes de pessoas por ano. Mu;tas
crian<;:as na'o conseguem chegar sequer
idade
adulta.
Segundo um documento
divulgado
em
mar<;:o de 83 pela UNICEF - Funda<;:ao das Na<;:oes
Unidas para a Infancia, cerca de 40 mil crianl;as
morrem diariamente
por desnutri<;:ao na America

, lin, /

Af

i u Asia.
em 1984, 0 ana da fic~o
de George
tW( II QU
se tornou realidade.
MIs apesar de tudo isso, como canta Raul Seixas
um dos profetas da Nova Era neste canto do
phmeta - "alguma coisa esta acontecendo".
Sao
as comunidades alternativas que surgem, crescem
e propagandeiam
uma nova vida com valores
completamente
novos, totalmente
diferentes dos
valores desta moribunda
civili? <;:ao do segundo
mWni .
j v n
II
marginalizam
e
(.lIS un S(
" P II I i ir ur dum
sociedade falida,
itl! i Itld 0 I I ulh
de onstruc;a'o da soc\edade
alt nativ,
sociedade dos nossos sonhos.
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II In 11mI )r mde heranc;:a no movimento
Wlllll

I

<Ill ,

j n iciada

da contrana decada de 50, teve seu

IpO II 11 nos anos 60.

J,

11 quela epoca a debandada havia se iniciado
os jovens fugindo de casa e abandonando as
las. Muitos, munidos apenas de uma mochila
s costas, puseram 0 pe na estrada viajando continentes de carona.
Durante os anos 50 ha aquele papo todo da
juventude transviada, epocs do
parecimento
do
mck, fill< I OPI Jr (I C hi r IIml.l certa dose de
v 01 Ill, d JI Ililit I (It II Ang I's, etc.), adquiriu
II IIlllh import n'ia pora que os primeiros jovens
passassem a desobedecer aos mais velhos e desrespeitassem os velhos valores. 0 balam;:o do rock
contribuiu
para a liberac;:ao das energias - foram
os primeiros ensaios da Iiberac;:ao de corpo e mente.
A censura americana proibindo que Elvis Presley
fosse filmado
da cintura
pra baixo enquanto
danc;:avae 0 exemplo c1assico da basbaquice absurda
da sociedade americana daquela epoca. Da I 0
atentado ao pudor vir a ser uma arma de agressao
contra a moralidade vigente e refletir 0 inconformismo juvenil.
No pas-guerra surge a gerac;:ao existencial ista
na Franc;:a, os seguidores de Sartre, Camus, e outros,
que sac os primos Intimos dos beatniks. Enos
anos 50 que os beatniks aparecem. 0 termo beat
foi criado por Jack Kerouac em seu Iivro The town
and the city. 0 beatnik foi 0 primeiro gesto de
Will

"0 sol da noite agora esta nascendo
Alguma coisa esta acontecendo
Nao da no radio nem esta
nas bancas de jornais
Em cada dia ou em qualquer lugar
um larga a fabrica, outro sai do lar
e ate as mulheres, ditas escravas
nao querem servir mais.

Querer 0 meu nao e roubar 0 teu
pois 0 que eu quero e s6 funr;:ao de 'eu'
Sociedade alternativa
Sociedade Novo Aeon."
("Novo Aeon", Raul Seixas/
Claudio Roberto/Marcelo
Motta)

o

movimento
comunitario
alternativo
que
prolifera
hoje em todos os cantos do planeta

desobediencia
espontaneamente
organizada
(ou
seria organizadamente espontanea?l, tendo origem
na frustra~o
do meio intelectual
que vivia a
guerra fria, a tensa'o da guerra da ConHa ameac;ando
deflagrar
a guerra nuclear,
epoca tambem
da
cac;a as bruxas do macartismo.
Fizeram parte do
grupo
inicial beatnik intelectuais
de destaque
como Kerouac, Carl Solomon,
Norman Mailer,
Kenneth
Rexroth,
Farlenghetti,
Allen Ginsberg,
entre outros. Os beatniks declaravam-se "neuroticos", resultado da ansiedade imperante naqueles
anos, e 0 grupo de Kerouac inclusive editava uma
revista chamada Neur6tica cujo lema era: uma
publica~o
neurotica para neuroticos.
Com 0 correr do tempo os beatniks come<;am a
tomar atitudes pol fticas de contestac;ao, pregam a
desobediencia
as autoridades
constitu Idas e sao
os primeiros
a iniciar-se nas praticas orientais
buscando no zen-budismo um estado alterado de
consciencia. Muitos come<;am a deixar os cabelos
e barbas crescerem, adotam a jaqueta de couro na
cor preta (hoje utilizada pelos punks). Ocorrem os
primeiros contatos com a maconha, alguns tambem
experimentam
0 peiote
(substancia alucinogena
extrafda de um cacto do Mexico).
Outro componente
do movimento
da contracultura
naquela decada eram os hipsters. Mais
politizado
que 0 beatnik, 0 hipster - vocabulo
que significa
"aquele que conhece, aquele que
esta por dentro" - nao concordava com 0 pessi-

rnismo beatnik e passava a aprofundar um grande
descontentamento
para com 0 sistema. Foram eles
que provocaram os primeiros disturbios como os
ocorridos
na Universidade
de Berkeley,
na
California.
No final dos anos 50 e inlcio dos 60 0 beatnik
desaparece ao mesmo tempo que 0 hipster e absorvido pelo movimento
hippie, que surge e cresce
neste perfodo.
Apesar de absorvido pelo movimento hippie, na verdade sac os hippies que
adotam
as perspectivas
de transformac;ao
do

hipster.
Os hippies comec;am a pregar 0 amor acima de
tudo (make love not war - fac;a 0 amor, nao a
guerra -) e muitos fazem literalmente 0 amor em
prac;a publica.
Eles passam a apresentar uma
postura de rebeldia originada no seio da juventude
americana contra uma sociedade superindustriaIi fld
puritana, onde a posse de bens materiais
ra v lor moral de peso.
Em 64 surgem os Beatles, que, apos um breve
comec;o comportadinho
e dentro dos esquemas,
em pouco tempo abalam 0 planeta com a sua
contestac;ao. Os Beatles passam a ser adorados
pelos hippies, roqueiros
por excelencia.
Nessa
decada 0 conjunto ingles incorpora em suas musicas
e letras todas as possibilidades de alternativas em
discussao: a guerrilha e 0 pacifismo; 0 amor e a
desobediencia; as drogas ("Lucy
in the Sky with
Diamonds")
e 0 misticismo
("Oh!
My Sweet

Lord") .
Aparece 0 LSD - 0 acido lisergico dietilamida que comec;;a a ser disseminado no Greenwich
Village, 0 bairro boemio de Nova lorque la por
61-62, e pouco tempo de po is aparece em Sao
Francisco, a capital do movimento hippie. as
maiores propagadores da droga foram Timothy
Leary e Richard Alpert, psiquiatras e P.h.D. em
psicanalise. Leary, que foi expulso do Mexico por
causa de suas experiencias,chegou
a elaborar com
a sua comunidade uma filosofia baseada na utiliza<;ao do LSD. Certa vez a revista Rampart afirmou
que "0 fen6meno hippie comec;;ou a transformar-se de acontecimento
pessoal em social por
volta de 1965, depois que os jovens de Berkeley
aderiram ao LSD".
a LSD e uma alterac;;ao qufmica do acido
lisergico, e incolor e inodoro e sua ingestao provoca
uma surpreendente intensificac;;ao das sensac;;5es,
atuando sobre 0 hipotalamo e outros setores do
cerebro. A utilizac;;ao das drogas psicodelicas abre
espac;;opara 0 vivenciamento de estados alterados
de consciencia ou - no dizer do ex-hippie Helder
Carvalho - "abre as portas para 0 caminho espiritual, 0 caminho do autoconhecimento".
Helder,
que atualmente e dirigente da Comunidade Urbana
Aurora Espiritual (RJl, afirmou num dos capftulos
do livro de Leila Hakin (vide referencias nas
indicac;;5es para leitura) que "a droga nao torna
ninguem assassino, ladrao ou santo. Ela age como

rnpulsionadora destas qualidades. Nosso Sanskara
(inconsciente)
vem
tona. Em muitos de nos
rI resceram dons artfsticos e passamos a dedicarnos
danc;;a, musica ou
pintura. Outros comec;:aram a meditar, por horas a fio, sobre os mais
incrlveis conceitos filos6ficos. Outros, que ja nao
tinham nada de bom dentro de si, assumiam suas
verdadeiras personalidades, tornando-se vftimas
da propria violencia. Outros, ainda, perderam 0
controle
dessa intensa energia e fizeram uma
viagem sem regresso - enlouqueceram".
As drogas eram uma forma artificial e perigosa
de alcanc;;ar estados alterados de consciencia e
seus resultados eram temporarios.
Foi Richard
Alpert quem descobriu este fate quando de sua
visita ao Maharishi, na fndia. Richard ofereceu
quatro bolinhas ao Maharishi, que as tomou todas
de uma vez. a Mestre permaneceu no mesmo
'wd
m que se encontrava. a ocorrido deixou
Alpert
p rplexo,
pois uma s6 bolinha era 0
suficiente para deixar um homem comum "viajando" por 72 anos. Entao ele compreendeu que
o estado de consciencia conseguido artificialmente
atraves da droga ja era um estado comum' ao
Maharishi. As experiencias com as drogas foram um
degrau na procura de ,outras formas de alcanc;;ar
uma consciencia maior, a "verdad~'. Na alimenta<;ao lanc;;ava-se mao da macrobi6tica,
vegetarianismo, crudivorismo e frugivorismo. No tratamento.
do corpo passam a ser u'tilizadas as tecnicas homeo-

a

a

a

a

p<)ticas, de acupuntura, a cromoterapia, 0 Do-In,
etc. Hatha-Yoga, Tai-Chi-Chuan,Aikido,
Raja-Yoga,
Gnana- Yoga, Karma Yoga, tudo passa a fazer
parte do universo da contracultura.
Os hippies adoravam 0 verao, epoca em que
promoviam atividades ao ar livre nas prac;:as e
parques dos Estados Unidos. Quando chegava 0
inverno eles "hibernavam"
em suas comunidades
ou entao fugiam do frio viajando para 0 Mexico
ou pelos estados do sui do pais. A direita americana c1assificava 0 hippie
como "produto
da
subversao comunista"
ao mesmo tempo que os
te6ricos sovieticos os c1assificavam de "exemplo
da decadencia social no sistema capitalista". Foram
os hippies que fizeram com que a contestac;:ao
social, a desobediencia e a procura pelos novos
valores percorresse terras espalhando-se tal qual
erva daninha a minar 0 sistema de opressao e
explorac;:ao.
A primeira comunidade hippie surgiu no bairro
Haight-Ashbury, em sao Francisco. A segunda que
se conhece forma-se no chamado East Village, em
Nova York. Outras comunidades formam-se as
centenas. Foi Leila Hakin que escreveu em seu
Iivro Conspirar;:ao Aquariana no Brasil e no Mundo
que "todos os movimentos politicos tradicionais
partiam do princlpio
de que a sociedade era
a justificativa
para a existencia do homem"
enquanto que "0 hippismo inverteu 0 processo;
o homem era a (mica justificativa para a existencia

o homem

era a imica justificativa para a existencia
da sociedade.

da sociedade".
Maio de 1968 foi a apoteose do processo. a
mundo parece pegando fogo com as barricadas de
Paris; manifestac;:oes em Berkeley; luta contra a
pol (cia e os fascistas na Maria Antonia (Sampa,
Brasil); ha tambem a Primavera de Praga e a esperanc;:a· de um socialismo de face humana sem 0
dom(nio do imperialismo
sovietico, na Tchecoslovaq'uia; a Revoluc;:ao Cultural
na China; 0 Peru
desobedecendo
0 imperialismo
ianque; na Italia
e Japao greves e passeatas. as Beatles saem com
"Revolution",
criticando as esquerdas, que pensavam fazer revoluc;:oes simplesmente agitando retratinhos
de seus fdolos, e pregam a revolw;:ao
nao-violenta.
as Rollings Stones soltam "Street
Fighting
Man", on de Mick Jagger lamenta por
estar na Londres "onde nada acontece", invejando
o fogo de Paris e elogiando 0 "homem
brigao
das ruas".
a que acontece na Franc;:a e uma verdadeira
guerra civil, com greves gerais de estudantes e
operarios,
levantamento
de barricadas e tomada
de escolas e fabricas, quase fazendo com que de
Gaulle fugisse para a Alemanha em busca de tropas
e voltasse reeditando
a repressao a Comuna de
Paris de 1871. A esquerda francesa e colocada
contra a parede, e 0 Partido Comunista Frances
acaba se unindo as forc;:as mais retrogradas para
conter a revolta estudantil e operaria. E a prova
definitiva
de que nem a direita nem a esquerda

I "I IS 'aedas para a crise.

(,oJnoc;:a a surgir uma nova esquerda querendo
wlo
r em discussao todos os erros do movimento
rt v lucionario, desde 0 nao apoio e a sabotagem
s transformac;:oes revolucionarias
que estouram,
ate as analises do socialismo
burocratico
(0
"realmente existente"l.
que nada tem a ver com a
tao sonhada sociedade comunista e igualitaria.
Em janeiro de 69 um jovem tchecoslovaco
de
21 anos, 0 estudante
Jan Palach, suicida-se
colocando fogo em seu proprio corpo numa das
prac;:as centra is de Praga. Tambem e no in(cio de
69 que tropas da China e da Uniao Sovietica
entram em combate por motivos de fronteira.
E a crise maior dentro do bloco socialista. Na nova
esquerda despontam os pensadbres desobedientes:
Herbert Marcuse, Ernst Bloch e Erich Fromm,
entre outros. Max Horkheimer,
entao diretor da
Escola de Sociologia de Frankfurt,
abandona 0
marxismo dizendo que "0 curso da historia foi
diferente do que Marx tinha imaginado".
Herbert Marcuse foi um dos (dolos dos jovens
das barricadas
de Paris. Alemao
vivendo
nos
Estados Unidos desde 1934, quando fugiu do
nazismo, Marcuse faz violentos ataques a sociedade
tecnologica. Para Marcuse a sociedade tecnologica,
tanto a ocidental quanto a socialista, mantem em
circuito
fechado as teses e antfteses, impedindo
assim as s(nteses criadoras
e transformadoras.
A sociedade tecnologica aumenta a capacidade de

consumo do homem e aumenta 0 conforto material
da sua vida, mas cada vez 0 imbeciliza e 0 escraviza
mais. Mesmo nos Estados "democraticos"
do
planeta nao ha democracia, dizendo Marcuse que
a livre elei<;:ao dos senhores de escravos nao suprime
a divisao social entre os senhores e os escravos.
Tambem a livre escolha entre uma grande variedade
de .mercadorias e servi<;:os nao significa liberdade;
afinal,
estes servi<;:os e mercadorias
mantem a
aliena<;:ao do homem. Marcuse coloca 0 dedo na
ferida quando afirma que em nossos tempos a
classe opera ria havia se incorporado
ao sistema
capitalista
e ja nao podia desempenhar 0 papel
revolucionario
que Marx Ihe predestinara.
Para
derrubar a burguesia, somente os setores que estivessem marginalizados
dentro do sistema, como
os negros, os jovens, as mulheres, os miseraveis ...
No. Brasil de 68 a revolta influenciada
pela
rebeldia hippie foi colocada
na ordem do dia
pela Tropicalia.
Caetano Veloso com sua guitarra
eletrica que horrorizava a esquerdinha mediocre
cantava 0 hino dos que iam pelas ruas "caminhando
contra 0 vento / sem len<;:o nem documento".
Debaixo de uma das piores ditaduras que 0 pais
ja conhecera, passava-se a discutir os "pequenos
problemas"
do cotidiano;
0 sexo, 0 corpo,
0
tesao, 0 desejo. Ao questionamento
do sistema
juntava-se 0 questionamento
da postura autoritaria da propria esquerda ortodoxa.
Colocando
em questao a revolu<;:ao social pintada
moda de

a

outul>ro 1917,
os tropicalistas
deslocavam
a
rob( Idid hippie
repensando-a
e deglutindo-a
tint opof gicamente
para aplica-Ia
ao
Brasil.
urg m os problemas com a ditadura, edita-se 0
1\1- , 0 golpe dentro do golpe. Caetano e Gilberto
Gil SaD obrigados a se exilar em Londres. Era 0
final da decada, 0 inlcio do descenso e 0 come<;:o
da asfixia.
Nos Estados Unidos 0 movimento
ainda ganha
um pouco de folego. Foi logo apos a chacina de
Kent. Em abril de 70, quando Nixon anuncia a
invasao do Camboja,
centenas
de faculdades
entram em greve. Sao dez milh5es de universitarios
paralisando todo 0 sistema educacional americano.
Na Universidade de Kent (19000 alunos na epoca)
a Guarda Nacional reprime uma manifesta<;:ao a
tiros de metralhadora.
Apos as rajadas conta-se
4 mortos e 9 feridos. as corpos sem vida de
William Schroeder (19 anos), Sandra Lee Scheuer
(20 an'os), Jeffrey
Miller
(20 anos) e Allison
Krause (19 anos) revolta a juventude da America.
A garota Allison
Krause, um dia antes de sua
morte, se aproximara
de um soldado da Guarda
Nacional e colocara uma flor no cano de seu
fuzil, dizendo que as flores eram melhores que
balas.
Com a morte dos quatro de Kent 0 movimento
pacifista, hippie e underground ganha novo folego
gerado pela revolta
provocada
pelo crime. A
adesao ao movimento
contra a guerra culmina na

Marcha sobre Washington, onde ate veteranos do
Vietn§' devolvem suas medal has por sobre os
muros da Casa Branca. as jovens ainda lutam,
procurando criar uma resistencia pacifica e generalizar a deser<;:§'oorganizada do exercito americano e a desobediencia civil.
a ana de 70 e 0 ana da frustra<;:ao. A sonhada
revoluc;:ao nao se realiza e no mundo gera-se um
estado depressivo violento.
Tudo e sintetizado
naquela curta frase de John Lennon: "0 sonho
acabou".
as Beatles separam-se. Cada um vai para um
lado. Nos primeiros anos dessa decada morrem
Janis Joplin,
Jimmy
Hendrix,
Jim Morrison.
73 e 0 ana em que a crise economica se concretiza.
As ditaduras
latino-americanas
se fortalecem.
Allende e assassinado no Chile. Em 75 John
Lennon para tudo e se volta para a familia,
querendo repensar tudo que havia feito ate aquela
data. E como que um simbolo da epoca: a hora
de parar, recolher os cacos e repensar tudo
tirando os saldos da derrota.
Mas alguma coisa ainda procurava sobreviver
dentro do caos geral. Em 71 surge, no Brasil, 0
primeiro e verdadeiro jornal alternativo de que se
tem notlcia neste canto do planeta. E 0 Flor do
Mal, que durou poucos numeros. Editando um
jornal composto am§'o
e usando 0 nome da
CODECR I (a editora do Pasquim) Luiz Carlos
Maciel, Waly Sailormoon, Rogerio Duarte e outros
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,old
alternativo procurando vencer a
rulizada no campo cultural. Durante
.II Jilin II tnpo tambem Luiz Carlos Maciel aguentou
( Cll V "do
a coluna "Underground"
nas paginas
do P,squim.
oi em 1971 tambem que se realizou conforme
conta Leila Hakin em seu livro A Conspirat;ao
Aquariana no Brasil e no Mundo, um congresso
em Berkeley, na California,
reunindo cientistas,
I ideres de comunidades hippies e alternativas,
jovens radicais e sociologos. a congresso avalia a
experiencia adquirida nos anos anteriores e define
uma declara<;:aode prindpios:
"A nova sociedade,
a sociedade alternativa,
deve emergir do velho
sistema, como um cogumelo novo brota de um
tronco apodrecido. Acabou-se a era do protesto
subterrc'lneo e das demonstrac;:oes existenciais.
Acabou-se 0 mito de que os artistas tem que estar
margem de sua epoca. Devemos, de agora em
diante, investir toda a nossa energia na construc;:ao
de nossas condic;:oes. a que for possivel utilizar da
velha sociedade, nos utilizaremos sem escrupulos:
meios
de comunicac;:ao, dinheiro,
estrategia,
know-how
e as poucas e boas ideias liberais"
(citac;:aotranscrita do Iivro de Leila Hakin).
as primeiros anos da decada de 70 marcaram
a mudanc;:a de qualidade da contracultura.
a
hippismo conhece 0 descenso e nao consegue
transformar a sociedade. T odo 0 sonho se desvanece: traido pela esquerda comportada e pelos
IV 1111 ()
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sindicatos
reformistas,
combatido
pela direita
retr6grada e pelo centro corrupto, 0 movimento
estudantil e operario frances nada consegue, a nao
ser marcar na consciencia dos homens a possibilidade de desobedecerem ao status quo; as comunas
populares e a revolUl;:ao cultural
na China saD
absorvidas pelo Estado e pelo Partido Comunista;
todas as explosoes acabam absorvidas pelo sistema.
Muito se especulou acerca do hippie. as psic6logos do sistema, como 0 america no Richard
Koensberg, chegaram a desenvolver teorias de que
o hippie era produto de uma mae dominadora e de
um pai debil - bela piada! a hippie foi na realidade 0 produto
de uma sociedade corrupta,
mercantilista
e hip6crita.
E '<;>.sistema se negava a
enxergar tal fato. 1960 foi uma decada de vital
importancia
para a humanidade.
as beatniks, os
hipsters e os hippies, a nova esquerda, tudo possibilitou colocar em xeque os conceitos tradicionais
de sociedade e civiliza<;:ao. Toda a juventude
daquela epoca vivenciou a contesta<;:ao, a rebeldia,
a desobediencia.
E saD os descendentes destes
jovens que hoje passam a construir 0 movimento
alternativo.

"Viva a Sociedade Alternativa
Se eu quero e voce quer
Tomar banho de cha~u
Ou discutir Carlos Gardel
Esperar Papai Noel
Faze 0 que tu queres
Pois ~ tudo da lei
Todo homem e toda mulher
e ume estrele
Todo homem tem direito
de trepar na arvore
quando quiser e comer os frutos da terra
o numero 666 chama-se Aleister Crowley
Viva 0 Novo Aeon
a 3~ raca da civilizacao do futuro."
("Sociedade alternativa".
Raul Seixas/Paulo Coelho)

.
•• ••

Nao e de agora que 0 homem sonha em construir
comunidades baseadas na igualdade e fraternidade

humanas. As primeiras tentativas de que se tem
notfcia pertencem
Idade Media; eram as guildas,
organizac;;oes mutualistas formadas por livre acordo.
No decorrer dos seculos foram varias as situa<;:oes
hist6ricas em que as comunidades floresceram.

a

A Republica
dos Guaranis e a mais antiga
tentativa
realizada na America do Sui, de que se
tem notfcia. Era composta de v,hias comunidades,
tendo florescido no perlodo que vai de 1610 ate
1756. Eram cerca de 34 cidades chamadas Missoes.
Nestes locais viviam os Indios guaranis e os padres
jesu Itas.
Nos anos de maior florescimento
as Missoes
chegaram a ser chamadas de territ6rio
economicamente independente.
Voltaire
e Montesquieu
demonstraram
um interesse especial por esta
.experiencia
em seus escritos. Naquela epoca, s6
para efeito
de compara<;:ao, enquanto
Buenos
Aires tinha uma populac;;ao de cinco mil pessoas,
cada Missao concentrava cerca de vinte mil habitantes.
As comunidades
guaranis eram desenvolviaas
e fraternais.
As cidades eram planejadas e construldas
em angulos retos. As avenidas e ruas
passu lam varandas cobertas que serviam como

das comupor Conselhos eleitos, nao havia
I' HI dll .It III politicos ou administradores
proI
1111 " •• Desconhecia-se 0 direito de propriedade,
I lIel II '. OS
bens pertenciam
comunidade.
A
Illlt.llitura
era desenvolvida,
tambem 0 artesalilt
e a industria. Os tecidos produzidos
pelos
guaranis eram muito apreciados. Na comunidade
indfgena 0 trabalho durava no maximo oito horas
por dia, com folgas aos domingos e quintas-feiras.
A produc;;ao era destinada a satisfac;ao das necessidodes comuns e nao para 0 lucro. Nao se acumulavum riquezas. A alimentacao
era distribulda
as
I m(lias segundo 0 nume'ro de seus membros,
e de acordo com suas necessidades. Conforme
Clovis Lugon, em seu livro A Republica Comunista Crista dos Guaranis, "a republica Guarani
ra, sem duvida, comunista demais para os cristaos
hut u
crista demais para os comunistas
d
IJ u burgu sa".
A partir de 1618 e durante doze anos os bandeirantes atacaram as comunidades guaranis, chegando
a escravizar mais de 15 mil (ndios. Desarmados,
os guaranis passam a fugir para as areas dominadas
pelos espanh6is, mas reclamadas por Portugal,
sendo que 50 mil instalam-se naquelas regioes.
Dez anos depois os Indios haviam reorganizado
suas comunidades
e, desta vez, armaram-se para
se defenderem.
Com apenas 300 armas e um
nhao, 4 mil Indios guaranis enfrentam os bandei01111111
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rantes, que eram em numerode
800 mais 6 mil
escravos, na batalha de Mborore, nas margens do
Rio Uruguai. Vencendo a luta, os (ndios tiveram
sossego ate 1750. Foi neste ana que a Espanha
entregou a Portuga I a regiao dos Sete Povos das
Missoes, pelo Tratado de Madri.
Apos este acordo os portugueses voltam
a
atacar, e em 1756 ja nao existe nenhuma comunidade na regiao.

Outras experiencias historicas de grande importancia foram
os experimentos
dos precursores
europeus, como Robert Owen (1771-1858), a~
comunidades
do anarco-cristao
Leon
Toistol
(1828-1910) e as iniciativas dos seguidores de
Franc;:ois-Marie-Charles Fourier (1772-1837 L Estes
primeiros
sonhadores tambem receberam mUit.as
influencias
das obras de Thomas More (Utopia,
de 1516) e Campanella (A Cidade do Sol, de

1623).
Os fourieristas
e owen istas acreditavam
que
criando uma rede de comunidades poderiam, sem
violencia
ou revoluc;:oes, substituir
as estruturas
existentes
como consequencia
do exemplo
da
superioridade de sua nova organizal;ao ao promover
o bem-estar entre os homens. Fourier nao dava

\.'------------------_-/

., a produ~o
em grande escala
the desagradavam. Seus seguidores
II I Ill' IV Ull
quo as comunidades
pequerias eram
III I
U II qllildas
para satisfazer as necessidades
,II,', II mens.
A lei i s de Owen e Fourier exerceram muita
1111111 ncia nos movimentos comunitarios
posteI or s. Para eles a tarefa dos homens de bem era
prom over a felicidade e 0 bem-estar geral. Ambos
combatiam com veemencia a ordem social baseada
III c:ornpetitividade
entre os homens, desconfiavam
lid lip Iftica" e dos politicos
profissionais e acrediI IV un que a resolu~o
dos assuntos socia is deveria
.f I
xercida nao pelos parlamentares
ou governantes, mas sim pelos produtores.
Eles acreditavam que se a sociedade pudesse ser organizada
d
forma os governos e a organizac;:ao polltica
II ICtiC,j
n Ie iriam por t~rra.
I I I P Illc
c So' nil
do pensamento de Fourier
qu
hOlYlolll
n 0 tivesse apenas uma ocupac;:ao;
Ie creditava que se os membros da comunidade
se revezassem nas diversas ocupac;:oes jamais ficari m angustiados.
As comunidades idealizadas por Fourier chamavam-se falansterios. Nos Estados Unidos os falansttkios tiveram mais sucesso que na Inglaterra ou
Franc;:a. Seu entusiasta mais dedicado foi Albert
Brisbane (1809-1890), que organizou a implant I;tio de algumas comunidad2s
apos a depressao
I
1837. Formaram-se trinta comun idades na
II
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decada de 1840, entre elas a famosa "Brook
Farm C mmunity",
fundada por um grupo de
intel ctu is d Nov Inglaterra. A comunidade que
mais tempo durou foi a de Brisbane, que funcionou ate 1856.
Na Franc;:a, as experiencias fourieristas foram
reprimidas em 1848 com a derrota da revoluc;:ao, e
seus I fderes, como Victor-Prosper
Considerant
(1808-1893), tiveram de se exilar.
Robert Owen teve duas grandes expenencias
que foram as comunidades de New Lanark e New
Harmony. A primeira era uma colonia industrial
que havia recorrido
agricultura como atividade
marginal, distribuindo
aos seus operarios a produc;:ao agrfcola. Foi em New Harmony que Owen
perdeu sua fortuna.
Um dos erros cometidos
nesta experiencia foi a formac;:ao de uma colonia
nao selecionada; as pessoas nao tinham urn ideal
comum, erros que nao se verificavam nas comunidades religiosas da America. Uma das questoes
polemicas foi a administrac;:ao interna: alguns
defendiam uma administrac;:ao democratica para
New Harmony, enquanto Owen insistia em que
houvesse uma primeira fase de lideranc;:a pessoal
sua. Mais tarde ele acabou cedendo. Esse fato
aflorou uma clara contradic;:ao entre atos e ideias
da parte de Owen.
Outro pensador que exerceu grande influencia
no movimento
alternativo
contempor<3neo foi
Pierre-Joseph Proudhon (1809 -1865), anarqu ista

d

lismo. Assim como Fourier
n era de opiniao de que as atividol' II "III (.1. e praticas deveriam estar a cargo
d.
", 1I(;I<ll;5es ou comunidades. A associac;:ao
ll11ll11llltllJ deveria ser 0 agente dos cidadaos na
dl <.1.
coletiva de todos os assuntos.
eon Toistoi foi outro idealizador de comunidades. Anarquista e cristao, ele defendia a organizac;:aode colonias crista's baseadas na propriedade
coletiva dos bens. Muitas destas comunidades
xistiram ate 1930.
ell
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Uma das experiencias mais fascinantes foram as
~unidades macknovis~as da Ucrania. Esta utopia
I( tlllI
U
p6s a revoluc;:ao russa de 1917.
,; '<Imp n
da Ucrania,
liderados pelo
anarquista Nestor Mackn6, libertaram a regiao do
Gulai-Pole do domfnio
czarista e construfram
comunidades. Estas verdadeiras comunas organizadas naquelas terras tomadas aos latifundiarios
enfrentaram crfticas da parte do governo bolchevique, pois diferenciavam-se das comunas criadas
par decreto e pela for<;:adas ba ionetas do Partido
Bolchevique.
Ao mesmo tempo que estas comunidades funcionavam e. produziam 0 suficiente para manter os

mp< lit HI S corn x lentes condi<;:oes de vida; seus
inlt II 1I111 • ITlllltinhum
uma luta ardua contra 0
«
It It II 11I.Illt'll, <1111
<Ill ri restaurar a velha ordem,
to', t. ITlUMI!>1
I:;, qu
hj tivavam controlar politi. m nte a regi
:;Id xp ri€mcia foi revoltantemente massacrada pel
x rcito vermelho comandado POl' Leon Trotsky em 1921.

II « I t.ula e onde todos os bens perten1Illllivid
de. Cada membro
recebe os
pllllllllll'
tit que necessita e da em trabalho 0
IIllt"tll
III
posslve!. As residencias silo constilll/dlH
de pequenos apartamentos
ou casas cujo
t llnllMho depende do grau de riqueza do kibutz.
s trabalhos como limpeza publica e cozinha
silo feitos em rod Izio entre os i ntegrantes da
comun idade, para nao criar profissoes el itizadas.
kibutz e dirigido por uma coordena<;:ilo eleita
democraticamente
de dois em do is anos. Um fato
interessante e que algumas comunidades possuem
ta<;:oesde radio proprias.
Talvez seu unico inconveniente seja 0 sectarismo,
dado que estas comunidades so sao abertas aos
israelenses
judeus
e, apesar da fraternidade
existente
entre seus integrantes, esta forma de
viver nao se apl ica nas rela<;:oes entre as citadas
munid des e os habitap.tes de origem arabe.
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Em 1915, na fndia, 0 idealizador da nao-violencia
Mohandas
Karamchand
Gandhi
(1869-1948)
organiza a sua primeira
comunidade.
Era um
ashram, onde Gandhi e seus seguidores viviam de
1'01In I r Iigi s praticando a simplicidade, fazendo
sua pr prias roupas e ate mesmo fiando 0 proprio
tecido. Durante toda a sua vida 0 mahatma procurou fazer com que tais comunidades florescessem
e vivessem auto-suficientemente
de forma a nao
depender da administra<;:ao colonial inglesa.

Outra experiencia de comunidades que obtiveram sucesso e que existem ate hoje silo os kibutzim
de Israel. Sao comunidades
agrlcolas
onde 0

As experiencias
comunitarias
autogestionarias
que se realizaram durante a revolu<;:ao espanhola
foram espetaculares. Tais experiencias silo pouco
ronhecidas, em virtude do boicote dos historiadores de todos os pontos do espectro pol (tico,
desde os fascistas,
passando pelos liberais e

chegand
IO~j ornunist
s.
N'l ["p 11111.1 i1~
rnunidades autogestionarlas
ifl',pllddd"
pt 1m
qui tas foram combatidas
111110 pi'
!>ol lid s I <.lit dor Francisco Franco
quanlo pelos comulli tus d
Partido Comunista
Espanhol.
As comunidades
que floresceram
na Espanha
revolucionaria
sao exemplos gritantes de organil. ~oes libertas
da explora<;ao e da tirania
da
sociedade capitalista.
Baseadas no mutuo apoio
em beneflcio de to dos, as comunidades libertarias
. garantiam a produ<;ao e a distribuic;:ao equitativa
dos bens entre todos os indivlduos
em plena
guerra civi I.
movimento coletivista em Aragao, Catalunha,
Levante, Andaluzia,
Extremadura,
Castela, etc.
t v como um dos principais construtores e organil.ad r s
CNT Confederac;:ao Nacional do
Trabalho.
Em todos estes locais, depois que as
milfcias
libertarias
expulsavam
os fascistas dos
povoados, eram implantadas
comunidades
autogeridas. Os libertarios
espanh6is demon~travam
assim que tudo aquilo que pode parecer ut6pico
um dia pode ser realizado.
Nestas experiencias 0 sindicato livre foi a pedra
angular da constrU(;ao da comunidade. A coletivizacao foi realizada imediatamente
ap6s a expropriac;:ao dos bens que estavam improdutivos
nas
maos dos capitalistas e latifundiarios.
Os grupos de trabalho formavam-se de acordo
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II idddes de cada setor e 0 controle
I i organizado de modo a extrair 0
II tldimento
com 0 mlnimo
de esforc;:o
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1\ distribuic;:ao era feita conforme

as necessidades
lllnili
res e coletivas. 0 dinheiro foi totalmente
ubolido e a distribuic;:ao de produtos para consumo
era feita atraves de um controle
medido pelo
carne de produtor e pela caderneta de consumidor.
Na cidade de Ronda, na provincia de Malaga, a
experiencia foi mais rica. As organizac;:oes sindicais
ializaram os bens na base do comunismo Iibertrio.
Os militantes
das entidades sindicais livres
organizaram-se
federativamente,
de. baixo
para
cima, partindo
das unidades de produc;:ao - as
fabricas -, passando pelos sindicatos e finalizando
nas federac;:oes de cada ramo. T odas as entidades
reuniam-se numa coordenac;:ao geral organizada na
bas d
utonomia federativa. Para distribuic;:ao e
consumo a norma seguida era a do comunismo
libertario,
ou seja: /Ide cada um segundo a sua
capacidade, a cada um segundo a sua necessidade".
A Comunidade de Bot, na regiao da Terra Alta,
em Tarragona, foi outro exemplo da realizac;:ao da
utopia.
La tudo foi coletivizado.
Organizou-se
uma cooperativa de consumo com 0 fim de atender
as necessidades individuais e familiares dos membros da coletividade.
Tambem la foi abolido 0
uso do dinheiro. A terra era trabalhada em grupos
de vi nte pessoas, sendo que cada gru po nomeava

ovietica. S6 depois de muitas
da Comuna e ap6s uma assemhi I, do" L lI11poneses que 0 plano final era fixado.
N I'. Comunas tambem
nao havia burocratas
Pi Itl.',1 nalizados
em administrar.
Todos eram
I II 110', e os cargos mais tecnicos eram 0 de contahili ta e 0 de caixa. Estes eram obrigados a afixar,
todos os meses, um balanc;:o de receitas e despesas
e este trabalho
de escrita e escrit6rio
era feito
apenas durante
algumas horas na semana. Os
administradores
tinham de trabalhar na prodw;:ao
WI qual os demais camponeses.
Ap6s a vit6ria da revoluc;:ao, entre os anos de 52
e 56, houve intensa luta no interior do partido
entre as posic;:oes de Liu Chao Chi e Mao Tse-tung.
Liu representava a posic;:ao dIJ deixar evoluir as
pequenas propriedades
ate que as mais fortes
engolissem as mais fracas e, a partir dal, socializar
producao.
Mao defendia
a organizac;:ao das
Comunas
Populares
parcialmente
autogeridas.
Durante a Revolu<;:ao Cultural a direita foi derrotada e as Cornunas conhecerarn urn grande impulso.
direito de influir nas decis5es e na divisao da
producao criou exemplos de notavel participac;:ao.
Houve Comunas
que mobilizaram
milhares de
pessoas no perlodo das secas para levar agua para
as plantac;:5es. Entre muitos saldos esta a construc;:ao de um lago artificial que irriga hoje 140 mil
hectares de terra. Foram quase 2 milhoes de
pessoas trabalhando na constru<;:ao de um canal de
OUl"
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Outra experiencia de grande importancia foram
as Comunas da China Popular. Muitos poderao
se surpreender
mas as Comunas Populares que
fl ros. ram
partir de agosto de 58 e, principalIll( 111(,
up
a chamada
"Grande
Revoluc;:ao
Cultural Proletaria" eram verdadeiras comunidades
agrfcolas e industriais.
Apesar de impulsionadas pelo Partido Comunista
da China e apoiada pessoalrnente por Mao Tse-tung,
nao havia a imposi<;:ao do plano governamental
diante das necessidades de produc;:ao dos carnponeses.. Ja desde 1958 0 Partido havia adotado 0
princlpio,
defendido por Mao, de criar as Comunas
Populares
sem um
carater
obrigat6rio:
tudo
dependia da aceitac;:ao pelos pr6prios camponeses
de formar as Comunas.
Os pianos de produ<;:ao agricola nao eram tidos
como questao economica ou burocriltica
tal qual
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mais de cem quilometros
e criando 0 lago de
Hanpei.
esfon;:o da massa camponesa foi 0 resultado
de uma participa<;:ao consciente
nas decisoes
trabalho e resultados das Comunas. A Revolu<;:a~
Cultural havia dado condi<;:oes para a derrota das
concep<;:Oes tradicionais
que estabelecem que sao
necessarios longos estudos para se formar engenheiros hidn3u licos ou outros especialistas, cren<;:a util
apenas para criar uma burocracia
ou casta na
sociedade civil.
Dado 0 processo sui generis que conheceu - as
Comunas eram impulsionadas
pela corrente do
Partido Comunista
da China Iiderada por Mao
Tse-tung e pelo mais tarde chamado "bando dos
qu< tro" - existia uma orienta<;:a-o pelo princlpio
did
(~ 0 contr liz da e gestgo descentralizada.
MdO pr
ur v unir estes dois fatores e concilia-Ios
visando 0 interesse do Estado e da Comuna.
Postura que se contrapunha
completamente
ao
que ocorreu apos a Revolu<;:a-o de Outubro
na
Russia e que Ja era um avan<;:o em rela<;:ao centraliza<;:ao e planifica<;:ao originariamente
defendida
pelos marxistas ortodoxos de entao.
Juntamente
com as experiencias das Comunas
Populares,
outra experiencia
de grande importancia historica foi a forma<;:ao dos "medicos pes
descal<;:?s". Eles eram camponeses e operarios que
ap~~ndlam, em cursos n3pidos, metodos de higiene,
utlllza<;:ao de ervas medicinais,
conhecimentos
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tlU cllcina e de acupuntura,
fabrico de
"triples; e voltavam para os lugares de
01 1'111, ()', compos ou fabricas,
onde tinham a
"1I1~. II d dar assistencia medica aos camponeses e
01" 1.'11 i , criando, inclusive, pequenos hospitais
dt lilt
das Comunas.
Esta experiencia
serviu
como inspira<;:ao para 0 atual "encontro
dos
medicos pes descal<;:os" que se promove aqui no
Brasil, em Sao Louren<;:o (mais adiante trataremos deste assunto).
Ao mesmo tempo que desenvolvia a produ<;:ao
grfcola
havia tambem
uma preocupa<;:ao com
industrializa<;:a-o, sempre dentro
do princlpio
mao f sta de "contar
com as proprias for<;:as".
Desenvolveram-se pequenas fabricas que produziam
utensflios
agrfcolas, pe<;:as mecanicas e material
eletrico,
bombas d'agua, moinhos
e maquinas
para transplantar arroz.
As Comunas perderam 0 folego apos 0 descenso
da Revolu<;:ao Cultural e, principalmente,
apos a
derrota
da corrente
liderada por Mao e pelo
"bando
dos quatro"
e a subida ao poder da
"corrente pragmatica" de burocratas autoritarios.
Foi uma experiencia
limitada
em virtude
da
centraliza<;:ao, ainda que relativa,
imposta pelo
Partido Comunista. Mas foi importante no sentido
de colocar em questao a constru<;:a-o de Comunidades no interior dos proprios pafses socialistas.
Como saldo historico podemos tirar a Ii<;:aode que
a dependencia das Comunas para com a lideran<;:a
I 0'
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era excessiva, resultado
qu n 0 ," ,'Jill I pr pria orientac;ao mao(sta de
"(,onlin • oln ", pi )prias forc;:as". Bastou a casta
blllO(;tdllCli
(;(}nlr I r volucionaria
tomar
as
r dcas do pod r ap S I rnorte de Mao Tse-tung, e
a experiencia das Comunas conheceu 0 marasmo
e 0 descenso.

Outra experiencia comunitaria
de inspirac;ao
libertaria foi a Colonia Cecilia. A iniciativa partiu
de um engenheiro italiano que forrnou um grupo
que veio para 0 Brasil objetivando a formac;ao de
um comunidade livre. Arrumaram um terreno no
Parana e conseguiram formar a tao sonhada
comunidade.
Nem todos eram anarquistas, apesar da inspirac;ao
que norteava a experiencia. Foi uma tentativa rica,
Iiberta da intervenc;ao do Estado. Nao havia chefes
nem burocracia. A comunidade foi desmantelada
a baioneta pelas tropas da ditadura de Floriano
Peixoto.
Alem da Colonia Cecilia existiram diversas
outras iniciativas
de inspirac;ao anarquista na
America do SuI. A Comunidade Nossa Chacara
foi outra construfda por libertarios de Sao Paulo,
num terre no de oito mil metros quadrados. Nossa

( It

• I I ICIIlrldda por militantes
anarquistas
do Ililurismo
e vegetarianismo, e tinha
11111111
1111 I IIV(
servir como um prolongamento do
10 dll Inlillante libertario e de simpatizantes da
I II"., '"lrquista.
Olilras experiencias foram a Comunidade do
Illil
1)1 Montevideu,
no Uruguai, e a Comunidade
La Nueva em Buenos Aires, Argentina.
Houve outras tentativas comunitarias no Brasil.
Uma delas foi ados anabatistas chamados muckers,
que haviam se instalado no Vale do Rio dos Sinos,
r gillo onde se concentravam as colonias alemas,
n Rio Grande do SuI. Esta experiencia terminou
tragicamente. A comunidade religiosa foi totalmente massacrada por tr.opas do governo em
junho de 1874, em consequencia de diversos
problemas de mau relacionamento e intolenlncia
religiosa.
I\li , este
um problema que tem preocupado
rnuilo
m vimento alternativo. A manuten~ao de
relac;oes amistosas com os vizinhos e uma das
primeiras regras a serem seguidas. 0 mau relacionamento ja provocou problemas em outras pa(ses,
envolvendo
outras tentativas de formac;ao de
comunidades, como e exemplo a dispersao dos
mormons, no Estado de Illinois, nos Estados
Unidos.
lilt
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munitaria Iiderada pelo
li 0 Ant nio
on' 111ir , tambem terminou
tragicamente.
Orland
d 01 iveira, urn dos articuladores
do
atual
movimento
alternativo,
escreveu certa vez que a iniciativa de Canudos foi
"0 primeiro esboc;:ode comunidade
em Aquarius".
Destru Ida e afogada em sangue no ana de 1897
pelo exercito de Prudente de Moraes, Canudos e
pouco
estudado
pela historiografia
brasileira.
Naquela epoca, a (mica visao que se tinha desta
articulac;:ao sertaneja era a interpretac;:ao dada pela
burguesia, que apresentava a revolta camponesa
como
urn levante reacionario
e monarquista
contra
Republica. Chegou-se ate a compara-Ia
ao levante campones da Vendeia contra a Revolu<;:ao
Francesa de 1789.
Orlando de Oliveira afirma que em Canudos
havia uma visao beatlfica de mundo que mudou
padroes eticos e morais, tendo como urn de seus
principais aspectos a liberac;:ao do amor e a coletivizac;:ao dos filhos e dos bens. Foi Euclides da
Cunha (1866-1909)
- 0 jornalista que cobriu a
repressao republicana para 0 jornal 0 Estado de
S. Paulo - que nas imortais paginas de Os Sertoes
desmistificou
a campanha polltica
do governo
denunciando as atrocidades das tropas oficiais.
Nos anos 50-60 0 Cinema Novo, postura cultural
In(

lllhlllldar
0 Tropicalismo,
questionou
, -lasses dominantes haviam inscrito
ficial sobre Canudos colocando
0
tit 1110 0 cangac;:o como uma forma primitiva
ht Idla no mundo popular nordestino.

Nos anos 50-60 0 Cinema Novo colocou 0 misticismo
e 0 cangafo como uma forma primitiva de rebeldiJz.

••••••

,I

I"

, " , ,.",,,,,t,{,,,{,

tlt,lIllItlllllS

experiencias de acirradas
hll I lid' It III \,oIdus de maio de 68 e receberam
1111111 III II'
till l s da contracultura.
Pregando 0
1111111 \1I1HI
du civiliza~ao industrial eles procuram
II d / II ()
seus sonhos de uma vida tranquila
11111.1' \Iindo as comunidades sem perda de tempo.

o MOVIMENTO
CONTEMPORA.NEO NO MUNDO:
ALTERNATIVOS NA EUROPA
E EST ADOS UNIDOS

"~ um dlrelto reconhecido
desde tempo imemorial
que todo indivfduo pode nagar colaboracao ao amo
que governa mal, todo c1dadii'o tem direito de negar
sua cooperacao ao Estado, quando com esta cooperacao se envilece."

A p~pula~ao pre-aquariana que vive as margens
da socledade chega. a meio milhao de jovens em
tod? 0 velho contmente.
Habitando casas construldas com materia is recuperados do Iixo e feitas
por eles mesmos, os alternativos utilizam energia
solar ~u dos ventos e se alimentam de produtos
naturals.

N,l scoCla existe a Comunidade Findhorn. Na
I I In a e Alemanha estes grupos sao numerosoS.
I Imbem nos Estados Unidos 0 movimento cresce
olhos vistos, sao comunidades rurais, algumas
espiritualistas,
outras pol fticas, muitas ja autosuficientes. No deserto· do Oregon, os seguidores
I fil' sofo indiano Bhagwan Shree Rajneesh estao
(,(lI\"tl\lin I um
omunidade subtern'lnea chamada
"l\Jjn
hpurClm". era uma verdadeira cidade
p ra mais de 400 mil pessoas prepar~da para
enfrel)tar a guerra nuclear que, segundo Rajneesh,
ja esta em andamento. Outras grandes comunidades
~o a "The Farm" e a "Easelen".
A "Farm"
concentra
1 350 moradores, tendo sua origem
diretamente
no movimento
da contracultura.
T odos na comunidade sac vegetarianos. La ensinam-se praticas de medicina alternativa e tratam-se
as pessoas gratuitamente,
mesmo que nao perten<;am a comunidade. Sao editados livros sobre temas

A cozinha funciona comunitariapossuem Jeiteria qJe produz leite de soja,
lulu
sorvete natural. A comunidade produz todos
. produtos
que consome.
Ha tambem uma
construtora
alternativa.
Utiliza-se energia solar
~ pro~~z,-se .cerveja natural. A administrac;ao da
Farm e felta por um conselho tribal composto
p~r. 25 pessoas representando as diversas areas de
atl~ld~de. da comunidade.
Elas possuem 0 seu
propno slst~~a escolar, desde 0 jardim da infancia
ate a 8~ sene. Hoje na "Farm" impera 0 mais
ompleto
coletivismo,
e sua estrutura cresceu
t nto_ que a ,c~munidade consegue manter ate uma
estac;:ao de radio propria em funcionamento.
",
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Ma~ e .nas cidades que 0 movimento alternativo
do P.nmelro Mundo estii mais forte. Para sair fora
do I. t m
jovens invadem casas desocupadas
org nlZ m comunidades
e passam a trabalha;
a~enas para garantir a sObrevivencia. Eles mesmos
cnam seus proprios empregos desenvolvendo as
suas condic;oes de trabalho e passando a fabricar
os Produtos, de. que necessitam para viver. Usando
de seus propnos conhecimentos
e criatividade
constroem aquece~~res a partir de canos de vapor
ou baseados na utlllzac;ao de captac;ao de energia

oldl. Constroem
tambem geradores de energia
qu
funcionam
a partir de refugos organicos,
O' chamados biodigestores.
Para tratar da salide eles preferem a homeopatia,
I ucupuntura
e 0 uso de plantas medicinais. GeralIrl nte
muitos praticam ioga e outras priiticas
rnilenares do Oriente.
Em termos de participa<;:ao pol (tica os alternativos nao deixam nada a desejar.
Inimigos da
nergia nuclear e da polui<;:ao, eles organizam e
I ,Irticipam das passeatas e manifestac;oes de proII '010. Sem falar no exemplo que ja nos dao quando
( Ollsl roem
seus proprios geradores de energia
III rnativos.
m Berlim Ocidental, parte da antiga capital da
Aleinanha sob administra<;:ao alema-ocidental
e
ncravada
em pleno territorio
da Alemanha
ri nt I, e on de se abrigam aqueles jovens que
',I If w'.lm
H r tar 0 servic;o militar. La existem
100 coopt Idtiv<l~ UO trab Iho. Sao indivlduos que
unem
dividem 0 trabalho entre si. Eles trabaIham apenas 0 suficientepara
garantir as suas
necessidades biisicas, como alimenta<;:ao, vestuario
moradia.
As ideias nas quais os alternativos europeus mais
se inspiram sac as dos socialistas libertarios, os
anarquistas; alem de Ivan Illich, 0 inconformado
autor de Sociedade sem Esco/as, e Herbert Marcuse,
o velho rebelde. Dutro pensador muito lido
rnest Frederic Schumacher, que escreveu 0 livro
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III is !1eautiful (0 Negocio
ser Pequeno).
humacher, nascido na Alemanha, emigrou para
I Inglaterra
em 1937, apos a ascensao de Hitler.
m seu livro ele defende "uma economia que leve
em conta as pessoas" combatendo
a doutrina
desenvolvimentista
aplicada pelas grandes potencias
e defendendo
projetos
economicos
alternativos
aplicados as condic;:5es espec(ficas de cada regiao
e povo do planeta.
':>'111

Rudi Dutschke, agitador combativo
das barricadas de maio de 68 na Franc;:a, hoje e um ativo
militante do movimento alternativo na Alemanha.
um dos organizadores do "Alternative
Bank",
entidade que tem como objetivo funcionar como
uma instituic;:ao de financiamento
de projetos
l'tlt rnativos.
Este banco tem 4 mil associados,
'I lido qlll (;ldll um
ontribui com dez marcos por
IIJ( ' ••

m 1979 fundou-se tambem, em Berlim Ocidental, 0 Partido da Lista Alternativa,
que na eleic;:ao
para 0 Senado berlinense (0 governo estadual)
chegou a ter 7,2 por cento dos votos.

III uropa, por um meio ambiente limpo e saudavel
( IJ 10 fim a escravidao da sociedade industri~I,~os
v( rdes conseguiram
5,6% dos votos nas elel<;:oes
dc 6 de mar<;:o de 1983, conquistando
assim
, I cndeiras no parlamento alemao.
Partido Verde e um partido pequeno-burgues
clljCl base social
0 eleitor jovem, com menos de
'J anos, que discorda do sistema imperialista e
d seu funcionamento,
que nao concorda com a
cxplorac;:ao do Terceiro Mundo tnl como se da e
«1111
n m quer se mostrar indiferentp. a ~angren~a
II p'c !lsffo do imperialismo
as lutas de IIberta<;:~o
II II IOllais, que
se preocupa com a devasta<;ao
,wi gica e com 0 perigo iminente da g~erra nUcle~r.
ntre os proprios verdes houve mUlta controver'ia sabre se deveriam ou nao participar das eleic;:5es
I>urguesas. as setores mais radicais defend.ia~ uma
1111.1 10
xtr parlamentar.
Venceu a posl<;:ao que
tlllllUll"
III1Ii/i S. d
leic;:oes para influir
na
lIJl11I1
u 11111111(,.1
Illtorvir no p rlamento.
J no primeiro mes de atuac;:ao 0 Partido V.erde
capitalizou
uma
grande
vitoria
consegurndo
ncelar
a realiza<;:ao do censo dernogrMico,
Ilnplamente
denunciado
pelo partido
desde 0
primeiro momenta como uma invas~o
privacidade dos entrevistados e que fornecena ao Estado,
em especial a pol (cia, um minucioso
dossie a
respeito da vida particular
de cada cidadao do
pa fs. Ha meses que os verdes convocavam a populac;:1:Ioa boicotar 0 censo. 0 que contou com a
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Na Alemanha Ocidental organizou-se 0 Partido
Verde (Die Griinen). Levantando bandeiras de luta
pela paz, contra a instalac;:ao de armas nucleares

lit t: ntenas de intelectuais.
v Id s tomaram posse no Bundestag alemao
II I IIHlo jeans e camisetas,
0 que ja demonstrou
I quebra
de ve/hos protocolos. Estavam presentes
posse uma representante das maes da Prat;a de
Maio, urn embaixador da Nicaragua, urn representante da alP - Organiza9ao para a Liberta9a'o
da Pa/estina
,representantes
do Sindicato
Solidariedade da Pol6nia, tambem da associa9a'o
tchecoslovaca
"Carta 77", alem de pacifistas e
ecologistas dos Estados Unidos, Italia, Inglaterra,
Israel, Holanda e Fran9a.
as verdes ja estao propagandeando
a ideia de
organizar uma resistencia pacifica em massa para
impedir a instala9a'o na Alemanha dos projeteis
Cruise e Pershing-2. Amea<;am tambem promover
urn I CJrv d f m no parlamento ao mesmo
I rnpo qu
desencadearem as a90es de massa.
Ill.·,
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norte-americanas

Atua/mente exist m m is de dez mil organiza90es aut6nomas em N v lorque. Em todos os
Estados Unidos 0 numero h ga 200 mil. Algumas
destas entidades sac cham das grass-roots porque
sao comparadas a ra fzes de grama que se espalham
rapida e despercebidamente
pelas cidades.
Em consequencia das desilusoes dos homens nas

formas de governo e nos Estados organizados,
estas entidades surgem cumprindo
0 papel
de
uma nova fort;a reivindicando a participa<;ao do
cidadao na tomada de decisoes de todos os problemas que afetam a sua vida.. .
~
Nestas organiza90es os partlclpantes nao deleg~m
poderes e responsabilidades .. a outrem, e slm
buscam a mais completa partlclpa<;ao em todos os
estadios da resolu9ao dos problemas que os a~e~a~.
Uma das maiores organiza<;oes comunltanas
n rte-americanas
e a "Mass Fair Share". Esta
ntidade come<;ou suas atividades reivindicando
limenta<;ao para os alunos nas escolas publicas.
Em quatro anos de trabalho a "Mass Fair Share"
conseguiu aglutinar 7500 associados e alcan9ar
vit6rias espetaculares
como 0 barateam~nt?
a
nfvel estadual dos seguros de casas e automovels, a
b ixa das taxas de luz e telefone, do imposto
pr di I, d . onta de gas, alem de faze~ fechar
buracos de ruas e fiscalizar a troca de lampadas
da ilumina<;ao publica.

Ha duas grandes vertentes no movimento alternativo internacional.
Grande parte defe~~e· ~
utiliza<;ao de taticas pacfficas em suas. r~l.vlndlca<;oes. Sao os que, influenciados pelas Idelas de

Henry David Thoreau, Leon Toistoi e 0 mahatma
Gandhi, preferem a desobediencia civil e a naoviolencia. A desobediencia civil foi desenvolvida
por Thoreau e implica a nao-cooperac;:ao com os
governos, a renuncia a todos os cargos governamentais e 0 boicote a todas as eleic;:oes. Gandhi
acrescentou a esta postura de ac;:aoa nao-violencia,
que seria 0 ato de nao responder ao opressor com
as mesmas armas deste, mas sim tentar transforma10 por dentro. Certa vez Gandhi, falando de sua
arma principal de luta, disse que jejuou "para
modificar aqueles que me amavam. Voce nao
pode jejuar contra um tirano". Ele proprio reconhecia que a luta contra 0 Estado pode nao ser
tao faci/.
A outra vertente nao pensa duas vezes em
ll'lllizdr m 'I dos violentos de defesa, ou contraviol nl S, om sua luta contra 0 monstro Estado.
Estas comunidades
alternativas sao constituJdas
por grupos que receberam muitas influencias do
anarquismo
e que consideram
seus principais
inimigos a instituic;:e>es estatais. A razao desta
preocupac;:ao d se
m virtude
da utilizacao
historica que as cl s es dominantes
fazem 'do
Estado. Hoje em dia, em todos os pa (ses, seja nos
capitalistas imperialistas e dependentes, seja nos
pafses socialistas imperialistas e seus satelites, 0
aparelho estatal com todas as suas instituic;:oes
(parlamento, pol fcia, exercito, justic;:a, governol e
uma maquina que garante a ditadura da c1asse ou

casta dominante
sobre os demais setores da
sociedade.
Em Berlim Ocidental existem, alem do ja referido
Partido da Lista Alternativa, 0 Coletivo Libertario
Autonomia, organizac;:oes punks e diversos grupos
da contracultura.
No dia 11 de junho de 1982, quando da visita
de Reagan - 0 presidente dos Estados Unidos a Alemanha Ocidental, estes grupos uniram-se
numa frente unica e convocaram a populac;:ao a
se manifestar contra a presenc;:a do presidente
'lmericano e contra a instalac;:ao dos mlsseis na
uropa.
o governo havia determinado que as manifestac;:6es se Iimitassem a uma pequena prac;:aque mal
comportaria 0 numero de manifestantes. No auge
da concentrac;:ao os grupos libertarios e os punks
ontraram em choque com a pol (cia que cercaVI
I pr, .-;:ao a manifestac;:ao
transformou-se
em
v rias manifesta.-;:oes espalhadas por toda Berlim
Ocidenta/.
Durante todo 0 11 de junho e ate a madrugada
do dia 12, Berlim foi ocupada pela juventude
alema, que levantou barricadas e enfrentou as
tropas de choque com 0 mesmo vigor de maio de 68.
Ao mesmo tempo que as autoridades policiais
perdiam 0 controle de Berlim, em toda a Alemanha
Ocidental as manifestac;:6es pacifistas nao-violentas
reuniam quatrocentas
mil pessoas repudiando
Reagan e a sua polltica armamentista genocida.

pepinos e Estado rimam perfeitamente
bem em
alemao nesta frase que traduz 0 odio que a
juventude sente por esse aparelho que os escraviza.
J C:.l~bem em Berlim exist m centenas de casas
Invadldas e ocupadas pelos grupos alternativos
chamados squatters, que copiaram a sua forma de
lut
dos krakers da Holanda.
As ocupa~oes
Oc rrem
em consequencia da falta de moradias.
mo resultado
da especula~ao
imobiliaria
as
ca~as, ~nvadidas ~stavam abandonadas pelos pro.pnctanos, que delxavam suas propriedades apodre(.( r m com? objetivo de conseguirem autoriza~ao
I).H.cl "d~moll-Ias,
erguendo assim em seu lugar
ro Idenclas luxuosas. Os squatters sao formados
por
desempregados,
punks, ex-presidiarios
e
nIl tr Hllf
<II In vim ntos da contracultura
e
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de moradias com' as
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I::m suas manifesta~oes as palavras de ordem
~efletem 0 estado de esplrito combativo de uma
Juve~tude q,~e nao .ve perspectivas
no sistema
~omlnan.te:
L~gal, Jlegal, schei ega/!", ou seja:
Legal, Ilegal, e tudo igual!".
Esse e 0 grito de
guerra nas invasoes de casas abandonadas.
Owtras palavras de ordem lembram as barricadas
~e ~8: "~ejamos rea.listas, exijamos 0 imposslvel";
Salr do sistema, fuglr da civiliza~ao".
A palavra de ordem mais polltica
"Macht aus
dem Staat Gurkensalat", que quer dizer: "Fa~mos do Estado uma salada de pepinos". Salada de

e:

A SUlc;:a nao escapa. La tambem existem varios
grupos alternativos. Foi na tao calma Zurique que a
burguesia espalhafatosamente
vestida em trajes de
gala numa noite de 1980 foi surpreendentemente
gredida comovos pod res. A pol Icia imediatamente
chamada respondeu com golpes de cassetetes e bombas de gas lacrimogeneo. Os grupos alternativos Iibertarios manifestavam-se para impedir 0 fechamento
de um centro juvenil autonomo. 0 governo se recusava a dar uma verba para 0 centro, ao mesmo tempo
qu fin n iavaa opera para os burgueses de Zurique.

Os krakers pertencem a um movimento
anarquista da Holanda que organiza invasoes de casas
e apartamentos
abandonados.
E um dos mais
fortes e conhecidos
grupos alternativos
urbanos
da Europa. Eles ficaram famosos em abril de 80
quando, em unidade com outros grupos anarquistas,

alvejar m
mitiva real com sacos de tinta
amarolu. tll lp Ihund assim a cerimonia de coroaelTo II prine! sIR ulri .
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K~uk 'r vom d em. que
uma palavra onomatopalca que significa qu bra, rompimento.
a movimento kraker comeeou em 1965, quando
um grupo de fam(lias desabrigadas ocupou algumas
casas desocupadas
numa rua de Amsterdam.
Em pouco tempo este movimento se estendeu por
por toda a Holanda e acabou imitado tambem na
Alemanha pelos squatters e punks.
as krakers invadem e ocupam casas e apartamentos d~s~cu~ados,
e os donos geralmente
recorrem a Justl<;:a para desocupar 0 im6vel. as
krake~s vivem preparados para estas ocasioes, tendo
or~anlz~do um sistema de alarme que coloca em
aeao rr:'i1.haresde militantes e simpatizantes quando
necessano.
.N~ssas ocasioes chegam a ir para a rua cinco
mil JovehS. A vigilancia contra os ataques da
pol/cia e permanente durante as 24 horas do dia
e pode inc/uir ate 0 levantamento de barricadas.
A pol/cia geralmente lan<;:a mao da sua "Unida;te de Servi<;:os Especiais", que chega a utilizar
ate tanq.ues .. ~uando a ac;:ao se desenvolve perto
dos canals utllizam-se tambem lancha patrulha.
a combate entre os policiais armados de cassetetes e bombas de gas ·Iacrimogeneo e os krakers
atras de barricadas, jogando pedras e armados de
peda<;:os de madeira, e violento. Nas ocasioes em

que perdem a batalha e sac obrigados a abandonar
os locais 6cupados,
0 movimento
alternativo
kraker promove passeatas de protesto pelas ruas
principais que mobilizam todos os simpatizantes.
Este movimento conseguiu organizar-se de uma
forma eficiente, com a cria<;:aode servic;:os pr6prios
de informa<;:oes, defesa legal e organiza<;:ao de a<;:oes.
as krakers publicam mensalmente
a revista
Kraakkrant
e tem a seu servic;:o uma livraria e um
centro de informac;:oes. Contam tambem com 0
apoio de tres emissoras de radio c/andestinas, sendo
a mais famosa a radio Kreizer Livre (Radio De
Vrige Kreizer). Estas emissoras tem um papel
muito importante nas lutas contra a pollcia e na
organiza<;:ao de manifesta<;:oes. Ha tambem sete
escrit6rios de advocacia que defendem os krakers
gratuitamente,
sac os chamados A dvokatenkolleetief .
as krakers

de cada bairro da cidade de Amsterdam mantem reunioes semanais cuja convocat6ria
e publicada abertamente
na imprensa. Existem
tambem sete bares chamados Kraak-kafes;
sac
bares que funcionam
sem fins lucrativos e de
acesso livre a quem quiser frequentaclos.
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uma fuga no bom senti do da palavra. Quem nao
deseja fugir desta vida de tensao e correr para a
paz necessaria? Quem nao deseja se livrar do
veneno qufmico para se alimentar de forma natural?
Quem nao almeja se livrar da ditadura do relogio
e passar a viver de acordo com os ciclos da
natureza? E uma aspirac;:ao a fuga deste sistema de
explorac;:ao do homem pelo homem para uma
fraternidade entre irmaos.
movimento
comunitario
alternativo,
alias
como ocorreu com 0 movimento da contracultura,
caracterizado
como
moda
passageira pelos
intelectuais
integrados aos sistemas dominantes.
A maior prova de que isto
uma falsidade
0 fato
de, no Brasil, existirem atualmente
centenas de
comunidades alternativas.
Os agitadores da "Nova Era" aqui em Pindorama
- a terra das palmeiras, conhecida nos meios
intorn
ionais como Brasil - todos osanos realizam seus encontros
nacionais.
Em todas estas
reunioes se discute a organizac;:ao do movimento
e sempre se tem evidenciado a preocupac;:ao de
unir forc;:as e garantir 0 respeito
individualidade
das pessoas dentro do coletivo, alem de permitir
a pluralidade de valores.
Muitas comunidades adotam Ifderes espirituais,
como por exemplo
os seguidores de Bhagwan
Shree Rajneesh - pensador indiano radicado nos
Estados Unidos -, outras acreditam que os discos
voadores trazem mensagens de salvac;:ao para a

o

e

"Queremos a revoluc;:aoCarahlba.
Maior que a revoluc;:ao Francesa. A unificac;:ao de
todas as revoltas eficazes na direc;:ao do homem.
Sam n6s a Europa n1l"0teria siquer a sua pobre dedaroc;:lI'ocia dlreltos do homem."
(do Manifesto
Antrop6fago, maio de
1928)

e

Uma cor:nunidade
um agrupamento social que
se caract~nza por sua coesao baseada no consenso
estabelecldo
esponta~eamente
entre as pessoas.
Elas. P?de~ ser de varios tipos: urbanas e rurais'
pr?fl.sslona,s,
residenciais,
de lazer; religiosas'
mist/cas e pollticas, etc.
'
Eu nao tenho receio de reconhecer que as
comunidades alternativas sao uma fuga. Mas sao

e

e

a

~urn Illid 1(11 ( II 11m de seus I(deres afirmam ate
J' Ie I ( 1111 do Wllfllt Com os seresextraterrenos
I (jIlt
1111 II IIdlln, IIIc:lu:>ive,construir espae;:oportos
1111,'0 d :,U:I:>(.OltHII1id"j " Outros grupos ja sao
l't~'. p.ol(tl o~ ,s. pr
upam mais em manter
d,stancla das I nst, tUle;:
la tais, garantir a liberdade de seus membros e lut r pelo desarmamento
poJa defesa do meio ambiente, entre outras
que~toes. Mas todos, sem excee;:ao, se respeitam e
se aJudam mutuamente.
Geralmente estas comunidades se preocupam em
s rvar uma parte do dia para que seus membros
p ssam se. dedicar a. estudos, lazer e orae;:oes.
Os alternatlvos acredltam que viver assim e dar
~m exemplo para as pessoas ainda integradas ao
SI I mil
I qu
tr b Iho livre e em grupo traz
It I ( d lell ( p 1/ int ri r.
1\ ~ldH ~Ja C munidades aJternativas, como nao
POde.n~ d~lxar de ser, nao e nada simples. A boa
convlvenCla entre os participantes e uma preocupa e;:ao, ha ate aque/a piada das brigas que se origin m D . rqu um P rta 0 tubo de pasta de dente
no m:,o :. 0 lItr prefere comee;:ar pelo fim,
Tambe~ sao preocup e;:oes 0 manejo da terra, a
obte~e;:ao de sementes d boa qualidade, 0 usa de
en~r~las. alternativas,
a/em da constatac;:ao da
eXlstencla .de uma certa rotatividade do pessoal
das comunidades.

Aprendendo com os erros do passado, 0 movimen to comunitario
alternativo delineou algumas

normas na constituie;:ao das comunidades.
Dessa
forma eles aprenderam que ha necessidade de um
previo conhecimento
entre as pessoas que farao
parte do projeto. As decisoes referentes a comunidade sac sempre tomadas na base do consenso.
A chamada democracia participativa deve incluir a
participae;:ao nas decisoes e nao apenas no trabalho.
A experiencia adquirida despertou tambem 0
cuidado para com as pessoas que se integram num
estadio adiantado, Existe a preocupa<;:ao em dar a
conhecer aos novos membros as decisoes do
planejamento
inicial e em faze-Ios compreender
tal plano, evitando assim 0 risco de uma rediscussao
da proposta inicial, para nao colocar em questao
toda a existencia do projeto,
Atualmente os alternativos tambem aprenderam
e passaram a ensinar que 0 custo da implanta<;:ao
da comunidade
deve ser calculado com anteced n i,
P r
que seja posslvel reunir fundos
ut ici nto par manter a comunidade viva ate que
se possa contar com a auto-suficiencia economica.
Outra preocupac;:ao e 0 despontar de Iideran<;:as
pessoais. Para evitar isso e recomendado estabelecer
um processo de rotatividade daqueles que assumem
responsabilidades de liderane;:a.
Tambem a necessidade de reunir pessoas com a
maior variedade poss(vel de aptidoes nao pode ser
esquecida, Isto cria a possibilidade de que cada
qual ensine seus companheiros e aprenda os oHcios
dos demais. Dessa forma, conhecimentos
como
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cultivo, cozinha, e outros
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h.IJd po 'silJilid III d
ond . ~ grupo nlTo . j
dos vlzmhos.

rra, 0 movimento alterlecer em terras onde
urn
expansao futura e
IIll u~ do pela hostilidade
I
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A. ~omunidade deve ter uma habita~ao que
proplcle 0 conforto
maximo com 0 mlnimo
pOss{ve~ de .~us~to, e. sempre adaptado ecologicamente ~ reglao. AqUl entra em a<;:aoa arqUitetura
alter~atlva, os novos conhecimentos em constru<;:ao.
A mdep~ndenc~a economica deve ser alcan<;:ada
com a malor rapldez posslve!. Este e 0 ideal de
toda comunidade, e 0 que da condi<;:oes para que
o g~upO nao se veja mais como dependente

ci

'ISI

ma.

e

Mu ~ 0
apenas no campo que 0 movimento
alternatlvo
tern atuado.
Tambem existe uma
grande pr~ocupa<;:ao em generalizar-se a forma~ao
de comunidades nas cidades. Os /(deres da articula<;:ao altern tiva procuram orientar a formacao
das comunidades urb nas no sentido de que e;tas
venham a desempenhar 0 papel de verdadeiras
escolas para as pessoas que querem ir para 0
campo .. Esta preocupa<;:ao com a forma~ao de
~o~unldades
urbanas e 0 resultado de uma ava!Ia<;:ao que se fez acerca das pessoas que estavam
I~Ado. despreparadas
para 0 campo. Esta inexpenencla provocava varios problemas de relaciona-

mento nas comunidades.
Vivendo algum tempo
numa comunidade
urbana as pessoas podem
reaprender a conviver de forma fra~erna com os
seus companheiros - e uma aprendlzag~m Ane?essaria apes urn convlvio de anos com a vlolencla e
o individualismo imposto pelo sistema dominante.
Mas essa preocupa<;:ao nao se resume a~enas
nesse aspecto. Tambem e valorizada a necessldade
de uma atuac;:ao pol {tica alternativa nas cidades.
E 0 exemplo e a melhor forma para transfo~mar as
pessoas. E posslvel sobreviver a margem do slst~ma,
seja fazendo camisetas, ensinando ioga, produ~lndo
perfume natural, preparando alimentos naturals, ou
exercendo outras atividades, existem muitas formas
de garantir a sobrevivencia, e dentro de um grupo
alternativo as coisas sac mais faceis.
No momento a articula<;:ao rural em termos de
movimento e mais representativa que a urbana.
pretenc;:ao de apresentar nes~e trabalh? um
lev ntamento completo das comunidades eXlst~ntes, podemos citar algumas conhecidas: na capital
do Rio de Janeiro existem a Coonatura, a Arca e
a Aurora Espiritual; ha tambem a Comunid.ade Sol
e Terra (Jacarepagual.
Em Sao Paulo eXlstem a
Tribo da Terra e a AI Terna, esta ultima formada
por ex-seguidores de Rajneesh.
.
.
Cabe tambem lembrar que nas cldades eXlstem
entidades espiritualistas e pollticas vinculadas ao
movilTlento alternativo: sac organ!z~<;:oes de luta
ecolegica e pacifista, entidades mlstlcas e outras.

H

It lncf setor de entidades perteni"'1 fill
ultimamente tem-se aproIIIIIc/1Ic/o '"!1VIIlItIlf 0 ,IIternativo: homossexuais,
IIIIIIA.~, II In III''''''" III !/I 0'"
t.
movim nlo COlllllllll.'rio Iternativo ja tem um
6rg:Io que procur
r pt 'onl 10 a n(vel nacional.
a ABRASCA - Associ eao Brasileira das Comunidades Alternativas, com sede em Sao Lourenl;o,
no SuI de Minas Gerais, localidade que e a capital
do movimento alternativo tupiniquim.
A entidade
tem um Conselho Geral que e formado por oito
grupos comunitarios,
e sua funl;a'o, alem de congregar as comunidades, e organizar os encontros
anuais e regionais, promover cursos e palestras de
interesse dos grupos e dar assistencia social, medica
e espirituaf as comunidades que necessitarem.
A ABRA CI\ Publica tambem 0 jornal ComumUnidade que esta em seu numero cinco e tem
como objetivo servir como um canal de divulgal;aO
do rnovimento, apesar da falta de dinheiro sempre
atrasar as edil;oes.
I
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Nos anos passados a atividade pol (tica sempre
foi vista pelos adeptos do movimento com certa
desconfian.;:a. Na atualidade, Com 0 seu amadurecimento, este preconceito deixou de existir por
parte dos pre-aquarianos. t claro que estamos nos
referindo
atividade pol (tica sadia, a atividade que
tenha a ver com a administral;ao da vida das
pessoas e nao com a politicagem irresponsavel e
corrupta que a palavra polftica nos traz a mente.

a

OM. hatma Gandhi costunuzva dizer que quem acredi;va
,:._ nada tinha a ver com politica
quea revgzao
Z.. _ niio enten za
nem de politica nem de re 19laO.

o

M'lhorm
ndhi costumava dizer que quem
acr dll,IV I fill(
ligigo nada tinha a ver com
porrllt I 11 (
/1I( ndiu nem de po/(tica
nem de
r lig; . Os mllit nl s do movimento
alternativo
tambem nao separam estas duas coisas fundamentais da vida humana.
Um dos aspectos mais apaixonantes
desta
articu/a~ao e a visao de poder que 0 pre-aquariano
possui. 0 poder e visto como um mal que corrompe e 0 movimento
alternativo
luta pela sua
supressao organizando de forma autonoma todas
as suas atividades. Nao ha autoridade central em
nada. As instancias maximas de delibera~ao do
movimento
teoricamente
seriam os encontros
nacionais, mas ninguem
obrigado a concordar ou
a obedecer
orienta~ao destes encontros.
E uma Outra forma de ver a organiza~o do
movimento
social que nada tem a ver com as
teorias pseudo-revo/ucionarias
e autoritarias sobre
vanguarda, partido e dire~ao que chegou a virar
moda em alguns momentos da historia humana.
Para 0 movimento alternativo os Estados tota/ltarios que infestam 0 planeta Com as suas ditaduras
e os falsos revolucionarios
que lutam pelo poder
para toma-/o e usa-Io numa pretensa transforma<;:ao
social saD duas faces de uma mesma moeda.

a

e

A necessidade de transformar 0 poder, destru'-Io
do jeito que esta organizado e humaniza-Io construindo
novas formas de organiza~ao, de autogestao nao-autoritarias
e necessidade primeira

do or ditaduras de esquerda
neste mundo conturb~
um dos IIderes desta
e de direita. Wal~er
e I ~~ma dizer que uma das
articulac;:ao aquanana, COts. do movimento alter,.
fundamen als
caracterlstlcas
'mento anarquico.
nativo eo fato de ser um movi

n~

Os palos ecolagicos do pais do futuro
(s do futuro cantado na
Em Pindor~r:na, ~o~auato Neto musicada por
poesia do s~lclda
~I s ecologicos
ensaiam
Gilberto
GII,
os
po 0 uma nova civilizac;:ao.
transformar-se nas ~ases de d comunidades e a sua
Com 0 desenvolvlI"~lento
as
t"dade nacional,
.
- do movi mento em en I
.
organlzac;:ao _
,.
do movimento
alternatlvo
esta expressao pOllt~c~ de estabelecer pontos de
desenvolveu um proJ~ ,0.. SaD os chamados polos
concentra~ao comunltana,
ecologicos.
.
ABRASCA
procura definir
Com este proJeto a
e~nc'la para 0 movi'f"
de converg
areas geogra I~as
. tar as pessoas que procumento alternatlvo e one~
I
campo
. d
.dades e se Insta ar no
.
ram salr as CI
b I
r centros geopol iticos de
Esta ideia de esta ~ ece
ocura de terras dos
convergencia ~ ?~ganlz:~t:r::tivos
surgiu a partir
grupos comunltanos
e
.
(M'
s Gerais) em
I' . 0 da Bocalna
Ina
do projeto eco oglc
'I
comunitario
do Vale
1978. 0 pessoal do nucbe~har no sentido de fazer
das Flores come<;:ou a tra a

com qu
a Sr as vizinhas ao nucleo fossem
Ocupadn. por grup s /
.
a ternatlVos que se p
P, . m emu
11 rva<:a
' .
reocuepoca muila 9 nte
0 ecolog.ca.
Desde essa
p sou a ad "
regiao, dando in(cio a
qUlnr terras na
comunitaria.
uma grande movimenta~ao
Esta foi uma das forma
para orientar aque/es u
s .e~Contradas tambem
sentido de evitar pro~' e se dlngem aos campos no
o pre~o das terras locais. emas de especula<:ao com
Procura-se impedir assim
d'
migratorio cidade-campo e aa rsper~o do fluxo
por pessoas ou ru
.ocupal;ao dos p%s
ec%gicas
como ~ pos a/heros as preocupa~5es
ou de exp/oral;ao ag';%~~~aps
r~~~et';i~as e de turismo
Esta . "
.
ona.
II1lclatlva procura atrair
area pesSoas interessad
p~ra. uma mesma
unifica-Ias sob uma b ~ ~a volta a vida natural e
de vida alternativo 0 an e,~a c,omum que e 0 ideal
tais e liberdade d~ c:~~p~~o as condil;oes ambiena movimento alternativo' t
vez maior for<:a a med'd
en de a ganhar cada
~rem
a integ~ar est~sa q~e as pessoa~ que comepassarem a participar
.polos ~e art~cu'arem e
municipal no sentido ~: /nterfe.nr na v,dapo/(tica
estruturais.
mpulslonarem mUdanl;as
A partir das concentra volta dos palos ecolo ic~oes ~as C?m~nidades em
mento alternativo
ga~h o~ a !nfluencra do movi.
crescimento extraord'
,~ra folego e havenl um
Inano em sua area de influen-

cia com a forma~ao de verdadeiros centros de
irradia~ao das novas ideias.
Articulado politicamente, este poder de influencia tendera a crescer fazendo com que 0 movimento
alternativo conquiste grande peso no panorama
pol ftico do Brasil, impondo
assim mudan~s
estruturais no sistema.
as exemplos que os alternativos estarao dando
tambem estimulara 0 homem do campo a retomar
a sua vida, que foi modificada quase que completamente com 0 avan~o do capitalismo no campo, 0
exodo rural e outros problemas surgidos com 0
descaso da pol (tica agrfcola do governo federal.

a

a primeiro polo ecologico e alternativo e no Sui
de Minas Gerais. E onde esta a capital do movimento alternativo no Brasil: Sao Louren~o. Este
polo, situado no ponto estrategico proximo ao eixo
Rio-Sao Paulo-Belo Horizonte, apresenta grande
potencial
hfdrico,
inclusive aguas com poder
medicinal, e e cercado por matas e montanhas.
Sua altitude media e de mil metros.
A regiao do polo e constitufda pelas localidades
de Caxambu e Sao Louren~o, e areas de Aiuruoca,

o que sao Comunidades

Liberdado,
It monte e Sa
'
chegando "t
.~
0 Tome
das Letras
reglClo de B
.
'
mcluindo s cidad s de V'Iscondeocama
de M de
' Minas,
M'
t 0, onde se localiza 0 Vale d
Fl
aua e IranA 'd
as ores
CI ade de Sao Louren 0 '
..
concentra<;:ao de atividad <;: ~ onde .existe a maior
sediadas a ABRASCA
es a te~natlvas. La estao
Medicina Integral _ ~~~ssocla<;:ao B~a~i1eira de
conhecidfssimo
m'd'
' esta presldtda pelo
Bontempo. Ha varie ICO, ~aturalista
Dr. Marcio
lecidos
na regiaoOS ~ed~~os natu~alistas estabeprofessores artesao~ e
~m mUitos musicos,
de grande 'numero d
eCnlcos alternativos, ah~m
rantes natura is grup~ entr~~ost~s, atelies, restauescolas e uma dooper t~ esplntuallstas e esotericos,
E
a Iva.
m Sao Lourenc;:o realizam-s
b'
meses os encontros dos m . e t~m em todos os
sao promovidos pela ABe~;cos pes descal<;:os, que
Marcio Bontempo
Ins . d
e coordenados
por
China socialista p6s R p,rf
nas experiencias da
tros procuram for~a evo u<;:aoCultural, os encondores que tenham cr e; youcos meses orientaas comunidades nos
~~oes de .d~r assistencia
e curativa. E dada uma ~ d~ medlcl~a preventiva
dos da medicina natural ten<;:ao especial aos meto, .
e ao uso de ervas
d' .. .
r
me IcmalS.
Proxlmo a este polo esta I
do Vale das Flore
E oca Izada a Comunidade
pequenos sftios ond~ e C uma c?munidade
de
das Flores 0 S.'tl·O d AS ao locallzados 0 Sftio
,
as ntas a C
.
Charya e 0 Sfti S
,omunldade
Atma
. 0
anta Clara (que trabalha com
.

tl

~r:n
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um projeto educacional para as crian<;as do Vale), a
poucos quilometros
de Mirantao. Tambem em
Minas, na cidade de Tres Marias, localiza-se 0
Minifundio do Professor, outra comunidade.
Em Aiuruoca esta sendo construfda a Esta<;ao
Porto Cristina, a primeira esta<;:ao do Projeto
Alvorada, idealizada pelo arquiteto Luiz Gonzaga
Scortecci de Paula (falaremos deste projeto mais
adiante).
Ainda em Minas Gerais estao estabelecidas
diversas outras comunidades
como a Mata da
Estiva, em Iguatama, a Fazenda Mae 0' Agua Comunidade dos Sarvas -, em Belo Horizonte, e
a Fazenda Praia Formosa, em Entre Rios de Minas.

Chapada dos Guimaraes

o segundO polo de convergencia situa-se na
Chapada dos Guimaraes, no Mato Grosso, a nordeste de Cuiaba. Neste polo as comunidades estao
se instalando perto da Serra do Atman, onde a
altitude esta por volta de mil metros com a temperatura oscilando entre 15 e 22° C. A regiao e rica
em matas inexploradas, cachoeiras e riachos. Aqui
esta instalada a Comunidade Ashram Atmanpur,
aos pes da Serra do Atman, na regiao denominada
Aldeia Velha. Ha uma cooperativa
agrfcola e
breve come<;ara a ser construfda a Esta<;:ao Porto
Celeste do Projeto Alvorada. Proximo a este polo,

em Mato Grosso, esta localizada na cidade de
Nobres
C munidadt=: Comunicampo.
Ainda
em MOL ross, em Campo Grande no Vale da
Ceroula esla instalad
0 S(tio
No~a Era. Em
Nova Xavantina existem a Comunidade Dharma
Kaya e a Comunidade Alternativa Rural e Iniciatica
Roncador Futura 5.

Chapada dos Veadeiros

o polo ecologico de numero tres esta localizado
na .~hapada dos Veadeiros, em Goias. Foi nesta
reg,.ao que se instalou a primeira experiencia do
Proleto Rumo ao Sol, na Fazenda Bona Espero
em 1980, no Alto Para(so.
.
Proximo a este polo brevemente
uma comunidade
esp(rita. Serao
d.e terras comuns onde conviverao
vmda.s da capital de Sao Paulo, que
43 cnan<;:as abandonadas.

o

estara
460
trinta
trarao

instalada
alqueires
famllias
consigo

pro!eto Alvorada pretende construir proximo
a este .~olo quatro comunidades-esta90es
celestes:
na ~eglao norte, perto de Ceres e Ria/ma, sera
ergUida a Estac;ao Porto Estrela; na regiao de Rio
Verde, ,na Serra da Parauna, suI de Goias, sera
constr~lda Porto Luzia: ao norte da Chapada dos
Ve~delro~, perto da cidade de Taguatinga de Goias,
sera ergUida Porto Maestro; e ao suI da Chapada
e norte do Distrito Federal, perto de Sao Joa~

da Alian9a, sera erguida a Esta9ao Porto Alian9a.
As quatro comunidades ja estao com as terras
escolhidas e demarcadas.

Chapada Diamantina
Mais ao norte, na Bahia, situa-se 0 quarto p~lo
ecologico: e a Chapada Dia.mant~na.:. Este .polo
abrange as regioes de Mucuge ~ Plata, a, ~als ou
menos 300 quil6metros
do Iitoral, proxlm~ a
Vitoria da Conquista.
Nesta regiao 0 Projeto
Alvorada pretende
erguer duas esta90es: P?rto
Seguro (Vitoria da Conquista) e Porto Cnsta~
(Morro do Chapeu, ao norte da Chapada). AqUi
tambem
esta localizada a Comu.nt~ade, Terra
Mater na Mata de Sao Joao. Em Plata esta tambem 'instalada
outra comunidad,e,. a Faze~da
Medita9ao. Outras comunidades pr~xlmas ao P?lo:
Nova Flor, em Itapetininga; Comunldade Barr.elras,
em Salvador; 0 S(tio Xumangunga e a Comun~dade
Troncoso,
em Porto Seguro; e a Comuntdade
Itamaraju, na regiao do mesmo nome.

Casemiro de Abreu

o quinto polo desenvolve-se a partir de Cas~miro
de Abreu, onde esta localizada a. Comuntdade
Taba Pindorama, no Estado do RIO, passa por

o que slio Comunidades

Santa Maria Madalena
C
.
avanc;a ate a regiao d ':
omu~ldade Sana e
Friburgo. Os nucleos ~nc~m. Jar~lm, proxima a
na Serra do Peito d ~
bPals estao e~tabelecidos
de mil metros. Na ~id~~ ~~ ~u~a altltud~ medi~
zada a Comunidade Sft' P d
nburgo esta locall10 e ra Aguda
.,
;
O utras
Nova
A comunidades
d'
proxlmas
ao polo:
Fazenda
yo
la,
em
Passos
F
Pedra do R'
C
.'
azenda Sertao, em
nidade Base:o~~ba~~~n~doavdaeFA~bca
de Noe e Comun urgo.

da 0 c:~~:~ ~~IOR:~~~~~~o ~st~ ~itduado ao. redor
dormitorio
ro'
' mc u.m ~ as cldadesd'Agua e G p . xlbmas, como Plrenapolis,
Olhos
uanro a. Nesta re '_.
muitas comunidades
1"'
glao ~stao mstaladas
o Vale do A
h re Iglosas e seltas, tais como
ma n ecer e a c·d dE'
.
Brasilia sera erguida a Est _ I ~ e cletlca. Em
Alvorada, que ja tem u
a<;:ao- scola do Projeto
finalidade; sera na entra~a terreno ~~ado para essa
zero, pela BR Minas G
. Dd~B.rasilla, quilometro
A' "
_.
era IS- Istnto Federal
I Ja estao mstaladas a Comunidade d F'
a Fundac;:ao Comunitaria U .
.
e ormosa,
tivista Th
P .
nlversallsta e Cooperaomaz
nntz e a C
'd
Em Pirenapolis
localizaomunl a~e Satori.
Fazenda Vaga Fogo e e seOI~ C~Aunidade
da
nidade de mesmo n~
mT
~s d ~u~ a Comume. ambem proximo a este

Alternativas

polo, no interior de Goias, na cidade de Ceres, esta
localizada a Comunidade Maharata e, tambem na
zona rural proxima
Vila de Sao Patrfcio, na
jurisdic;:ao de Rubiatuba, existe a Comunidade

a

Vale das Abelhas.

No Estado de Mato GrossO, proximo a Serra
do Roncador, esta localizado 0 setimo polo ecologico. Seus centros principais sac as cidades de
Barra do Garc;:as e Xavantina. Nesta regiao estao
instaladas varias comunidades esotericas, como 0
terceiro templo da Sociedade Brasileira de Eubiose,
o Monasterio Teurgico do Hierofante do Roncador
e 0 Projeto Rama. Os membros do Monasterio,
liderados por Udo Oscar Luckner, nao comem nem
bebem produtos
artificiais ou misturados com
produtos qufmicos e acreditam que a Serra do
Roncador seria 0 portal de entrada para um mundo
subterraneo onde residiriam os remanescentes da
Atlantida, seriam as cidades de Agartha e Shambalah. Proximas tambem ja estao escolhidas as
terras onde sera erguida a Comunidade Esta<;:ao
Celeste de Porto Araes, no lado matogrossense
de Aragan;:as (GO), Barra do Garc;:as (MT), ao
Sui da Serra do Roncador.
Uma das coisas curiosas na escolha destes polos
ecologicos, e para 0 qual os pre-aquarianos chamam

e

a atenl;:ao,
0 fato destes locais terem se distribu Ido em torno do paralelo quinze. E que esta
regiao tem sido apontada em varios estudos iniciaticos das Ordens Mfsticas, e inclusive em profecias como as de Dom Bosco, como sendo a
regiao do planeta onde surgiria uma nova civilizal;:ao, apos a entrada de uma nova Era na vida
da humanidade. Outra coincidencia e que os polos
foram fixados nas mesmas regioes onde 0 Projeto
Alvorada determinou
instalar algumas de suas
estal;:oes celestes.

A Contato - Associal;:ao Brasileira de Ufologia
Avanl;:ada - que e presidida pelo arquiteto luiz
Gonzaga Scortecci de Paula, e uma sociedade
civil que tem como finalidade a construl;:ao de
doze estal;:oes celestes na regiao central do Brasil.
luiz Gonzaga e um dos principais divulgadores
da ufologia avan<;ada. A ufologia e uma palavra
originada do termo UFO, que e a sigla de Unidentified Flying Objects - objetos voadores nao identificados, em ingles -, e significa 0 estudo do fenomeno
de avistamentos
e contatos com esses objetos.
Os seguidores de luiz Gonzaga utilizam 0 termo
"avanl;:ado" para diferenciar a ufologia da Contato
da uf010gia c1assica, que se interessa apenas pefa
abordagem cientlfica do fenomeno ovni. Assim,

para os associ ados da Contato, a "ufologia ava~cada" seria um ramo da ufologia que estudarra
tais fenomenos do ponto de vista mlstico.
luiz Gonzaga advoga a tese de que estao ~or
ocorrer muitas catastrofes,
descrevendo
mUlta.s
visoes onde aparecem
turbulencias
c1imaticas,
vendavais, chuvas, secas, inundac;:oes, incendios
e terremotos. Segundo ele, estas catastrofes comec;:ariam a ocorrer neste final de seculo, contin~~ndo
ate que a humanidade entre na Era de Aquarro, e
para atravessar este perfodo crftico a Con~ato
pretende construir doze estal;:oes cel~stes. Serram
comunidades autogeridas e auto-subslstentes
localizadas em areas remotas, cuja altitude e da ordem
de mil metros acima do nlvel do mar. Estas comunidades contarao com habitac;:oes, lavoura, oficinas,
laboratorio, biblioteca, centro de cirurgia, geradore~
de energia e ate um espal;oporto. Tu?o dever~
estar pronto ate 0 ana de 1987. Nessa epoca esta
previsto 0 isolamento das comunidades; as est;a?as
serao fechadas, pontes desmontadas
e 0 UniCO
acesso sera feito at raves de baloes ou aeroplanos
leves.
.
AIE~mdas estac;:oes citadas quando nos referrmos
aos polos ecologicos, 0 Projeto Alvora?a preten?e
implantar mais tres estal;oes em Mmas Gerais:
Porto Felipe, em Montes Claros, ao norte do
estado; Porto Prfncipe, em Conceic;:ao d~ Mato
Dentro, na Serra do Cipo, norte de Belo Horrzonte;
e Porto Mariza, na Serra da Canastra, em Uberaba,

~o ,suI d
ri n~u.lo Mineiro. As duas primeiras
Ja tem 0 locol d frnldo e as demais ainda dependem
d 'colhu d l rrlls.

. EXi~tem n;uitas comunidades estabelecidas fora
dos p~los ate agora delimitados. No Rio Grande do
SuI nos podemos citar a Colonia Wa/lachey, em
Novo Hamburg.o:.a
Coolmeia de Porto Alegre;
o grupo ,C?mUnltano Rodeio Bonito, de Taquara.
No . ESPJrlto Santo existe a Comunidade
ZenB~dlsta Camacan, em Ibirac;;u. Tambem no Para
e~lstem outr~~: em Be/em hcl 0 S(tio Santo Antonio d~ Juntl,
e em Santarem
encontra-se
a
Comunrdade Bandeira Branca.
Dentro do r:rojeto de .e~tabelecimento de regioes
de .concentrac;;ao comunrtaria, 0 movimento alterna,t'vo, ainda es:a. estudando a definic;;ao de mais
tres. polos ecologlcos. Seriam os p610s do Sui da
B~hla, abrangendo as cidades de Porto Seguro e
AJu?a; 0 P610 de Ibiapina, na area do Parque
~aclonal do Ubajara, no Ceara, e, final mente de
arra do Garc;;as,em Mato Grosso.
'
Uma das maiore~_preocupac;;oes e fazer com que
a e~c~lha das regloes que servirao como p610s
ec%glcos
al~e~nativos obedec;;am a fatores de
ordem estrateglca.
Conforme 0 folheto "P',
Eco I"oglcos " . distribu(do
pela
APROBO oos

Associac;;ao dos Amigos da Natureza dos Vales
da Bocaina, com esta finalidade estabeleceu-se
alguns criterios para a escolha destas regioes:
- a regiao deve ser pouco povoada, distante dos
grandes centros e com baixo (ndice de riquezas,
areas com pequenas e medias propriedades;
- ausencia de grandes empresas multinacionais
e de projetos agropecuarios, ou outros de grande
porte;
- caracterfsticas c1imaticas e topogrMicas razoa- .
veis: locais de montanhas com disponibilidade de
agua, e c1ima ameno, boa qualidade da terra,
acesso diflcil, sem rodovias nas proximidades e
ausencia de riquezas minerais cobi<;:aveis;
- grandes areas dispon(veis para a expansao
contfgua dos nucleos;
- situac;ao e qualidade
ecol6gica favoravel
(proximidade de Parques Nacionais, Reservas, etc.)
oferecendo protec;ao em caso de catastrofes naturais e nucleares;
- elevado grau a atrac;ao espontanea (ambiente
natural e atrativo, "boa vibra<;:ao espiritua(", etc.);
- efetivo assentamento
de grupos alternativos
e comunitarios no local
mais de cinco anos, com
resultados positivos e em plena expansao.

ha

Para dar uma ideia de como 0 movimento
alternativo ve a sua func;ao no planeta nestes dias
crfticos, reproduzo algumas palavras do texto de
abertura do VI Encontro das Comunidades Rurais,

realizado
m julho de 82, com os quais finalizo
o pr s nt
'pftulo: "As perspectivas para os
pr ximos
n onlr,
sergo de um numero cada
v z maior de posso s buscando e procurando
safdas, pois vivemos um acentuado processo de
sufoca<;ao nos grandes centros urbanos. Precisamos
com urgencia criar e montar a estrutura necessaria
para segurar a grande barra da fafencia do sistema,
consciente de que nos nao podemos alterar 0
quadro socio-economico
brasileiro, que e irreverslvel e atrelado ao poder economico internacional,
mas cabe a nos lan<;ar as sementes de uma nova
forma de viver, e lutar para manter vivos os poucos
nucfeos existentes, que devem vingar como um
farol de orienta<;ao para dias futuros".

UMA EXPLICA<;Ao
ASTROLOOICA: A ERA
DE AQuARIO

No presente trabalho algumas vezes ~u, ~e referi
aos integrantes do movimento comun,ltano ~Iternativo com 0 qualificativo
de pre-aquan:no.
Quem nao sabe, agora vai entender 0 porque do
emprego desta palavra.
.
.
Grande parte das pessoas que Integram 0 movlmento alternativo acreditam que ~m dos f~to~s
que determinara uma mudan<;a radical, n.a vida a
humanidade
a entrada na Era de Aquano, a nova
era astrologica. Esta nova Era ja vem sen~o cantada e divulgada desde 0 inlcio do movlmento
da contracultura nos anos 60.
.
Atualmente estamos no final da Era de PeIX?S, a
Era do Cristianismo, e que compreende. 0 pe~lodo
desde 0 nascimento de Jesus Cristo ate 0 dla em
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que 0 ingresso do Sol em Aries se darei com 0
ingresso em direc;:ao a constelac;:ao de Aquario.
Segundo alguns astr610gos e estudiosos do assunto
este ingresso em direc;:ao constela<;ao de Aquario
comec;:ara a se verificar entre os anos de 1996 e
2003. S6 quando esta transic;:ao ocorrer e que
poderemos dizer que estaremos em Aquario.
Atualmente 0 ingresso em Aries se da com 0
Sol voltado em direc;:ao a constelac;:ao de Peixes,
supondo-se assim que estejamos sob a influencia
deste signo. Por este motivo e que chamamos 0
perlodo atual de Era de Peixes. Cada era dura mais
ou menos 2 160 anos.
Antes da Era de Peixes vigorou a Era de Aries.
A transic;:ao Aries-Peixes foi marcada com a queda
do Imperio Romano. Foi durante a Era de Peixes
que se deram as grandes navegac;:oes e descobertas
de terras.
A nova Era que se aproxima~ segundo os estudiosos do assunto, sera a Era da Igualdade, Liberdade e Fraternidade. A humanidade atravessaria
uma dificil fase de transic;:ao - segundo alguns
marcada pelas previsoes do Apocalipse de Sao
Joao e pel as profecias de Nostradamus - mas
depois viria uma nova organizac;:ao da sociedade
baseada na fraternidade humana. Seria uma ruptura
das estruturas estratificadas dasociedade
atual e
o infcio de um processo evolutivo pelo qual os
homens tentariam alcanc;:ar uma maior perfeic;:ao.
A atual articulac;:ao do movimento comunitario

a

alternativo
m todo 0 planeta, com seus novos
valores e uma maior conscientizac;:ao dos indivfduos
sobre os problemas que abalam a Terra, e tida
pelos estudiosos da astrologia como um sintoma
desta mudanc;:a que esta para acontecer.
Esta a f a expl ica<;ao do que seja 0 significado
da expressao pre-aquariano. Espero ter dado conta
do recado.
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DESENHANDO UMA
ALTERNATIVA ECONOMICA

Voltando a falar do Brasil, ha uma questao que
eu gostaria de abordar antes de finalizar 0 presente
trabalho.
Trata-se de uma alternativa economica
que comec;a a se desenhar para 0 Brasil. Esta
alternativae
totalmente
impulsionada
pelo movimento alternativo.
Nos dias que correm 0 pa IS encontra-se numa
das piores crises de sua hist6ria. As opc;oes economicas que os responsaveis pelo regime de 64
adotaram levaram 0 Brasil quase que bancarrota.
Em 1967-68 implantou-se no pais um capitalismo selvagem. Com 0 arrocho salarial destruiu-se
um mercado interno que ja era pequeno, reduzindo-o assim a setores da c1asse media e c1asse
do alto -cia piramide social. Desta forma optava-se
por um modelo exportador.

a
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l\c1olo11 ';( uma polltica agricola que incentivava 0
pi 1111 n d produtos exportaveis em grandes exten~ f!> d l rra em detrimento
da pequena propriedade
d.l policultura.
Era 0 modelo concentrador
de
r nda e propriedade que expulsava os trabalhadores
rurais das pequenas propriedades suprimindo a produc;;ao de alimentos destinados ao mercado interno.
Quando Medici recebeu 0 governo da Junta
Militar em outubro de 69, 0 pais devia ao exterior
US$ 4,4 bilhoes; quando Ernesto Geisel assume 0
pa fs ja devia US$ 12,5 bi Ihoes; e quando Figueiredo
recebe a presid~ncia a d fvida ja havia chegado a
US$ 43,5 bilhoes. Estima-se que atualmente 0 pa IS
esteja devendo cem bilhoes de d6lares.
Alguns dos maiores err os dos govern os que
antecederam
Figueiredo
foram
a adoc;ao dos
chamados projetos-impacto:
a Transamazonica,
a
ponte Rio-Niteroi,
a Perimetral Norte, a Ferrovia
do Ac;o, a Hidreletrica
de Itaipu (que destruiu
Sete Quedas), TucuruI,
as famigeradas
Usinas
Nucleares e diversos outros projetos injustificaveis
e irracionais, produtos da sociedade do desperdlcio
e do esbanjamento.
Toda esta polltica
concentracionista
levou 0
pais
presente situac;;ao que, completada com a
polltica
economica
recomendada
pelo FMI Fundo Monetario
Internacional
- e adotada por
Delfim Neto e Cia., apresenta uma grave recessao
com suas consequencias
mais graves como 0
desemprego e outros problemas socia is.

a

Mas dentro desta crise toda, os pre-aquarianos
nao esperam autoriza<;:ao de nenhum estado ou
governo e partem para uma transforma<;:ao pratica
das atuais condi<;:oes de vida.
movimento
comunitario
alternativo advoga a
volta para 0 campo e organiza-se para esse fim.
Neste sentido posiciona-se contra a pol(tica agrIcola que incentiva a monocultura e a concentracao
da propriedade.
As comunidades
rurais que' se
instalam SaG pequenas propriedades que praticam
a policultura,
e 0 excedente de produ<;:ao destes
projetos, quando nao SaG colocados nas cidades
atendendo
demanda do mercado interno, SaG
comercializados
pelas comunidades
entre si na
base da troca direta.
Por outro lado, nas cidades esta surgindo um
setor na economia que poderlamos
chamar de
alternativo,
cujo desempenho nesta fase recessiva,
comparado
ao desempenho dos setores tradicionais, e excelente.
E grande a procura pelos
produtos
agrlcolas cultivados
de forma natural
sem 0 adubo qUlmico
venenoso. No setor de
comercializa<;:ao
de alimentos
a procura
pela
alimenta<;:ao natural aumenta e crescem as empresas
alternativas
dedicadas ao setor. A cada dia que
passa surgem mais mercearias, restaurantes, entrepostos e distribuidores
de produtos
naturais.
Os apicultores veem a procura do mel aumentar e
nao conseguem dar conta da demanda. Ao mesmo
tempo as pesquisas dos produtos da abelha, como
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tn seu lugar e desenvolvem-se. A
lorial
dedicada aos mais diversos
1','.IlIlICl~.
IIlernativos
aumenta.
Surgem jornais,
II VI·.IlIS,
livros e boletins. Ate um programa de
r luio aparece e consegue manter-se no ar. No
ator de perfumaria
a procura
pelos produtos
naturais e tao grande quanto no setor de alimentos.
Quanto aos remedios, demonstra-se que os chas
e ervas medicinais pesquisados, desenvolvidos
e
comerci~lizados
tem mais poderes de cura do que
a alopatla com seus produtos qu (micos comercializados pelas grandes corpora<;:oes multinacionais.
Dentro deste campo cresce tambem a procura
pela homeopatia,
pela acupuntura
e pel a macrobi6t!ca. ~a industria cultural aumenta a produ<;:ao
musical Independente,
a cada dia que passa
maior 0 numero de discos e fitas lan<;:ados pelos
gr,uP?s independentes
que conseguem chegar ao
publico,
furando
assim 0 bloqueio das grandes
gravadoras. Proliferam
os grupos culturais
com
propostas alternativas e revolucionarias.
Apesquisa
cientlfica
das energias alternativas
e outra atividade a qual se ded'icam diversas pequenas empresas no Brasil; desenvolvem-se coletores
de energia solar, geradores e6licos, biodigestores
e outros projetos que geram energia de baixo custo.
E 6bvio que muitas pessoas dentro .deste setor
economico
alternativo
SaG oportunistas
visando
lucro, que descobriram apenas mais um filao de
aura em suas vidas. Mas a tendencia
que 0
I
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movimento
alternativo,
com 0 tempo,
consiga
separar este joio do trigo e avanc;:ar em sua pro posta
de transforma<;:oes socia is.
Desta forma os pre-aquaria nos estao se organizando em todos os pontos do Brasil. Seminarios,
encontros,
congressos e reunioes acontecem,
e
discutem-se todas as safdas para a crise que a
humanidade
atravessa. Exemplo
e 0 recente I
Seminario
de Cultura
e Terapia Alternativas,
realizado em Belo Horizonte no in(cio de 83, onde
se discutiu
inclusive a lixologia,
0 estudo
do
lixo e da reciclagem de tudo aquilo que e desperdi<;:ado pela civiliza<;:ao moribunda
do segundo
milenio.

"Imagine que havia guerra

0

nlnguem compareceu."
(John Lennon)

Os "revolucionarios"
do seculo XX, de uma forma
geral, acabaram por basear as suas expectativas de
mudan<;:a apenas na produ<;:ao eficiente e na justa
distribui<;:ao da renda. E para alcan<;:aresta eficiencia
de distribui<;:ao e produ<;:ao passaram a confiar na
a<;:ao regulamentadora
do Estado. Raciocinava-se
que, da mesma forma que 0 Estado burgues poderia
garantir a ditadura de classe da burguesia, um estado
eficiente em maos de um partido open§rio daria
infcio
constru<;:ao do socialismo e garantiria a
hegemonia do proletariado.
socialismo
- fase anterior
do comunismo
segundo os te6ricos marxistas - viria atraves da pla-
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nificac;:ao da economia realizada por um Estado
hipercentralizador
coman dado por um partido - a
vanguarda da c1asse open3ria. Eis 0 grande exemplo
que e 0 "socialismo realmente existente".
Para 0 movimento alternativo 0 Estado nao pode
ser um agente de mudanc;:as. Muito pelo contrario,
pelo seu gigantismo e burocracia,
e pelo seu papel
de guarda pretoriana
das classes privi legiadas, 0
Estado funciona
de forma
inversa: impede e
combate as transformac;:oes criadoras.
Tambem
0
desenvolvimento
das condic;:oes
sociais nao pode ser obra de uma (mica categoria
economica. Ainda mais nos dias de hoje, em que
significativa
parcela do movi mento operario esta
integrada aos sistemas dominantes, seja no Leste
ou no Oeste. Os grandes sindicatos
"livres"
americanos apoiam 0 imperialismo
de seu pais e
a industria
armamentista
e nuclear que Ihes da
empregos, da mesma forma os grandes sindicatos
oficiais
sovieticos apoiam 0 social-imperialismo
russo. Na Inglaterra,
na Franc;:a, na Alemanha
e Estados Unidos os sindicatos funcionam
unica
e exclusivamente
para manter 0 alto padrao de
vida de uma casta da classe operaria em detrimento
dos trabalhadores nao-especializados e estrangeiros,
das mulheres, dos jovens, dos idosos. Para estes
novos privilegiados favorecidos com a espoliac;:ao
do Terceiro Mundo as minorias nao existem, as
pequenas reivindicac;:oes nao pesam na balahc;:a
da luta de classes.

As transf rmac;:Oesnao podem ser impostas pelas
leis de ret das pelo Estado. A sociedade tem de
mudar de baixo para cima. Modificando
comportamentos e valores estabelecidos e que transformaremos a sociedade ate que 0 Estado - 0 maldito
Leviata - transmute-se
numa parafermUia sem
sentido, apodrecido e pronto para ser enterrado.
Trabalhar por um salaria num servic;:o alienante
durante os dias "uteis", e consumir mercadorias
nos fins de semana nao e 0 essencial da vida.
Por que nao recusarmos a vender a nossa forc;:a de
trabalho?
Seas
necessidades artificiais
criadas
pela sociedade de consumo nos estao deixando
infelizes, por que entao aceita-Ias? Na medida em
que a base da infelicidade e a prodU<;iio de mercadorias e a sua colocac;:ao no mercado, por que
nao nos colocamos fora das relac;:oes mercantis?
Se os impostos recolhidos pelo Estado acabam
par financiar a nos sa crescente escravidao, entao
par que paga-Ios? Podemos muito bem aprender
um of(cio, trabalhar quando nos "der na telha",
e trocar 0 prod uto do nosso traba Iho nao-a Iienante por outros produtos de que necessitamos.
A troca direta nao recolhe impostos.
Se 0 sistema nos ordena vestir um uniforme e combater numa guerra que nada tem a ver com a nossa
vida, que pode ate mesmo destruir 0 planeta, entao
por que obedecer? Se a poluic;:ao destroi a natureza
e nos envenena 0 corpo, entao por que aceita-Ia? Se
o governo nos quer impor uma identifica<;ao obriga-

t6ria e um contra Ie cada vez mais cibernetico em
nossas vidas, por que temos de nos registrar?
Mahatma Gandhi nao queimava os cartoes de identifica<;:ao que 0 estado sul-africano queria impor as
popula<;:oes nao-brancas? Entao e possfvel lutar!
Para isso voce nao precisa pertencer a nenhuma
classe predestinada a transformar
0 mundo.
Foi
Rudolf Bahro - militante dos Verdes na Alemanha e
autor de A Alternativa - Para uma crftica do Socialismo Real- que afirmou: "A sobrevivencia e uma
questao da especie, nao de c1asse".
Ese lutar s6 e diffcil, e e mesmo, por que nao formar um grupo, uma comunidade, ou entao juntar-se
a alguma? As comunidades sac muitas e aparentemente diferem entre si. Sao rurais e urbanas; de trabalho, residenciais
ou concentram
todas estas
caracterfsticas;
sac religiosas, esoterico-ufoI6gicas,
mfsticas; pol fticas, ou varios outros tipos. E um
movimento
vivo e que aumenta a cada dia. Este
movimento da-se de uma forma silenciosa. Quantos
nao diziam que os alternativos eram uma moda que
ja teria ido para 0 beleleu? E eis aqui, de repente,
toda esta articula<;:ao. Presente para quem estiver
disposto a enxergar.
Trabalhando
devagar e em silencio as comunidades proliferam e apontam para uma nova vida.
Esbo<;:am uma safda para a crise existencial,
espiritual,
economica,
social e pol(tica
a que
chegamos na face do planeta Terra.
Atravessamos uma epoca de alto grau de cons-

cientiza<;:§o dos indivfduos.
A sociedade esta
fervilhando.
As pessoas estao se organizando
na
defesa dos seus direitos e interesses. As mu Iheres,
os negros, os desempregados, 0$ homossexuais, os
trabalhadores do campo e da cidade, a juventude
da periferia;
todos se organizam a olhos vistos.
Sao centenas de organiza<;:oes ecol6gicas, dezenas
de grupos pacifistas,
centenas de comunidades
rurais e milhares de outras tipos de entidades.
As comunidades alternativas nascem e crescem.
Muitas morrem.
Mas, mesmo que efemeras, a
experiencia que as pessoas vivenciam
uma coisa
irreversfvel e marca profundamente.
Cada pessoa
despertada torna-se uma conspiradora da nova Era.
E a rede de conspiradores aumenta e trabalha
silenciosamente para a transforma<;:ao do mundo.
Uma das coisas que mais me fascina no movimento comunitario
alternativo
que estes novos
revolucionarios
do nosso tempo nao separam ma is
o interior das pessoas e 0 exterior, 0 individual e
o coletivo. Nao existe mais aquele mfstico isolado
do mundo e sO esquentando a cabe<;:a com 0 seu
desenvolvimento
espiritual nem aquele militante de
esquerda s6 se preocupando
em transformar
as
rela<;:oes de produ<;:ao. Hoje estas duas coisas estao
juntas. Nao ha como se fechar em ora<;:oese ignorar
o mundo. de injusti<;:as a nossa volta. Isso
uma
contradi<;:§o. Assim como nao
coerente apenas
se preocupar
em transformar
a superestrutura
economica esquecendo a transforma<;:ao do interior
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do ser humano. Eo movimento alternativo de hoje
esta lutando para transformar
a sociedade e 0
homem. Sem pedir Iicen9a a nenhuma vanguarda
i1uminada esta lutando para transformar cada ser
humane em autentico revolucionario
que atue em
todos os nlveis. E um movimento verdadeiramente
anarquico
e que aglutina em seu seio as mais
variadas visoes de mundo. E isso a I.

INDICA<;OES PARA LEITURA

"Imagine que havia guerra e ninguem compareceu. "
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Talvez a publicat;:ao mais indicada para C onc nlr r
material sobre 0 tema deste livro seja a Planets, brllhon.
temente editada por Edenilton Lampiao. Nesta revista h<l
uma coluna escrita por Walter Vetillo ("Comunidades em
Aquarius") que traz informat;:oes sobre 0 movimento
comunitckio alternativo todos os meses. Ver especialmente
na Planeta n? 120, de setembro de 82, os artigos "Os
Caminhos do Velho Mundo Novo" (de Orlando de Oliveira
e Walter Vetillo) e "P610s de Atrat;:ao - Santuarios do Brasil
a Espera das Tribos" (de Orlando de Oliveira). Sobre 0 movimento alternativo europeu existem materias esparsas publi·
cadas pela grande imprensa, muito poucas mas interessantes.
Basta procurar os arquivos dos grandes jornais.
Livros importantes: Conspira¢o Aquariana no Brasil e
no Mundo ou ... 0 Sonho nao Acabou, de Leila Hakin,
edit;:ao da autora; e A Conspira(:ao Aquariana, de Marilyn
Ferguson, Editora Record.

Outra revista importante que veicula informal;oes sobre
o movimento alternativo e a Transe (ver especialmente a de
n9 12, de agosto de 82). Leia tambem as publical;oes editadas diretamente por entidades alternativas, como 0 Pensa-

e

mento Ec%gico,
que
feito pelo Movimento Arte e
Pensamento Ecol6gico (principalmente 0 n910, que
dedicado as Comunidades Rurais) e 0 Informativo Projeto
Alvorada, feito pela Contato. Tem tambem o Jornal ComunUnidade, feito pela ABRASCA - Associal;ao Brasileira das
Comunidades Alternativas.
Publical;oes mimeografadas
feitas pelas comunidades: "Aquarius" (da Comunicampo Caixa Postal 7 - 78250 - Nobres, MT), "Boletim Aurora
Espiritual" (da Fraternidade Aurora Espiritual - Caixa
Postal 3832 - 20001 - Rio de Janeiro, RJ), "Boletim

e

Comunit.kio Sol e Terra" (da Comunidade Sol e Terra de
Jacarepagua) e "Boletim dos Sarvas" (da Fraternidade
dosSarvas - Caixa Postal 1722 - 30000 - Belo Horizonte,
MG). Existe tambem um livreto chamado Com Unidade,
de Edgar Ivo Muller, 0 Ede, IIder da Comunidade Comunicampo. Leia tambem:
Negocio
ser Pequeno, de E. F.
Schumacher, (Zahar); Unidades Rurais de Subsistencia, de
Mario Sanchez, (lmery); e Genese do Homem Ecol6gico, de
Michel Odent, (Tao).

a
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Orw II (N(lc 1101);
grandes escritos ANARQUISTAS, de
Go r I Woodco k (L&PM),
Apocalipse Interpretado, de
M6r 0 onchoz (Imery);
que
Punk, de Antonio Bivar;
(1/1.
Psiquiatria Alternativa e
que Medicina Alternolivn, d Alan fndio Serrano; a que
Utopia, de Teixeira
Coolh;
qut 11 Anarquismo, de Caio Tulio Costa;
que
Pol(tico Nil II! 1/', dl Ri ardo Arnt;
que Ii Desobediencia
Civil, de
vald
VI( It I;
Paris 1968 As barricadas do
desejo, de Olgorll '. I. Mill S. Sf
ullirno
ditados pela
Brasiliense. Loia I IInll III I'I.~ I/It ItllIl
"' (:fJ, II Jo
utzen·
berger (Ched); 0, I CIJIIJI'I ) 1I/1/(JflIJ/IIII, d
rn lius
Castoriadis e Daniel ohn·U ntJlt (UI 1'.111 11 );11 All ·mativa
- Para uma crftica do socialismo r II, cJ( Ilut! II Bohr (Paz e
. Terra); Revolu9aO Molecular, de olix uoll i (Br Iii no);
nao esquecer das obras de Marcuse, M. oucault 0 I. IIlich.
Outra fonte de informac;:ao valiosa para 0 presente tra·
balho foram as fitas do programa "Sociedade Alternativa",

a

e

a

a

e

a

e

e

a

a

da Radio Gazeta AM de Sao Paulo, principalmente as
programas sobre grupos pacifistas ((22.10 e 25.12.82),
astrologia (1.01 e 19.2.83), comunidades rurais (8.1, 4.6
e 25.6.83), medicina alternativa (15.1.83), imprensa alternativa (22.1.83), crise mundial e brasileira (2.4.83), e sobre
o rock e a sua contribuic;:ao para a revolul;ao dos costumes

Outros livros que tangenciam 0 assunto: A Republica
Comunista Crista dos Guaranis, de Clovis Lugon (Paz e
Terra);
Anarquismo da Colonia Cedlia, de Newton
Stadler de Souza (Civiliza~o
Brasileira); Anarquismo,

(7.5 e 14.5.83).
Existe tambem amplo material sobre temas que se
relacionam com 0 movimento alternativo, como medicina e
alimenta<;ao naturais, ufologia, astrologia, escolasinicichicas,

Roteiro de Liberta9aO Social, de Edgar Leuenroth (Mundo
L1vro); As Comunas Populares, de Charles Bettelheim
(Edil;oes Maria da Fonte - Portugal); 1984, de George

anarquismo, etc.

a
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ANTROPOlOGIA
do periferia

Nasci no bairro do Cambuci desta neur6tica
Sao Paulo em
maio de 1956.
Ex-bancario
do Banco do Nordeste do Brasil (demitido par sua
atuaf;ao sindical e polftica), ex-livreiro
(quase foi fl fal~ncia), sou
formado
em jornalismo
pela Faculdade
de Comunicaf;aO Social
Casper Libera.
Atualmente
produzo e apresento a programa de radio "Sociedade
Alternativa",
que vai ao ar tad as as sabados fls 13 horas, pelos
890 kHz da radio Gazeta AM de Sao Paulo (SP) - oUf;a-o porque e
um bom programa.
Escrevo a coluna "Anarquismo
Vivo" que sai todos as meses na
revista Planeta, da Editora Tres.
Ultimo recado: quem quiser enviar crfticas, sugestoes, contribuif;Oes, etc., e s6 escrever para a Caixa Postal n~ 46015, Ag~ncia
Saude, CEP 04199, Sao Paulo, Capital. As cartas, mesmo acidas
crfticas, serao calorosamente
recebidas.

.

l

"A cole<;:ao PRIMEIROS PASSOS aborda temas polemicos, que permitem diferentes posi<;:oes e interpreta<;:oes.Os textos de PRIMEIROS PASSOS sao, assim,
expressao das ideias dos intelectuais que os assinam,
como convitesa reflexao, a concordancia ou a discordancia. Mas sempre enriquecem e explicam."
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DO COTIDIANO

a Industria Cultural

A POLiTlCADOSOUTROS- 0 Cotidiano dos
Moradores da Periferia eo que Pensam do
Poder e dos Poderosos
Teresa Piresdo Rio Caldeira
A hist6ria de um bairro da periferla d Sao
Paulo e de seus moradores, mostrando como se
formou esse peda<;:oda cldad on
tudo
prec6rio e qu m 0 u h It nt ,qu
ideias tem da politiC ,c m vlv m - ou
sobrevivem -junto com
u familiar s.

TESTEMUNHA
OCULAR- Textosde Antropolo~la
Social do Cotidiano'
Diversos Autores
Os cinco ensaios reunidos neste Iivro sac 0
resultado da aplica<;:ao da teoria
antropol6gica mod~rna <? ~I~o familiar: a
imagem do indio no Ilvro dldatlco, 0 concelto
de valor de uso em confronto com os produtos
da Souza Cruz, imagens da educa<;:ao, a festa
de Natal e um caso homossexuol.

ANTROPOLOGIADO CINEMA- Do Mito a
Industria Cultural
Massimo Canevacci
A partir da busca do "espirito do cin_ema", dos
seus mecanismos de reprodu<;:aode
estere6tipos, e de toda mitologia que ~ cerca, 0
autor lan<;:anova luz sobre a.qu.estao da
industria cultural no capltallsmo .

Que pode haver de rnaior ou rnenor que urn toque?
W. Whitman

PRIMEIRO TOQUE e uma publica~ao com cranicas,
resenhas, comentarios, charges, dicas,
mil atra~6es sobre as colec;;6es de bolso da Editora
Brasiliense. 5ai de tres em tres meses.
Por que nao recebe-Io em casa? Alem do mais,.
nao custa nada. 56 0 trabalho
de preencher os dados ai de baixo,
selar recortar, e par no correio.

NOME:
END.:
BAIRRO:
CEP:
PROFISsAo:

FaNE:
CIDADE:
_

EST.:
, .. IDADE:

editora brasiliense s.a.
01223 - r. general jardim, 160 - sao paulo

.
.
.
_
.

Carlos A. R Tavares

Oquesao
COMUNIDADES
ALTERNATiVAS
'f\lguma coisa esta acontecendo." Sao as
comunidades alternativas que surgem,
crescem e propagam uma nova maneira de
viver. Valores totalmente novos, muito
diferentes daqueles herdados pela
civilizac;ao industri?-1.Sao os jovens que
se marginalizam, recusando-se a participar
de um mundo falido, violento e prestes
a implodir. Sao os jovens que iniciam um
trabalho de construc;ao de uma sociedade
alternativa; a sociedade de nossos sonhos.

Digitalizado e socializado pelo Grupo de Estudos Anarquistas do Piauí
(GEAPI)

http://anarquistas-pi.blogspot.com

ANARQUIA É LUTA!

