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Dedico este caderno a humanidade,
a esta pobre humanidade e sua burrice.

"AAnarquia e a expressa.o. m3.xima da ordem"
isto foi expresso da mesma maneira por Elisee Reclus,
P. ]. Proudhon e todos os autenticos anarquistas.

Cpa: ]a que os homens p'recisam de sfmbolos, deixo de lado 0 estandarte preto
costumeiro, mas apresento urn arranjo com um dos rnais graves problemas
existentes: a explosao demografica. Sera que uma picada anarquista, tal qual
uma picada de marimbondo, seria capaz de despertar para a conscientizat;:ao?
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"'"'CONSTRUQAO DA ANARQUIA

Nao e possIvel apresentar a estrutura de uma ordem social tao importante
quanto a da anarquia Sem situa-la no ambito da ordem social atualmente vigente.

Na verdade, minha geravao, isto e a dos que nasceram depois da Primeira
Guerra Mundial (depois de 1918) e antes da Segunda Guerra Mundial (antes
de 1940), vivenciou acontecimentos, fulminantes progressos (ou involw;6es),
experiencias, que nenhuma outra geravao experimentou na hist6ria humana ...
Veja-se a extrema rapidez da evolw;ao de setores tao recentes quanto a aviavao,
transportes, radiocomunicavao, maquinismo, depois a televisao, energia nuclear,
computavao, rob6s e consumismo, tudo num ritmo diffcil de ser acompanhado
ate mesmo pelos tecnicos mais gabaritados.

Uma evoluvao tao acelerada trouxe mudanvas igualmente profundas nas
relav6es human as e nas estruturas sociais, inclusive na famosa novao de luta de
classes.

Podemos admitir que as classes ell}. nossa ordem social arcaica nao
sofreram alterav6es, lamentavelmente, pois 0 capitalismo ja existia antes da
geravao acima mencionada, e a exploravao do homem pelo homem e tao
antiga quanto a nossa civilizavao de mais de 2.000 anos de existencia.
Felizmente, podemos acrescentar que nossa ordem social natural, a anarquia,
ja existia antes de tudo isto.

Sabemos que antes do final do seculo pass ado, sob a pressao do maquinismo,
que deu novo impulso ao sistema de exploravao mais acirrado que os homens
jamais tiveram coragem de instituir: 0 capitalismo, ja apareciam formas de reavao,
como os movimentos socialistas, entre os quais se destacava 0 que foi concebido
por Marxe seus seguidores. Ja testemunhamos, quer em sonho, quer em meio
a desilus6es, 0 estabelecimento daquilo que se chamou de comunismo.
Vivenciamos os mais terrIveis despotismos instaurados em nome de uma

'justiva social onde se alternavam variantes tais como negros fascismos e
nazismos sustentados por nacionalismos e imperialismos nascidos das mais
diversas ideologias, doutrinas, dogmas, que justamente nao levaram em conta

. a evoluvao das ciencias e tecnologias, conservando 0 obscurantismo do
cristianismo, entre outros.

Criou-se urn abismo sem precedentes entre a evoluvao cientffica e
tecnol6gica e os valores eticos estabelecidos. Por exemplo, e conseqiientemente,
deu-se a explosao demografica, que colocamos em destaque na capa deste
caderno por ser uma das conseqiiencias negativas mais graves deste abismo. Os
homens nao souberam estabelecer uma ordem social condizente com a natureza



humana ern seus comportamentos, condutas e a90es, e assim, tambem os muros
entre os sistemas tais como 0 capitalismo e 0 comunismo fUfram, justamente
ern razao do desmantelamento de urn comunismo demasiadamente recente e
imaturo, que se agarrava ao mito deveras estupido segundo 0 qual 0 homem e'
propenso por natureza e por 0P9ao a vida coletiva. Sobrou 0 capitalismo,
nova mente revigorado pelos sistemas dos estadismos (novamente sobretudo
desde 1990), mas 0 abismo permanece, entre estes pseudo-val ores e a pratica
das ciencias e tecnologias. 0 capitalismo, obstinadamente, nao quer levar ern
conta as realidades de nossa evolU9aO, principalmente nos fatores mais simples
como os economicos. Abriu-se tambem urn abismo entre as artes e as ciencias.
Se analisarmos 0 funcionamento economico, por exemplo, sabemos que a·
economia e a arte da administra9aO, da prodU9aO, do cultivo de mercadorias,
produtos, riquezas capazes de satisfazer as necessidades humanas. A ciencia,
a economia, alias efetivamente considerada uma ciencia somente de uns
cinquenta anos para ca, e uma pseudo-ciencia que baseou suas premissas
no funcionamento do sistema capitalista, 0 sistema da especula9aO, da
exploni9aO do homem. Este sistema, que nao se preocupa corn as
necessidades dos homens, mas tern seu desempenho voltado para 0 luero,
para as bolsas especulativas de falsos mercados. Sim, vivenciamos tais
fenomenos ern meio aos absurdos humanos.
Felizmente, como analisamos neste caderno, 0 capitalismo esta atingindo a

ultima etapa de sua sobrevivencia ja que ele esta se expandindo ao nfvel do
planeta, no mundo imeiro, urn pouco como deveria acontecer corn nossa S.A.T.
- Sennacieca Asocio Tutmonda (Associa9aO Anacionalista Mundial), que ,alias,
apareceu entre as duas Grandes Guerras, conosco. Tanto quanto a SAT, 0
capitalismo descobriu que os valores humanos SaGequivalemes, anacionalistas
(isto e, independemes das fronteiras nacionais) e mundiais. Assim, de alguns
anos para ca, criou-se uma especie de S.I.T. - Sennacieca Imperiismo Tutmonda
(Imperialismo Anacionalista Mundial), atraves do qual SaGfabricados bens na
America do SuI ou na Malasia, onde ainda se pode explorar de modo escravocrata
os trabalhadores para a produ9aO de mercadorias que serao facilmente vendidas
corn lucros altfssimos ern Nova Iorque ou Londres. Ali ainda ha urn certo poder
de compra antes da chegada definitiva do' desemprego, da total falta de
oportunidades de trabalho e de poder aquisitivo. Isto mesmo: ha alguns anos 0
desemprego atingia 5% da mao-de-obra ativa capacitada, pas sou a 10% e agora
frequentemente a quantidade de trabalhadores nao-assalariados chega a mais
de 20%. Logicamente, segundo a logica dos proprios empresarios capitalistas
(entre os quais eu m<:)incluia e por isso falo corn conhecimento de causa), os
computadpres, os robos, la no abismo tecnologico, facilmente levarao este
desemprego a 50% ou mais.
Entao, dentro da mesma logica, 0 colapso que ja esta ern andamemo, a



"convulsao social ", inevitavelmente explodini de uma v.ez por todas, pois 0

proletariado nao podera agiientar eternamente. As intervenc;6es paliativas dos
estados (criac;ao de novos empregos ou talvez simples distribuic;ao de cupons
de consumo) sac tao estupidas, tao demag6gicas e irracionais que nunca
conseguem dar resultado nenhum. A ridfcula criaC;aode servic;os s6 leva a uma
forma de parasitismo que nao faz senao ace1erar a catastrofe.

Migra\;ao das oportunidades de trabalho
% de assalariados
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Creio que as curvas acima, que representam a migraC;ao das oportunidades
de trabalho sac mais do que suficientes para ilustrar 0 novo problema. Do mesmo
modo, a evolu<;ao do salario minima, no Brasil especificamente, mas como em
qualquer parte do mundo, com a reduC;ao drastica do poder aquisitivo, s6 pode
aceIerar 0 colapso das presentes desordens. Observe-se que em 1.986 com um
assim chamado salario minima, os operarios compravam 112 kg de pao. Em
1.996 estes mesmos operarios, os que ainda nao perderam este salario miseravel,
s6 conseguem comprar 40 kg deste mesmo pao de ma qualidade, que custa tres
vezes mms.

Evolu\;ao do salario minimo no Brasil
Base do sA!ariomlnmo em abriI de 1996 = R$100.00= 100US$

Mais espantoso ainda e 0 fato de que, em nosso mundo estupido, os
capitalistas idiotas e os condicionados economistas da miseria nao quiseram se
conscientizar, ate agora, que aqueles que mais precisariam adquirir os bens
produzidos sac os pr6prios trabalhadores que os manufaturam sem receber com
isto urn poder de compra suficiente.

Nao vivemos mesmo num mundo de loucos?
Assim sendo, frente a estes sistemas em franco desmoronamento, se em



meio as ruinas a humanidade de alguma maneira conseguir sobreviver, nos temos
que preyer prospectivamente uma ordem social que seja pass!vel de se manter
viva ..Dentro desta visao prospectiva, acredito que a mais antiga, a mais natural,
a mais adaptada a natureza humana, a mais racional, e a ordem social mais
esponranea de todas, isto e, a anarquia. Torna-se premente que estejamos
prontos para reestabelece-la. Todos os fatores psicologicos ja estao disponfveis,
nossa experiencia deixa isto patente. Eo que pretendo ate certo ponto apresentar
nas paginas que se seguem.

RESUMO DE MINHAS VIVENCIAS PESSOAIS

Esta e uma pergunta freqiiente entre os libertarios e principalmente dos
nao-libertarios aos libertarios: 0 que voce fez na pratica para implantar sua
anarquia ideal?

Cad a urn de nos lamentavelmente tern que responder: eu fiz real mente
muito pouco.

Nos podemos fazer pouqufssimo em razao do abismo que ha entre nossa
ordem ideal e a desordem reinante. E, como todos sabem, quando alguem se
opoe aos sistemas estabelecidos, estes mesmos sistemas logo se encarregam de
jogar os oponentes em carceres, prisoes, exilios e assim por diante. Nossas a~oes,
ao sairem do conformismo vigente, sao sistematicamente perseguidas, .
aniquiladas pelos detentores do poder por serem subversivas.

Eu, por exemplo, que nasci no campo, usufrui da autonomia local de minha
familia, ate sem ter consciencia dela, mas eu acho que esta vivencia me
impregnou da essencia da anarquia ... Eu nao aprendi a anarquia, eu a pratiquei
sem a conhecer, e so depois de ter lido nossos classicos e que fiquei sabendo
que eu era urn adepto dela.

Por volta dos meus 20 anos, eu tinha a inten~ao de me recusar a pagar 0

tributo do sangue ... mas depois de medir as conseqiiencias deste gesto eu resolvi
fazer 0 servi~o militar ... e minha tendencia a rebeldia acarretou apenas 45 dias
de encarceramento (que eu nao desfrutei por inteiro), sendo que minha inclusao
na lista dos que seriam enviados para a guerra da Indochina nem chegou a se
concretizar... Por isto eu ingressei normalmente na vida normal de nossa
sociedade.
o que teve urn carater mais pratico foi minha emigra~ao da Fran~a para 0

Brasil para sentir a equivalencia dos val ores humanos com sua caracterfstica
"anacionalista", por me fazer ver e pal par que no~oes como patria, na~ao,



diferenc;:as de costumes e tradic;:oes SaGridfculas pois tudo ,e folcloricamente
equivalente. Evidentemente, desde entao eu adotei 0 esperanto como lingua
cultural... a (mica lingua que nunca pode ser estrangeira por ser mundial e nao
local.

Foi entao que fiz um contrato com minha esposa (0 documento convencional
nao passou de um acessorio social) para uma vida em famnia, de acordo com a
celula basica na estrutura da sociedade. Aplicamos 0 respeito mutuo e nunca
pensamos no rompimento de nosso contrato. E um grande contraste com a
ordem "normal" dos divorcios sem fim, onde os homens nao SaGcapazes de
controlar sua libido e seus impulsos.

No tocante as atividades profissionais, devo dizer que sempre recusei
trabalhar em grandes empresas (atitude incompreenslvel para meus colegas de
entao) justamente para resguardar minha independencia, minha autonomia, e
consegui tomar-me eu proprio urn empresario, proprierario de meus
instrumentos de trabalho, mesmo que eu nao tenha praticado a autogestao com
os funcionarios, como sera posteriormente explicado neste caderno. Entretanto,
e interessante mencionar que eu sempre procurei despertar em todos aqueles
que trabalharam comigo uma verdadeira consciencia profissional de modo que
mesmo depois que eu me desliguei da firma (em 1.996 ja la e iam mais de 4
anos), a empresa continuou e continua a furi"cionar sem urn dirigente tecnico (
que era eu) ... 0 que prova que a autogestao poderia ser facilmente implantada
depois de uma educac;:ao e um treinamento adequados.

Meu esforc;:oem manter 0 respeito, em evitar as agressoes e desonestidades
surtiu 0 efeito de eu nunca, ate hoje, quando ja alcancei 6 - anos de vida, ter
precisado pessoalmente de urn advogado. Alias, nesta minha \'ida, eu nunca
tomei parte de uma briga corporal, nunca recebi nem dei um soco sequer. E
por isso mesmo, diga-se de passagem, que eu tenho uma frustrac;:aozinha bem
humana. Afinal todos nos temos alguma agressividade.

Nas firmas onde esta responsabilidade me cabia, tres ou quatro vezes eu
compareci a justic;:a do trabalho justamente para que os rrabalhadores que se
deixaram influenciar pelos agitadores dos pretensos sindicatos perdessem os
processos. E eles perdiam. Minha experiencia relativa a ac;:aosindical me levou
a conclusao de que os recursos sindicais SaGineficientes para se alcanc;:arurn
melhor inter-relacionamento em nossa ordem social. Trara-se apenas de uma
agitac;:ao irracional ou de uma subversao polftica a servic;:ode corporac;:oes ou
grupos privilegiados, e infelizmente isto vale tanto para o'ssindicatos de patroes
exploradores quanto para os de assalariados explorados. Alem disto, e facil
constatar que aquilo que os homens mais fazem e rezar, votar e entrar em greve.
Se isto adiantasse, nos sa sociedade ha muito tempo ja teria se tornado perfeita.

Meu unico grande inimigo e 0 estado, este aparelho de opressao que nao
tern omra meta a nao ser a de nos submeter a sua explorac;:ao. Meu maior prazer



na dire<;:aode minhas empresas era 0 de enganar os sistemas estatais com fraudes
ou deixando de pagar os impostos, isto evidentemente tirando proveito das
qualidades bem humanasque caracterizam os fiscais, tais como corrup<;:ao,
falsidade, ganancia. Acredito que estas experiencias adquiridas me capacitam
para esbo<;:ar uma ordem social isenta destas falhas, baseada em acordos
construtivos e nao em leis humanas estatais.

Como relatei em meu livro "Retorno a terra'll, tive a oportunidade de provar
que tal retorno ao campo e relativamente facil e que com 6.000 m2 oito pessoas
podem obter sua alimenta<;:ao. Nesta mesma propriedade, que no inicio era
totalmente infrutffera, tambem pude mostrar, depois de uma reestrutura<;:ao
apoiada em aplica<;:ao de tecnologia e em investimento de trabalho, que os
homens podem fazer muito para evitar seu perecimento final, hoje cada vez
mais visfvel, e para estabelecer as funda<;:oesque garantiriam uma sobrevivencia
confowlvel.

E isto e muitas outras coisas que eu procurei demonstrar em meus livros e
artigos publicados em varias revistas ou periodicos ao longo dos anos. Sempre
me esforcei em apoiar meus argumentos anarquistas sobre fatos reais da
sociedade conremporanea. Meu amigo Stefan Maul, ex-redatar e fundadar da
revista "Monato", descobriu isto com facilidade e escreveu no prefacio de meu
livro "Viagem anacionalista em nosso murtdo"2 : " •.• ao se conhecer as causas,
pode-se come<;:ara agir para acabar com suas conseqiiencias e - se a humanidade
tiver sorte - chegar urn dia a derrubar os proprios muros que separam os homens,
os povos e os indivfduos". Na pratica e a isto, e so a isto, que visam os libertarios.

INTRODUQAO AO TEMA

Talvez 0 lei tor esteja a se perguntar como e que se pode incluir a constru<;:ao
anarquista, libewlria, numa serie formada par cadernos tecnicos.

A bem da verdade, tudo 0 que 0 homem faz, suas a<;:oestodas obedecem a
uma tecnica, se tomarmos a tecnica como 0 conjunto dos metodos e
procedimentos para realizar alguma coisa. Logo, a constru<;:ao anarquista, que e
a constru<;:ao de uma ordem social adequada a natureza humana, so pode ser
efetivada mediante metodos e processos bem conhecidos por meio de analises
cientfficas e tecnicas de facil compreensao.

A esta altura, devemos enfatizar que a involu<;:ao desumana de nossa
sociedade, que levou as tao conhecidas explora<;:oes do homem pelo homem
com os decorrentes conflitos entre os homens, ocorreu segundo uma tecnica,
segundo metodos e procedimentos perfeitamente catalogaveis, identificaveis
tambem par analises cientfficas, quer antropologicas, quer psicologicas, quer
sociologicas, quer outras ainda.



o fato de conhecermos, experimeritarmos, vivenciarmos cientffica e
tecnicamente a evolw;ao de nosso mundo, condizente ou nao com a dignidade
do homem, nao significa que possamos facilmente corrigir seus eventuais
d'efeitos e desvios por for<;a dos recurs os tecnicos ... Nossa for<;a de vontade
pode estar, na propria sociedade, direcionada, por exemplo, para a explora<;ao,
a submissao, a domina<;ao de urn homem pelo outro, ou de urn grupo de
individuos por urn sistema, como sempre acontece. Antes de urn ato eventual,
tern que existir na mente humana a conscientiza<;ao da necessidade deste ato.
Para uma conscientiza<;ao construtiva, tern que existir 0 pensamento, urn
pensamento condizente com a natureza humana, autentico. Evidentemente a
tomada de consciencia (como costuma acontecer) pode ser urn simples
conformismo em rela<;ao aos sistemas vigentes atraves de manipula<;6es das
mentes dos individuos, atraves de condicionamentos e sugest6es, ou pode ser
autonoma, nao-conformista, justamente, urn olhar voltado para outra dire<;ao,
individual, uma analise das coisas que nos cercam atraves de nossa propria
capacidade de reflexao, de nosso pr6prio intelecto. E entao que a considera<;ao
para c'om 0 homem em benefIcio do pr6prio homem e permanente e constante,
e que surge a conformidade com rela<;ao a natureza humana e nao mais urn
conformismo qualquer diante do estado de coisas vigente.

E isto, pois, que aconteceu comigo durante minha vida inteira, todos os
dias, em todos os momentos: uma especie de compara<;ao incessante entre 0

conformismo por parte da sociedade existente e a conformidade para com a
essencia humana, visando a relativa harmonia nessa possivel ordem social ideal
(melhor). Evidentemente, esta minha compara<;ao cotidiana era muito mais
ligada a imagina<;ao, muira mais subjetiva do que real por causa da
impossibilidade de realizar nosso ideal, mas isto nao a privava de sua veracidade
conceitual. Devo acrescentar que os fatores psicol6gicos de efetiva<;ao estao
constantemente palpaveis, pelo menos para mim. A somat6ria conhecimentos
+ vivencias e capaz de levar a a<;ao de construir, para alem da simples visao
ut6pica. Algo construido nao e mais uma utopia e para tanto basta tomar-se a
iniciativa de agir.

Nos, anarquistas, temos urn trauma quase que insuperavel: ter que viver
nesta desordem absurda, com todas as formas possiveis de explora<;ao, e ao
mesmo tempo imaginar uma ordem em seu funcionamento pleno e espontaneo.
E a partir desta compara<;ao pratica efetuada pel a vida afora que se e capaz de
formular metodos e pracedimentos para construir, mesmo que se trate de uma
constru<;ao de sociedade de certa forma abstrata. E por isso que eu tenho a
coragem de divulgar este caderno.

Ha outra motivo que me levou a escrever este caderno. Depois que publiquei
meus livras "Urn mito moderno: a coletividade"l e "Retorno a terra"2 , alguns
autores de resenhas e crfticas colocaram que eu nao compravei suficientemente



os termos das palavras-chave propostas e que eu desconhec;o os fatores
psicologicos e as tradic;oes culturais que alimentam" a desordem social atual...
Assim sendo, de acordo com os criticos, meus escritos sao marcados pela
ingenuidade. Portanto, yOU tentar completar meus escritos anteriores e acabar
com a suposta ingenuidade por meio de fatos adicionais ligados aos
conhecimentos e a experiencia, tanto meus quanto de outros pensadores
cientfficos. Alias, e evidente que 0 sentimento de ingenuidade existe naqueles
indivfduos que so aceitam os sistemas ja estabelecidos, os conformistas! Os
progressistas que estao na vanguarda nao veem ingenuidade em concepc;oes
do mundo diferentes das suas. Eles so procuram analisa-Ias cientffica e
tecnicamente para entende-Ias e depois adapta-las a realidade de nos so mundo.

Ate agora a anarquia, para a maioria dos homens, e uma utopia ingenua ... de
modo que esta mesma maioria usa a palavra anarquia no sentido de desordem.
Nossa tarefa e provar que a anarquia e a ordem maxima e espontanea. Nossa
tare fa e construir esta ordem.

ANARQUIA E ANARQUISTAS

Na verdade, com relac;ao a anarquia nao ha nada para se provar, ja que a citada
ordem maxima e espontanea e a da natureza, de nosso meio ambiente. Esta
ordem existe ha milhares e milhares de anos, ela nao possui uma denominac;ao
espedfica justamente por causa de sua existencia primordial, espontanea,
natural, essencial. Vale lembrar que a palavra anarquia entrou para os dicionarios
so depois do infcio da revoluc;ao francesa de 1.789, quando alguns homens
tiveram consciencia de que a ordem social humana, tambem aquela da revoluc;ao
de entao, e incongruente com a ordem natural. A partir desta constatac;ao, a
palavra anarquia rapidamente adquiriu 0 significado de desordem e foi
empregada para homens que, como nos, recusam a artificialidade da ordem
humana, da lei humana.

Etimologicamente an-arquia significa "sem governo" ou, para os autenticos
anarquistas, "auto-governo". Infelizmente, desde 0 tempo em que os homens
nao souberam mais se governar, serem auto-suficientes, independentes, e
aceitaram 0 governo de deuses, reis, polfticos, por meio da instituic;ao mais
monstruosa que 0 homem ja criou: 0 estado, eles perderam a caracterfstica
anarquista basica. No passado, antes da "civilizac;ao", todos os homens eram
obrigatoriamente anarquistas ou entao tinham que perecer. Hoje em dia, os
homens que recusam ser governados, se submeter, sao relativamente pouco
numerosos, porem existem e sao capazes de mudar a trajetoria atual de involuc;ao.

E interessante notar que os anarquistas possuem trac;os comuns mesmo sem
terem entrado em contato uns com os outros: eles dificilmente aceitam 0



dominio, a submissao, eles nao saG misticos (logo rejeitam as religi5es), eles
costumam agir de modo independente mesmo que eles tendam a boemia.
Evidentemente a palavra dada par eles tern uma validade e urn valor maiar do
que as papeis assinados em cartorio, a que e a base de todas as formas de respeito.

unca ouvi falarem anarquistas verdadeiros que fossem traidores, eles agem
direta e abertamente.

Muitos homens sao anarquistas sem ter a menor consciencia de se-Io, mesmo
quando se deixam condicionar, manipular, pelos sistemas. Alem disto, nao ha
duvida de que a tendencia ao anarquismo, tanto quanta ao misticismo, e
hereditaria. A propensao ao anarquismo existe de modo latente em cada
individuo. Minha avo, meu pai agiam anarquicamente, sem sabe-Io, sem pensar
em uma eventual classifica<;:ao, eles simplesmente recusavam a submissao a
urn deus, urn estado, urn patrao ... Eles agiam em conformidade com a natureza
humana, em seu meio ambiente, no campo, quase em completa autonomia,
auto-suficiencia. Estes fatos par si so anulam qualquer hipotese de ingenuidade
neste tipo de comportamento.

A anarquia nao e uma doutrina, nao tern dogmas. Trata-se muito mais de
urn estado de espirito do que de uma posi<;:aopolftica. Melhor dizendo, a polftica
anarquista e a conjunto das atitudes espontaneas dos homens e de suas condutas
visando a plenitude no desenvolvimento da per~;onalidade para cada individuo,
considerado. Isto e valida para todos pais sabemos que as individuos formam a
coletividade. Nao e a coletividade que tern que moldar 0 individuo, como se
procurou dar a entender a todos nos durante mais de 70 anos. Sao as individuos
que constituem a sociedade.

o HOMEM:
INDIVIDUAL OU COLETIVO?

Ja escrevi urn ensaio inteiro ("Um mito moderno: a coletividade")* sabre
este tema; evidentemente, mesmo que eu tenha razao au que meus argumentos
sejam suficientemente convincentes gra<;:asaos fatos apresentados, isto nao
significa que as homens em geral aceitem esta realidade. No entanto, da analise
so podem resultar duas alternativas. A primeira e a de que a homem e individual,
verdadeiramente unico, segundo a consistente coloca<;:aode Max Stirner, e neste
caso a homem segue a ordem anarquista que todos conhecem e que ainda
delinearemos mais adiante.

A segunda e a de que a homem e uma pequena fra<;:aode uma coletividade,
urn instrumento de urn orgao coletivo onde a govern a pelos superiores e
necessaria, com verdades preestabelecidas, dogmas, leis de deuses, reis, estados,
governantes (inclusive os "democraticos", que nos mesmos elegemos).



o mito sobre a coletividade criou um abismo entre a concep<;ao da ordem
anarquica e a desordem social vigente. Baseado em minha experiencia pessoal,
tecnicamente sou da opiniao que existem so duas possibilidades em nossa
evolu<;ao. Ou nos voltaremos a ordem original, a anarquista e anarquica, ou nos
continuaremos na desordem de hoje (anarquia no segundo seritido) com todas
as variantes' de sistemas fascistas que so poderao levar a uma explora<;ao
permanente do homem, a miseria humana, a um profundo desequilfbrio com
destrui<;ao em todos os setores de atividade humana e 0 consequente
aniquilamento da humanidade e da vida no planeta. Estas analises tecnicas ja
fmam apresentadas em meu livro "Retorno a terra"l.

Sem duvida 0 homem e "social" no sentido de que ele gosta de manter
contato de algum modo com outros individuos para conviver com eles, trabalhar
em colabora<;ao, se distrair em grupo, participar de ca<;adas, etc. Contudo a
sociabilidade nao e uma caracteristica das estruturas coletivas, como as dos cupins
e das abelhas, que nao vivem como individuos. 0 homem tem uma estrutura
individual. A sociabilidade foi bem analisada por Kropotkin em sua obra "A
ajuda mutua - Um fatm da evolu<;ao".

A sociabilidade e a caracteristica humana que justamente vem assegurar 0

funcionamento da ordem anarquista, principalmente no estagio atual da evolu<;ao
tecnica e cientifica. Ela garante uma coopera<;ao sistematica primeiramente na
consecu<;ao de uma economia racional, uma economia condizente com a natureza
humana, isto e, inclusive, sem 0 capitalismo financeiro-especulativo, 0 qual
constitui a base da atual explora<;ao humana. Num sistema coletivo 0 homem e
um instrumento, um escravo, e perde sua individualidade; com 0 aproveitamento
da sociabilidade, 0 homem se mantem independente e conserva sua
individualidade. E oportuno mencionar que no individualismo nao se inc1ui
qualquer forma de isolamento absoluro, pelo contrario, os individuos praticam
facilmente a coopera<;ao mutua gra<;asa sociabilidade.

Num regime coletivista os individuos reagem exigindo seus direitos. Numa
ordem social livre, individualizada, os individuos so precisam cumprir seus
deveres, 0 direito e mera consequencia deste cumprimento.

SOBRE COTOVIAS ASSADAS

Quando se trata da tomada de consciencia relativa ao cumprimento de
obriga<;6es, nos nao precisamos de modo nenhum de uma instru<;ao
aprofundada sobre motiva<;6es e justificativas. As justifica<;6es e as
motiva<;6es aparecem espontaneamente em nosso meio ambiente, elas san
evidentes. Entre os deveres evidentes encontra-se a necessidade de trabalhar
para 0 sustento de cada um de nos.



Para mim, por exemplo, a conscientiza<;ao se deu bem simplesmente. De
vez em quando, no ambito de minha propria famIlia (ond~, como ja disse, agia-
se de maneira anarquica sem se ter a consciencia disto), eu ouvia dizer: "Nao
pense que as cotovias vaG cair ja fritinhas em sua boca!". Quando ouvi isto pel a
primeira vez e tomei consciencia de que aquilo era obvio, a imagem tornou-se
tao evidente a meus olhos que minha primeira rea<;aofoi a de rir de mim e logo
depois eu senti toda a for<;a daquela verdade. Este foi para mim 0 fator
psicologico suficiente que me fez aceitar a necessidade do trabalho, da
autonomia, do esfor<;opela sobrevivencia, da rea<;aocontra urn eventual excesso
de pregui<;a, etc. - em suma: para podermos comer as cotovias, nos temos
primeiro que captura-Ias ou cria-Ias, depois temos que desempluma-Ias para
podermos finalmente frita-Ias.

Evidentemente, em minha famnia nunca se pensou que terceiros pudessem
fazer isto em nos so lugar. A ideia de explorar os outros era inconcebivel, tanto
quanto a de pregui<;a, isto e de ocio completo, e nos nunca poderiamos ter
imaginado que uma instancia superior (0 estado) chegasse a resolver nossos
problemas. Nossa autonomia e auto-suficiencia por meio da autogestao era
natural, espontanea, fruto de nossa livre escolha. Por isso, quando come<;ou a
2.a. Guerra Mundial, nos quase nao sofremos priva<;6es e tivemos a oportunidade
de ajudar pessoas que tinham fugido das cidades e que dependiam do sistema,
sistema este que tinha sido destruido.

A ajuda mutua era tradicional durante a colheita de batatas, trigo,
freqiientemente feno, etc. Quando se colhia os cereais para debulha-Ios, a a<;ao
conjunta, a ajuda mutua era uma rotina, urn habito. Nos an os 1.930-40, ja tinham
aparecido as debulhadoras, que iam de propriedade em propriedade, de aldeia
em aldeia, e durante mais de vinte dias por ana nos quase que festivamente,
num trabalho comunitario, acompanhavamos a maquina. Era uma ocasiao para
competi<;6es: quem colocava 0 mais rapida e cuidadosamente os feixes na
maquina, quem eram os mais capazes carregadores de sacos de trigo (mais de
80 kg por varias escadas ate os depositos sob os telhados, etc.). Depois havia
oportunidade para as mesmas competi<;6es ao ~e comer e beber vinhos, cantar
e dan<;ar! Em suma: a ajuda mutua pode funcionar espontaneamente, mas as
maquinas modernas, mais eficientes, aboliram a tradi<;ao. Entretanto, sera que
o sentimento, a capacidade humana de a<;aoem conjunto, de ajuda mutua, de
olidariedade, nao podem mais existir, ganhar novas for<;as em nossa vida

moderna? Acredito que sim.
)'1inha experiencia provou que sim.



A PREGUIQA TOTAL

Eu nao posso aceitar a ideia de pregui9a absoluta, no contraste que se
depreende desta ideia com rela9ao ao paragrafo anterior sobre 0 trabalho.

Evidentemente 0 "Direito a pregui9a" de Paul Lafargue se justifica quando
trabalho for sinonimo de escravidao humana. Segundo 0 ponto de vista
anarquista 0 trabalho liberta, e nao escraviza. 0 trabalho se tornou escravizante
em sistemas desumanos, que foram criados pelos homens, por exemplo, no
capitalismo financeiro-especulativo, no capitalismo de estado (0 assim chamado,
e felizmente arruinado, comunismo) ouem todos os feudalismos, como os dos
suseranos medievais com seus vassalos ou a vassalagem atual a nossos estatismos
feudais.

Sabemos (tambem enquanto tecnicos) que as maquinas, nossos robos e
computadores estao aptos a nos liberar do famoso drama (falso problema) da
falta de oportunidades de trabalho, desemprego, fenomeno que alias nao existe
na estrutura anarquista, como veremos. Se trabalhar e agir para produzir suas
necessidades vitais, os indivfduos nao podem chegar a urn estado de far-niente,
ja que entao morreriam. 0 far-niente (falta de trabalho) e uma anomalia, urn
absurdo nos sistemas ate agora existentes. 0 desemprego prova que nossas
ordens sociais fugiram a adequa9ao com a natureza humana frente a tentativas
vas no capitalismo especulativo ou no ridfculo fracassado comunismo, que
distribuiu empregos sem alcan9ar a respectiva produ9ao.

A total ociosidade era algo impensavel ha urn seculo, de modo que os classicos
da anarquia mal chegam a menciona-Ia, limitando-se a pregui9a natural. Ela e
encarada na mesma linha de uma vagabundagem folclorica, da boemia. A total
ociosidade (a aceita9ao do far-niente) e muito mais perigosa e ela ainda nao
entrou nos tratados cientfficos dos psicologos porque ate hcipouco tempo atras
a aceita9ao do ocio absoluto, da pregui9a, nao existia. Os homens ainda nao se
acostumaram com 0 fata de que ista pode existir: 0 homem ficando em
ociosidade absoluta.
E evidente que tais homens existiam no sentido de nada produzirem, mas

eles sempre faziam muito, eles desperdi9avam em farras, e a maneira burguesa,
as riquezas que eles arrancavam de nos explorando nosso trabalho suado. Estou,
pois, falando de homens comuns que aceitam 0 ocio. Este estado de espfrita
tern diversas causas. Primeiramente, ele esta ligado ao mito da coletividade, e
eu seguidamente citei em meus escritos 0 ditado popular que reza, no Brasil,
que "plantando, da" ... ou "nao plantando dao", a coletividade da. Exigir os
"direitos" e muito mais fkil do que cumprir os "deveres".
E hoje em dia bastante interessante analisar como mais de 90% dos homens

se voltam para este monstro (0 mais alto representante da coletividade), 0 estado,
para resolver seus problemas. Pode-se dizer, sem exagerar 0 exemplo constante



no sub-tftulo anterior, que os homens tencionam receber do estado suas cotovias
ja fritinhas!... mesmo que se trate de urn salario proveniente dos empregos
criados sem 0 respectivo trabalho produtivo, e claro! Chama-se a isto justi~a
social no ambito do direito a pregui~a. Nao e mesmo estranho?

Bern impressionante e a destrui9ao que se deu durante os 70 anos de
regime comunista com rela9ao a iniciativa individual. Depois da queda do
regime (ha varios anos ja), os homens ainda nao reaprenderam a esfor9ar-se
pessoalmente, a empreender por si, e muitos ainda confessam que 0 regime
anterior era melhor, e os partidos polfticos com tendencia comunista
~coletivista) estao se refortalecendo. Torna-se evidente que 0 pretexto de
nao quererem adotar 0 sistema capitalista, que e tao ruim, mostra-se pouco
convincente. 0 espfrito de empreendimento nao e exclusividade do
capitalismo, mas a pregui~a cresceu no comunismo.

Tambem as distra~6es modernas, os passatempos, entre os quais esta a
televisao, contribufram para 0 estado de ociosidade que os homens aceitaram.
Para mim e realmente chocante 0 fato de que homens san 'capazes de ficar
todo 0 santo dia diante da maldita telinha. Trata-se do maior meio de
embrutecimento jamais inventado pelo homem. Vale lembrar que a culpa
nao e da tecnologia mas dos proprios homens, conseqtientemente uma
inversao deste estado de coisas e totalmente viavel, bastando adotar-se uma
meta digna da natureza humana. Seria contudo necessario saber 0 que os
homens efetivamente desejam em sua propria vida.
Sera que somente uma boemia fantasiosa ?

ORDEM SOCIAL OU BOEMIA
Deve-se compreender por boemia mais do que urn modo de vida em que se

manifesta desagrado para com usos e costumes severos, ocupa~6es regulares,
etc. Entretanto, eu acredito que a pregui9a, 0 ocio absoluto nao estao inclufdos
na ordem social que nos tencionamos construir.

Estamos prontos a aceitar os vagabundos, mas nao podemos tolerar que as
aberra~6es da natureza existentes em todos os setores de nossas vida se tornem
o estado de coisas normal desta vida. Os vagabundos, os boemios nao litem 0

direitoll de se queixar da miseria que eles proprios escolheram.
Hoje em dia, em nossa humanidade, so se fala hipocritamente de miserias,

fornes, subnutri~ao, vida em favelas, drogas, crimes de tOda especie. Eles
na verdade existem por causa do mito da coletividade e a conseqtiente rufna
dos valores humanos de carater individual. Os homens perderam sua
capacidade natural de autodefesa para seu sustento em seu proprio meio
ambiente. Em meu ponto de vista, com esta constata9ao, podemos dizer



que se trata de uma pouca vergonha para 0 proprio homem.
Evidentemente, cada um de nos pode escolher um barraco em vez de uma

casa confowlvel, mas esta escolha tem que ser consciente, e nao se deve perder
a fon;a de vontade. Atualmente, os homens, perdidos e apalermados, parecem
estranhos num meio que, de fato, nao e 0 deles: existe um abismo entre as
cidades grandes e 0 campo. Eu sei que os leitores estao prontos para replicar
que eles nao escolheram uma casa confortavel e tem que viver em barrac6es
porque seus rendimentos de assalariados explorados nao lhes deixou outra
alternativa. Este argumento e tao somente uma questao econ6mica facil de
solucionar. 0 problema serio e saber se os homens querem efetivamente uma
ordem social ou nao. Se nos nao queremos ser explorados e preciso que nao nos
deixemos explorar. Trata-se de uma evidencia que implica 0 usa de nossa fOf(~;a
de vontade maxima assim sendo a resigna~ao apatica de hoje tem que
desaparecer, 0 que implica a escolha de uma ordem social. Para nao se ser
explorado, basta atingir a auto-suficiencia, a autonomia, quando nao 0
isolamento, em plena coopera~ao ou numa estrutura familial. Nos pleiteamos
uma ordem social digna do homem e adequada a sua natureza.

Alguns poderiam perguntar com espanto se a ordem atual, a civiliza~ao que
e, par certo, humana, nao e condizente com a natureza humana. As miserias de
hoje, os crimes, explora~6es, conflitos SaGmais do que suficientes para provar
que nao. Estas constata~6es, alias, deveriam constituir um conjunto suficiente
de fatares psicologicos para se empreender mudan~as sociais. Os prindpios
humanos, dogmas divinos, leis estatais atrai~oaram a harmonia da humanidade.
Nos (os anarquistas) constatamos que 0 misticismo destruiu a racionalidade
humana. Evidentemente os nao-anarquistas nao enxergam estes fatos ja que
seus condicionamentos adquiridos e mistifica~6es nao 0 permitem, e que sua
for~a de vontade nao e suficiente.

MISTICA E RAZAO
Nos nao devemos, na constru~ao da nova ordem social, ser muito radicais.

Nao podemos esquecer que nos (os nao."mfsticos, nao-religiosos, que nao
podemos nem queremos crer em deuses) somos a grande minoria, por
conseguinte os mfsticos (a grande maioria) nao devem receber um choque com
a apresenta~ao dos fatores racionais para uma sociedade adequada ao homem.
Eu acredito que af resida a dificuldade para os fatares psicologicos: nos temos
que apresentar racionalmente nossa ordem aos mfsticos, a grande maioria,
justamente para alem da influencia da mfstica.

Na verdade as parabolas, alegorias, dogmas das religi6es podem ser
facilmente separados dos esclarecimentos sobre autogestao, sobre obten9ao de
autonomia numa etica humanizada. A mistura com divindades nao e for90sa



para a constru<;ao de uma ordem condizente com a natureza humana. Sabemos
que uma das causas do fracasso do comunismo na Uniao Sovietica era a proibi<;ao
das pniticas religiosas. Sabemos que as religioes sao 0 "0 io dos govos" mas
estes mesmos povos precis am de igrejas! Os sentimentos, emo<;oes, misticismos
humanos nao IJodem ser completamente superados, talvez apenas possam ser
amenizados por uma forma<;ao e educa<;ao laicais, nao tendenciosas, racionais.
Por outro lado, e facil constatar que esta mfstica, par meio de religioes, na historia
humana so levou os homens a submissao, escravidao, explora<;ao, manipula<;ao
em benefIcio de alguns privilegiados. Isto nao e adequado a sociedade que nos
imaginamos, por isto nos temos 0 direito de apresentar nossas teses e de usa-Ias
de maneira pratica. Fatos, constata<;oes tirados da vida cotidiana deveriam ser
suficientes para dar razao a nossa a<;ao,para constituir uma conscientiza<;ao basica.

Como ja aludimos, 0 atefsmo, tanto quanto 0 anarquismo, apesar do sufixo -
ismo, nao sao uma doutrina e sim uma mentalidade, um estado de espfrito
proveniente da capacidade intelectual do homem enquanto indivfduo.

Os atefstas consideram que a capacidade intelectual, a inteligencia se
manifestam de duas maneiras. Primeiramente pel a razao, que e a capacidade
humana (a estrutura mental) atraves da qual os homens descobrem e formulam
as leis do universo e as poem em uso na ciencia e na tecnica para melhorar, na
medida do possfvel, sua propria vida. A descoberta destas leis da natureza trazem
ao mesmo tempo algumas explica<;oes para os eventuais fen6menos da existencia
que nos cercam. Obviamente isto nao basta para satisfazer plenamente nossa
mente humana, que quer avidamente tudo compreender, saber, conhecer,
explicar. Chega um momento, no estado atual de evolu<;ao, de capacidade
racional, em que a ciencia nao consegue mais dar as explica~oes que nossa
mente espera com grande expectativa. Chega um momento em que nossa
capacidade intelectual se defronta com 0 inexplicavel, 0 incognoscfvel. Ai
aparece nesta mesma mente 0 absurdo da existencia do universo, inclusive 0

absurdo de nos sa propria existencia com vida e morte. ]ustamente e isto que a
mente humana nao quer aceitar: 0 absurdo, 0 inexplicavel... e e neste instante
que aparece a tabua de salva<;ao, que e a mfstica.
IA mfstica e a interpreta<;ao esoterica das coisas e da existencia em parabolas,

em alegorias, por meio da life, como os religiosos e todos os assim chamados
espiritualistas costumam fazer. Para os homens racionalistas rais explica<;6es
sao meros jogos depalavras, um palavreado cabalfstico, que nao significam
absolutamente nada do ponto de vista cientffico. Para os homens que nao
costumam pensar, para a massa acefala (a grande maioria) a mfsltica e ideal e
tudo resolve por intermedio das religioes, sendo uma sempre mais verdadeira
que as outras.

Todos e cada qual possuem estas duas capacidades, quer de raciocfnios
logicos, quer de interpreta<;oes mfsticas com rela<;ao as coisas que nos cercam



em nos sa vida. Os que creem em deus saD essencialmente mfsticos, os atefstas
(os anarquistas) saD essencialmente racionais. Sem duvida tambem os crentes
possuem alguma razao, da mesma maneira que os ateus nao conseguem escapar
completamente da mfstica, que e reencontrada na expressao de sentimentos
abstratos, como os dos poetas e filosofos.

(Para os atefstas, deus equivale a absurdo. Os mfsticos, os crentes substituem
o incognoscfvel, 0 absurdo, 0 inexplicavel, 0 incompreensfvel por esta palavra
que nao tern qualquer significado: deus~A noc;ao de deus equivale a noc;ao de
absurdo. E entretanto urn fato que a grande maioria dos homens e mfstica, 0

que evidentemente nao prova a existencia de nenhum deus mas sim 0 perigo
da mfstica em si para estabelecer, por exemplo, aquilo que podemos entender
por conformidade com a natureza humana.

CONFORMIDADE COM A NATUREZA
HUMANA

!

Para os religiosos estar em conformidade com a natureza humana e estar em
obediencia a deus, a dogmas, a ordens de supostos messias, a toda especie de
endclicas e doutrinas. 0 que leva a submissao, a sujeic;ao absoluta, a explorac;ao
radical, ao trabalho escravo dentro de sistemas estabelecidos por privilegiados
oportunistas que se conferem 0 direito de nos governar, a nos, 0 povo, par leis,
por instituic;oes como 0 monstruoso estatismo, etc. E justamente urn tal
conformismo que nos nao podemos aceitar pois estar em conformidade com a
natureza humana e algo total mente diferente.

Para mim, algo que respeita a natureza human a e algo que nao atenta contra
a integridade de nossa individualidade. A adequac;ao com a dignidade humana
deve deixar 0 indivfduo em plena liberdade (isto e, sem pressoes externas) de
pensamento e ac;ao, para urn pleno desenvolvimento do proprio indivfduo. A
conformidade com a natureza humana e aquilo que leva 0 homem a sua situac;ao
de vida melhor em seu meio ambiente. Ela implicitamente atinge, pois, nossos
comportamentos, condutas e todas as ac;oespara alcanc;ar aquilo que se costuma
chamar de uma vida boa, harmoniosa e feliz! Ela implica na conscientizac;ao,
no conhecimento de nossas caracterfsticas e nosso caniter desde nossas
qualidades mas (pecados) ate nossas boas qualidades (virtudes) rumo a urn
equilfbrio a nfvel individual, que conduz ao autocontrole na sociedade.

Como veremos, este ponto de equilfbrio, de confarmidade com a natureza
humana e importantfssimo enquanto diretriz etica na ordem anarquista que
devemos atingir espontaneamente, isto e de acordo com as leis da natureza,
pelo fata de que uma eventual lei humana nao pode, justamente, ser
adequada a natureza humana.



A lei dos homens nao e.conforme com a natureza humana (pelo menos nao
universal e prospectivamente) por ja ter sido feita sob a influencia· de
circunstancias locais (usos, costumes, tradic;6es) ou de interesses particulares
dos legisladores, e por isto nao se aplica a todos os grupos humanos, favorecendo
uns em detrimento de outros. Conseqtientemente, so a lei da natureza esta
con forme com a natureza humana e se aplica sem advogados, juristas e demais
IIsabioslino poder. Para rebater 0 argumento segundo 0 qual os homens civilizados
nao podem usar a lei das selvas, podemos mostrar facilmente que a lei humana
talvez expresse uma forma de civilizac;ao dentro do conformismo estabelecido
mas de modo algum uma adequac;ao a natureza humana em razao das distorc;6es
inerentes aos dogmas, doutrinas, usos, tradic;6es, costumes, codigos, etc. que
escravizaram os homens se nao enquanto instrumemos do mito: coletividade,
pelo menos enquanto indivfduos independemes que perderam entao sua
autonomia. E por isso que a anarquia nao aceita a civilidade da explorac;ao, do
governo, e reconhece a conformidade com a natureza humana somente dentro
da lei da natureza espontanea. A premissa unica desta adequac;ao com 0 que e
inerente ao homem e a do proprio homem enquamo indiyfduo gozando de sua
plena autonomia, enquanto 0 unico a poder agir em sua propria vida e 0 unico
a poder usa-Ia. Evidentemente este prindpio essencial aplica-se a todos e a
cada urn, nele encontram-se nossos deveres e nossos direiws. II os somosll,
logo IInosexistimosll, como disse Sartre; nao pode haver outra alternativa senao
a de se ser unico. Esta qualidade de sermos unicos nos leva a profunda aspirac;ao
a Liberdade - Igualdade - Fraternidade ... 0 slogan hipocrita da revoluc;ao
francesa.

LIBERDADE - IGUALDADE -
FRATERNIDADE

Para livrar 0 slogan de sua hipocrisia, e preciso expurgar esta noc;6es de seu
misticismo e sua imprecisao. Para mim, do ponto de vista da anarquia, palavras
como fraternidade, amor, beleza nao tern significado concrew, em razao de sua
abstrac;ao. Sabemos, sim, que todo indivfduo deve respeitar 0 outro, logo deve
conter sua eventual agressividade, nao deve atentar contra a integridade dos
outros homens. Sabemos que devemos ser solidarios, praticar a ajuda mutua, e
nos diferenciamos claramente esta ac;ao da esmola destrutiva praticada pelos
lIirmaoslida hipocrisia. A sociabilidade leva ate a nossa etica, ate a profunda
ajuda e respeito mutuos, como 0 mostrou cientificamente Kropotkin em seus
estudos. Reencontramos af a lIa9ao diretall em nossos val ores morais, que nao
podem aceitar a complacencia, a compaixao dos hipocritas ... quer tenhamos
desrespeitado, atentado, enganado, trafdo, roubado, explorado, quer nao. Os
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fatos san atestados de a<;oes, comportamentos, condutas dignos da natureza
humana ou nao. Nao precisamos de codigos, de leis por referencia. Nao
precisamos de processos jurfdicos da jurisprudencia. as crimes, os delitos estao
nos proprios atos, fatos, constata<;oes ... ou nao existem pois os homens
aprenderam 0 respeito necessario para evitar as agressoes, os delitos. Se isto
eles nao san capazes de aprender, eles tern que sofrer as conseqiiencias; as
puni<;oes san urn detalhe que nao pertence a fraternidade. Nossa moral deve
ser rigorosa para resguardar a conformidade com a natureza humana.

Na natureza a igualdade absolutarnente nao existe. E possfvel encontrar
nela semelhan<;a, equivalencia, mas nunca igualdade. Isto e valida, da mesma
maneira para as qualidades e capacidades humanas, conseqiientemente nao
pode existir igualdade absoluta nas a<;oese cornportarnentos mas apenas valores
de equivalencia. Na sociedade igualar e levar a escravidao, a servidao totais.
No respeito ao indivfduo enquanto ser unico, 0 que e evidente na sociedade
com rela<;ao a igualdade e a possibilidade de oportunidades iguais de
autodefesa na vida. Estas oportunidades de cumprimento de deveres, tarefas,
atos podem ocorrer de acordo com as capacidades e competencias de cada
urn de nos. Creio, e os fatos na vid-a social 0 comprovam, que nao existem
outras formas de igualdade, tanto rnais que nas declara<;oes de direitos
humanos so se fala em igualdade perante a lei (trata-se da lei humana
discriminativa, que nos nao aceitamos).

A no<;ao de liberdade e uma conseqiiencia das no<;oes acima analisadas de
fraternidade e igualdade. A liberdade nao tern sin6nimo; sua defini<;ao reza
que liberdade e 0 estado do homem que nao pertence a urn senhor, ou 0 estado
de urn cidadao que nao depende de urn governo arbitrario. Ser livre significa
poder ir e vir a seu bel-prazer sem ser detido por obstaculos, ou poder agir a
vontade sem ser incomodado por regras sociais e morais, ou entao ser
politicamente independente, ou ainda ser capaz de pensar por si. De modo
que nosso lema: nem escravo, nem senhor - nem deuses, nem dirigentes resume
perfeitamente a no<;ao de liberdade.

Modernamente alguns pens adores libertarios modificaram a defini<;ao
dizendo que Iia liberdade e 0 direito de fazer aquilo que se deseja, com
aquilo que se temll

• Eu, pessoalmente, e porque antes do direito vem 0

dever, digo que a liberdade e 0 dever de fazer aquilo de que se precisa, com
aquiloque se tern. Esta defini<;ao e profundamente etica no sentido
anarquista pois ela nos conduz

- ao cumprirnento de deveres
- a obten<;ao da satisfa<;ao de necessidades (os desejos nao podem ser

fantasiosos demais)
- a propriedade de meios de produ<;ao para a satisfa<;ao das necessidades:

aquilo que se tern.



_ e n090es estao contidas estas palavras insensatas de Proudhon: "a
~ ~ "edade e urn roubo". Ele proprio reconheceu mais tarde que a propriedade

;::oce~;saria,enquanto que crime e 0 monopoliode bens em nos so capitalismo
~e ulativo, do qual temos que nos livrar. Evidentemente "aquilo que nos

-= 0 n e urn direito natural de todos e de cada urn: as ferramentas de trabalho
eios de produ9ao) devem pertencer aqueles que trabalham (produzem). Na

~ ~a ica, aquilo que se tern proporciona urn sentimento de seguran9a, de
_u-onomia, logo de verdadeira liberdade. E urn fator psicologico fundamental

a nos sa constru9ao anarq uista.
E oportuno lembrar que 0 slogan Liberdade - igualdade - fraternidade e

oje usado universalmente, no mundo inteiro, 0 que aponta perfeitamente para
necessidade de uma cultura mundiaI.

NIVERSALIDADE DOS
ALORES HUMANOS

Quando se olha para alem das diferen9as individuais (acabamos de dizer
que nenhum indivfduo e igual a outro), para alem das caracterfsticas raciais que
-ambem suscitam diferen9as de comportamento, de conduta,
independentemente do meio ou cultura, e facil constatar-se que os valores
humanos sac totalmente equivalentes. Isto vale para os costumes, tradic;;oes,
tanto quanto para as ciencias e tecnicas de que os homens fazem uso para
melhorar suas condic;;6es de vida. Nao resta duvida que vivemos em urn so
mundo, sobre nosso globe terrestre. Se existe so uma unica humanidade, e
loo-ico que, para uma plena harmonia desta humanidade, para urn born
respeitoso da natureza humana) funcionamento de seus sistemas, deveria

existir urn instrumento comum de comunicac;;ao, uma Hngua. Esta Hngua
perfeitamente conveniente) ja existe, trata-se do esperanto, minha Hngua

cultural, a Hngua deste caderno1, Hngua criada por Zamenhof ha mais de
urn seculo.

"Uma humanidade, uma Hngua" foi 0 slogan que impulsionou 0 jovem
anarquista que eu era para esta Hngua universal, anacionalista. Da mesma forma,
Lanti, 0 fundador da SAT (AssociaC;;aoAnacionalista Mundial), antes de 1.921
.~ tinha plena consciencia de que nossa evoluc;;ao, nossa revoluc;;ao so podeni
contecer debaixo da piramide social (0 proletariado de entao) para cima, mas
m escala mundiaI. Para que tal conscientizac;;ao, emancipac;;ao, Iibera9ao,

amadurecimento de pensamento ocorra, e evidente ser indispensavel ter-se
m meio de comunicac;;ao, uma Hngua comum, mundial, universal, anacionalista.

Eu sinceramente, em toda a vida, me espantei pelo fato de que os autenticos
anarquistas nao se voltem sistematicamente para uma Hngua mundial, para 0



esperanto. A evolu~ao rumo a uma ordem social anarquista nao podeni acontecer
em pontos isolados, pois isto levaria a autodestrui~ao em razao da rede de
influencias entre sistemas vizinhos diferentes; nossa evolu~ao so pode se dar
globalmente, em escala mundial. Sem uma federaliza~ao imediata, em escala
mundial, por meio de uma lingua comum, a anarquia nao pode prosperar. Na
historia humana Babel sempre destruiu a universalidade dos val ores humanos.
Por outro lado a universalidade que se evidencia sobretudo na ciencia, na tecnica,
na atual economia multinacional, transnacional, nao poe em perigo 0 pluralismo,
a diversidade dos demais valores humanos, de tradi<;:oes, usos e costumes. A
universaliza<;:ao que pode ocorrer por interpenetra~ao, fusao dos valores, so pode
ser enriquecedora, construtiva, em benefIcio de todos nos. Isto tern enorme
valor para a ordem social anarquista, que se esfor<;:apara atingir 0 ponto maximo
de otimiza<;:aoem tudo.

Evidentemente a universaliza<;:ao, interpenetra<;:ao, fusao acontece por meio
de urn processo natural, normal, sem imposi<;:oesde hegemonias culturais (como,
por exemplo, a pressao anglo-americana atual), sem obriga<;:oes de carater
chauvinista, nacional ou estatal.

Apesar do "estadismo" (aceita<;:aodo domfnio pelo estado) estar fortemente
enraizada nos valores human os, por eu ja ter denunciado vezes demais 0 monstro
em minha vida e porque os anarquistas geralmente (nao em sua totalidade)
tambem condenam este instrumento insaciavel de explora<;:aoda humanidade,
eu s6 aludirei rapidamente a ele nos t6picos sobre autogestao e livre iniciativa
em razao da subjetividade inerente acerca da necessidade de urn controle
superior por meio de uma instancia especffica. Infelizmente ouvi isto
seguidamente ate de "vanguardistas", que uma instancia superior, 0 estado, e
necessaria para ordenar a sociedade humana!

ECONOMIA, 0 CAMPO RELEVANTE

A economia e a ordem sistematica atraves da qual os bens, institui<;:oes,
estados saG governados, administrados. It tambem a situa<;:aodo ponto de vista
da riqueza e dos recurs os disponfveis.

A economia politica e a ciencia dos mec~nismos que regulam a produ<;:ao e
a distribui<;:ao das riquezas, produtos, mercadorias e bens de consumo em geral.

It f:icil compreender que na economia ve-se a ordem sistematica, 0

desenvolvimento natural da produ~ao. Enquanto que a economia politica e
propriamente uma ciencia (uma pseudo-ciencia, em minha opiniao) que os
homens dominam mais ou menos bem e imroduzem na economia justamente
para influenciar negativamente (ou segundo interesses particulares) os processos
e procedimentos econ6micos. Por exempio, 0 capitalismo natural de produ<;:ao,



usa do espfrito de especula<;ao mas por meio de procedimentos de
e omia polftica, se desviou para urn capitalismo financeiro de especula<;ao,

a forma de explora<;ao humana. E urn exemplo dpico que mostra como a
"encia (aqui a economia polftica) pode ser destrutiva em sua aplica<;ao. E obvio

que ela fugiu da defini<;ao que certa vez me foi dada por urn professor: a
economia polftica e a ciencia da satisfa<;ao da necessidades humanas. Na
verdade isto e a economia como arte.

o capital, numa acep<;ao geral, eo conjunto de fundos de dinheiro, provisoes,
ferramentas, maquinas, bens, imoveis, que uma pessoa ou uma sociedade utiliza
para produzir. 0 capital constante, de trabalho, e e te mesmo capital sob a forma
de ferramentas, maquinas, equipamentos, abastecimento em materia prima ou
acessorios, os quais permitem a produ<;ao por parte de urn homem ou de homens
que atraves deste capital trabalham, produzem ... e que e,-identemente deveriam
administrar tudo eles proprios.

A ':iefini<;ao do capital financeiro ou espe uJativo corresponde
aproximadamente a terceira defini'<;ao do Plena Ilu ri \"ortaro ( Dicionario
Completo e Ilustrado de Esperanto): valor, que seu proprierario nao usa para
seu trabalho pessoal e que cria a mais-valia (juros, intere e ra<;asao fato de
que se trata de urn monopolio da classe exploradora.

E evidente que para evitar a explora<;ao, 0 capital de rabalho tern que
pertencer aos que trabalham, produzem por seu intermedio. eo capital de
trabalho consiste em dinheiro externo, de fora do aparelho de produ<;ao,
logo tendo que "produzir" mais-valia para os capitali a exploradores, 0

processo desencadeia a explora<;ao daqueles que trabalham. ::\0 capitalismo
financeiro, por causa dos juros absurdos, 0 dinheiro em i e considerado
uma mercadoria. Enquanto que nos sabemos que 0 dinheiro deveria
exclusivamente existir para representar riquezas, produto com 0 objetivo
de urn simples intercambio destas mercadorias.
o dinheiro e urn instrumento de troca bem pratico mas nao uma mercadoria de
troca indispensavel. E absolutamente necessario acabar com a uansforma<;ao
do dinheiro em tesouro, mercadoria. Como veremos, os proprios locais de
produ<;ao em cooperativas ou similares podem emitir eles mesmos 0 dinheiro
para 0 intercambio de seus produtos, sobretudo se sabemo que os pad roes
monetarios estatais san totalmente fictfcios, falsos.

A esta altura e born mencionar que 0 famoso investimento (a justificativa
dos economistas polfticos ortodoxos para 0 capitalismo com usa de dinheiro de
fora e todo recheado de juros) ocorre obrigatoria e exclusivamente por meio de
poupan<;a ou de trabalho extra.

Nao pode haver outra forma d~ investimento alem da que se utiliza da

28



poupan~a e do trabalho extra, mesmo que ela seja representada pe10 dinheiro
dos capitalistas terciarios (proprietarios de dinheiro). Na anarquia, economizar
depois de ter satisfeito as necessidades nao e conveniente, por conseguinte 0
investimento e simplesmente urn trabalho extra com uma meta definida,
determinada. Esta poupan~a e este trabalho extra devem ser feitos por aqueles
que tencionam criar urn aparelho de produ~ao, uma empresa, uma firma. Lembro
aos leitores deste caderno que na qualidade de empresario eu estou falando
tambem gra~as a somatoria de meus proprios conhecimentos + vivencias.

Evidentemente no capitalismo exacerbado investe-se naturalmente 0
dinheiro da mais-valia, do lucro do comercio (comercio, negocios que nao
existem em nossa ordem anarquisra) que os oligopolios e monopolios
(subvencionados pelos estados) em trustes e carteis conseguem dominar
anulando a concorrencia. Os economistas polfticos dos sistemas economicos
atuais apresentam isto como urn procedimento normal.

Quando se analisa aconsistencia dos pre~os em nossas economias atuais
pode-se facilmente descobrir os absurdos de nossas

ordens capitalistas.
Vejam 0 grafico abaixo

propria empresa de
manequms.

o custo (do qual 0 pre~o e conseqtiente)
o valor de produ~ao (0 custo de trab.alho)
nao ul rrapassa 10% do total. Todo 0 resto

consrirui-se dos impostos (mais de 50%),
cuStos financeiros ou despesas comerciais

esrupidas, plenamente evitaveis,
desnecessarias numa ordem anarquista. Por isto

os poucos homens que produzem tern que suar muito
para receber salarios miseraveis e sustentar 90% de homens estes, sim,
assalariados e quase totalmenre parasitas ... para os quais os sistemas do
monsrro "estado" tern que criar novos empregos.

E interessante que 0 proprio salario (compensa~ao pelo trabalho, que ja
chegou a ser feita sob a forma de sal! daf a palavra salario) e objeto de
negocia~6es como uma mercadoria comum. A no~ao de salario (compensa~ao
pelo trabalho, feita em dinheiro) remete a ideia de explora~ao pelo fato de
que 0 valor de uma mercadoria, de urn produto, nao tern mais qualquer
rela~ao com 0 trabalho, como pretendia Marx. Conseqtientemente no sistema
anarquista os homens (trabalhadores)nao mais receberao salario (0 salario
nos temos que eliminar, abolir) mas trocarao diretamente 0 fruto de seu
trabalho, para satisfazer suas necessidades, num mercado inteiramente livre
funcionando em plena autogesrao.

relativo a minha
fabrica~ao de



NOQOES DE AUTOGESTAO

E neces ario dizer logo que por causa dos sistemas atuais, onde intervem
jusramente 0 esrado de espirito (fator psicologico) do capitalismo financeiro-
especulati,-o com salarios e dinheiro armazenavel como tesouro, a autogestao
nao e pas h-el de ser implantada sem uma mudan9a radical na maneira de encarar
o procedimentos da economia e da economia politica.

Em minha vivencia como empre~ario, eu tive a oporrunidade de analisar a
auwge rao, tanto mais que por causa de minhas convic95es anarquistas, eu teria
gostado de fazer funcionar este tipo de administra9ao. Alem do mais, as
circunstancias se prestavam a isto.

o proprietario da firma cuja parte tecnica eu dirigia decidiu ,'ender a empresa.
Logo anunciei a todos que ali trabalhavam juntos: vamos continuar e "comprar"
a fabrica.

Longas explica95es sobre autogestao eram obviamenre de difici"l
compreensao para os tfabalhadores relativamente incultos. Logo responderam:
nos nao queremos quebrar a cabe9a, nos queremos garantir no 0 dinheiro no
fim do mes, nos preferimos urn born salario a urn negocio incerro etc, Isto
significa que os homens temem 0 esfor90 de tomar iniciativas e dificilmente
aceitam correr riscos. Eles preferem ser dirigidos, guiados. Eyidentemente,
depois eles teriam a possibilidade de reivindicar "direitos" e roda e pecie de
vantagens nos sindicatos de agitadores politicos profissionais que nem sempre
tern 0 objetivo de melhorar efetivamente as condi95es de vida do operarios.
Infelizmente a vida me ensinou que a realidade e esta, indo inclusi,-e em sentido
contrario aos prindpios de autonomia. Os agitadores sindicais nao luram pela
coopera9ao, pela autogestao, eles apenas tern a meta de obter (ou fazer com
que se obtenha) vantagens nos sistemas existentes.

Para nao encompridar a historia, eu e outro funcionario, numa
sociedade capitalista, "compramos" entao a empresa, a qual pagamos facilmente
gra9as a urn esroque ja existente de materiais que foram lucrativamente
vendidos. Ficaram conosco vinte e cinco dos trabalhadores da antiga firma, que
nos contratamos e exploramos por meio de salarios de acordo com 0 sistema
vigente. Nos entretanto sempre melhoramos estes salarios com urn premio de
produ9ao de 30%. E digno de nota 0 fato de que 30 anos depois alguns dos
operarios ainda trabalham comigo ... eles ate foram entrevistados por ocasiao do
61° congresso da SAT (Associa9ao Anacionalista Mundial) e nao se queixaram
de explora9ao por parte do patrao.

A autogestao, comprovadamente, s6 existe em pequenas propriedades rurais
onde os proprios membros da familia assumem as atividades e produzem
sobretudo de maneira auto-suficiente, autarquica, quase que acorrentados a



terra. Na industria 0 sucesso da autogestao esta condicionado a muitos fatores.
A instruc;ao e fundamental para se compreender e fazer funcionar 0 sistema
onde ninguem e senhor nem escravo mas todos e cad a qual sao cumpridores de
tarefas com 0 fim de alcanc;ar uma produc;ao preestabelecida de determinadas
mercadorias.Do fruto do resultado do trabalho as mercadorias intercambiaveis,
todos e cada qual tiram os bens indispensaveis a satisfac;ao de suas necessidades
pessoais, justamente segundo suas necessidades, talvez segundo suas
capacidades ... Se estas capacidades sao equivalentes, 0 lucro nas trocas podem
entao atingir uma forma de igualdade.

Os participantes devem, pois, estar conscientes de suas capacidades,
competencias, conhecimentos, devem saber aplicar tudo isto em prol do born
funcionamento da empresa sem provocar conflitos, numa cooperac;ao ativa por
parte de todos. Do ponto de vista tecnico e facil compreender que apesar de
tudo algumas pessoas devem se submeter a orientac;ao tecnica de outras pessoas
que tenham conhecimentos mais profundos em determinadas tecnologias
adotadas por todos. Para a autogestao urn alto grau de instruc;ao, de consciencia
sobre 0 objetivo social da produc;ao, sobre a atenuac;ao da ambic;ao, do egofsmo,
da preguic;a, do gosto pela especulac;ao; sao indispensaveis. Evidentemente a
consciencia da eliminac;ao, da supressao do dinheiro enquanto tesouro, das bolsas
especulativas, da negociac;ao comercial, dos jogos financeiros, e 0 fator
psicol6gico para a aceitac;ao da autogestao na ordem .anarquista ... mas como
fazer com que isto seja aceito pelas mentes de nossa desordem condicionada
de hoje, mesmo em se tratando dos economistas inteligentes da explorac;ao
humana?

Como despenar a aceitac;ao deste tipo de administrac;ao quando nossas
sociedades se submetem cegamente as instancias "superiores" como os estados,
que sao os maiores exploradores do trabalho humano e que regem 0 capitalismo
financeiro-especulativo por leis humanas intransponfveis e quase unanimamente
acatadas? Ouvi freqiientemente os fatores psicol6gicos para tanto: as tradic;oes,
os habitos, os costumes sao 0 fundamento da lei humana. Fatores de chacal.

OMERCADO
VERDADEIRAMENTE LIVRE

Ao que se diz 0 mercado e 0 poder aquisitivo de urn grupo humano, ou dos
necessitados de determinado produto. Na bolsa de valores 0 mercado e a situac;ao
da relac;ao entre a ofen a e a procura.

Estas concepc;oes evidentemente sao provenientes do sistema do capitalismo
financeiro, especulativo. E entretanto de grande importancia a situac;ao entre a
ofen a e a procura: Esta ofen a e esta demanda dizem respeito as mercadorias, as



riquezas que ao passiveis de satisfazer nossas necessidades. Tornou-se patente
que necessidades dos homens san relativas e que 0 mercado pode induzir a
noy necessidades, por exemplo, no consumismo dos ultimos cinquenta anos,
quan 0 apareceram centenas, milhares de necessidades suplementares.

ao as necessidades reais (induzidas ou nao, mas num processo livre) que
de\eriam, pois, determinar a procura e consequentemente a oferta num mercado
Ii -re. 0 mercado regula a oferta para efetivar a contento a procura, ou pode
limiwr ou nao a procura. Em nosso capitalismo especulativo imbecil, atraves
das bolsas de val ores, os sistemas limitam, regulam a oferta para que os pre<;os
ejam 0 mais lucrativos possivel para os avidos especuladores do capitalismo
manceiro. A pr6pria procura s6 entra em considera<;ao no que diz respeito

ao poder aquisitivo, e absolutamente nao no que concerne a satisfa<;ao das
necessidades humanas. Nas bolsas a fome de uns frente ao desperdicio de
omros nao interessa. Trata-se de um absurdo 0 fato de que nossos sistemas
econ6micos estejam baseados na relativa escassez das mercadorias de modo
que os pre<;os sejam lucrativos nas jogadas dos negociantes. Ate 0 momento
as diretrizes politico-ec~n6micas de nossa economia san baseadas
exiClusivamente sobre a escassez dos produtos e toma-se 0 maior cuidado
para que a abundancia nao apare<;a!

A ordem social que almejamos tem em vista justamente 0 procedimento
contrario: alcan<;ar um estado de abundancia, de tal maneira que a procura
determine a oferta. Em outras palavras, numa economia racional produz-se para
satisfazer plenamente as necessidades humanas. A no<;ao de mais-valia, de
negocio, desaparece completamente e e totalmente desnecessaria. E 0

intercambio intenso e livre de produtos, mercadorias, no ambito da satisfa<;ao
das necessidades humanas (estas necessidades nao san obrigatoriamente as
mesmas para todos, exceto, e claro, as basicas), que leva ao verdadeiro conforto
e riqueza para todos. Quanto mais ativas as trocas de bens, riquezas, artigos,
mais ricos, no sentido amplo, seremos nos. Isto e mercado livre.

Evidentemente um tal processo nao pode oconer atraves de salarios,
situa<;ao em que 0 trabalho e uma mercadoria negociavel, ou por meio da
distribui<;ao de cupons de consumo por parte de uma instancia superior,
estado, etc. Assim pens am, por exemplo, os adeptos da economia distributiva
baseada nas teorias de Jacques Duboin (famoso nos anos 50) ou outros
apreciadores de Edward Bellamy (do romance 1I0lhando para trasll escrito
ha um seculo1

). Na pratica, os socialistas ou comunistas dos ultimos 70 anos
Eentaram este esquema e falharam porque os cupons levaram a pregui<;a,
como vimos, e porque a produ<;ao diminuiu cada vez mais. A escassez se
instalou ate sem bolsas, 0 dinheiro e os cupons nao proporcionavam a compra
pois faltavam as mercadorias!

Nos, na anarquia, insistimos na produ<;ao por parte de todos num sistema

- este Iivro foi reeditado em portugues com 0 tftulo "Daqui a cem anos".
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de coopera9ao, com interdimbio efetivo do resultado (mercadorias, artigos) desta
produ9ao. E importante compreender a diferen9a fundamental entre produ9ao
coletiva por colabora9ao numa planifica9ao rfgida e a produ9ao espontanea por
coopeta9ao num mercado livre de economia anarquista.

A prodw;ao coletiva planificada simples mente destr6i a oferta frente a
procura em razao da pr6pria planifica9ao, que nao permite a tomada de iniciativas
pelo indivfduo com concorrencia entre todos os indivfduos. A colabora9ao se
limita a uma eventual espiada em dire9ao ao colega que eventualmente trabalha
por ser bobo. Para que se esfor9ar, por que agir, por que produzir se de qualquer
forma 0 sahirio, os cupons de consumo estao' garantidos? .. A pregui9a destr6i a
produ9ao na coletividade. 0 homem, 0 indivfduo (enquanto ser unico) nao
pode desaparecer numa multidao, nao pode perder sua individualidade, seu
espfrito de iniciativa, nem deixar de mostrar e de desenvolver sua capacidade
pessoal mesmo sendo pregui90s0. Como sabemos, na a9ao coletiva s6
aparecem 0 favoritismo, 0 nepotismo, 0 suborno, a corrup9ao, pois os defeitos
humanos se diluem: na massa an6nima. E quando aparece alguma produ9ao,
que especie de qualidade podem ter os produtos senao a da padroniza9ao?
Eu sinceramente senti vergonha de ser homem quando me deparei com a
avalia9ao das mercadorias provenientes do ex-bloco sovietico ou existentes
na China. Que porcaria!

Num sistema cooperativo (cooperar significa tomar parte em.·.. e 0 Plena
Ilustrita Vortaro (Dicionario Completo e Ilusuado de Esperanto) adverte: este
verbo nunca significa colaborar .), 0 cooperador traz para 0 sistema (cooperativo)
o fruto, 0 resultado de seu uabalho para poder receber, como compensa9ao,
outros bens ou riquezas. Se cenas tarefas devem ser cumpridas em colabora9ao
(por exemplo, na industria ou em culturas extensivas), a participa9ao cooperante
aparece na parte (por9ao) de tarefa cumprida pelo cooperador em questao, e a
atividade de cada urn nao se perde, nao se dilui, nao se tocna an6nima.

E, 0 que e imponante 0 cooperador, numa cooperativa, no local do
desempenho de atividades ou nas proximidades, preve as necessidades do
conjunto de cooperadores (e de suas famflias evidentemente), isto e: preve a
procura; e os cooperadores, que devem participar da pianifica9aO (as iniciativas
SaGde todos e nao apenas abstratas e a longo prazo, mas tambem concretas e a
curto prazo) podem chegar a urn acordo sobre a produ9ao segundo suas
capacidades, conhecimentos, experiencias ... e vontades - trata-se da oferta. Trata-
se. de um mercado efetivamente livre que tern por objetivo satisfazer as
necessidades de todos pelo interdimbio cooperativo em que permanece a
concorrencia entre todos, segundo a produtividade, a qualidade e as condi90es
de entrega, 0 que e importantfssimo. Do mesmo modo, e sem sombra de duvida,
e. importante que os cooperadores, livres para tomar iniciativas e agir, devem
obedecer a lei do livre mercado, da concorrencia, para que, de maneira vantajosa



para si proprios, possam realizar a troca de seus produtos. A lei universal, vale a
pena repetir, e: 0 mais bonito, 0 melhor eo mais barato" (na cooperac;ao, a troca
mais favonivel na oferta!).

Nao podemos esquecer que so atraves da livre concorrencia nos conseguimos
melhorar as mercadarias acompanhando a estetica humana, que nao pode ficar
subordinada a narmas de padroes e estereotipos mas que segue os gostos dos
indiyfduos, os quais estao sob 0 signa da diversidade e do pluralismo, em
conformidade com a propria natureza humana.

Uma vez mais, falo aqui de acordo coin minha experi&ncia enquanto
industrial que teve que produzir enfrentando a concorrencia. A concorrencia
dificulta tremendamente a produc;ao mas estimula a iniciativa no sentido mais
amplo: saD aqueles que produzem mais bonito, melhor e mais barato que
superam os outros no capitalismo financeiro-especulativo, e claro, mas tambem,
sem duvida, na anarquia. Estou certo de que assim teni que ser pois urn
planejamento par demais sistematico nao e condizente com a natureza humana,
logo nao e proprio da anarquia. Em nossa livre iniciativa e mercado de
cooperac;ao, em resposta ao argumento freqtiente que 0 livre mercado leva aos
carteis e trustes, nos podemos mostrar facilmente que 0 monopolio de produc;ao
nao faz sentido em razao da impossibilidade de armazenar riquezas, da
inexistencia do dinheiro, da impossibilidade de especular (bolsas de val ores
nao existem) e de estabelecer a escassez, etc.

Tambem a escassez nao faz mais sentido por causa de nossa evoluc;ao
tecnologica, que permite produzir sem limites de quantidade atraves de
process os automaticos. Digno de nota e que nossa (mica limitac;ao e nosso proprio
meio ambiente, que devemos proteger para nao perecer definitivamente. A
estrutura anarquista nao negligencia a ecologia, pelo contrario e essencialmente
ecologica pelo fato de que a ecologia e uma ciencia de protec;ao ao meio
ambiente, plenamente conforme com a natureza humana.

Nao devemos esquecer que no capitalismo financeiro-especulativo 0 livre
mercado conduz aos trustes, carteis, oligopolios, consorcios e similares apenas
porque a liberdade ocorre no que diz respeitC) a posse de capital monerario;
quanto mais capital (dinheiro) se possui, mais poder se detem. 0 maior
"se", alias, saD os estados, onde ate quando existem leis anti-trustes os
governos ainda conseguem favorecer os monopolios. Atualmente, na
economia, 0 capital monetario esta se tornando mundial, de modo que 0

grande capitalismo controla os sistemas e leva a uma miseria maioL Nao
confundir este "liberalismo" com 0 "libertario"

Com a excec;ao da anarquia, urn mercado verdadeiramente livre, alias, nao
pode existir, isto os vanguardistas nao-anarquistas devem compreender, e af
reside 0 fatar psicologico para 0 reconhecimento do livre mercado.



o COLAPSO DO CAPITALISMO

Como aludimos, para alem das leis de mercado, nos, ha alguns anos ja, a
partir da expansao das assim chamadas empresas multinacionais (evidentemente
capitalistas), pudemos constatar urn fen6meno ainda mais terrivel; trata-se da
mundializa9ao, da globaliza9ao da economia. Na realidade esta mundializa9ao
nao visa a economia mas a monopoliza9ao capitalista da produ9ao, sempre voltada
para 0 maior lucro possive!. Trata-se de uma nova forma de imperialismo.

Evidentemente sempre se esta falando em melhora da produtividade, do
rendimento geral, para suscitar pre90s mais favoraveis no mercado. Na verdade,
consegue-se fazer isto, mas a que custos!

Os grupos capitalistas, os bancos se unem, as pequenas empresas (... como
as minhas) entram em falencia. Os rob6s incessantemente vao substituindo
cada vez mais os trabalhadores ... logo 0 desemprego (falta de oportunidades de
trabalho) vai crescendo sem que seja possivel dete-lo, de modo que brevemente
estes capitalistas imbecis nao terao mais compradores para seus produtos idiotas
fabricados em serie ... Felizmente 0 capitalismo esta a beira do colapso.
Inevitavelmente este colapso vira mais cedo do que se imagina pois a expansao
do desemprego, falta de remunera9ao e similares nao permanecera no nivel de
10,20,30 por cento, a evolu9ao nao tern limites mas a resigna9ao dos homens,
da classe trabalhadora, sim, sem sombra de duvidas. Alem disto, 0 estatismo,
que tern a pretensao de resolver estes problemas de idiotas, ha varias decadas
vive repetindo 0 mesmo refrao demagogico: cria9ao de trabalho, gera9ao de
empregos, enquanto 0 sistema tern justamente 0 objetivo de reduzir 0 trabalho
de produ9ao. Nao parece mesmo que vivemos num mundo de loucos? Ha 2.000,
talvez 5.000 an os ou mais na genealogia de nos sa economia, os homens basearam
a economia sobre a escassez dos produtos para dar-Ihes 0 valor, como ja dissemos.
Naqueles tempos os produtos podiam ser efetivamente raros, mas e agora?
Nao seria este 0 momenta psicologico para constatar que ha algo errado?

Por que os competentes economistas polIticos (se de fato sao homens de tal
ciencia) nao formulam urn sistema baseado sobre a abundancia dos produtos,
das mercadorias, de toda especie de riquezas para a satisfa9ao de todas as
necessidades humanas para todos os homens sobre a face da terra, e nao em
benefIcio de alguns privilegiados?

Mas ai esta: os lucros desmesurados dos exploradores, donos do dinheiro,
capitalistas desapareceriam entao. Eis 0 fator psicologico contrario, na atualidade:
o capitalismo, ao que se diz, e a solU9ao para a produ9ao! Enquanto isto ele
felizmente esta entrando em colapso; enquanto isto, nos, a anarquia, detemos a



solu~ao, que sem duvida existe desde os mais de 5.000 anos atras ja citados,
quando os homens nao tinham outra solu~ao a nao ser agir em conformidade
com a natureza humana. Por isto para nos e fkil esbo~ar e sem duvida seria
fkil fazer funcionar uma estrutura anarquista moderna. Seria fkil enfrentar "0

horror economi.co".

ESBO~O PARA UMA ESTRUTURA
ANARQUISTA

Para compreender 0 presente esbo~o deve-se primeiro nao esquecer nossa
origem real, 0 que e, alias, 0 fator psicologico fundamental para 0 entendimento,
a aceita~ao e a constru~ao de tal estrutura; estou falando da terra, nossa fonte de
vida. Conseqlientemente nao yOU dizer nenhuma novidade, pois a estrutura na
terra foi esta estrutura que sempre existiu mas que foi irracionalmente quebrada
primeiro pelos sistemas imperialistas com religioes ou governantes estatais, e
em segundo lugar pel a revolu~ao industrial entre outras formas de explora~ao
humana, 0 que levou aos absurdos, aos comportamentos irracionais e demais
desequiHbrios para os indivfduos e a sociedade.

ALGUNS ABSURDOS

Urn dos maiores erros cometidos ultimamente pel os homens foi 0 de
negligenciar a terra e considerar a industria a principal fonte de progresso. Faz
urn seculo que os homens se voltaram para a industria, como se todas as riquezas
se originassem ali. E facil ver que as principais coisas que satisfazem as
necessidades nao provem da industria, e sim da terra, do campo. A industria e
urn campo de atividades importante mas apenas acessorio, vindo em auxflio
justamente da a~ao junto a terra, ao produzir ferramentas, maquinas e outros
implementos agrfcolas. De maneira alguma dyvia-se ter encarado a industria
como a atividade mais importante. Foi isto, por sinal, que provocou a famosa
migra~ao do campo para as cidades gigantescas, com graves conseqliencias para
o equilibrio humano, em que os mais absurdos comportamentos e condutas
apareceram, total mente inadequados a natureza humana: traumas psfquicos com
crimes, drogas, desemprego, males terrfveis de estrutur~ em razao de trMego,
circula~ao, abastecimento em alimentos, tratamento de lixo e esgoto, etc. Por
causa do gigantismo, a estrutura para educa~ao e saneamento basico e deficiente,
tanto quanto todos os servi~os coletivos publicos. Fora da terra, os homens
tornaram-se estrangeiros em seu proprio meio ambiente.
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Nessas gigantescas metropoles de miseria, aparecem as conseqliencias da
explosao demografica. A explosao demografica e uma conseqliencia direta e
um dos exemplos mais destrutivos da aRlicac;ao irracional de tecnologia na
industria. Produziu-se remedios, medicamentos que evitavam a morte rapida,
por doenc;a, dos homens mas por causa das bib lias do obscurantismo os homens .
nao querem prevenir 0 nascimento excessivo de bebes. Ocasiona-se assim 0

desequilfbrio ecologico, que e passive! de levar rapidamente a destruic;ao final
da vida sobre a terra, como bem sabemos. Nos, os anarquistas, devemos enfrentar
com urgencia este problema e intervir por todos os meios em nosso poder. Da
mesma maneira, na estrutura que nos analisamos, a ecologia permanece em
primeiro lugar para resgatar 0 equilfbrio entre 0 individuo, a sociedade e nosso
meio ambiente.

,
Complexo cooperativa - SelVilt0s=
lnstrw;ao, saude, cultura, lazer
esportes, etc.

Como ja foi dito, nao precisamos inventar nada, 0 esquema acima e aquele
que sempre existiu: um vilarejo onde os homens tinham suas atividades. Nesta
especie de municipalidade pode-se estabelecer a vida humana tambem com
industrias, servic;os, etc., de acordo com 0 molde moderno. 0 mais importante



e reservar pelo menos urn ten;fo da area total para a vegeta<;;ao original, 0 que
infalivelmente id restaurar 0 equilfbrio ecologico do todo, inclusive 0 ritmo
meteorologico, climatico, natural, sem a famosa desertifica<;;ao. Para cada familia
(de 5 a 7 pessoas, incluindo as crian<;;ase os idosos), devemos preyer uma so
area de mais ou menos 50 m x 100 m (5.000 m2), 0 que garante independencia
e privacidade, evita a polui<;;aohumana e permite 0 cultivo de hortas e outras
atividades agrfcolas privativas segundo as escolhas de cada urn. Sabemos, alias,
que com 2.500m2 uma famnia poderia produzir toda a sua alimenta<;;ao.

Lembro ao lei tor que este caderno tecnico e 0 resultado de minhas proprias
experiencias desenvolvidas na micro-propriedade Machu Picchu, e que para
maiores detalhes basta consul tar meu livro "Retorno a terra"! pois nao retomarei
aqui senao 0 essencial de seu conteudo.

Depois do quadro familial, ha a organiza<;;aocooperante para a produ<;;ao,
quer em pequenos complexos industriais, quer na propria agricultura. A cultura
e organizada em alternancia para evitar uma quebra de equilfbrio, principalmente
no que diz respeito as pragas, como a reprodu<;;ao maci<;;ade insetos.
Para cada aldeia sera prevista a gera<;;aode energia (a eletrica ainda e a mais

conveniente), para propo.rcionar 0 maior conforto possivel a todos. Todos os
sistemas de servi<;;os,instru<;;ao, distra<;;ao,saneamento sao instalados e postos
em funcionamento conforme a decisao dos moradores. Tambem num esquema
de "artistas" podem funcionar, segundo as capacidades de cad a urn, atelies de
trabalhos manuais, enquanto a produ<;;aoefetiva fica evidentemente 0 quanto
mais possivel entregue as maquinas, robos, automatos. Arte nao significa
atividade penosa. Para alem da cibernetica pode perdurar a grande caracteristica
humana, virtude, ser capaz de criar, fazer, gra<;;asa esta capacidade indestrutivel
que cada urn de nos possui atraves de nos sa mente e nossas maos.

Vale mencionar que, como sempre acontecia, os vilarejos se instalam perto
de pontos de agua. 0 uso cuidadoso da agua e evidentemente fundamental
para a vida na terra.

Em nosso esquema mencionamos 80 famnias; e claro que poderia haver
mais, ou entao menos, de acordo com as condi<;;oeslocais; nao devemos, porem,
esquecer que segundo 0 estado atual da explosao demografica cad a homem
sobre a face da terra dispoe de apenas 1,7 ha(hectare) 0 que, entretanto, e
melhor que urn peda<;;ode ceu numa cidade grande, num arranha-ceu com 8
pessoas por m2, como em Copacabana no Rio de Janeiro.

ANOVAORDEM

A ordem social mais espontanea e a da famnia. Sabemos que a famnia e a
unica celula social autentica em razao da propria continua<;;ao de nossa especie,

1 - "Alia tero returne" - As experiencias Machu Picchu estao ern apendice nesta ediyao.
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logo ela e um exemplo para a ordem social. Sabemos tambem que hoje em
dia os contratos de familia sao rapidarriente quebrados mas e facil constatar
que se trata de uma anomalia resultante da confusao geral que acomete a
evolu<;ao de nossas sociedades. A ordem familial, racionalmente,deve
prosseguir. As tentativas de "criar" nossos filhotes em quase-estabulos
coletivos para animais fracassaram.

Como ja vimos, depois da familial, vem a ordem cooperativa, onde todos
podem participar em proveito de todos e de cada um.

Na pratica, a forma<;ao de uma cooperativa local acontece atraves de todos
com a meta de produ<;ao e consumo para todos. Afinal, trata-se de uma
organiza<;ao que funciona como qualquer empresa de nosso mundo ate hoje, so
que 0 patrao sao todos os participantes justamente em autogestao. As decisoes
sao faceis de tomar pelo fato de nao existir outros interesses que nao os comuns
a todos. Evidentemente por causa da pluralidade humana podem existir algumas
discordancias que se pode resolver de modo total mente tecnico. Por exemplo,
se uns querem fabricar bicicletas e outros autope<;as, basta analisar os fatores
economicos do mercado (nao esque<;am: um mercado que nao leva em
considera<;ao os pre<;os, os lucros, mas apenas as necessidades humanas) em
que se encontra a maior procura. Tambem pela avalia<;aodas capacidades locais
decide-se sobre a produ<;ao, tanto mais que outro vilarejo ou municfpio, vizinho
ou distante, talvez fabrique tal ou qual produto com condi<;6es de intercambio
mais vantajosas. Nao vamos esquecer a indispensavel aplica<;ao de concorrencia
real tambem na anarquia! Alias nao ha outra alternativa.

A autoridade municipal (local) sao os proprios cooperadores, que articulam
uma comissao de supervisao, de controle das atividades. Os membros desta
comissao sao eventual mente eleitos mas todos os cooperadores assumem por
rodfzio certas responsabilidades segundo sua competencia, capacidade,
experiencia para um desempenho eficiente e nunca, de maneira nenhuma,
recebem vantagens por isto de modo que os privilegios ficam exclufdos. Caso
aparecessem, a estrutura de pequeno porte logo faria com que fossem detectados.

Os con troles de produ<;ao e distribui<;ao sao muito faceis gra<;as aos
famosos recursos da informatica, como computadores e similares ... Cada qual
traga seus produtos, mercadorias, para receber em compensa<;ao outras
mercadorias, ou sirva na atividade geral para conseguir outros servi<;os. Na
nova ordem, os sistemas serao pequenos, deverao necessariamente
permanecer pequenos, justamente para possibilitar 0 autocontrole de cada
um sobre todos, da parte sobre 0 todo . .It a descentraliza<;ao maxima, mas
em plena inter-coopera<;ao, que levara ao sucesso definitivo da ordem
anarquista. A liberdade sera completa segundo a defini<;ao que ja demos,
pois 0 indivfduo devera fazer aquilo de que ele precisara por meio daquilo
que ele tera, no proprio local, e isto sera valido para todos.



Numa tal estrutura, dentro de tal ordem, ve-se logo que ninguem pode
es~apar do autocontrole. 0 preguic;:oso, 0 ladrao, 0 falso logo aparecem, sao logo
julgados por todos, sem polfcia, sem guardas, sem advogados. Os especuladores
nao terao oportunidade de especular pois nao haveni mais dinheiro, negocios,
bolsas, cantis, trustes ou outras formas de monopolizac;:ao. Tais atividades nao
sao concebfveis nem aceitaveis na anarquia, assim elas nao poderao ser
efetivadas, nao mais existirao os fatores psicologicos de explorac;:ao humana.
Em vez disto tudo nos felizmente teremos a aplicac;:aoespontanea e natural da
grande 2ljuda mutua que existe em estado latente dentro de cada urn de nos. As
condutas e comportamentos edificantes, honestos, sinceros, inerentes ao
homem, devem superar nesta nova ordem as mas qualidades do indivfduo,
justamente porque 0 indivfduo se sobressai e nao pode se camuflar na multidao.
Nao se trata de uma ordem ingenua nascida de fantasias, todos os seus fatores
sao analisaveis e constataveis neste tipo de peq.uenas estruturas. 0 fracasso nao
provem de ingenuidade e sim do contagio da desordem externa em vigor. Temos
que acrescentar que nesta nova ordem instancias superiores de governo como
o estado ou algo parecido nao terao lugar nem razao de ser, justificativa, pelo
simples fato de que todos e cada qual rege a si mesmo. Trata-se da autentica
democracia.

Para aqueles que ainda nao perceberam a viabilidade desta ordem (e pensam
que estou falando de coisas utopicas, ridfculas e ingenuas), eu recomendo os
estudos de antropologos, ou uma simples visita a pequenos vilarejos, quer em
pafses civilizados, quer em aldeias de fndios "selvagens" ou outras tribos. Nestes
nucleos e facil constatar que urn estado com leis, policiais, advogados, juizes,
vendedores, compradores, bancos, cartorios, etc e tal, nao existe pelo simples
fato de que tudo isto seria absolutamente inutil. Existem, sim, homens que
devem cumprir seus "deveres" (sem direitos) ou moner. Existem pequenas
sociedades que se ajudam mutuamente para viver de modo aut6nomo, no auto-
controle, na autodisciplina, no respeito, porque nao poderia ser de outra maneira.
Outras maneiras existem so na falsa ordem social de ajuntamentos humanos
com milh6es e milh6es de indivfduos embrutecidos que perderam sua
propria individualidade, que sao instrumentos dos sistemas desumanos de
nossas atuais desordens.

EXEMPLOS pRATICOS
DE INVESTIMENTO.
Quando se fala da nova ordem, por causa do contagio da ordem capitalista,

logo se pergunta como fazer para realizar os investimentos publicos, por exemplo,
para gerar energia, canalizar aguas, construir estradas, pontes, etc.

Como explicamos, 0 investimento e urn trabalho extra com relac;:ao ao



trabalho flOrmal que tern por objetivo satisfazer as necessidades basicas do
homem. Este trabalho extra evidentemente visa a melhorar a infra-estrutura
para uma produ~ao mais eficiente. Os municipios com seus respectivos
cooperadores e cooperativas encontrarao, acredito que facilmente (dentro da
livre iniciativa que apresentamos), 0 pessoal gabaritado, os altos especialistas e
as simples for~as de trabalho, para realizar estas tarefas de investimento ... Nao
se tratara mais de arranjos de capitalistas, de quantias de dinheiro astronomicas,
mas de simples produ~ao extra atraves do trabalho de maquinas e equipamentos
segundo as nece,ssidades. Enquanto isto, no sistema de produ~ao, a cooperativa
bem simplesmente, sem grande esfor~o, estara apta a uma produ~ao extra das
necessidades vitais para satisfazer aos homens que estarao agindo na produ~ao
ligada aos investimentos.

Alias este esquema nao e novo. Nao foi assim que as piramides do Egito, as
igrejas dos cleros, e similares, foram construidas? Evidentemente agora 0

investimento ocorrera sem escravidao humana, sem servidao, sem explora~ao,
num procedimento, pelo contrario natural.

DE CONTRATOS EVENTUAIS.
o que e urn contrato ? Urn contrato e urn acordo entre homens ou entre

grupos de homens, urn pacto para fazer, realizar, alguma coisa ou para uma a~ao
interativa. Esta combina~ao, este acordo, costuma acontecer de homem para
homem e eu acredito que entre homens normalmente, medianamente honestos
tais tratos, contratos, poderiam ser feitos verbalmente, tanto mais que
documentos assinados adicionais em geral de nada adiantam mesmo em nossas
ordens cheias de processos judiciais, juizes e advogados. Evidentemente, para
evitar "esquecimentos", os contratos poderiam ser registrados nas sedes
municipais sob 0 controle dos proprios cooperadores para garantir seu
cumprimento. Como ja demonstramos, a estrutura anarquista e autocontrolada,
logo os individuos que faltam ao compromisso assumido nao pod em escapar a
evidencia de eventuais delitos.

o contrato por escrito torna-se assim desnecessario.

DE EDUCACAo, SAUDE E APOSENTADORIA.
o grande argumento para justificar a existencia do estado e que somente

uma institui~ao coletiva, estatal, consegue organizar a educa~ao, instru~ao,
a saude publica e a aposentadoria dos homens na sociedade. De fato, estes
setores funcionavam em parte e satisfatoriamente sob 0 controle estatal nos
paises desenvolvidos ate ha pouco tempo. Nos todos sabemos que tais
cuidados os estados nao conseguiram assegurar nos territorios do Terceiro
Mundo, enquanto nos estados capitalistas evoluidos 0 todo atualmente
tambem esra come~ando a entrar em falencia.



Nos, na anarquia, sabemos que a educa~ao, a saude e a aposentadoria dos
homens e 0 fator basico de ajuda mutua, que aparece no seio da famnia e
espontaneamente no ambito da coopera~ao. 0 principio e simples, logico,
evidente: os homens que constituem a mao-de-obra ativa, capacitada, produzem
por aqueles que ainda nao ou nao mais podem trabalhar e alcan~ar sua autonomia
na vida. Nao podemos aceitar que as crian~as numa famflia nao recebam
cuidados, educa~ao. 0 fen6meno "crian~as de rua" do Terceiro Mundo na nossa
desordem social atual e uma aberra~ao inconcebfvel na anarquia, e urn crime,
uma vergonha para 0 homem. 0 mesmo se da com os asilos miseraveis para os
idosos, que nao recebem aten~ao nem mesmo do estado. Evidentemente numa
estrutura familial, num sistema cooperativo, nada disto pode acontecer. .. alias
sem sacriffcios, sem atividades trabalhosas por parte de qualquer urn dos
participantes, pois nao existem outros interesses a nao ser 0 bem-estar de todos
e de cada urn.

RESUMO DOS FATORES
PSICOLOGICOS DE VIABILIDADE PARA
A ORDEM SOCIAL ANARQUISTA

- Antes do aparecimento do "estado de civilizado" que conduziu a
organiza~ao artificial (nao natural) de grupos humanos sob a influencia de
doutrinas religiosas ou estados, os homens agiam de modo aut6nomo, de
livre e espontanea vontade, segundo os prindpios anarquistas, em seu meio
ambiente, a natureza

- Contrariamente as cren~as introduzidas nos ultimos seculos, 0 homem
nao e urn ser vivo "de carater colerivo" entretanto ele possui urn certo grau
de sociabilidade (tendencia ao agrupamento) que conduz a uma ajuda mutua
construtiva.

- Esta ajuda mutua permite a a~ao em coopera9ao atraves da aplica~ao do
cumprimento do dever individual e aut6norpo para a subsistencia. 0 fator
"dever" vem antes do suposto "direito".

- Esta coopera~ao permite tambem, pelo uso dos recurs os tecnologicos de
que nos dispomos atualmente (maquinas, rob6s, computadores, processos, etc),
nao somente a plena satisfa9ao de nossas necessidades, mas tambem a constru9ao
do conforto desejado para todos: 0 parafso, 0 Eden, 0 Eldorado tao sonhados.
Trata-se dos fatores atuais de efetiva9ao.

- Infelizmente os erros cometidos pelos homens nas ordens sociais destes
ultimos 2.000 anos, 0 que conduziu ao domfnio de despotas e estados, produziu
explora96es, escravidao entre grupos humanos. Sao estes sistemas de explora9ao
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que n6s conscientemente temos que eliminar.
- Esta eliminac;ao, justamente, tem que ser conforme com a natureza humana

e acontecer por meio da instruc;ao, educac;ao, tomada de conhecimento para
alem das influencias sociais de manipulac;ao, de condicionamento por religi6es,
doutrinas, dogmas dos estados, sistemas nascidos da falsa economia polftica e
que destroem a economia natural, etc .

.- Porque a ac;ao economica visa a satisfac;ao das necessidades humanas, a
estrutura economica deve estar direcionada para uma abundancia de produc;ao.
A estrutura baseada na escassez, tfpica dos sistemas especulativos como 0

capitalismo, deve ser substitufda pois nao condiz com a meta economica, mesmo
que pertenc;a as tradic;6es e costumes.

- 0 mau uso de tecnologia tambem conduziu a outras anomalias, alienac;6es,
traumas psfquicos. A formac;ao de cidades absurdamente extensas, a explosao
demografica irracional, 0 desemprego no ambito de um sistema de capitalismo
financeiro-especulativo ridIculo sac alguns dos exemplos de tais maus usos.

- A correc;ao das anomalias pode ser conseguida atraves de uma volta ao
meio ambiente natural, a terra, grac;asa livre iniciativa e a autogestao na produc;ao
bem como por meio do controle da natalidade para deter 0 crescimento
perigosfssimo da demografia.

- A pr6pria produc;ao nao deve ocorrer de maneira centralizada, mas em
pequenas propriedades, cooperativas, em que todos os indivfduos e cada um,
que sac - sem excec;ao - participantes, podem controlar e acompanhar seu
funcionamento. Isto evita a explorac;ao, 0 nepotismo, a corrupc;ao, a especulac;ao,
o parasitismo. Alem dista, 0 fenomeno "desemprego" torna-se inviavel.

- E 6bvio que tados estes fatores sac antropologica, psicologica e
sociologicamente perfeitamente analisaveis, compreensfveis: assim sendo, eles
sac tambem passfveis de serem modificados, adaptados, melhorados ... mas nos
sistemas vigentes os homens psicologica, sociologica, antropologicamente nao
querem fazer ista em razao dos condicionamentos e em nome das tradiC;6es,
costumes e similares, 0 que pode ser conformista mas nao conforme a natureza
humana.
Todos os fatores psicol6gicos de efetivac;ao estao claramente contidos aL

Escrito em 1.994
com revisao em 1996-1997
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APENDICE
MACHU PICCHU - Campo de experimenta<;ao.

Qualquer urn pode ser openirio, funcionario,
e muitos podem ser missionarios, mas tornar-
se empresario e muito diffcil. **

ROBERTO CAMPOS
(economista)

Acredito que eu nao teria tido a coragem de escrever 0 livro 0 retorno a
terra (*)se eu efetivamente nao tivesse realizado 0 experimento "Machu
Picchu".
E esse experimento que me deu a certeza da possibilidade de se regressar ao
campo, a terra, a fonte da vida, para solucionar os problemas individuais e sociais
dentro dos padr6es de a9ao humana e sem destrui9ao do meio ambiente.

/ ,
E esse experimento, com suas diversas tentativas (e sem a necessaria dose de
experiencia e conhecimentos previos), que me permite dizer que 0 retorno a
terra poderia ser uma solu9ao para 0 reequilfbrio da nossa vida, sem a aliena9ao
e os absurdos atualmente vigentes. 0 retorno a terra poderia ser uma realidade
para alem da utopia.

E, tambem esse experimento que me mostrou 0 quanto e verdadeira a cita9ao
acima, segundo a qual nao e tao diffcil tornar-se operario, e tambem e fkil ser
missionario, pregando, por exemplo, como os esperantistas, 0 humanitarismo e
doutrinas similares, mas empreender, par em pratica 0 ideal, e algo total mente
diferente: pois trata-se da a9ao, que vai alem do simples abstrato. E quanto
mais "ideal" for 0 empreendimento, mais diffcil ele ha de ser. Eu proprio, por
exemplo, na minha atividade de industrial, muito empreendi, sem passar por
maiores dificuldades ja que me mantive no ambito dos procedimentos habituais.
]a 0 experimento Machu Picchu foi algo totalrnente diferente justamente pOl'
ter minha atua9ao fugido dos sistemas, normas e usos correntes.

Seguindo 0 exemplo dos incas

Foi quando visitei 0 Peru, e em especial a cidade de Cuzco e Machu Picchu,
que eu entendi a for9a da civiliza9ao incaica frente aos destrutivos (para os

(0) LEDON, Gilbert R. - Alia tero returne, ed. do autor, 1992 (Original em esperanto). Este apendice e um
capitulo extraido deste livre.
(00) Empresarios, fora do capitalismo especulativo globalizado, bem entendido.
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incas) val ores civilizados dos civilizadores espanhois. Nao ha duvida que Machu
Picchu foi 0 refugio dos incas nurna rnontanha particularrnente inospita, e foi
entao que rninha mente recebeu urn choque, quando cornparei rneu
ernpreendirnento de fuga, de refugio em Campos do Jordao ao Machu Picchu
dos incas. E decidi dar 0 nome de "Machu Picchu" a rninha pequena propriedade
em razao desta analogia.

Desde 1972 eu possufa urna casa para descansar neste lugar privilegiado
que e Campos do Jordao, a 1700 rn de altitude e com urn rnicroclirna
particularrnente agradavel, apesar de urn pouco frio. Esta casa ficava (e ainda
fica) escondida em rneio a urna vegeta<;ao selvagern, que entretanto nao

• pertencia inteirarnente a rninha area, de modo que eu rapidarnente cornprei os
terrenos adjacentes pensando na preserva<;ao da natureza. Enquanto isso, eu ia
sonhando com os terrenos vizinhos, situados nurn grande declive onde crescia
urn capirn ralo no solo de saibro. Eu pensei nos incas, que tornararn produtivas
suas rnontanhas! Pouco a pouco fui cornprando estes terrenos proxirnos,
enquanto em rninha mente ia se configurando urn plano de louco: fazer com
que estes 11.280 rn2 de~sern frutos dentro de urn equilibrio ecologico ... ja existia
urna vegeta<;ao selvagern e natural, ha sol, ha nascentes de agua; 0 resto, a rnao
do hornern, pelo trabalho, consegue fazer.
Eis 0 ernpreendirnento!

A construc;ao anticapitalista

Area = 11.280 m2

Muros = 3.600 m2

Micro-Sftio - Machu-Picchu
Planta



Em 1983 comecei os trabalhos ... Todos riam de mim, de meu plano maluco
e, ao que diziam, irrealizavel. Evidentemente, pus em pratica meus
conhecimentos de engenheiro e da loucura resultou que durante mais de 6
an os nos construimos 3.600 mZ de muros para servir de escora a 10.000 m3 de
terra, de saibro? que as maquinas de terraplanagem empurravam de ca para la
ate 0 lugar apropriado junto as muralhas, cuja altura variava de 2 ou 4m ate 8m.
Usamos 48 toneladas de ferro, 7.000 sacos de cimento, 47.000 blocos de cimento
de 20 x 40 cm, sem falar na pedra britada e na areia do concreto! Ali, durante
estes 6 anos, de 4 a 5 famllias tiveram uma fonte de remunera9ao para sua
subsistencia. Ali, segundo 0 ponto de vista do capitalismo enquanto especula9ao
financeira, nos, de maneira inutil e antilucrativa, enterramos uma fortuna. Ali,
de acordo com 0 capitalismo enquanto regime social que privilegia os sistemas
de produ9ao, 0 trabalho, - e neste prisma a quantidade de trabalho investida
nao e de fundamental importancia - nos construimos, criamos urn aparelho de
produ9ao. Isto, certa vez, foi 0 que me disse alguem que casualmente por ali
passava; olhando para tudo aquilo, ele achou que 0 empreendimento ofere cia
oportunidades de trabalho, possibilidades de se obter meios de subsistencia ...
o que e muito melhor que os juros parasitas das especula96es financeiras.
Naquele dia fiquei muito feliz, ja que pelo menos urn individuo anonimamente
entendeu a essencia desta minha a9ao. 0 dinheiro uma vez mais representou
potencialmente 0 trabalho, contudo nao e 0 dinheiro que importa, e sim 0
trabalho. E 0 trabalho que construiu os muros, que trouxe as plataformas
aproveitaveis e planas ao terreno em declive inutilizavel.. Conseqiientemente
eo trabalho que constroi, nao 0 dinheiro.

Evidentemente todas as pessoas normais raciocinam de acordo com 0
capitalismo especulativo: 250.000 dolares com juros de 10% ao ana dao urn
lucro de 25.000 dolares ... 0 que permite ir vivendo sem ter que trabalhar em
nada. So que mais trabalhadores terao que produzir 0 equivalente daqueles
juros de 25.000 dolares, dinheiro parasita do capitalismo especulativo, e isto e
uma pura e simples explora9ao do homem pelo hornem, que minha consciencia
se recusa a praticar.

Enos construimos cisternas de agua potavel e agua para irriga9ao, nos
instalamos bombas e tubos que conduziam as aguas para toda parte. Nos
conscienciosamente construimos canal etas para recolher e escoar as aguas
pluviais de modo a evitar a erosao, e urn laguinho para os patos, e outro para as
trutas, e sobre as plataformas de tufo com mais de 6.000 m2 nos espalhamos
uma camada de 20 a 30 cm de humo, trazido por caminh6es em mais de 500
carregamentos! No topo de uma muralha, cuja estetica me desagradava, mandei
construir ao longo do paredao urn terra90 de concreto com 3 m de largura e 65
m de comprimento, de modo que surgiu urn jardim suspenso de fazer inveja ao



da BabiI6nia ... E que, de fato, mais alem da fantasia, mais alem do capitalismo
especulativo, 0 trabalho juntamente com 0 conhecimento humano e capaz de
construir qualquer coisa ... e nao existem limites para eventual melhoria da vida
dos homens; as limita<;oes ficam na especula<;ao do capitalismo financeiro e na
falta de iniciativa humana.

o funcionamento da micropropriedade

o objetivo da pequena propriedade, como ja foi dito, era, antes de tudo,
experimental, e consistia em testar a viabilidade de urn retorno a terra mesmo
em circunstancias as mais adversas possfveis, como num terreno inclinado e
infertil. Como acabamos de ver, as condi<;oes desfavoraveis podem ser superadas
pel a tecnologia do conhecimento humano, construindo-se as infra-estruturas
necessarias. No caso especffico desta propriedade, que esta situada num local
privilegiado, as plataformas, depois de terem sido usadas para a lavoura durante
a experiencia de auto-suficiencia, podem vir a ser reaproveitadas no ambito do
sistema capitalista normal para a constru<;ao de moradias ...

Dos 11.280 m2, nos usamos 1.000 m2 para 3 casas e instala<;oes diversas,
incluindo galpoes para a cria<;ao de animais. Com vistas a preserva<;ao da
natureza, nos mantivemos a veget,a<;ao original com suas belas araucarias,
algumas com mais de 100 anos de idade e cobrindo cerca de 3.000 m2;

aproximadamente 1.000 m2 adicionais foram plantados com arvores frutfferas e
capim, onde alias as galinhas (mais ou menos 50) que criamos circulam
livremente e comem capim e insetos para enriquecer os ovos. Sobram entao
pouco mais de 4.000 m2 (horizontalmente) para 0 cultivo. Eu disse
"horizontalmente", ja que verticalmente, ao longo dos paredoes, nos plantamos,
alem das heras que escondem 0 concreto, os famosos pes de chuchu, os de kiwi
e outras plantas trepadeiras. Na parte superior das muralhas, nos formamos
facilmente cercas vivas com os mais variados arbustos, quer ornamentais, como
as roseiras, quer frutfferos, como os pes de framboesa e amora . Tudo isto
possibilita 0 preparo de geleias e doces de fruta.

Quanto ao cultivo da terra, muitas tentativas tiveram que ser feitas em razao
de nao ter havido entre nos nenhum especialista ... tanto mais que de acordo
com a cren<;a local, ali nada da. Por isso nos tivemos que descobrir sozinhos que
ali quase tudo da... em se plantando! E obvio que por causa do clima de
montanha, onde ha geada no inverno, nos tivemos que evitar as plantas tropicais
por demais sensfveis. Em compensa<;ao muitos vegetais de procedencia europeia
se adaptam bastante bem quando se consegue reproduzir condi<;oes de vida
semelhantes as de origem. Obtivemos, por exemplo, bons resultados com 0



feijao do tipo I'flageolet" cultivado na Fran9a e com a beterraba, mas as aveleiras
se recusam a dar as flores masculinas ao mesmo tempo'que as femininas, as
cerejeiras vegetam porque nao invernam e eu tive que desistir da fabricayao do
cassis, licor frances produzido com os frutos da groselheira preta, pois os pes
que eu plantei ainda nao resolveram crescer.

o grande problema e sempre 0 da energia, que e diffcil de se conseguir
numa propriedade tao pequena, sem quedas-d'agua e com pouco vento.
Restaram, e claro, os aquecedores solares para a agua quente; nos tambem .
procuramos par em funcionamento urn biodigestor que, de fato, poderia
produzir, alem de urn excelente adubo, gas, a partir dos excrementos de tudo
que existisse de vivo na propriedade. Infelizmente, para urn born
funcionamento, a temperatura no biodigestor deve ser mantida entre 25 e 30°
C, sendo que a temperatura local e muito mais baixa (± 15°C); assim, na pratica,
nos gastavamos para aquece-Io mais energia do que aquela que 0 biodigestor
produzia. Tivemos que desistir, mas tecnicamente 0 experimento foi de grande
valia. 0 biodigestor seria uma solu9ao racional para 0 reaproveitamento do lixo
organico e dos excrementos dos centros urbanos.

Alcanc;ando a auto-suficiencia

Como ja foi analisado, para que se atinja a auto-suficiencia seria necessario
que se produzisse tudo quanto e indispensavel para a subsistencia, 0 que e
obviamente impossIvel numa propriedade tao pequena, ou que a produ9ao fosse
suficiente para 0 equilfbrio econamico atraves do intercambio com 0 mundo
externo, fora dos limites da micro-propriedade. Essa ultima solu9ao ainda e
inviavel na pratica pelo fato de que os valores de produ9ao no campo nao
eorrespondem aos valores estabeleeidos pelo nosso mundo eapitalista. Nas
pequenas propriedades, de modo algum 0 valor do produto chega a corresponder
ate mesmo ao valor de urn salario baixo ... Por isso os poueos trabalhadores que
estavam empregados em Maehu Pieehu e que reeebiam salario, nao queriam
eonsumir sua propria produ9ao ... Eles preferiam comprar tudo nas lojas com 0
mais alto salario possIvel exigi do pela luta de classes! Talvez seja diffeil de
aereditar que isto possa aeontecer, mas assim e. Os sistemas baseados no dinheiro
eorromperh profundamente 0 ser humano pregui90so ate a destrui9ao dos
valores. Trabalho e produto nao tern mais qualquer liga9ao no nosso mundo
absurdo, pois 0 valor de urn nao eorresponde mais ao valor do outro. *

Entretanto, se formos ealcular a energia dos produtos (se ja nao ha mais
rela9ao ou valor entre 0 produto em si e 0 instrumento de troea, 0 dinheiro, nao
ha outra alternativa a nao ser eonsiderar a energia!), constatamos 0 quao

* Nota: Diante dos "8em Terra", cheguei a oferecer, sem onus, este instrumento de produyao (propriedade)
a umas 10 famflias .. , todos recusaram!



rapidamente pode-se alcan~ar a auto-suficiencia em 2.500 m2 ou menos, como
fizeram os chineses por famnia. Ate agora a micro-propriedade Machu Picchu
nao foi plenamente explorada e mesmo assim ja se conseguiu produzir 19.630
calorias por dia; se calcularmos que por dia e por pessoa 2.500 calorias san
suficientes, isto significa que nos ja conseguimos alimentar 8 pessoas ... e
uma familia de'4 pessoas normalmente ativas, que nao almejariam trabalhar
por urn salario e sim por produtos, poderia facilmente cuidar do born
funcionamento da propriedade.

Passo agora a apresentar a produ~ao anual dos principais generos alimentfcios
e seu equivalente calorico aproximado, segundo a tabela de Sherma Konig.

* 2.000 kg de batatas (na realidade produzimos 0 dobro, que nos
usamos para alimentar os animais, tais como porcos) 1.660.000

* 500 kg de chuchus (seria possivel produzir tres vezes mais) 200.000
* 1.000 kg de legumes diversos, tais como varias especies de

couve, pepinos, rabanos, cenouras, tomates, espinafre, ere 250.000
(Na realidade mais do que 0 dobro foi produzido e usado
para a cria~ao ou colhido sem controle.)

* 30 kg de feijao 96.000
* 200 kg de cebolas 96.000
* 200 kg de frutas diversas: pessegos, kiwis, framboesas,

marmelos, etc : 90.000
* 30 kg de mel (em apenas 2 colmeias, onde as pobres abelhas

trabalharam seIh cuidados humanos) 98.000
* 200 kg de carne suina com teor de gordura medio 800.000
* 50 kg de gordura suina (banha) 450.000
* 150 kg de carne ovina e caprina 300.000
* 80 kg de trutas (poderfamos produzir muito mais) 46.000
* 250 kg de carne de coelho, pato e galinha 50.000

Ou seja, por dia 11.330 cal.
+ 10 litros de leite 6.100 cal.
+ 1,5 kg de ovos 2.200 cal.

TOTAL 19.630 cal. - isto e energia para 8 pessoas adultas.
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Para complementar 0 valor nutritivo dos alimentos, para os animais eu
freqiientemente comprava forragem, mas com um aproveitamento
verdadeiramente racional do potencial de rentabilidade isto nao seria necessario.
De fato, nos nao exploramos plenamente a possibilidade de se obter 2 ou 3
colheitas por ano, a semeadura de milho e plantas forrageiras nao foi feita de
maneira total mente racional e 0 solo nao atingiu um nfvel de produtividade
satisfatorio ... por falta de mao-de-obra realmente qualificada. As folhas de couve
nem sempre davam com for<;a maxima, tanto mais que eram atacadas pel os
pulgoes assim que eles sentiam sua debilidade; a produ<;ao de batatas era
igualmente bastante irregular, assim como a de cenouras, tomates, alcachofras,
etc ... sempre em razao da falta de uma mao-de-obra capacitada sob todos os
pontos de vista ... Nao e nada facil fazer uma pata chocar seus ovos, nao e nada
facil evitar completamente doen<;as nos filhotes de coelho, inflama<;oes nas
tetas das vacas, parasitas nos caracois ...

Em compensa<;ao, que prazer nao se sente ao ver tudo crescer, nascer,
desenvolver-se neste suado trabalho da natureza, onde todas as seivas vitais se
misturam para nos transmitir vida em toda sua for<;a.Isto tudo chega a ser sem
duvida uma a<;aoquase cruel... e pode-se en tender facilmente as emo<;oes dos
vegetarianos que so reparam no sangue vermelho dos porcos e absolutamente
nao notam 0 sangue branco dos pes de alface ... Assim e: os padroes de
equivalencia dos valores humanos sempre, em toda parte e de todas as
maneiras se mantem presentes. Do porco nao se perde absolutamente nada,
des de 0 focinho ate 0 rabo, para preparar-se desde a morcela ate 0 toicinho ...
isso sem falar dos pates de ffgado, e dos presuntos, dos joelhos de porco com
chucrute, das cost~letas! Sob os tropicos, se voce nao dispoe de castanhas, e so
usar batata doce para fazer sua morcela: 0 gosto e 0 mesmo ... Pois, sim, tudo isto
e um retorno a terra, a a<;aoauto-suficiente, que eu.voltei a experimentar com
prazer... so para sentir novamente, mais ainda: para ter a certeza, que morrer de
fome e vergonha para 0 homem ...

Eu falei do leite somente levando em considera<;ao 0 aspecto calorico, mas
quantos nao san os apetitosos produtos que se pode obter atraves do leite: 0

creme em si, e a manteiga, e os 360 tipos de queijo dos franceses!. ..
Evidentemente, a produ<;ao de tantos queijos em dimas subtropicais e um
desafio, ja que faltam as tecnicas apropriadas ... os conhecimentos! Mas sera
que no dima reinante no campo a simples ricota ja nao satifaz plenamente, se
for 0 caso acompanhada de um pouco de creme, um pouco de alho? No trabalho
da terra, que transcende a industrializa<;ao, a fantasia transmite a for<;anatural
da vida colhida em sua propria fonte. Os produtos san levados aos pontos de
produ<;ao mais favoraveis, segundo os gostos, as preferencias, em nossos



desejos ... e nao segundo 0 ponto de vista da maior lucratividade possIve!.. Eu
fiz isto mais especial mente com a produyao de carne ... Que files de peito de
pato, que costeletas de cordeiro, que grelhados de frango nao produzimos! E
isto tudo e tambem a vantagem da auto-suficiencia, da independencia de uma
produyao desenvolvida segundo os proprios desejos, nao visando lucro.

E pude divertir-me com a criayao de caracois (escargots), de fais6es, de
pombas brancas C .. da paz!). E quanto tempo nao passei no lazer nao de
pescar, mas de ficar olhando as trutas, enquanto saltavam a hora de sua janta!
E as pin has das araucarias, que caem sozinhas ... e so recolher os pinh6es! E
os canteiros para os chas de todos os tipos que se possa imaginar: menta,
erva-cidreira, camomila, erva-doce e dezenas de outras ervas mais, que eu
nem yOU citar por desconher seus nomes, seja la em que lIngua for. Repito,
tudo isto e vida, nao e mais uma tarefa obrigatoria onde se calcula com
antecedencia 0 salario, 0 luero, com 0 relogio na mao! sera mesmo que os
seres humanos nao conseguem mais recuperar tais valores, os de uma
atividade simples junto a sua fonte de vida, junto a terra? Sera mesmo que
os seres humanos preferem morrer de fome ?

Considera<;;6es eco16gicas destinadas aos
"naturistas- teoristas"

o retorno a terra, no estagio atual de nossa evoluyao, com 0 problema da
superpopulayao, nao pod era ocorrer sem 0 usa da razao e conseqiientemente
sem 0 usa de t'0das as formas de tecnologia disponIveis. Somos nos, os usuarios
da tecnologia, que devemos avaliar, por meio de nossa capacidade de raciocfnio,
onde ha alguma utilidade, algum valor ou nao nestas tecnologias, onde fica a
constrw;;ao e onde a destrui9ao. Isto deve acontecer exclusivamente por meio
da razao e absolutamente nao por meio de manifestay6es emotivas subjetivas,
como vem ocorrendo ultimamente em teorias pseudo-ecologicas, nas atividades
de amantes da natureza de gabinete, por tras de suas paredes de concreto, ou
durante suas passeatas sobre as avenidas de asfalto das grandes cidades.

Eu confesso humildemente que em minha atuayao em Machu Picchu tive
freqiientemente a tendencia de acreditar nas teorias de gabinete dos tecnocratas.
FeIizmente a pratica me obrigou a raciocinar de maneira mais profunda e
ultrapassando as teorias simplistas. Fayo aqui alusao a adubayao pois esta questao
se apresentou de forma aguda. Na pequena propriedade, como eu ja disse, nos
tivemos que IIconstruirll urn solo fertil sobre 0 saibro grayas ao acrescimo de
humo, de todos os elementos organicos e eventual mente de outros sais



· indispensaveis ao crescimento das plantas. Em agronomia e muito facil analisar
o que e urn solo fertil... e conseqiientemente e relativamente facil corrigir, ajustar
o solo ate a obtenr;ao de urn determinado nfvel de fertilidade. E este ajuste que
se faz por meio da fertilizar;ao, qufmica ou nao. Num solo de saihro, por exemplo,
o fator acido pH costuma ser alto demais, tornando-se e ltao necessario
acrescentar cat: Da mesma maneira, 0 humo (materia puramente organica) nao
e suficiente para a nutrir;ao dos vegetais. As plantas necessitam em especial de
azoto (N), fosfato (P), potassio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), enquanto que 0

alumfnio (AI) em demasia e urn veneno, e assim por diante. Estes elementos
costumam existir em estrumes naturais (ramos e folhas apodrecidos +
excrementos animais), porem freqiientemente em quantidade insuficiente, e
seu acrescimo par meio de adubos qufmicos de modo nenhum pode tornar-se
urn ato destrutivo. Trata-se de urn ajuste racional, tecnologico, cuja condenar;ao
por parte de pseudo-teorias superficiais e ridfcula. E evidente que esta linha
de raciocfnio nao tern nada a ver com 0 raciocfnio da monocultura que, esta sim,
destroi 0 equilfbrio dos solos existentes. Nos tivemos que "construir" 0 solo.

Da mesma forma, 0 homem ainda nao precisa praticar uma agricultura inteira
e excessivamente artificial, como a daqueles agronomos que produzem tomates,
alface, ervilhas, etc por "hidroponia1

t, urn sistema em que todos os nutrientes
sao dissolvidos em agua; assim sendo, nao se usa mais terra mas musgos de
plastico pendurados que sao molhados com esta solur;ao.

A condenar;ao radical das estufas e tambem irracional, pois racional pode
ser a criar;ao de urn microclima sob urn telhado de plastico (ou de vidro) para
facilitar 0 crescimento de certos vegetais. No sftio Machu Picchu os tomates,
por exemplo, geralmente nao conseguiam se desenvolver por causa de umidade
excessiva ou de baixas temperaturas; no "cultivo sob plastico" (estufa) nos
conseguimos belos frutos e uma grande produtividade sem que fossem aplicados
toxicos contra os fungos causadores do tao conhecido quanto temido mfldio.

Ja que falei do mfldio, eu tenho que confessar que 0 problema nao e simples.
Nos, por exemplo, plantamos batatas em agosto, quando a umidade e bem
baixa; assim, ate a colheita em novembro nao aparece nenhum fungo ou parasita.
Quando plantamos as batatas na estar;ao umida (fevereiro), logo 0 mfldio se
apresenta e a aplicar;ao de veneno contra os fungos torna-se inevitavel. .. a menos
que desistamos da produr;ao - e af nao se trata de desequilfbrio ecologico e sim
de fenomeno climatico natural. Temos que tomar consciencia que se os
viticultores nao aplicassem umas caldas bordalezas (sulfato de cobre venenoso)
nas videiras, nos nunca comerfamos uvas nem tomarfamos vinho. E pois,
necessario analisar todos esses problemas sem radicalismo e, uma vez mais, nos
temos que aceitar os riscos.

A proter;ao cega a natureza e tambem muito relativa dentro da perspectiva
do equilfbrio ecologico. Em nosso Machu Picchu, em nossa floresta virgem



(3.000 m2) evidentemente vivem serpentes, esquilos, muitos passaros, corujas,.
etc mas ha tambem ratos e gambas (que sao, na America do Sui, como as raposas
na Europa, freqUentadores habituais dos galinheiros) e 0 equil~ ·io de fato nao
existe; nao ha duvida que sem uma ca<;acuidadosa, ratos e gambas devorariam
rapidamente as galinhas, os pombos, ... e nos mesmos, sem dar a menor aten<;ao
aos discursos dos "naturistas teoricos".



AFORISMOS LIBERTARIOS

* 0 homem e uma entidade, e por ser entidade ele deve ser auto-suficiente,
independente e livre. .
So esta condi~ao, aplicada a cad a urn e a todos, conduzini a fraternidade.

* A vida, e portanto a morte, SaDinexplicaveis ... e Deus e apenas uma palavra,
diante do absurdo.

* Cad a dia a ciencia e a tecnologia apresentam evolu~ao para 0 bem-estar do
homem. Infelizmente, este mesmo homem insiste em conservar os mesmos
princfpios morais, as mesmas bfblias, como ha 2.000 anos.
Este abismo na evolu~ao traz os desequilfbrios do nosso mundo atuaI.

* 0 maior mito, 0 mais moderno, 0 mais perigoso que 0 homem inventou e 0

mito: coletividade.
Os slogans atuais, tais como: direitos humanos, justi~a social, bem da
comunidade, SaDuma conseqiiencia do mito: coletividade.

* No coletivo, 0 homem reinvindica seus direitos para nao cumprir com seus
deveres.
o direito so tern fundamento no dever.

* N:a natureza, 0 homem recebeu urn unico direito: 0 de viver. Todo 0 mais e
dever.

* Dentro da natureza 0 homem que nao cumpre com seu dever e absorvido
pela mesma natureza: ele morre.

* No mito: coletividade, a institui~ao mais escravizadora, mais aviltante para 0

individuo e 0 Estado. 0 Estado e 0 monstro inutil que conseguiu mistificar
todos nos.

* A lei dos homens e urn dos artificios do Estado para alienar e escravizar 0

homem como individuo, como entidade.
No Estado, e pelas leis dos homens, 0 homem como individuo perde sua
entidade, perde sua identidade e se torna urn mero instrumento.

* Todos os princfpios morais, religi6sos e filosOficos, desde 0 cristianismo ate
o marxismo, trazem mensagens de idealismo.



Infelizmente nenhum destes prindpios ideais conseguiu vingar na sociedade
simples mente porque os horn ens que compoem esta sociedade nao sac ideqis:
os homens estao submetidos aos sete (e aos demais) pecados capitais.

* S6 uma lei pode minimizar os pecados e a ma indole do homem: e a lei da
natureza.
A lei do mais forte s6 e perigosa para aqueles que nao cumprem com seus
deveres.
Na lei da natureza os pecadores feIizmente se autodestroem.

* Pelas leis do Estado, pelas leis dos homens, pelas leis da sociedade coletivista
e que, justamente, os grandes pecadores (que fazem as leis) desrroem os
homens cumpridores de. seus deveres.

>j(. Nao ha corrup9ao, nepotismo, favoritismo, explora9aO na natureza, onde cada
urn trata de cumprir seu clever para viver.
S6 ha corrup9ao, nepotismo, etc, no coletivo, no Estado, onde cada urn , em
nome do direito e das leis, procura viver nas costas dos outros.

* Se rezar, votar e fazer greve fossem solU96es, nossa sociedade ja estaria
perfeita.

* Existem dois capitalismos: - 0 capitalismo do trabalho (0 da anarquia)
- 0 capitalismo do dinheiro (0 especulativo)

o primeiro constr6i.
o segundo destr6i.

* 0 capitalismo do dinheiro conseguiu deturpar 0 pr6prio dinheiro,
transformando-o, de urn simples instrumento de troca, em mercadoria
aviltante.

* E mais facil pedir do que dar.
E mais fkil rezar do que atuar.
E mais facil pedir esmola do que trabalhar.
E mais fkil destruir do que construir



·0 capitalismo na globaliza~ao da
economia esta atingindo seu colapso
com a consequente convulsao social
e desemprego: Estamos numa
encruzilhada, ficarrnarginalizadoneste
"horror economico" numa e~cravidao
medieval e fascistana rniseria absoluta
ou retonstruiruma ordem social
conforme com a natureza humana: a
anarquia. :E nosso dever preparar a
estrutura para a autogestao e a auto-
suficiencja. Esta brochura apresenta
fatores e exemplos para a realiza~ao
desta nova ordem.
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