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Ao lado das grandes epopeias do movimento libertário que podem ser 

circunscritas a períodos históricos precisos como a Primeira Internacional, o 

desenvolvimento do anarco-sindicalismo e em seguida a revolta anti-autoritária de Maio 

de 68, deveríamos refazer esta longa história tomando em conta a revolução quotidiana 

na qual se lançaram corpos e alma das figuras emblemáticas deste movimento mas 

também estas centenas de milhar de pessoas de que não poderemos lembrar todos os 

factos e gestos. 

Com efeito, considero que é nesta presença quotidiana que abraçou todos os 

aspectos da vida individual e colectiva que o anarquismo retirou a sua força. Penso que, 

é a partir destas actividades quotidianas que uma cultura libertária se incarnou nas 

diversas regiões do mundo nos seus aspectos multiformes. É a partir desta verificação, 

que podemos afirmar que os libertários pelas suas diversas práticas e diferentes teorias 

sociais puderam contribuir enormemente à transformação ou evolução do mundo tal e 

qual como o encontramos. Podemos por fim sublinhar que desde há mais dum século a 

cultura libertária interveio activamente sobre questões como a família, a educação, o 

trabalho, a saúde, a organização económica e política da sociedade, e o papel dos 

indivíduos nela com as suas ideias de justiça e de liberdade, do mesmo modo que 

através de expressões artísticas policromas. Podemos também acrescentar que de 

Godwin até aos nossos dias, esta cultura libertária influenciou a História do pensar 

humano, constituindo uma das ramificações mais originais assumindo formas e 

conteúdos sempre novos e muitas vezes imprevisíveis. 

No entanto esta história tão rica e em certos aspectos perturbadores com estes 

corolários de Santos, Mártires, Poetas e Comandantes revolucionários que alimentaram 

a imaginação libertária dos numerosos actores compreendendo diversas gerações, leva-

nos hoje a colocar a seguinte questão: que futuro podemos imaginar para esta cultura 

libertária? Pela minha parte, esta questão não está mais ligada ao desejo militante de 

ver o desenvolvimento duma força revolucionária nos movimentos sociais, mas exprime 

a necessidade de fazer o ponto da situação, após vinte e cinco anos de bons e leais 

serviços, sobre o que representam realmente os libertários hoje em dia. Para aprofundar 



esta questão é necessário procurar para além do que é um simples discurso ideológico 

repetitivo, cujo conteúdo actual não parece ter nenhum referente preciso. 

Com efeito, acompanhando quotidianamente os libertários durante este último 

quarto de século, lendo a sua imprensa pude verificar que alguns de entre eles, e devo 

dizer particularmente os que estavam organizados em estruturas “políticas clássicas” 

(ideológicas precisamente), desejam no início deste novo milénio ainda ver ressurgir 

formas organizacionais típicas do fim do XIX século, ou ainda como foi construída no 

início do XX século pela “mítica” CNT espanhola. 

Mais, ao nível do discurso, podemos verificar também que alguns de entre eles, 

continuam a utilizar conceitos tais como “luta de classe”, e que consideram ainda “o 

trabalhador” como este interlocutor indistinto, mas essencial, para encarar a 

transformação social desejada. Naturalmente, ao lado deste “discurso” interessam-se 

sempre activamente com o destino dos explorados e os mais despojados, como são por 

exemplo hoje em dia em França, os sem-papéis e os que não têm uma habitação fixa. 

Por outro lado manifestam regularmente esta sensibilidade sendo actores em todos os 

movimentos de solidariedade que os suportam e exprimindo a sua própria inquietude 

face a toda forma de injustiça social, manifesta ou previsível, imediatamente à volta de 

si ou numa região mais “longínqua”. 

Ao lado desta “sensibilidade” que alguns chamam de “presença política”, esta 

solidariedade humana que os libertários exprimem invés os que são tocados 

directamente pelas desigualdades e injustiças sociais, verifiquei também, ao longo 

destes últimos vinte e cinco anos, a existência e o desenvolvimento de colectivos e de 

práticas sociais que doravante fazem parte da história dos movimentos “alternativos” do 

após Maio 68 na qual reencontramos numerosos elementos libertários ou 

antiautoritários. Por exemplo entre os quakers os ecologistas, os punks, as feministas, 

os autogestionários, os xxxxx  etc. Para resumir o que deveria ser uma larga discussão e 

reflexão colectiva, podemos sublinhar que paralelamente a mini-organizações 

“tradicionais” colocando bem alto a bandeira da Anarquia, existem estes novos 

colectivos que exprimem exigências que correspondem às necessidades e aos desejos 

das últimas gerações ( naturalmente duma parte de entre eles e sobretudo daquelas 

nascidas nos países ricos e democráticos). È enfim, nestas novas actividades a maior 

parte do tempo experimentais e tão diversas umas das outras: a criação musical, a 



gestão colectiva de restaurantes vegetarianos, o antimilitarismo, a investigação pessoal 

e as diligências colectivas para a libertação sexual, a ecologia no quotidiano, a edição, 

as acções contestatárias, a autogestão de radio livres, etc.) que podemos reconhecer 

em mais alto grau a vivacidade do pensamento libertário no mundo contemporâneo. É, 

com efeito, neste “meio” e  através das suas ramificações onde a cultura libertária se 

mostrou mais criativa. E é nestas “ramificações” que nascem e se manifestam estes 

agentes da transformação social que vão afrontar o novo milénio. 

Isto não é mais que uma verificação fácil de fazer. Para isso, é somente 

necessário tomar o tempo de lançar um olhar um tanto ou quanto crítico sobre o que se 

passou desde à trinta anos à volta deste movimento libertário vivo e das suas 

ramificações específicas que exprimem necessidades particulares e imediatas. Refiro-me 

a este “novo movimento libertário” que se tornou visível um pouco por todo o lado na 

Europa no início dos anos 70. 

Participando e “estudando” este movimento, verifiquei que certos investigadores 

e/ou militantes continuam a interessar-se como um simples apêndice do movimento 

anarquista histórico. Poucos são aqueles que pensam que se trata dum fenómeno em 

“ruptura” com “o anarquismo clássico” do qual indicam o acontecimento emblemático, o 

pico culminante ( e por consequência o princípio do seu declínio) nos acontecimentos de 

Espanha de 1936. Pela minha parte partilho esta ideia, não no que diz respeito aos 

valores fundamentais da cultura libertária, ou ainda a “sensibilidade” própria aos 

anarquistas enquanto indivíduos históricos , pois esta exprime-se tão bem nos “pais” 

fundadores ( deixo entre parênteses a questão das mulheres e portanto das mães na 

história do anarquismo que é uma questão em si demasiado importante para a reduzir a 

algumas linhas), do mesmo modo entre os actores do movimento de hoje, esta mesma 

necessidade/desejo de justiça e de liberdade. Portanto, penso que existe entre eles uma 

diferença essencial e incontornável dizendo respeito as suas respectivas práticas 

quotidianas. Com efeito, considero que é ela que forja o indivíduo, o colectivo e modifica 

a percepção do mundo, o seu imaginário e portanto as teorias sociais que exprime duma 

maneira mais ou menos estruturada. 

Ora, ao procurar nos inumeráveis livros publicados nestes últimos anos que se 

ocuparam da história do movimento anarquista, notamos que a maior parte de entre 

eles interessam-se principalmente por esta história do anarquismo “clássico”. Estes 



trabalhos, fazem deste modo, “naturalmente”, a parte bela nas épocas épicas deste 

movimento aos seus “grandes personagens”, enquanto que se demoram pouco, em 

relação ao que considero como a força deste movimento, quer dizer a sua actividade 

quotidiana. Além disso, muitos de entre eles não consideram o anarquismo após 68 que 

um epifenómeno, uma reaparição, uma nostalgia, uma espécie de quimera centenária 

condenada a desfiar-se com o tempo. Podemos dizer finalmente que como outros já 

pensaram que com a queda do muro de Berlim assistia-se ao fim da história (pelo 

menos a dos conflitos entre um ideal capitalista e um comunista, ou ainda entre a 

democracia liberal e um sistema totalitário, um fim apesar disso dando vantagem aos 

primeiros), houve quem considerasse que para o futuro a utopia libertária ( a utopia 

aberta) estava morta, ( ou em declínio como o indicou o sub-título dum artigo aparecido 

no “Il Mattino” de Nápoles de 13 de Agosto de 1998) e com ela todas as esperanças 

daqueles e daquelas que nela acreditaram. Entretanto, dez anos após este 

acontecimento incontornável da história contemporânea, verificamos que inumeráveis 

questões sociais de ordem ecológica, social, política e moral permanecem abertas e em 

certas perspectivas se agravam na medida em que dum lado a riqueza produzida é cada 

vez mais importante, e por outro milhares de seres humanos continuam a morrer 

literalmente de fome todos os dias... 

Naturalmente, não é aqui que me vou insurgir contra o ultraliberalismo ou o 

pensamento único o que aliás se tornou no leitmotiv duma esquerda plural que se 

procura ensaiando repetir um sopro aos diversos movimentos sociais que nascem 

regularmente nos países ricos.  

Todavia, quero sublinhar que esta recusa de ultraliberalismo e do pensamento 

único, não é certamente novo, aliás a imprensa anarquista repete-o várias vezes quando 

se dirige aos seus “primos de esquerda” dizendo-lhes: “vejam bem que temos razão 

desde há muito tempo ao propor a única alternativa possível, a libertária?”. Além disso 

podemos acrescentar que após alguns anos encontramos cada vez mais pessoas que 

estão prontas a escutar esta “mensagem”, e provavelmente “a seguir” ou envolver-se 

activamente nesta “alternativa”. Mas estas pessoas perguntam também em maior 

número explicações sobre o que é esta alternativa libertária. 

Infelizmente, devo dizer que as respostas que foram dadas até este momento 

são decepcionantes. Com efeito, no momento em que os actores do movimento 



anarquista publicaram nestes últimos anos “programas” ou manifestos, estes não 

continham nenhuma ou poucas ideias e conceitos originais. Pior, muitas vezes não se 

tratava que pálidas cópias dos velhos programas abrilhantados ao gosto do dia, 

“elogiando” e “acreditando” simplesmente nas virtudes do “comunismo libertário” ou da 

Anarquia  a chegar... 

Pela minha parte, penso que uma das razões pela qual somos incapazes de hoje 

em dia precisar melhor o que poderia ser uma alternativa libertária praticável, é devida 

ao facto que não reflectimos sobre a história do movimento libertário destes últimos 

trinta anos. Com efeito, não temos muitos textos analisando este período com um olhar 

crítico. 

Em realidade, e no que diz respeito à França paralelamente a uma renovação de 

interesses pelas ideias libertárias visíveis no mundo da edição e entre os jovens 

militantes, alguns trabalhos viram o dia dizendo respeito à “actualidade do anarquismo”. 

Estes trabalhos realizados principalmente no quadro de estudos universitários, mesmo 

se na origem pode existir um militante/investigador, ou um investigador/ militante. 

Eu próprio após ter participado activamente em várias iniciativas saídas do “meio 

libertário”, tive necessidade de confrontar o que era  “as minhas ideias” sobre esta 

questão com a realidade tal qual pude apreender através um trabalho sociológico. 

Venho com efeito de terminar este ano (1998) uma pesquisa que realizei na região onde 

vivo desde 1975 quer dizer a região Rhône-Alpes, uma das regiões mais ricas da França. 

O objectivo deste trabalho era de tentar responder a estas três questões: quem são os 

libertários hoje em dia, o que é que fazem e qual é o seu imaginário. 

Não tendo o tempo de fazer um largo resumo, vou apresentar somente alguns 

elementos que espero que vos permita afinar o debate que permitirá a reunião destes 

dias. Quero confessar antes de tudo que no curso deste trabalho não fiz grandes 

descobertas. Verifiquei, por exemplo, à semelhança de outros militantes e/ou 

investigadores ( ou ainda periódicos libertários como a “Alternative libertaire”  na Bélgica 

e “le Monde libertaire” na França) que fizeram circular questionários no meio libertário, e 

somente uma pequena parte destes actores pertencem a esta categoria social indicada 

como “operários” ( cerca de 6%), e que os desempregados que nos países ricos são em 

parte excluídos da repartição da riqueza social, são neste meio pouco mais de 5%. 



Sobre estes dois dados e a partir da minha investigação, é preciso acrescentar 

que certas pessoas que se declaram operários, têm efectivamente uma actividade 

manual, mas no meio deles à artesãos ( o que não é a mesma coisa que operário não 

especializado ou operário especializado, operário numa linha de montagem, ou trabalhar 

com uma caixa de supermercado, etc). Por exemplo, na cidade de Lion só consegui 

intrevistar um único caldeireiro, pois ninguém no meio conhecia outros. Este indicou-me 

durante a conversa de exercer com efeito esta actividade mesmo se tem um diploma 

duma escola superior (BTS), mas somente porque graças a contratos provisórios que 

pode renovar à sua maneira “garante” certas “margens de liberdade”. Na realidade, 

como este jovem homem próximo dos quakers, outras pessoas que conheço ou que 

intrevistei, e que recebem o RMI ( rendimento mínimo de inserção, uma espécie de mini 

salário social mensal equivalente a 2300 francos franceses) declararam que são 

efectivamente “desempregados e beneficiários do RMI” mas que eles “escolheram” de o 

ser, pois, mesmo com este pequeno rendimento, ou sobretudo graças a ele podem 

dedicar-se a diversas actividades. Estas dizem respeito tanto á esfera individual que 

colectiva ( estudos, publicações, debates, manifestações,  xxxx  individuais e sociais,  

empenho em tal ou tal estrutura libertária ou “política”, quando não estão na origem de 

colectivos que sustentam outros grupos sociais “em luta” próxima ou longínqua). 

Que os libertários não são miseráveis que tentam procurar sobreviver ( com 

raríssimas excepções), já tinha chamado a atenção desde que me aproximei deste 

movimento. “Sabemos” aliás que uma parte destes membros são descendentes 

maioritariamente do que chamamos as camadas sociais médias, e que presentemente 

“estes agentes da transformação social” do após 68 começam a envelhecer, são por sua 

vez representantes destas mesmas camadas sociais. Claro, que alguns de entre eles 

recusam o comboio de vida “imposto” pela sociedade de consumo dos países ricos, mas 

não sobram menos privilegiados face aos “sem-papeis”, aos seus “irmãos e irmãs” sem 

domicílio fixo dos países ricos e sobretudo face àqueles e aquelas que morrem de 

fome... 

Não são, como se vê, que considerações que nada têm de “revolucionário”, nem 

de original. Portanto,  esta verificação procedente do meu trabalho, vem validar o que 

era somente uma opinião pessoal. Trata-se enfim duma verificação que nada tem de 

inquietante em si, mas penso que poderia fazer-nos reflectir sobre o papel que deveria 



ser o nosso no quotidiano. Penso ainda por cima, que os nossos amigos anarquistas 

deveriam também ter em conta logo que escrevem panfletos ou artigos em que eles se 

identificam e/ou assimilam aos sem-domicílio-fixo, aos sem-papéis, aos explorados, 

etc... 

Reflectir no futuro dos libertários e do seu movimento a partir desta constante 

não significa, pela minha parte, querer colocar em questão a sua generosidade e o seu 

espírito de solidariedade fruto desta sensibilidade que é a deles e que é principalmente a 

sua principal característica desde que príncipes, nobres, advogados, médicos, gentes de 

letras ou “simples trabalhadores” deram a sua vida pela Causa. 

Mas, se esta sensibilidade, generosidade e a sua presença continua a ser uma 

constante nas suas práticas quotidianas, é também verdade que analisando os seus 

últimos trinta anos de história apercebemo-nos que não conseguiram propor antes de 

tudo para as suas estruturas, e de seguida para o conjunto das sociedades nas quais 

viviam um “modelo”, ou mais simplesmente uma “ideia”, uma alternativa política 

libertária “praticável”. 

Naturalmente que conheço a obra de Murray Bookchin e devo dizer que como 

muitos outros libertários da minha geração, fui influenciado e muito estimulado na 

minha reflexão a partir da sua leitura. Aliás, o Atelier de criação libertária no qual 

participo publicou diversas das suas obras em françês, e tivemos o prazer de discutir 

com ele em debates em Lion e noutros lados. Por outro lado, eu próprio considerei o 

municipalismo libertário como uma alternativa política com os seus corolários ou 

fundamentos teóricos ligados à ecologia social. 

Podemos acrescentar que os libertários, e isto ao nível internacional consideram 

Bookchin como o pensador que deu ao anarquismo a possibilidade de confrontar as 

teorias anarquistas “clássicas” com as problemáticas do mundo contemporâneo e isto 

sobretudo nos anos 70 e 80. Portanto, se estou certo da situação nalguns países 

europeus que conheço, devo dizer que aqueles que se sentem próximos das suas ideias 

não conseguem pô-las em prática duma maneira consequente. Na realidade, conheço 

aqui e ali alguns grupos que se inspiram na ecologia social, outros que tentam intervir 

duma maneira ou de outra nos assuntos da comuna. Mas isto não representa sempre o 

esboço dum movimento ou duma estrutura que investe a longo termo. No fim de 

contas, não se trata que raras experiências locais e pontuais... 



Já me perguntei várias vezes porque é que esta ideia de municipalismo libertário 

não foi desenvolvida como o merecia no seio da esfera libertária. A resposta que posso 

trazer aqui hoje é que me parece que isso está ligado a várias questões como, por 

exemplo, a ideia que os anarquistas fazem da política e por aquilo que eles entendem 

por “participação política”, do mesmo modo que a percepção que têm do seu próprio 

futuro, e enfim em relação ao que eles desejam-querem verdadeiramente mudar no seu 

quotidiano. Com efeito, penso que estamos face a questões ainda abertas às quais à 

falta de respostas feitas, faltaria dedicar algum tempo da nossa reflexão... 

Pela minha parte, após ter ensaiado compreender que são os libertários e o que 

fazem tentei compreender qual é o seu imaginário. ( Antes de me demorar um pouco 

sobre este último ponto queria lembrar que é a actividade “cultural” que predomina nas 

suas iniciativas como a produção de periódicos, de livros, de  folhetos; como a 

organização de debates e de conferências, a criação de livrarias, centro de 

documentações, radio livres, etc. Eis ao que se dedicam a maior parte do tempo). 

No decurso do meu trabalho é a propósito do imaginário que acredito ter 

“descoberto” qualquer coisa que poderá eventualmente permitir-nos reflectir doutro 

modo ao nosso futuro. 

Com efeito, fazendo um paralelo entre um estudo realizado por um “militante e 

homem de ciência que procurava a Verdade” no fim do XIX século e as minhas próprias 

investigações, apercebi-me que os anarquistas de hoje não são mais crentes. No fim do 

XIX século, com efeito podíamos reconhecer que nos meios anarquistas, e os propósitos 

recolhidos no livro de Augustin Hamon intitulado “Psychologie de L`arnarchiste-

socialiste” o mostra claramente, acreditava-se que a Anarquia representava esta nova 

religião da humanidade portadora de Harmonia social, da completa liberdade, a 

completa emancipação, a perfeita liberdade, a integral liberdade individual e colectiva, a 

completa revolução. 

Mas hoje logo que se tenta olhar par lá do que são os propósitos, os slogans que 

os militantes libertários utilizam como meios de “propaganda”, apercebemo-nos que 

praticamente ninguém de entre eles acredita que o advento da Anarquia resolverá uma 

vez por todas as numerosas e complexas questões sociais que é preciso afrontar 

quotidianamente. Para mais, mesmo se certos de entre eles não o desejaram a não ser 

com indiferença, sabiam doravante que uma Revolução social e libertária (logo que a 



definissem) não é de maneira na ordem do dia. Por outro lado, por vezes acrescentam 

honestamente que receariam esta revolução pelos reversos negativos que poderia 

insuflar no seu movimento. E no fim de contas, afirmam lucidamente que seria 

necessário para o futuro sempre se desconfiar desta forma de transformação social. 

A partir destas considerações, chego “naturalmente” à seguinte conclusão 

provisória. Penso que por um lado os libertários do ano 2000 não são mais “crentes”, e 

por outro que o seu imaginário não chega a desembaraçar-se completamente destes 

conceitos característicos do movimento anarquista clássico, quer dizer a luta de classes, 

a revolução, a esperança que a sociedade humana possa viver um dia na harmonia 

universal graças a estruturas e escolhas libertárias. ( Entre parênteses devo dizer que 

provavelmente os únicos que acreditam, encontrei-os nos meios ecologistas. Com efeito, 

num estudo que estou em vias de terminar para um colóquio que terá lugar em 

Novembro em Grenoble em 630 questionários que recebi dizendo respeito “quem são os 

ecologistas de hoje” foram numerosos a falar da ecologia como sendo esta ideia 

susceptível de trazer esta harmonia possível e necessária entre todos os seres vivos. 

Acredito que é interessante saber que eles indicam a escolha da “democracia directa” 

como meio para aí chegar.) 

Infelizmente, para os militantes que se agarram sempre por detrás desta 

bandeira negra, ou vermelha e negra da Anarquia, o XX século com as suas 

“revoluções”, as suas transformações sociais que modelaram o indivíduo que afrontará o 

terceiro milénio, com a evolução das investigações científicas que produziram também 

elas verdadeiras rupturas nas práticas quotidianas e no nosso imaginário, encontramo-

nos a colocar constantemente e cada vez mais a questão sobre o que é a liberdade, a 

igualdade, a fraternidade ou solidariedade e isto duma maneira cada vez mais 

complexas. Certos, os libertários como já o indiquei atrás, contribuíram a dar a estes 

conceitos e até ao presente, um conteúdo não somente semântico, mas também ( ou 

sobretudo, segundo o ponto de vista) através a sua prática quotidiana. Fizeram-no 

através desta cultura que é a deles e que fazem conhecer em redor deles dia após dia. 

Mas hoje, a partir duma releitura crítica da sua história antiga e recente e de 

verificações que poderíamos fazer, os libertários deveriam procurar disponibilizar o seu 

imaginário a fim de permitir à sua sensibilidade de encontrar os meios adequados para 

que eles continuem a ser os  actores da transformação social que são desde sempre. 



Nisso, o municipalismo libertário como prática política ( a definir e justamente a 

por em prática onde temos a possibilidade) e a ecologia social poderemos acompanhar 

ainda durante um bocado de tempo, assim como as outras formas de anarquismos 

“clássicos” ou não que reencontremos, onde este movimento é visível. 

Mas é sobretudo estando sempre prontos a interessar-mo-nos ao que pode ser 

novas formas de intervenção, de reflexão, de permutas que encontraremos enquanto 

libertários a força de dar novamente corpo a uma Utopia que não é de colocar num 

meio sem lugar, num tempo fora do tempo, mas aqui e agora no nosso quotidiano.  

 

 

 



 


