


A revolução não vai passar na televisão.
Nada passará na televisão.

...e se passar alguma coisa, ninguém vai perceber.

A revolução não vai te dar influência política, 
carro de luxo ou antidepressivos com grife.
Ela tornará tudo isso supérfluo.

A revolução não vai te ajudar a ganhar massa 
muscular ou tonificar suas coxas flácidas. Ela vai 
possibilitar que você se sinta bonito no seu corpo, 
não por causa dele.

A revolução não vai colocar as pessoas certas em 

controle do governo ou impor limites ao 

comportamento das corporações. Ela abolirá 

controle, governo, limites e corporações.

A revolução não te dará poderes sobrehumanos, 
criatividade, audácia ou solução para conflitos. 
Ela vai remover os obstáculos que te impedem de 
exercer os poderes que você já tem.

A revolução não vai acabar com a violência, 
desavenças ou lutas interpessoais. Ela vai te 
oferecer a chance de finalmente lutar pelos teus 
próprios interesses, e deixar as peças caírem 
onde elas devem.

A revolução não somente vai dar oportunidades 
iguais a todos gêneros, etnias e nacionalidades 
ela vai acabar com as fronteiras que os separam.

A revolução não te tornará autosuficiente.

Ela te tornará apto a cuidar dos outros, e 

os outros a cuidar de você.



Percy Shelley e Mary Godwin Elope

Percy Bysshe Shelley, um jovem 

anarquista que entrou para a história 

como um dos maiores poetas 

românticos, foi visitar William Godwin, 

um escritor e filósofo predecessor 

anarquista, e acabou fugindo com sua 

filha - mostrando então para todos que 

até um poeta sabe como transformar 

teoria em prática melhor que um 

filósofo! 

A revolução não te dará o homem ou a 

mulher dos teus sonhos. Ela trará à tona a 

beleza única daqueles à sua volta.

A revolução nem sempre vai te nutrir, te 
abrigar ou te curar, mas fome, sede e frio 
vão te preocupar muito menos.

A revolução não significa que tu 
finalmente terás o que mereces. Ela te 
dará tesouros que ninguém jamais 
merecerá, assim como ela te infligirá 
uma dor para a qual nada te preparou.

A revolução não será simples, limpa ou 
fácil. Ela te ajudará a encontrar significado 
nas coisas difíceis, a ser corajoso ao 
encarar complexidades e contradições, a 
sujar tuas mãos e gostar disso.

A revolução não vai 
acontecer amanhã 
ela nunca acontecerá. 
Ela está acontecendo agora 
mesmo. Ela é um universo 
alternativo que corre paralelo 
a este, esperando que tu 
troques de lado.
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Pessoas nos Estados Unidos e na Europa que desfilam por shoppings e 
passarelas possuem um peculiar prazer de se considerarem 'normais', 'moderados', 
'certos' e 'bonitos' quando se comparam aos transgressores, aos dissidentes, 
libertários e ativistas sociais radicais. Eles pensam que sua 'normalidade' é uma 
indicação de saúde mental e rigor moral, se referindo aos que não são como eles em 
tons que vão da 'raiva' à 'reprovação', do 'deboche' ao 'desgosto'.

Mas se por acaso resolvermos olhar para a história ou para outras 
sociedades humanas, ambas coisas que estes 'normais' ignoram, podemos perceber 
que não existe nada 'normal' no sentido de 'natural' para os padrões de vida e 
comportamento humanos, tudo o que encaramos com naturalidade é socialmente 
construído, formas de viver socialmente aprendidas e adaptadas através das 
gerações.

Com relação aos estilos de vida que uma jovem no ocidente pode hoje 
escolher... nenhuma das possibilidades é sequer parecida com aquelas que exibiam 
seus ancestrais à séculos e milênios atrás. Assemelha-se muito pouco ou quase 
nada com o estilo de vida de sociedades não-ocidentais de seu próprio tempo, e não 
precisamos recorrer a qualquer clichê de seleção natural ou evolução social para 
entender essas diferenças.

É mais provável que a 'normalidade' que aquelas pessoas tanto veem em si 
mesmas seja mais um sentimento de normalidade que resulta da conformidade a um 
padrão. É confortável ficar cercado de outros que acreditam nas mesmas coisas, que 
são condicionados às mesmas rotinas e expectativas, é reconfortante porque reforça 
a idéia de que o caminho que escolhemos é o mais correto: se a grande maioria das 
pessoas tomam as mesmas decisões e vivem de acordo com os mesmos padrões, 
então essas decisões e padrões devem ser os certos.

Mas o simples fato de um número de pessoas viver e agir de uma certa 
forma não faz desta a maneira de se viver capaz de proporcionar maior felicidade. 
Além disso, os estilos de vida associados com o que está estabelecido (se é que isso 
existe) não foram exatamente escolhidos conscientemente como a melhor opção 
possível por aqueles que o reproduzem; pelo contrário, eles surgiram 
repentinamente, como o resultado dos avanços tecnológicos e culturais. Caso as 
pessoas da Europa, dos Estados Unidos, e do resto do mundo venham a perceber 
que não há nada necessariamente 'normal' em suas 'vidas normais', elas podem 
começar a se perguntar a primeira e mais importante questão do próximo século:



virtuais porque sente instintivamente que elas podem oferecer a ele 
mais emoções e satisfação do que o mundo real. A parte mais triste 
é que, enquanto ele permanecer burguês, isso pode ser verdade. E 
enquanto ele aceitar o deslocamento dos seus desejos para o 
supermercado pagando por imitações do seu preenchimento, ele 
ficará enredado na armadilha que é ele próprio.

Esses desejos não são sempre agradáveis de se ver em 
Technicolor e com som Surround: os sonhos do homem burguês e 
seus apetites estão tão contaminados pela fetichização do poder e do 
controle quanto a sua sociedade. O mais próximo de desejos livres e 
liberados que ele parece ser capaz de oferecer é a fantasia da 
destruição de tudo, que aparece vezes sem conta no coração negro 
do sonhos cinemáticos febris. Isso faz sentido - afinal de contas, 
num mundo de shopping centers e parques temáticos, que coisa 
honesta se tem para fazer além de destruir?

O burguês não está equipado para ver seus desejos como 
nada diferente de uma infeliz fraqueza a ser desviada com placebos, 
porque sua vida nunca foi sobre a busca por prazeres - ele tem 
gasto muitos séculos alcançando padrões cada vez mais altos de 
sobrevivência, ao custo de tudo o mais. À noite, ele senta na sua 
sala de estar cercado de computadores, abridores de latas, 
detectores de radar de trânsito, home theaters, gravatas "estilosas", 
microondas e telefones celulares sem nenhuma idéia do que deu 
errado.

O burguês só é possível por causa do tapa-olhos que ele usa 
que o impede de imaginar que exista outra maneira de viver 
possível. Até onde ele pode enxergar, todos, desde o imigrante 
trabalhador da sua própria nação até o monge tibetano seria 
burguês também, se eles pudessem ser. Ele dá tudo de si para 
manter essas ilusões, sem elas, ele teria que encarar o fato de que 
ele jogou sua vida fora por nada.

O burguês não é um indivíduo. Ele não é uma pessoa real 
(embora se ele fosse, provavelmente moraria em Connecticut). Ele é 
um câncer dentro de de nós. Ele pode ser curado agora. 



Se o conhecimento acumulado da civilização ocidental tem algo de valor a 

nos oferecer hoje, é uma consciência das possibilidades diversas quando pensamos 

a vida humana. Os estudiosos de história, sociologia e antropologia, de outra forma 

inúteis, podem pelo menos nos mostrar uma coisa: que os seres humanos viveram 

em milhares de tipos diferentes de sociedade, com dezenas de milhares de códigos 

de valores diferentes, dezenas de milhares relações entre pessoas e com o mundo 

que as cerca, dezenas de milhares de conceitos de ser. Viajando um pouco você 

pode chegar às mesmas conclusões, isso se você não chegar lá depois da Coca-

Cola e não passar sua viagem trancado em uma porcaria de albergue num clima de 

pseudo-reality show.

É por isso que não consigo deixar de rir quando alguém diz algo a respeito 

da "natureza humana" se referindo a alguma fatal e imutável característica humana 

ou suposto destino. Já pararam pra pensar que temos um ancestral em comum com 

os ouriços-do-mar?! Que a regra é a mudança e adaptação para onde quer que se 

olhe?! Se ambientes diferentes podem tornar esses primos distantes tão diferentes 

de nós, o que se pode dizer do que podemos nos tornar se mudarmos nossas 

intenções, se permitirmos a nós mesmos viver um ambiente libertário, diferente 

desse pesadelo de competição e consumo capetalista?! Se existe algo faltando (e 

muita gente admite que há muita coisa em falta) em nossas vidas, se há algo tão 

desnecessariamente trágico, sem sentido em nossas trajetórias, existe também 

lugares e meios onde a felicidade ainda não foi buscada, que permanecem 

inexplorados. Então o que é preciso ser feito talvez seja modificar estes espaços e 

ambientes para melhor. "Se você quer mudar o mundo, precisa antes mudar a si 

mesmo", é isso que diz o ditado. Pois bem aprendemos que o contrário também é 

verdade e que nós estamos no mundo tanto quanto ele está em nós.

Há ainda outra descoberta valiosa alcançada por nossa espécie, ainda que 

tenhamos aprendido isto por um caminho bem doloroso: somos capazes de 

transformar completamente os ambientes. O lugar onde você se deita, senta ou fica 

de pé lendo este livro provavelmente era completamente diferente há menos de uma 

centena de anos, pra não dizer há dois mil anos; e praticamente todas essas 

mudanças foram feitas por seres humanos. Nós refizemos completamente o nosso 

mundo nos últimos séculos, transformando as condições de vida de quase todo tipo 

de planta ou animal, acima de tudo de nós mesmos. Só nos resta experimentar (ou 

não) essas mudanças intencionalmente, de acordo com nossas necessidades ao 

Transformação mundo burguês, não há outra maneira de prover a criança. Desta 
forma a própria fertilidade do casal burguês tem sido uma ameaça à 
sua liberdade, e uma parte natural da vida do ser humano se tornou 
um mecanismo de controle social.

Casamento e a "família nuclear" (família atomizada?) como 
grupo escravizador tem sobrevivido como resultado dessa 
calamidade, para infortúnio de amantes em potencial em todo lugar. 
Pois como os aventureiros juvenis, que mantém seu desejo forte e 
seu apetite aguçado com constante perigo e solidão, bem sabem, 
amor e desejo sexual não podem sobreviver superexpostos  -
especialmente nos ambientes entediantes e sem vida em que muitos 
casais passam o tempo juntos. O marido burguês vê a única amante 
que lhe é permitido ter dentro da pior das circunstâncias: depois de 
toda outras forças deste mundo terem tido a oportunidade de exaurí-
lo e enfurecê-lo o dia todo. A esposa burguesa aprende a punir e 
ignorar como "irreal" e "impraticável" todo desejo por romance, 
espontaneidade, maravilha. Juntos eles vivem num inferno de 
insatisfação. O que eles precisam é uma real comunidade de carinho 
em volta deles, então a paternidade não os forçaria a uma 
indesejável "respeitabilidade", então eles ainda seriam livres para ter 
suas aventuras individuais que necessitam para manter o tempo 
juntos de forma doce, então eles nunca se sentiriam tão perdidos e 
desesperadamente sós.

Da mesma maneira, o suprimento seguro de comida, de 
conveniências, confortos e diversões não lhes dá vantagens. Como 
todo caroneiro, todo herói, todo terrorista sabe, essas coisas ganham 
valor através da sua ausência e podem oferecer contentamento real 
apenas como luxo acontecendo dentro da perseguição de alguma 
coisa maior. Constante acesso à sexo, comida, calor e abrigo 
dessensibilizam um homem para os prazeres que eles podem 
proporcionar. O burguês trocou a sua oportunidade de buscar por 
interesses reais na vida pela garantia de que ele terá essas 
amenidades e seguranças; mas sem interesses reais na vida, essas 
amenidades não podem oferecer a ele nenhum contentamento real 
diferente da companhia de seus companheiros prisioneiros. 

Os prazeres de uma vida alugada! 

Você pode fazer um passeio por todos os desejos do homem 
burguês apenas ligando a TV ou indo até um cinema. Ele gasta 
tanto quanto ele pode do seu tempo nessas várias realidades 



definindo a si mesmo em oposição aos outros. Você pode reconhecê-
los pela sua pompa em discorrer certezas ideológicas, a ostentação 
com que se declaram ativistas na primeira oportunidade. Hoje em 
dia "ativismo" é domínio quase que exclusivo deles, sendo que 
"exclusivo" é a palavra chave... até que isso mude, o mundo não vai 
mudar. 

Casamento. . . e Outros Substitutos
para Amor e Comunidade 

Reprodução é um assunto muito importante para o homem e 
a mulher burgueses. Eles só podem ter crianças dentro de 
circunstâncias muito precisas; qualquer coisa fora disso é 
"irresponsabilidade", "imprudência" ou "uma decisão ruim para o 
seu futuro". Eles devem estar preparados para abandonar todo e 
qualquer último vestígio de sua jovialidade e liberdade pessoal para 
ter crianças; a mobilidade que as suas corporações demandam e o 
vício da competição destruíram a comunidade que há tempos era 
usada para dividir o trabalho de criar crianças. Agora cada família é 
um posto militar, fechado para o mundo exterior tanto em seus 
corações quanto na paranóia de cidades planejadas dos 
condomínios, cada uma sendo uma economia emocional isolada em 
si mesmo onde escassez é a palavra chave. O pai e a mãe devem 
abandonar a si próprios em favor dos prescritos papéis de doadora 
de cuidados e mantenedor do pão de cada dia para o qual, no 

invés de realizá-las segundo forças irracionais, desumanas, como 

competição, superstição, rotina.

Depois que nos dermos conta disso, poderemos lutar por 

um novo destino para nós mesmos, tanto individualmente como 

coletivamente. Não seremos mais jogados de um lado para o outro 

por forças que supostamente estão fora do nosso controle; ao 

invés disso, nesta viagem de auto-conhecimento através da 

criação de novos ambientes, descobriremos tudo aquilo que 

podemos ser. Este caminho vai nos levar para fora do mundo que 

conhecemos, muito além dos horizontes mais distantes que 

podemos ver do ponto onde estamos. Nos tornaremos os maiores 

artistas, pintando com desejo, criando e recriando a nós mesmos 

deliberadamente - nos tornaremos nós mesmos, nossa maior obra.

Para conseguir isto, vamos precisar aprender coisas 

difíceis, porém gratificantes, coexistir com a diferença sempre que 

ela não seja hierarquizante, colaborar com outras pessoas na 

busca do êxito: só assim perceberemos o quão interligadas estão 

todas nossas vidas, só essa percepção pode nos permitir ter outro 

horizonte de transformação em mente. Até que a mudança se 

torne possível e cotidiana, não nos estará negado apenas o 

potencial de nossos companheiros, mas também o nosso próprio 

potencial pessoal; pois o mundo que nos faz e no qual temos que 

viver é construído pela vontade e esforço de todos.

A outra coisa que geralmente nos falta é o conhecimento 

de nossos próprios desejos. Desejos são coisas escorregadias, 

mutáveis e difíceis de se fixar e muito mais de acompanhar. Se 

vamos ter como objetivo a busca e transformação de nossos 

desejos e vontades, devemos antes de tudo encontrar maneiras 

de descobri-los e libertá-los. Nesse sentido, nenhuma experiência 

ou aventura jamais será suficiente, todas elas serão 

complementares. Portanto os criadores deste novo mundo 

deverão ser mais generosos e mais ganaciosos que todos os que 

os antecederam: mais generosos uns com os outros, e mais 

ganaciosos pela vida! 



Mesmo daqui, consigo perceber uma pergunta se formando na ponta da sua 

língua: mas isso não é utópico?

Sim, é claro que é. Você sabe qual é o maior medo de todo mundo? É que 

todos os sonhos que temos, todas idéias e aspirações malucas, todas as impossíveis 

vontades românticas e visões utópicas possam se tornar realidade, que o mundo 

pode realizar nossos desejos. Que o futuro possa provar que a(s) sociedade(s) que 

desejamos criar, nas quais desejamos viver, são tão ou mais possíveis quanto esta 

forma social da qual somos reféns, por vontade e para o benefício deles. Que todos 

os sonhos que temos, todas idéias e aspirações de mudança sejam tão palpáveis e 

acessíveis quanto a mesmice segura a qual tão desesperadamente se agarram.

As pessoas passam as suas vidas fazendo tudo possível para impedir que 

essas possibilidades aconteçam: elas se torturam consciente ou inconscientemente 

com todo tipo de insegurança,sabotam seus próprios esforços, minam seus casos 

amorosos e choram antes mesmo de o mundo ter tido uma chance de derrotá-los... 

porque nenhum fardo é mais pesado de se carregar do que a possibilidade de que 

tudo que queremos é possível. Se isto é verdade, então realmente existem coisas em 

jogo nesta vida, batalhas que podem ser realmente vencidas ou perdidas. Nada 

machuca tanto quanto o fracasso quando o sucesso realmente é possível, é por isso 

que fazemos tudo o que está ao nosso alcance para evitar mesmo imaginar o que 

poderia ser, mas não é, para não termos que tentar.

Pois se há mesmo a menor possibilidade que os desejos de nossos 

corações possam ser realizados, então é claro que a única coisa que faz sentido é 

nos lançarmos de corpo e alma em sua busca e arriscarmos a derrota. O desespero e 

o niilismo parecem mais seguros, projetar nosso desespero no cosmos como uma

desculpa para nem ao menos tentarmos. Assim é que ficamos, agarrados à

resignação, como cadáveres bem seguros em seus caixões (seguros e livres de

arrependimento)... mas nada disso consegue afastar aquela terrível possibilidade. Em

nossa fuga desesperada da verdadeira tragédia do mundo, nós apenas nos

afundamos em tragédias falsas e desnecessárias.

Talvez este mundo nunca se conforme perfeitamente às nossas 

necessidades - as pessoas sempre vão morrer antes de estarem prontas, 

relacionamentos perfeitos acabarão destroçados, aventuras terminarão em 

catástrofes e belos momentos serão esquecidos. Mas o que parte o meu coração é a 

Utopia?
renegam essas figuras anônimas à massa sem rosto que é chamada 
de mainstream, cujos atributos as pessoas acham que os estranhos 
possuem (para o elegante comerciante, eles são todos invejosos por 
ele ser mais respeitável do que eles são, para o rebelde boêmio 
inseguro, eles o desaprovam por não ser como eles são). Eles devem 
ser parte da maioria silenciosa, essa força invisível que faz tudo ser 
do jeito que é, a pessoa assume que ela é a mesma "pessoa normal" 
vista nos comerciais de TV. Mas o fato é que, é claro, esses 
comerciais se referem a um ideal inatingível, feito para manter todo 
mundo à parte e sem plenitude. O "mainstream" é análogo a esse 
ideal, como mantém todo mundo na linha sem nem mesmo manter 
a aparência e possui o mesmo degrau de realidade que a família 
perfeita no comercial de pasta de dente.

Ninguém se preocupa mais com essa massa distraída do que 
os filhos boêmios da burguesia. Eles batem-
boca sobre como orquestrar seus protestos 
para ganhar o "apelo da massa" para suas 
idéias radicais, como se ainda houvesse uma 
massa! Nossa sociedade é agora feita de 
muitas comunidades e a única questão é de 
que comunidades eles devem se aproximar... e 
se vestir "bem", falar certinho e tudo mais 
provavelmente não é a melhor forma de atrair 
os elementos potencialmente mais 
revolucionários da nossa sociedade. Em 
última análise, a maioria da chamada 
audiência do "mainstream" imagina que eles 
estarem se fantasiando para suas 
manifestações ou eventos políticos é 
provavelmente um espectro dos pais burgueses, enraizado 
profundamente em seu inconsciente coletivo (psicose coletiva?) como 
um símbolo da insegurança e da culpa que eles nunca se livraram. 
Seria melhor se eles cortassem todos os seus laços com a burguesia, 
sentindo-se livres para agir, parecer e falar de qualquer modo que 
lhes seja agradável, sem se importar com quem está olhando  -
mesmo quando estão lutando por alguma causa política: estar em 
camuflagem e perseguir um objetivo político não deve ser mais 
importante do que lutar por mundo onde as pessoas não tenham 
que mudar o visual para serem levadas a sério.

Isso não é desculpa para esses boêmios inseguros que usam 
o ativismo não como meio de criar laços com outros, mas como
modo de se colocar à parte: no seu desespero para comprar uma
identidade para si mesmo, eles acreditam que devem pagar por isso



Os burgueses dependem da existência de um mainstream 
mítico para justificar seu modo de vida. Ele precisa desse 
mainstream porque seus instintos sociais estão desviados para o 
mesmo caminho que o seu conceito de democracia: ele pensa que o 
quer que a maioria seja, queira, faça, deve ser o certo. Nada pode 
ser mais terrível para ele do que esta nova mudança, que se está 
começando a se sentir hoje em dia: que não há mais uma maioria, 
se é que algum dia existiu.

Nossa sociedade está tão fragmentada, tão diversa, que no 
ponto que estamos é absurdo falar de um "mainstream". Ele é um 
mito parcialmente criado pelo anonimato das nossas cidades. Quase 
todos que passam na rua são estranhos: as pessoas mentalmente 

O Mito do Mainstream 

parte natural do ciclo da vida. Porque toda criança se rebela tão 
cedo ela seja grande o suficiente para ter consciência de si mesma, 
essa rebelião é apresentada como parte integrante da adolescência - 
e portanto a mulher que quiser continuar sua rebelião na 
maturidade, será levada a sentir que está insistindo em continuar 
sendo criança para sempre. Vale a pena ressaltar que uma pequena 
pesquisa de outras culturas e povos revela que essa "rebelião 
adolescente" não é inevitável nem "natural".

Essa perpétua rebelião dos jovens também cria profundos 
abismos entre as diferentes gerações da burguesia, o que cumpre 
um papel crucial em manter a existência da burguesia como tal. 
Porque os adultos parecem ser os sustentáculos do status quo e os 
jovens ainda não conseguem ver que a sua rebelião também foi 
absorvida por esse status quo, geração após geração de jovens caem 
no erro de identificar as pessoas velhas em si mesmas como a causa 
dos seus infortúnios ao invés de refletir que esses infortúnios são o 
resultado de um grande sistema de miséria. Eles crescem e se 
tornam adultos burgueses, incapazes de perceber que eles estão 
simplesmente tomando o lugar dos seus inimigos e ainda sem a 
possibilidade de transpor o chamado abismo entre gerações e 
aprender alguma coisa com as pessoas de outras idades... muito 
menos estabelecer algum tipo de resistência unificada com eles. 
Logo as diferentes gerações da burguesia, enquanto aparentemente 
parecem estar lutando uns contra os outros, trabalham juntos 
harmoniosamente como componentes de uma grande máquina 
social que garante a alienação total de todos. 

forma como fugimos destes fatos inevitáveis e caímos nos braços de coisas ainda 

mais terríveis que não precisariam sequer existir.

Pode ser verdade que todos os homens estão perdidos em um universo 

que é fundamentalmente indiferente a eles, trancados para sempre numa solidão 

assustadora - mas não precisa ser verdade que algumas pessoas passam fome 

enquanto outras jogam comida fora ou deixam terras férteis ociosas. Não precisa 

ser verdade que homens e mulheres joguem fora suas vidas trabalhando para servir 

à ganância de uns poucos homens ricos, apenas para sobreviver. Não precisa ser 

verdade que nós nunca ousamos contar uns aos outros o que realmente queremos, 

nunca compartilhamos a nós mesmos honestamente, nunca usamos nossos 

talentos e capacidades para tornar a nossa vida e a vida dos outros mais 

suportável, pra não dizer mais agradável e mais bela. Esta é a tragédia de tudo 

aquilo que é ''desnecessário'', estúpido, patético e sem sentido. Não é nem mesmo 

utópico exigir desde já o fim de farsas como estas.

Se nós pudéssemos nos fazer acreditar, sentir de fato a possibilidade de 

que somos invencíveis e que podemos conseguir tudo que queremos neste mundo, 

nada pareceria estar para além do nosso alcance, em nosso esforço em corrigir 

estes absurdos. O que estou pedindo não é para que você tenha fé no impossível, 

mas que tenha a coragem para encarar a terrível possibilidade de que nossas vidas 

realmente estão em nossas próprias mãos, e agir de acordo: não aceitar qualquer 

angústia que o destino e a humanidade jogaram nas suas costas, mas empurrar de 

volta, e tentar ver quais destas angústias nós podemos nos livrar. Nada poderia ser 

mais trágico, e mais ridículo, do que viver uma vida toda ao alcance de um mundo 

melhor sem jamais esticar os braços. 



Sem deuses.

As velhas gerações da burguesia não têm nada a oferecer aos 
mais jovens porque eles não têm nada em primeiro lugar. Todos os 
seus modelos são falsos, todas as suas riquezas são prêmios de 
consolação, nenhum dos seus valores contém qualquer referência ao 
prazer real ou à plenitude. Suas crianças sentem isso, e se rebelam 
de acordo, sempre que podem fugir disso. Aqueles que ainda não 
foram punidos até aceitar essa terrível submissão.

Então como a sociedade burguesa continua a se perpetuar 
durante tantas gerações? Absorvendo essa rebelião como sendo 

O abismo entre Gerações 

quando se espera que você fique parado, não fale quando se espera 
que você dance, não confunda os gêneros ou os passos. Esteja 
seguro de que você tem dinheiro suficiente para participar dos 
vários rituais. Para manter sua identidade intacta, torne claro a que 
subculturas e estilos você se alinha, com que bandas, modas e 
políticas você se associa. Você não quer ousar perder sua 
identidade, quer? É sua couraça de personalidade, sua única 
proteção contra a morte certa na mão dos amigos. Sem uma 
identidade, sem bordas para definir seu eu, você simplesmente se 
dissolveria no vácuo... não é? 



A opinião pública é um valor absoluto para o homem e a 
mulher burguês porque eles sabem que estão vivendo numa 
multidão: uma multidão de animais assustados que vão atacar 
qualquer um que eles não reconheçam como membro do seu grupo. 
Eles tremem de medo quando ponderam sobre o que "os vizinhos" 
vão pensar do novo estilo de penteado do filho. Eles bolam maneiras 
de se sentir até mesmo mais normais do que seus amigos e 
parceiros no trabalho. Eles não ousam deixar de regar o jardim ou 
se vestir apropriadamente para as sextas-feiras no escritório. 
Qualquer coisa que os leve a sair da rotina é vista com muita 
suspeita. Amor e desejo são doenças, possivelmente fatais, como 
todas as outras paixões que podem levar à expulsão da multidão. 
Mantenha-os em quarentena em encontros secretos e namoros 
adolescentes, em boates e puteiros - pelo amor de Deus não 
contamine o resto de nós. Enlouqueça quando o "seu" time de 
futebol vencer, beba até esquecer de si mesmo no final de semana, 
alugue vídeo pornô se você precisar, mas não se atreva a cantar, 
correr ou fazer amor aqui fora. Em nenhuma circunstância admita 
sentir o que quer que seja que não pertença à sala dos funcionários 
ou ao jantar. Sob nenhuma condição admita querer qualquer coisa 
a mais ou diferente do que "todo mundo quer", o que quer que seja e 
quem quer que seja.

E é claro, seus filhos aprenderam isso também. Até mesmo 
depois da competição desumana do ensino médio, mesmo entre os 
mais rebeldes e radicais dos não-conformistas, as mesmas regras se 
aplicam: não confunda ninguém sobre qual é a sua posição. Não use 
os significantes errados ou siga os códigos errados. Não dance 

A Lei Marcial da Opinião Pública 

De onde veio a idéia de "Lei Moral"?



Deus está morto  e com ele, a Lei Moral.

O seu pai pula de 

um hobby para outro 
procurando em vão um modo 

gratificante de gastar o pouco 
tempo de lazer que ele tem? Sua 
mãe termina de redecorar a casa, 
indo de um cômodo a outro até 
que possa começar do início de 

novo? Você agoniza 
constantemente pensando no seu 

futuro como se tivesse um 
caminho pronto na sua frente   e o 

mundo acabaria se você saísse 
desse caminho? Se a resposta para 

essas perguntas é sim, parece que 

você está nas garras da burguesia, 

os últimos bárbaros da Terra. 

o decrépito charme da

BU
R
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Ou, a Tirania do Secador de Cabelos.

Adaptado de Homenagem à 
Catalunha, de George Orwell.



Durante as primeiras décadas 

do século XVII, a cidade portuária de 

Salè na costa do Marrocos tornou-se 

um paraíso de piratas de todo o mundo, 

eventualmente desenvolvendo-se em 

um livre estado proto-anarquista que 

atraía pobres e exilados europeus, que 

entre outros vinham em vagalhões para 

começar nova vida de pirataria 

predando os navios mercantes dos 

seus países de origem. Entre esses 

Renegados Europeus estava o 

Poderoso Capitão Belammy; sua área 

de caça era o Estreito de Gibraltar, 

local em que todos os navios 

mercantes legais mudavam o curso 

pela simples menção do seu nome, 

freqüentemente em vão. Um capitão 

capturado de um barco mercante foi 

posto em seu lugar com esse discurso 

de Bellamy depois de recusar um 

convite para que se juntasse aos 

piratas:

«Peço desculpas por eles não 

poderem deixar que tenhas a tua 
chalupa de novo, pois desprezo causar 
prejuízo a quem quer que seja, quando 
não é para minha vantagem; dane-se a 
chalupa, nós iremos afundá-la, e ela 
poderia ter sido por ti utilizada. Penso 
que és um cachorro presunçoso, da 
mesma espécie destes que se 
submetem a ser governados por leis 
que homens ricos têm criado para a 
própria segurança; porque 
covardemente, os cachorrinhos não têm 
coragem para defender o que estes 
homens conseguiram de forma 
desonesta; mas danem-se todos juntos: 
danem-se eles, por serem um punhado 
de patifes, e vocês que os servem, por 
serem um bando idiotas covardes. Eles 
desonram-nos, esses vermes, quando 
há apenas essa diferença, a verdade é 
que eles roubam os pobres acobertados 
pela lei, e nós pilhamos os ricos sob a 
proteção da nossa coragem. Não farias 
melhor tornando-se um de nós, mais do 
que rastejares em busca de emprego 
atrás desses vilões?»

Quando o capitão replicou que 

sua consciência não o deixaria quebrar 

as leis de Deus e do homem, o pirata 

Bellamy continuou:

«És um patife com consciência 
maldosa, já eu sou um príncipe livre, e 
tenho mais autoridade para fazer guerra 
em todo o mundo do que eles que 
possuem uma centena de veleiros no 
mar e uma armada de 100 mil homens 
para batalhas, isto é minha consciência 
quem me diz; mas não há argumentos 
com tais cachorrinhos chorões, que 
permitem que seus superiores lhes 
joguem ao mar com prazer.»

Os Reis Pobres do MarOs Reis Pobres do Mar



O problema real com a idéia de lei moral universal é que ela 
afirma a existência de alguma coisa que nós não temos como saber 
nada a respeito. Quem acredita em bem e mal quer que nós 
acreditemos que existem "verdades morais" - que existem coisas que 
são moralmente verdades nesse mundo, do mesmo modo que é 
verdade que o céu é azul. Eles clamam que é verdade nesse mundo 
que assassinato é moralmente errado assim como a água congela a 
zero grau. Mas nós podemos investigar a temperatura do 
congelamento da água: nós podemos mensurá-la e concordar juntos 
que chegamos a algum tipo de verdade "objetiva", de tal modo que 
isso é possível. Por outro lado, o que nós observamos se quisermos 
investigar se é verdade que assassinato é errado? Não há uma tábua 
de leis morais no cume da montanha para nós consultarmos, não há 
comandos escritos no céu acima de nós; tudo que temos para nos 
basear são nossos próprios instintos e as palavras de um bando de 
padres e outros auto-intitulados especialistas morais, sendo que 
muitos deles nem concordam entre si. Afinal, se eles não puderem 
oferecer nenhuma forte evidência desse mundo, porque deveríamos 
acreditar neles? E os nossos instintos, se nós sentimos que alguma 
coisa é certa ou errada, isso poderá torná-la certa ou errada para 
nós, mas isso não é uma prova de que ela é universalmente boa ou 
má. Então, a idéia de que há leis universais morais é mera 
superstição: é uma alegação de que existem coisas nesse mundo que 
nunca poderemos vivenciar ou estudar. E nào deveríamos perder 
nosso tempo criando suposições sobre coisas que nunca teremos 
como saber. 

Quando duas pessoas discordam fundamentalmente sobre o 
que é certo ou errado, não há modo de resolver o debate. Não há 
nada nesse mundo que se possa usar como referência para ver qual 
deles está correto - porque não há realmente leis morais universais, 
apenas avaliações pessoais. Então, a única questão importante é de 
onde vieram esses valores: você os criou por si próprio, de acordo 
com seus próprios desejos, ou você aceitou-os de outra pessoa ... uma 
pessoa que disfarçou suas opiniões como "verdades universais"? 

Você sempre suspeitou da idéia de verdades morais 
universais, não é mesmo? Esse mundo está cheio de grupos e 
indivíduos que querem convertê-lo às suas religiões, seus dogmas, 
suas agendas políticas, suas opiniões. É claro que eles vão dizer a 
você que esse conjunto de valores é verdadeiro para todo mundo, e é 

você- tem que se dar conta 
de que um dia você morrerá. 

até que você -saiba disso 
você não viverá por 

completo. 

somente depois de tudo 
perder que você é livre 

para tudo fazer. 



"Anarquismo" é a idéia revolucionária de que ninguém é mais qualificado do que você 

para decidir o que sua vida será.

- Significa tentar descobrir como trabalharmos juntos para suprir nossas necessidades

individuais, como trabalhar uns com os outros ao invés de "para" ou contra os outros. E

quando isto é impossível, significa preferir a luta à submissão e dominação.

- Significa não dar valor a nenhum sistema ou ideologia acima das pessoas que eles se

propõe a servir, não valorizar nada teórico mais do que coisas reais neste mundo.

Significa ser fiel a seres humanos reais (e animais, etc.), lutar por nós mesmos, não por

"responsabilidade", não por "causas" ou outros conceitos intangíveis.

- Significa, também, não forçar seus desejos em uma ordem hierárquica, mas aceitar e

abraçar todos eles, aceitando a si mesmo. Significa tentar não forçar a si mesmo a se

curvar a qualquer lei externa, não tentar restringir suas emoções ao previsível ou prático,

não colocar seus instintos e desejos em caixas: pois não há jaula grande o suficiente para

acomodar a alma humana em todos os seus vôos, suas alturas e profundidades.

- Significa se recusar a jogar a responsabilidade pela sua felicidade em outra pessoa, quer

sejam seus pais, amantes, empregadores, ou a própria sociedade. Significar aceitar todo

o peso da busca por significado e alegria na sua vida.

Pois o que mais deveríamos buscar se não felicidade? Se algo que 

possui significado e alegria para nós não é valioso, então o que é? Como 

podem abstrações como "responsabilidade", "ordem" ou "propriedade" 

serem mais importantes que as necessidades reais das pessoas que as 

inventaram? Devemos colocar os interesses de nossos empregadores, 

pais, o Estado, Deus, o capitalismo, leis morais, causas, movimentos, a 

"sociedade" acima de nos mesmos? Quem lhe ensinou isso mesmo? 

Não há código moral universal que deve ditar o 
comportamento humano. Não há coisas como bem e 

mal, não há modelos universais de certo e 
errado. Nossos valores e moral vêm de nós e 
pertencem a nós, quer gostemos ou não, então 
nós devemos proclamá-los orgulhosamente para 
nós mesmos, como nossas próprias criações ao 
invés de procurar alguma justificação externa 

para eles. 
Mas se não há bem e mal, se nada tem nenhum valor 
moral intrínseco, como vamos saber o que fazer?



mais veremos outra guerra mundial.
É claro que mesmo que se um mundo completamente livre de 

hierarquia for possível, não devemos nos iludir de que qualquer um 
de nós vai viver para vê-lo. Mas isso não deve nos preocupar: pois é 
tolice planejar sua vida para girar em torno de algo que você nunca 
será capaz de vivenciar. Ao invés disso, nós devemos reconhecer os 
padrões de submissão e dominação em nossas próprias vidas, e, na 
medida do possível, nos livrar deles. Devemos pôr o ideal anarquista 
- sem mestres, sem escravos - em prática no nosso dia-a-dia o
máximo que pudermos. Cada vez que nos lembrarmos de não aceitar
automaticamente a autoridade dos poderes que aí estão, cada vez
que um de nós consegue escapar do sistema de dominação por um
momento (seja por sair imune de fazer algo proibido por seu chefe ou
professor, se dirigir a alguém de uma camada social diferente como
um igual, etc.), é uma vitória para o indivíduo e um golpe contra a
hierarquia.

Você ainda acredita que uma sociedade livre de hierarquias é 
impossível? Existem muitos exemplos pela história da humanidade: 
os Basarwa do deserto de Kalahari ainda vivem sem autoridades, 
sem nunca tentar forçar ou comandar os outros a fazer coisas, mas 
trabalhando juntos e garantindo aos outros liberdade e autonomia. É 
claro, a sua sociedade está sendo destruída pela nossa, altamente 
destrutiva - mas isso não significa que uma sociedade igualitária que 
seja bem defendida e completamente hostil aos agrupamentos de 
poder exteriores. Em Cidades da Noite Escarlate, William Burroughs 
escreve sobre um forte de piratas anarquistas alguns séculos atrás 
que era exatamente isso.

Se você precisa de um exemplo mais próximo do seu dia-a-
dia, lembra-se da última vez que você se reuniu com seus amigos 
para relaxar numa sexta à noite. Uns trouxeram comida, uns 
trouxeram diversão, uns trouxeram outras coisas, mas ninguém 
manteve um registro de quem deve o que para quem. Você fizeram as 
coisas como um grupo e se divertiram; as coisas foram feitas, mas 
ninguém foi forçado a fazer nada e ninguém tomou a posição de 
mestre. Todos temos esses momentos de interação não-capitalista, 
não-coercitiva, não hierárquica em nossas vidas toda hora, e são 
nesses momentos em que mais apreciamos a companhia dos outros, 
quando temos o melhor de cada pessoa; mas de alguma forma não 
nos ocorre exigirmos que a nossa sociedade funcione desta forma, 
assim como nossas amizades e casos amorosos. É claro é um 
objetivo difícil pedirmos que seja assim - mas vamos ousar tentar 
alcançar os objetivos mais altos, não vamos nos acomodar com nada 
além do melhor em nossas vidas! 



Mas como podemos justificar nossa própria ética, se não 
podemos baseá-la em verdades morais universais?



Mas o que aconteceria se todo mundo decidisse que não 
há bem e mal? Não acabaríamos matando uns aos 
outros?

seria possível, então, que a ameaça implícita da polícia em cada 
esquina - da quase onipresença dos representantes uniformizados e 
impessoais do poder estatal - contribua para a tensão e violência mais 
do que para dissipá-la? Se isso parece improvável para você, e você é 
classe média e/ou branco, pergunte a um negro pobre ou um 
hispânico como a presença da polícia faz ele se sentir.

Quando as formas padrão de interação humana giram todas 
ao redor do poder hierárquico, quando as relações humanas tão 
freqüentemente se resumem em dar e receber ordens (no trabalho, na 
escola, na família, nas cortes judiciais), como podemos esperar uma 
sociedade sem violência? As pessoas estão acostumadas a usar força 
uns contra os outros no seu dia-a-dia, a força do poder autoritário. 
Talvez se fôssemos mais acostumadas a tratar uns aos outros como 
iguais, a criar relações baseadas em preocupação mútua pelas 
necessidades do outro, não veríamos tanta gente partir para a 
violência contra outros.

E o controle do governo? Sem ele, a sociedade se 
desintegraria, e nossas vidas junto?

Certamente, sem governo, as coisas seriam muito diferentes 
do que são agora - mas isso é necessariamente ruim? A nossa 
sociedade moderna realmente é o melhor dos mundos possíveis? Vale 
a pena dar tantos controle sobre nossas vidas a mestres e 
governantes só por medo de tentar qualquer coisa diferente?

Além disso, não podemos alegar que precisamos de controle 
governamental para evitar derramamento de sangue em massa, 
porque são os próprios governos que causaram os maiores massacres 
de todos: em guerras, em holocaustos, no extermínio e escravidão 
centralizada de culturas e povos inteiros. Pode ser que quando os 
governos parem de existir muitas pessoas percam suas vidas na luta 
e no caos resultante. Mas essa luta é quase sempre entre outros 
grupos hierárquicos sedentos de poder, outros querendo ser 
governantes e mandantes. Se nós rejeitássemos totalmente a 
hierarquia e nos recusássemos a servir qualquer força além da nossa 

própria, não haveriam mais guerras ou 
holocaustos em grande escala. Essa seria 
uma responsabilidade que cada um de nós 
teria que aceitar igualmente, coletivamente 
recusar a reconhecer qualquer poder como 
válido, jurar aliança a nada além de nós 
mesmos e nossos companheiros seres 
humanos. Se todos fizermos isso, nunca 



Nós realmente precisamos de mestres para nos 
comandar e controlar?

No Ocidente, por milhões de anos, temos aceitado a idéia de 
um governo estatal central e hierárquico sob a teoria de que 
precisamos. Fomos ensinados que sem a polícia, nos mataríamos 
uns aos outros; que sem chefes, nenhum trabalho seria feito; que 
sem governos, a civilização em si mesma iria por água abaixo. Tudo 
isso é verdade?

Certamente, é verdade que hoje pouco trabalho é feito 
quando o patrão não está olhando, caos acontece imediatamente 
quando os governos caem, e a violência às vezes ocorre quando a 
polícia não está por perto. Mas essas são realmente indicações de 
que não há outro caminho nós possamos organizar a sociedade?

Será que não é possível que trabalhadores não consigam 
fazer nada a menos que eles estejam sobre observação apenas 
porque estão acostumados a não fazer nada sem serem cutucados  -
mais do que isso, porque eles se ressentem por serem 
inspecionados, instruídos, condescendentes a seus diretores, e não 
querem fazer nada para eles que não tenha que ser feito? Quem 
sabe eles teriam mais iniciativa se eles estivessem trabalhando 
juntos por um objetivo comum, ao invés de serem pagos para 
receber ordens, trabalhar para alcançar objetivos sobre os quais não 
têm direito de opinar e que não lhes interessam muito. Não 
queremos dizer que todos estão prontos ou aptos para fazerem tal 
coisa hoje; mas nossa preguiça é mais condicionada do que natural, 
e num ambiente diferente, nós saberíamos que as pessoas não 
precisam de chefes para que as coisas sejam feitas.

E sobre a polícia ser necessária para manter a paz: nós nem 
vamos discutir as formas nas quais o papel da "protetor da lei" traz 
à tona os aspectos mais brutais dos seres humanos, e como a 
brutalidade da polícia não exatamente contribui para a paz. E 
quanto aos efeitos em civis vivendo num estado de "proteção" 
policial? Quando a polícia não é mais uma direta manifestação dos 
desejos da comunidade que ela serve (e isso acontece com muita 
velocidade onde quer que a força policial esteja estabelecida: ela se 
torna um poder externo ao resto da sociedade, uma autoridade de 
fora) ela é uma força agindo coercitivamente sobre as pessoas na 
sociedade. Violência não se limita a um mal físico: qualquer 
relacionamento estabelecido pela força, como o entre policiais e 
civis, é um relacionamento violento. Quando você é atacado 
violentamente, você aprende a agir violentamente em resposta. Não 



&  Anarquia

como tal. Muitas pessoas, quando pensam sobre isso, querem ter o direito 

de viver suas próprias vidas, pensar e agir como eles acham conveniente. 

Muitas pessoas confiam mais nelas mesmas para concluir o que deveriam 

fazer mais do que confiam em qualquer autoridade para ditar isso a elas. 

Quase todo mundo se frustra quando se encontram pressionados por um 

poder sem rosto e impessoal.

Você não quer estar à mercê de governos, burocracias, polícia, ou 

outras forças, quer? Certamente você não vai deixar que eles ditem toda a 

sua vida. Você não faz o que você quer, o que você acredita, pelo menos 

quando você não vai ser pego e punido por isso? Em nossas vidas diárias, 

nós todos somos anarquistas. Todas as vezes que tomamos decisões por 

nós mesmos, todas as vezes que nós nos responsabilizamos por nossas 

próprias ações ao invés de nos curvarmos para algum poder maior, nós 

estamos colocando o anarquismo em prática.

Então se nós somos todos anarquistas por natureza, por que 

continuamos aceitando a dominação de outros, até mesmo criando forças 

que nos regulam? Você não preferiria descobrir como coexistir com seus 

semelhantes seres humanos chegando às conclusões diretamente entre 

vocês, em vez de depender de algum conjunto de regras? O sistema que 

eles aceitam é aquele ao qual você deve se submeter: se você quer sua 

liberdade, você não pode se dar o luxo de não se preocupar se aqueles à 

sua volta exigem controle das suas vidas ou não.



Hierarquia . . .

Pare de pensar no anarquismo como apenas mais outra "ordem 

mundial", apenas outro sistema social. Onde nós estamos, nesse mundo 

tão dominado e controlado, é impossível imaginar-se vivendo sem 

quaisquer autoridades, sem leis ou governos. Não é de se espantar que o 

anarquismo não seja geralmente levado à sério como um programa político 

ou social em larga escala: ninguém pode imaginar com o que ele se 

pareceria, muito menos como alcançá-lo - nem mesmo os próprios 

anarquistas.

Ao contrário, pense no anarquismo como uma orientação individual 

para você mesmo e outros, como um modo de ver a vida. Não é impossível 

imaginar. Concebido nesses termos, o que seria o anarquismo? Seria uma 

decisão de pensar por si mesmo ao invés de seguir cegamente. Seria uma 

rejeição da hierarquia, uma recusa a aceitar a "abençoada" autoridade de 

qualquer nação, lei ou outra força como sendo mais significante do que sua 

própria autoridade sobre você mesmo. Seria uma desconfiança instintiva 

daqueles que alegam ter algum tipo de ordem ou status sobre os outros à 

sua volta, e uma aversão a alegar ter tal status sobre outros. Mais que tudo, 

seria recusar-se a colocar a responsabilidade de si mesmo nas mãos de 

outros: seria a exigência de que cada um de nós não apenas seja livre para 

escolher seu próprio destino, mas realmente fazer isso.

De acordo com essa definição, há uma quantidade maior de 

anarquistas do que parece, embora muitos não se refiram a si mesmos 

SEM MESTRES.



se você gostou da escola, 

vai adorar trabalhar. 

infância a aceitar o poder de qualquer figura de autoridade, desde então 
não prestamos atenção se isso é do nosso interesse ou não. Nós 
aprendemos a instintivamente nos curvar ante alguém que se diz mais 
importante do que nós. É a hierarquia que faz a homofobia comum 
entre as pessoas pobres nos EUA - eles estão desesperados para 
sentirem-se mais valiosos, mais significantes do que alguém. É a 
hierarquia em funcionamento quando duzentos roqueiros punks vão 
para um clube de rock (sempre um erro, é claro!) para ver uma banda, e 
por alguma razão estúpida o dono do clube não deixa que eles se 
apresentem: há duzentas e seis pessoas no clube, duzentas e cinco 
querem que a banda toque, mas eles todos aceitam a decisão do dono só 
porque ele é mais velho e é proprietário do lugar (ou seja (sic) tem mais 
poder financeiro, e então mais poder legal). São os valores hierárquicos 
os responsáveis pelo racismo, classismo, sexismo, especismo e mil 
outros preconceitos que estão profundamente arraigados na nossa 
sociedade. É a hierarquia que faz as pessoas ricas mostrarem-se às 
pessoas pobres como se não fossem nem humanos, e vice-versa. Ela 
coloca empregador contra empregado, diretor contra trabalhador, 
professor contra estudante, fazendo pessoas lutarem umas contra as 
outras ao invés de trabalharem juntas em apoio mútuo; separados desta 
forma, eles não podem beneficiar-se das habilidades dos outros, de suas 
idéias e capacidades, mas têm que viver com inveja e medo dessas 
habilidades. É a hierarquia em funcionamento quando seu chefe insulta 
ou assedia você sexualmente e você não pode fazer nada sobre isso, 
assim como quando a polícia exerce o seu poder sobre você. Poder torna 
as pessoas cruéis e insensíveis, e submissão torna as pessoas covardes e 
estúpidas: e muitas pessoas num sistema hierárquico participam desses 
dois lados. Os valores hierárquicos são responsáveis pela destruição da 
nosso meio ambiente e pela exploração dos animais: chefiada pelo 
capitalismo ocidental, nossa espécie aspira controlar tudo em que 
possamos colocar nossas garras, a qualquer custo para nós mesmos e 
para outros. E são os valores hierárquicos que nos levam à guerra, 
lutando por poder sobre outros, inventando mais e mais armas 
poderosas até que finalmente o mundo todo estremeça no fio da 
aniquilação nuclear. 

Mas o que podemos fazer sobre hierarquia? Isso não é 
simplesmente como o mundo funciona? Ou há outros caminhos em que 
as pessoas poderiam interagir, outros valores com os quais viver? 


