
UNABOMBER 
 
Terrorista na dec. 80/90 nos E.U.A.  
Matou 3 pessoas e feriu 23. Em 1995 prometeu acabar com os atentados se os jornais 
publicassem o seu manifesto “ Sociedade Industrial e o seu futuro” acabava com os 
atentados. 
Diz ter tomado a atitude violenta de mandar bombas para matar, como um acto de 
legítima defesa. Pois o desconhecimento das massas do plano do sistema industrial 
para controlar as suas vidas, os métodos já conhecidos e outros testes desumanos em 
estudo para o futuro (Hoje). (a Champalimaud está no centro dessas empresas hoje). 

O conhecimento que demonstrava nos seus comunicados sobre os estudos, a 
descrição das consequências de tais testes nos indivíduos e os problemas que traria á 
sociedade e principalmente á liberdade individual para cada um decidir que caminho 
tomar na sua vida, a que ele chamava de “caminho para o poder”. Defendia que ao 
aceitarmos a revolução industrial, que se iniciara no seu tempo, estávamo-nos a 
condenar á escravidão, á dependência completa do sistema e principalmente a 
afastarmo-nos da natureza. 
Foi considerado eco-anarquista por defender a liberdade individual de cada indivíduo e 
lutar contra isso. Foi terrorista porque usou a violência contra interesses nacionais 
(segurança, economia e poder). (Para ti as F.P. 25 de Abril eram terroristas?). Foi 
também considerado um Neoludista. 
Mas o unabomber ficava satisfeito se a evolução industrial apenas parasse, pois 
defendia que se a evolução industrial parasse as massas adaptavam-se e começavam a 
acreditar que não precisam da sociedade industrial para viver, e rapidamente muitos 
se voltariam a viver em harmonia com a natureza e no tempo natural e rapidamente 
todos se aperceberiam que não estavam a percorrer o seu caminho de poder, mas sim 
a trabalhar para que outros não necessitem de o fazer, dando um poder sem bases, 
fraco e consequentemente violento.  
Devido á força que o sistema tinha sobre meios de controlo psicológico e biológico nas 
universidades nos militares e na política, o unabomber em defesa da sociedade natural 
assumiu uma luta armada contra o seu inimigo, a sociedade industrial. 
No seu manifesto apresenta pontos para discussão, verdades incontornáveis e 
soluções sociais, científica e espirituais. 
Defende que o ser humano como todos os outros seres vivos devem evoluir sim, mas 
segundo as regras naturais, e como dizia no manifesto o principal objectivo da raça 
humana é a sobrevivência, então para sobrevivermos temos de respeitar o planeta e 
uns aos outros, só de deve aceitar na sociedade acções que levem á auto-suficiência de 
cada indivíduo se estiver dentro das suas necessidades naturais.  
Era um grande adversário da bio-genética, inteligência artificial e da clonagem. 
Problemas que muitos de nós hoje lutamos para que se traga a lume a verdade porque 
no tempo dele ninguém o ouviu, e muitos pela simples razão que era um terrorista. 
Mas o unabomber não foi, não é? E não será o único a sentir a necessidade de 
defender a sociedade da indústria tecnológica. De enfrentar a globalização comercial, 
de acabar com o sistema económico e militar de estado.  
Não é o único a defender uma contra-revolução com ideias e psicologias libertárias.  
Mas as suas bombas não deram resultado. E tu que tens para dar? 



Theodore Kaczynski 
(UNABOMBER?) 

 
Nascido em 1942 nos E.U.A, de descendência polaca, matemático e critico da 
sociedade tecnológica. Ted Nasceu em Chicago, e desde muito cedo mostrou-se 
extremamente inteligente. Enquanto frequentava o colégio Evergreen Park Central, 
em resultado de um teste de inteligência levado a cabo no quinto ano, onde mostrava 
um coeficiente intelectual de 167, foi-lhe permitido saltar para o sexto ano. Assinala 
assim o começo da falta de integração, devido a conviver entre mais velhos, sujeito a 
ofensas verbais, e violência física. 
 Recebeu uma graduação pela Universidade de Harvard, e um doutoramento (PhD) em 
matemáticas na Universidade de Michigan. Foi assistente de professor na universidade 
de Berkeley, com apenas 25 anos, demitindo-se dois anos mais tarde. Em 1971 mudou-
se para uma cabana sem luz ou água corrente em Montana, onde se dedicou a 
aprender técnicas de sobrevivência e a ser auto-suficiente.  
Desde pequeno o jovem Ted tinha medo de edifícios e de muita gente á sua volta, e 
era pouco interventivo com as outras crianças, a mãe chegou mesmo a pensar em 
introduzir num estudo sobre Autismo em meninos. 
Mas Ted dominou os estudos na perfeição, achava a matemática do 2 ano tão fácil 
que foi passado a uma classe mais avançada e acabou o seu bacharelato dois anos 
mais cedo, foi admitido na Universidade de Harvard em 1958 com a idade de 16 anos 
e onde se graduou em 1962. O mestrado e doutoramento forma feitos em Michigan, 
a sua tese intitulava-se “ Boundar Functions” (limites funcionais) e resolveu em 
menos de um ano um problema matemático que um dos seus professores não 
conseguiu. O professor Maxwell Reade disse “ È possível que só 10 ou 12 pessoas nos 
E.U.A entendessem ou apreciassem esse problema”. 
Ted deu aulas a não licenciados e ocupou cargo na National Science Foundation e 
publicou 6 artigos em relação á sua tese em revistas de matemática. Trabalhou na 
Universidade de Berkeley em 1967 mas despediu-se em 1969, com 26 anos. 
 Durante a estadia em Harvard, teve aulas com professor de lógica Willard Quine, 
sendo o primeiro aluno a ter uma nota final de 98,9%. Também participou em estudos 
de personalidade, financiados pela C.I.A e levados a cabo pelo Doutor Henry Murray. 
Nesses estudos, de nome, MK ULTRA era pedido aos participantes para discutirem 
psicologia, mas na verdade estavam a ser submetidos a uma prova de stress, que 
consistia num ataque prolongado e stressante por parte de um mandado anónimo 
dentro do grupo de discussão. Durante o teste os alunos chegavam a ser atados a 
cadeiras e conectados a eléctrodos que monitorizavam as suas respostas psicológicas, 
muitas vezes sob o efeito de L.S.D que estava em teste militar nessa altura. Era tudo 
gravado e mais tarde mostrado aos alunos o seu sentimento de ira impotente. Esses 
testes mudariam para sempre a personalidade de Ted, devido aos testes a que foi 
sujeito em relação ao controlo mental. 
 No verão de 1969 foi para casa dos seus pais em Illinoids, dois anos depois foi para 
cabana construída por ele em Montana, onde viveu isolado, tornando-se colector. 
   
  

 

 

 

 

 



 

FREEDOM CLUB 

Manifesto “A Sociedade Industrial e o seu Futuro” 

 “ Unabomber” (com erros/incompleto).  

1995 

O seu autor defende que as coisas evoluem, portanto muito do que nele defende pode estar errado ou 

incompleto e depende de quem o adaptar ao seu meio social 

 

 

 

INTRODUÇÂO 

 

1. A revolução industrial e as suas consequências têm sido um desastre para a raça humana. 

Aumentou grandemente a esperança de vida daqueles que vivem nos países ― desenvolvidos‖, 

mas destabilizou a sociedade, criou sensações de vazio, sujeitou o homem a indignidades e 

levou a propagação de doenças psicológicas. No terceiro mundo também se propaga o 

sofrimento físico, como se provoca danos gigantescos á natureza. A continuação do 

desenvolvimento tecnológico só irá piorar as coisas. È certo que aumentará as indignidades 

sobre o homem e o mundo natural, provavelmente levará a uma maior degradação social e 

mais problemas neurológicos, e poderá mesmo desenvolver-se mais sofrimento físico nos 

países ―desenvolvidos‖. 

 

 

2. O sistema tecnológico industrial pode sobreviver ou quebrar. Se sobreviver, poderá eventualmente 

alcançar um nível mais baixo de sofrimento psicológico e físico, mas só depois de passar por um doloroso e 

longo período de ajustamento, com o custo da redução constante de seres humanos e de outros organismos 

vivos para produzir maquinaria e meras peças para uma máquina social. 

Mais á frente, se o sistema sobreviver, as consequências serão inevitáveis: 

Não haverá maneira de reverter ou modificar o sistema ou mesmo prevenir que o sistema retire a autonomia 

e dignidade. 

 

3.Se o sistema desmoronar as consequências serão devastadoras. Mas quanto mais o sistema crescer maior 

será a queda. Por isso se for para acabar que acabe o mais cedo possível. 

 

4. Defendemos uma revolução contra o sistema industrial. Esta revolução pode ou não ser violenta: Pode 

acontecer de repente como pode ser um processo gradual que pode demorar décadas. É difícil de prever 

como vai ser. Mas sublinhamos de forma geral medidas que aqueles que são contra o sistema industrial 

devem seguir para se preparar para o caminho da revolução contra esta forma de sociedade. Não é para ser 

uma revolução política. A sua finalidade não é derrubar governos mas as bases do sistema técnico-industrial 

presente na nossa sociedade. 

 

 

5. Neste ponto prestamos atenção só sobre alguns desenvolvimentos negativos que cresceram, saindo do 

sistema técnico-industrial. Outros acontecimentos mencionamos superficialmente, outros ignoramos. Isto 

não quer dizer que consideramos estes acontecimentos menos importantes. Por razões práticas temos de 

manter a nossa atenção em áreas que recebam atenção pública insuficiente ou em assuntos que tenhamos 

algo de novo a acrescentar. Por exemplo, desde que existem movimentos de ambientalistas e activistas, 

temos nos debruçado pouco sobre a degradação ambiental e a destruição de espaços selvagens, mas temos 

de considerar este passo, um passo importante.  

 

 

A PSICOLOGIA DO ESQUERDISMO MODERNO 

 

O esquerdismo moderno ao qual o autor se refere é á esquerda americana nos anos 60/70 

 



6. Quase toda a gente concorda que vivemos numa sociedade perturbada. Uma das mais evidentes 

manifestações da loucura do mundo é o esquerdismo. Portanto uma discussão sobre a psicologia do 

esquerdismo pode servir de introdução á discussão sobre os problemas da sociedade moderna em geral. 

 

 

7. Mas o que é o esquerdismo? 

 Durante a primeira metade do séc. XX, o esquerdismo podia ser facilmente identificado com o socialismo. 

Hoje o movimento está fragmentado e não está claro quem pode ser identificado como esquerdista. Quando 

falamos em esquerdistas neste artigo temos na cabeça maioritariamente socialistas, colectivistas, estereótipo 

―politicamente correcto‖, activistas dos direitos dos homossexuais e incapacitados, activistas dos direitos dos 

animais e semelhantes. Mas nem toda a gente associada a algum destes movimentos é obrigatoriamente 

esquerdista. 

O que queremos trazer para uma discussão sobre esquerdismo não é tanto o movimento ou uma ideologia 

como um estereótipo, ou um conjunto de estereótipos. O que queremos dizer com esquerdismo ficará mais 

claro durante esta apresentação.  

 

 

 

8. Mesmo assim, a nossa concepção de esquerdismo ficará pouco clara para o que gostaríamos, mas ainda 

não há remédio para isso. Não dizemos ser os senhores de toda a verdade sobre a psicologia do esquerdismo. 

A nossa discussão é para ser aplicada unicamente no esquerdismo moderno. Deixamos a discussão para o 

séc. XIX e inicio do séc. XX. 

  

9. As duas tendências psicológicas que se representam no esquerdismo moderno chama-mos de ― sentimento 

de inferioridade‖ e ― socialização excessiva ‖. Sentimentos de inferioridade são característicos no 

esquerdismo moderno, enquanto a ― socialização excessiva‖ é característica somente de um certo grupo de 

esquerdistas modernos; Mas este segmento é altamente influente. 

 

 

SENTIMENTOS DE INFERIORIDADE 

 

10. Ao dizer-mos ― sentimentos de inferioridade‖ não estamos só a falar de sentimentos de inferioridade 

num sentido estrito mas num conjunto de teias interligadas: baixa auto-estima, sentimento de impotência, 

tendências depressivas, derrotismo, culpa. Argumentamos que os esquerdistas modernos tendem a ter, que 

são importantes no caminho do esquerdismo moderno 

 

11. Quando alguém interpreta quase tudo o que se lhe diz como sendo pejorativo concluímos que tem 

sentimentos de inferioridade ou baixa auto-estima. Esta tendência revela-se entre movimentos pequenos de 

defensores dos direitos das minorias pertencendo ou não a essas minorias cujos direitos defendem. São 

hipersensíveis a palavras usadas para descrever minorias. Os termos ―negro‖, ―oriental‖, ―aleijado‖ para 

descrever Africanos, asiáticos, deficientes, não tem nenhum sentido pejorativo. Estas conexões negativas 

foram fabricadas pelos próprios activistas. Alguns defensores dos direitos dos animais foram tão longe como 

rejeitar o termo ― ―animal de estimação‖ e insistem para que se mude para ― animais de companhia‖. 

Antropologistas de esquerda fazem grandes manobras para evitarem dizer alguma coisa sobre pessoas 

primitivas que possa levar a uma interpretação negativa. Querem substituir a palavra primitiva por  ―não 

letrado‖. Parecem quase paranóicos sobre tudo o que possa levar a pensar que eles tinham uma cultura 

inferior á nossa. (Não queremos dizer que as culturas primitivas são inferiores á nossa, estou a dar um 

exemplo da hipersensibilidade dos antropologistas esquerdistas).  

 

 

12. Aqueles mais sensíveis sobre a terminologia ― politicamente correcto‖ não são os negros do gueto, 

imigrantes asiáticos, mulheres abusadas ou deficientes, mas sim uma minoria de activistas, muitos dos quais 

nem pertencem a nenhum grupo ―oprimido‖, mas são sim elementos de uma parte ―privilegiada‖ da 

sociedade. O politicamente correcto está entre professores universitários, que tem rendimentos e profissões 

seguras com salários confortáveis, sendo a maioria heterossexual, branca de classe média. 



 

13. Muitos esquerdistas identificam-se intensamente com os problemas de grupos que tem a imagem de 

serem fracos (sexo feminino), derrotados (índios), reprimidos (homossexuais) ou com qualquer tipo de 

―fraqueza‖. Os próprios esquerdistas sentem eles próprios que esses grupos são inferiores. Nunca o 

admitirão de boa vontade, mas é precisamente porque eles vêem estes grupos como inferiores que eles o 

identificam com os seus problemas (Não estamos a dizer que os grupos referidos são fracos, estamos 

simplesmente a marcar um ponto sobre a psicologia de esquerda.) 

 

 

14. As femininistas estão desesperadas para provar que as mulheres são tão fortes e capazes como o homem. 

Claramente são sobressaltadas com o medo que a mulher não seja mesmo tão forte e capazes como o 

homem. 

 

 

15. Esquerdistas tendem a odiar tudo que tenha uma imagem de ser forte, bom e com sucesso. Odeiam a 

América, a civilização ocidental, odeiam machos brancos, odeiam racionalização. Dizem odiar a civilização 

ocidental porque é violenta, imperialista, sexista, etc. Mas foram estas mesmas faltas que apareceram em 

países socialistas ou em culturas primitivas, os esquerdistas encontram desculpas para elas, ou no melhor 

admite que existiram essas faltas. È claros que estas faltas não são o verdadeiro motivo pela qual detestam a 

América e a civilização ocidental. Odeiam porque eles são fortes e tem sucesso. 

 

 

 

16. Palavras como ―autoconfiança‖,‖iniciativa‖, ―empreendimento‖,‖optimismo‖, têm pouco papel no 

vocabulário dos liberais e esquerdistas. O esquerdismo é anti-individualismo e pro-colectivista. Querem que 

a sociedade resolva os problemas e tome conta deles. Não são do tipo de pessoa que tem dentro de si a 

confiança nas suas próprias possibilidades e conseguem satisfazer as suas próprias necessidades. O 

esquerdismo é antagonista de competição porque, bem no fundo, eles não se sentem vencedores. 

 

 

17. Formas de arte que apelem ao esquerdismo moderno intelectual tende a focar desespero, e derrota, ou se 

não mudam de tom de voz, atirando para fora controlo racional como se não houvesse esperança de 

conseguir algo com cálculos racionais e tudo o que fica é a sensação do momento. 

 

 

18. Os filósofos da esquerda moderna tendem a desvalorizar a razão, ciência, objectivos reais e a insistir que 

tudo é culturalmente relativo. È verdade que podem fazer perguntas sérias sobre as fundações do 

conhecimento cientifico e sobre o como, se no fim, o conceito de objectividade possa ser definido na 

realidade. Mas é obvio que os esquerdistas modernos não são simplesmente pessoas frias e lógicas 

analisando sistematicamente as fundações do conhecimento. Estão emocionalmente envolvidos no seu 

ataque á verdade e realidade. 

Atacam estes conceitos devido á sua própria necessidade psicológica. Os Esquerdistas odeiam ciência e 

racionalização porque aceitam certas verdades como verdadeiras (sucesso e superior) e outras como falsas 

(inferior e falhanço). Os muitos esquerdistas também rejeitam o conceito de doença mental e a utilidade de 

teste de Q.I. São antagonistas a explicações sobre comportamentos genéticos, ou proezas de habilidade ou de 

comportamento porque tende a fazer parecer que algumas pessoas pareçam superiores ou inferiores a outras. 

Os esquerdistas preferem dar á sociedade o crédito da culpa da habilidade individual ou falta dela. Por isso 

se uma pessoa é ―inferior‖ não é sua culpa, mas sim da sociedade, porque ele não foi propriamente ― 

acompanhado‖. 

 

 

19. Os esquerdistas não são tipicamente pessoas em que os sentimentos de inferioridade fazem dele egoísta, 

brigão, um auto-promotor, um competidor aguerrido. Não só perdem a fé em si. Como tem um défice no seu 

sentido de poder, mas consegue-se convencer que tem a capacidade de ser o mais forte, e esse esforço para 

ser o mais forte faz dele uma pessoa arrogante 



(1) Mas os esquerdistas estão tão longe. Os seus sentimentos de inferioridade estão tão impregnados, que 

não se conseguem ver como individualistas com força e agilidade suficiente para agirem por eles. Dai o 

colectivismo do esquerdismo. Só se sente forte enquanto membro de uma grande organização ou de um 

movimento de massas. 

 

20. Nota para a tendência masoquista das tácticas de esquerda. Os protestantes de esquerda, protestam 

impedindo a circulação de veículos ou pessoas, intencionalmente provocam a polícia ou fracções de 

extrema-direita para haver violência sobre eles próprios. Estas tácticas podem muitas vezes ser efectivas, 

mas muitos esquerdistas usam-nas não como um meio para atingir um fim, mas sim porque preferem o 

confronto ―sádico‖. 

 

21. Esquerdistas podem dizer que o seu activismo é motivado por compaixão ou por princípios morais e que 

o princípio moral tem um papel importante no esquerdista tipo sobre-socializados. Mas compaixão e 

princípios morais não podem ser os principais motivos para activismo de esquerda. Hostilidade está muito 

proeminente no comportamento esquerdista; por isso o esquerdismo é conduzido por poder. Muito 

comportamento de esquerda não é racionalmente calculado para estar fora de benefícios para as pessoas que 

dizem estar a tentar ajudar. 

 Por exemplo: se alguém acredita que acção afirmativa é boa para as pessoas de cor, faz mais sentido exigir 

uma acção afirmativa hostil ou em termos dogmáticos? Obviamente seria mais produtivo seguir o caminho 

da diplomacia ou uma aproximação conciliatória que leva-se pelo menos a concessões verbais e simbólicas 

com os brancos que achem que acção afirmativa pode ir de encontra a si. 

 

22.Se a nossa sociedade não tiver problemas, os esquerdistas hão-de inventar algum para poderem armar 

alarido ou fazerem de salvadores. 

 

 

23. Sublinhamos que estas descrições não pretendem corresponder a 100% de todas as pessoas que possam 

ser consideradas de esquerda. 

 

 “SOBRE-SOCIALIZADOS” 

 

24. Psicólogos usam o termo ―socialização‖ para designar o processo pelo qual cada criança é treinada para 

pensar e agir segundo as necessidades da sociedade. Diz-se que uma pessoa esta bem socializada se acreditar 

na própria sociedade e se obedecer ao código moral da sua sociedade e se encaixar na máquina da sociedade. 

Pode não fazer sentido dizer que muitos esquerdistas estão ―sobre-socializados‖, desde que seja visto como 

um rebelde. No entanto, essa posição pode ser defendida. Muitos esquerdistas não são assim tão rebeldes. 

 

 

25.O código moral da nossa sociedade é tão exigente que ninguém pode pensar, sentir e agir de maneira 

completamente moral. 

 Ex: Não é suposto odiarmos alguém, mas toda agente odeia alguém nem que seja por breves momentos, 

quer se reconheça ou não. Algumas pessoas estão tão super-socializadas que a tentativa para pensar, sentir e 

agir moralmente é um fardo difícil. Para evitar sentimentos de culpa, eles continuamente e tem de se enganar 

sobre os seus verdadeiros motivos e arranjar explicações morais para os sentimentos e acções que na 

realidade não tem origem moral. 

 Usamos o termo ― sobre socializadas‖ para descrever tais pessoas. (2) 

 

 

 

26.Sobre-socialização pode levar á baixa auto-estima, sensação de impotência, derrotismo, culpa, etc. Um 

dos mais importantes meios pelo qual a nossa sociedade socializa as crianças fazendo-os sentir 

envergonhados dos seus comportamentos ou da maneira como falam contra as expectativas da sociedade. Se 

isto for feito em excesso, ou a uma criança particularmente susceptível a tais sentimentos, acaba tendo 

vergonha dele próprio. A maioria das pessoas usa insignificantes pequenas mentiras, pequenos roubos, 

quebram regras de trânsito, desistem do emprego, odeiam alguém, dizem coisas desagradáveis ou usam 



truques de manga para estarem sempre á frente dos outros. A pessoa super-socializada não ―consegue‖ fazer 

estas coisas, se o fizer ficará com remorsos e vergonha. O super-socializado nem consegue pensar ou sentir 

sentimentos que vão de encontro á sua moralidade, não consegue ter pensamentos ―impuros‖. E a 

socialização não é só moralidade: Vivemos em sociedade para confirmar os comportamentos que não estão 

sobe a lei da moralidade. Sugerimos que a super-socialização é o comportamento mais cruel que a 

humanidade impinge em nós. 

 

 

27. Defendemos que um segmento importante e influente da esquerda moderna é a super-socialização e que 

essa super-socialização é de grande importância na esquerda moderna. Esquerdistas da sociedade super-

socializada tendem a ser intelectuais (3) da classe média alta e também da ala mais extremista. 

 

 

 

28. Os esquerdistas sobre-socializados tentam livra-se da sua coleira psicológica e impõe a sua autonomia 

revoltando-se. Mas normalmente não se revoltam contra os mais básicos valores da sociedade. 

Normalmente, os objectivos dos esquerdistas de hoje não está em conflito com a moralidade aceite. Pelo 

contrário, a esquerda ―reconhece‖ um princípio moral, adoptando-o como sendo seu, e depois acusa a 

sociedade maioritária de violar esse princípio. 

 EX: igualdade racial, igualdade dos sexos, ajudar os pobres, paz em vez de guerra, não – violência, 

liberdade de expressão e amor pelos animais. Mais fundamental, o dever do indivíduo de servir a sociedade 

e o dever da sociedade de tomar conta do indivíduo. Todo isto tem fortes raízes nos valores da nossa 

sociedade. Estes valores são explicitamente ou não, propostos a nós pela média e pelo sistema de educação. 

Os esquerdistas normalmente não se revoltam contra estes princípios, justificando a sua hostilidade contra a 

sociedade (com alguma verdade), afirmando que a sociedade não está a viver segundo estes princípios. 

 

 

 

 

29. Aqui vamos ilustrar o caminho pelo qual o esquerdista sobre-socializado mostra a sua real ligação às 

atitudes convencionais da nossa sociedade enquanto passam uma imagem de revolta contra a sociedade. 

Muitos esquerdistas puxam pela acção afirmativa, para levar os negros a lugares de trabalho de prestígio, 

melhorar a educação dos negros e mais dinheiro para tais escolas; eles vêem a vida da classe baixa negra 

como uma desgraça social. Querem integrar o homem negro no sistema, fazer dele um executivo, um 

advogado, um cientista tal e qual como um branco de classe média alta. Os esquerdistas irão proclamar que a 

última coisa que quer é fazer do homem negro um homem branco; mas sim dizem querer preservar a sua 

cultura negra. Mas como se preserva uma cultura? Muito dificilmente consiste em algo mais do que comer 

comida tradicional, ouvir música da sua cultura, vestir trajes ou frequentar uma igreja da sua ordem 

religiosa. Os esquerdistas querem educa-los, faze-los ter trabalhos de importância nacional ou mundial para 

provar que o negro pode ser tão bom como o branco se for ― ensinado‖. Querem fazer dos pais das novas 

gerações pessoas ―responsáveis‖, querem que os gangues se tornem ―não violentos‖. Mas estes são 

exactamente os valores que o sistema industrial pede também. O sistema pouco se importa qual a música 

que se houve, qual a religião, o que se veste, desde que estude, suba no ―status‖, seja um cidadão 

―responsável‖ e que seja não violento, etc. Por muito que neguem os esquerdistas super-socializados tem de 

admitir que querem que as minorias sigam o seu estilo de vida e os seus valores morais de esquerda. 

 

 

 

 

30. Certamente não reclamos que os esquerdistas, mesmos os super-socializados nunca se revoltam contra os 

valores fundamentais da nossa sociedade. Claramente de vez enquanto fazem algo. Alguns foram tão longe 

contra os princípios mais importantes desta sociedade, que usaram a violência física. Mas para eles a 

violência pode ser uma forma de ―libertação‖, por outras palavras, ao cometer actos violentos eles quebram 

os laços psicológicos que lhe foram impingidos. 



Porque estão sobre-socializados estes laços são mais intensos para eles que para o cidadão comum; dai a sua 

necessidade de se libertarem de si mesmos. Mas normalmente justificam a sua revolta como resposta aos 

valores da maioria. Se optarem pela violência dizem faze-lo em nome do anti-racismo, liberdade de 

expressão, direito de igualdade, etc. 

 

 

31. Concluímos que muitas objecções podem ser discutidas até ao infinito. A verdadeira situação é 

complexa, e algo parecido com uma descrição completa dava para vários volumes, e muitos dados não estão 

disponíveis para consulta. Apenas dize-mos ter indicado as duas mais importantes tendências do 

esquerdismo moderno. 

 

32. Os problemas dos esquerdistas são indicativos dos problemas da nossa sociedade como um todo. Baixa 

auto-estima, tendências depressivas e derrotismo não são restritas da esquerda, estão espalhados pela 

sociedade em geral. E a sociedade de hoje tenta socializar-nos mais do que qualquer outra antes. Hoje é nos 

dito por especialistas o que devemos comer, que exercícios devemos fazer, como fazer amor, como educar 

os filhos e por ai fora. 

 

Além de nos dizer, nos educar nas escolas e nos estabelecimentos de saúde erradamente como vivermos o 

sistema quer-nos obrigar a viver como ele requer. Portanto tanto a esquerda como a direita são totalitárias, 

não aceitam o individualismo e enfraquecem os valores familiares. 

 

O PROCESSO DO PODER 

 

33. Os seres humanos têm a necessidade (provavelmente biológica) por algo que chamamos de ― processo 

de poder‖. Isto está bastante relacionado com a necessidade de poder, mas não é bem a mesma coisa. O 

processo de poder tem 4 elementos. Analisando três encontramos, o objectivo, esforço e tentativa para o 

objectivo. O quarto elemento é mais difícil de definir e pode não ser necessário a todos. Chamamos-lhe 

autonomia, da qual falaremos mais á frente. 

 

34. Considerando o caso hipotético de um homem que possa ter algo só desejando-o. Tal homem tem poder, 

mas terá também sérios problemas psicológicos. No princípio será um mar de rosas, mas por ele e só por ele 

tonar-se-á chato e desmoralizante. Eventualmente podem ficar clinicamente deprimidos. A história mostra 

que aristocracias e elites tendem a cair em decadência. Isso não é verdade nas aristocracias que tem de lutar 

para manter o poder. Mas aristocracias seguras não tem a necessidade de se exercer, normalmente ficam 

aborrecidos, desmoralizados, mas mesmo assim tem poder. O que mostra que só poder não é suficiente. 

 

 

35. Todos nós temos objectivos: nem que seja conseguir a necessidade física mínima para sobreviver: 

comida, água, agasalho e um abrigo segundo as necessidades do local. Mas as elites obtêm estas coisas sem 

esforço. Daí a sua desmoralização e despreocupação. 

 

 

36. De objectivos importantes de difícil obtenção resulta em morte se os objectivos são de necessidade 

física, e na frustração se a obtenção dos objectivos é difícil, é compatível com a sobrevivência. Falhanço 

constante na obtenção de objectivos através da vida resulta em derrotismo, baixa auto-estima ou depressão. 

. 

 

37. Para se evitar sérios problemas psicológicos, o ser humano necessita de objectivos que necessitem de 

esforço, e tem de ter um sucesso razoável em obter esses objectivos 

 

ACTIVIDADES SUBSTITUTAS  

 

38. Mas nem toda a elite se torna aborrecida e desmoralizadora. 

 Ex: o imperador Hirohito, em vez de se afundar num edoismo decadente, dedicou-se á biologia marítima; 

um campo onde foi distinguido. Quando as pessoas não têm de se exercer elas mesmo para satisfazer as suas 



necessidades físicas optam regularmente por arranjar objectivos artificiais para eles próprios. Em muitos 

casos perseguem estes objectivos com a energia e emoção que teriam de por na procura das necessidades 

físicas. Dai as elites do império romano terem as suas pretensões; muita elite europeia investiu imensamente, 

de há uns séculos para cá na caça, não precisando da carne. 

 

 

 

 

39. Usamos o tremo actividade substituta para designar uma actividade que está directamente dirigida para 

um objectivo artificial que as pessoas escolhem para si simplesmente para terem um objectivo que tenham 

de trabalhar, meramente para o ―preenchimento‖ que obtêm ao seguir esse objectivo. Aqui está um exemplo 

de actividade substituta. Uma pessoa que dedique tanto tempo e energia na procura do objectivo X, 

pergunta-te: se ele tem de dedicar tanto tempo e energia para satisfazer a sua necessidade biológica, e se esse 

esforço requer a ele que use toda as suas energias mentais e físicas de uma maneira variada e interessante, 

sente-se ele seriamente privado de bem-estar por não ter obtido o seu objectivo X? Se a resposta é não, então 

a pessoa atrás do objectivo X é uma actividade substituta.   

 

 

40. Na sociedade industrial moderna só é necessário um esforço mínimo para satisfazer uma necessidade 

física pessoal. É suficiente passar por um programa de treinamento para adquirir alguma técnica, depois vem 

o trabalho, e exerce esforços modestos para manter o trabalho. O único requerimento é ter alguma 

inteligência, e acima de tudo, sentido de obediência. Se o indivíduo tiver esses requerimentos a sociedade 

tomará conta dele da nascença á morte (Sim, existe uma sub- classe que não pode sentir necessidades físicas 

como garantidas, mas estamos a falar da sociedade de massa). Não é surpreendente que a sociedade moderna 

está cheia de actividades ―substitutas. Isto inclui trabalho científico, feitos atléticos, trabalho humanitário, 

criação artística e literária, subir de posto dentro da empresa até ao topo, aquisição de bens materiais e 

dinheiro muito acima daquilo necessário, que leva ao fim da satisfação adicional, e activismo social quando 

se fala de assuntos que não são importantes para a personalidade activista, como no caso de activistas 

brancos que trabalhe para os direitos de minorias não brancas. Nem sempre estas actividades são substitutos, 

porque para muitas pessoas a motivação vem de necessidades, e não por perseguirem um objectivam. 

Trabalho cientifico pode ser levado a cabo por prestígio, arte pode ser usada só para libertar sentimentos, 

militância social activista por hostilidade. Mas para grande parte das pessoas que as perseguem, são uma 

actividade substituta. Por exemplo a maioria dos cientistas dirão que o reconhecimento do seu trabalho é 

mais importante que o prestigio ou dinheiro que possam a ganhar com ele. 

 

41. Para quase toda a gente, actividades substitutas são menos satisfatórias que a perseguição de objectivos 

reais (isto é, objectivos que as pessoas queriam atingir mesmo que as suas necessidades pelo poder do 

processo já estiverem satisfeitas). Uma indicação deste facto, na maioria dos casos, são as pessoas que estão 

fortemente envolvidas em actividades substitutas  nunca estão satisfeitas, nunca descansa. O capitalista 

constantemente procura mais e mais riqueza. O cientista que não consiga resolver um problema, passa para 

outro. O atleta de maratona treina para ser sempre mais forte e mais rápido. Muitas das pessoas que 

procuram actividades substitutas dirão que tiram mais satisfação destas actividades do que do mundo 

mundano do negócio ou a satisfação das suas necessidades biológicas, mas isso acontece porque na 

sociedade de hoje o esforço necessário para satisfazer as nossas necessidades biológicas foi reduzida á 

trivialidade. Mais importante, na nossa sociedade as pessoas não satisfazem as suas necessidades biológicas 

AUTOMÁTICAMENTE, mas sim funcionando como parte de uma imensa máquina social. Em contraste, as 

pessoas geralmente tem grande liberdade para praticar as suas actividades substitutas 

 

 

AUTONOMIA 

 

42. Autonomia como parte do processo de poder pode não ser necessária para cada indivíduo. Mas a maioria 

das pessoas precisa de mais ou menos autonomia para trabalhar os seus objectivos. O seu esforço deve estar 

sobe a sua própria iniciativa e tem de estar sobre a sua direcção e controle. No entanto existem pessoas que 

não têm de ―exercer esta actividade, direcção e controle, como indivíduos isolados. È normal agir como 



membro de um pequeno grupo. Se meia dúzia de pessoas discute um objectivo entre eles e fazendo uma 

união bem sucedida para obter esse objectivo, a sua necessidade pelo processo de poder será servido. Mas se 

trabalharem sob ordens rígidas, vindas de ―cima‖ não lhes deixa espaço para decisões autónomas, e a sua 

necessidade de processo de poder não será satisfeita. O mesmo é verdade quando as decisões são feitas num 

colectivo se o grupo que faz a decisão é tão grande que o papel de cada indivíduo é insignificante. (5) 

 

 

 

 

43 È verdade que alguns indivíduos parecem ter pouca necessidade de autonomia. Ou a sua necessidade de 

poder é ―fraca‖ ou satisfazem-se identificando-se eles próprios com alguma organização poderosa a que 

pertençam.  

Depois há o impensável, tipos de animal que parecem ficar satisfeitos com um puro sentimento físico de 

poder (o bom soldado, que desenvolve o seu sentido de poder praticando técnicas de combate, que ele 

entrega para ser usado na sua cega obediência para com os seus superiores). 

 

 

44. Mas para grande parte das pessoas é através do processo de poder / ter um objectivo, fazer um esforço 

autónomo e atingir o objectivo, que a auto-estima, confiança e uma sensação de poder são adquiridos. 

Quando não se tem uma oportunidade adequada para passar o processo de poder as consequências são 

(dependendo do individuo, do caminho do processo de poder que é interrompido) chatas, desmoralizantes, 

baixa a auto estima, sentimentos de inferioridade, derrotismo, depressões, ansiedade, culpa, frustração, 

hostilidade, abusos sexuais, comportamentos sexuais não habituais, problemas em dormir e em comer, etc. 

(6) 

 

A FONTE DOS PROBLEMAS SOCIAIS 

 

45.Qualquer um dos sintomas precedentes podem ocorrer em qualquer sociedade, mas na sociedade 

industrial moderna estão presentes em larga escala. Não somos os primeiros a dizer que o mundo de hoje 

parece estar doido. 

Este tipo de pensamento não é normal nas sociedades humanas. Existem boas razões para acreditar que o 

homem primitivo sofreu de menos stress e frustração e estava mais satisfeito com o seu estilo de vida do que 

o homem de hoje. 

È verdade que nem tudo era um jardim de rosas na sociedade primitiva. Abusos são comuns entre alguns 

aborígenes Australianos, a transexualidade era comum entre tribos. Mas não parece falando 

abrangentemente o tipo de problemas que mencionamos no parágrafo anterior eram muito menos comuns 

entre os povos primitivos do que na sociedade moderna. 

 

 

46. Atribuímos os problemas sociais e psicológicos da sociedade moderna ao facto da sociedade requerer 

pessoas para viver abaixo das condições radicalmente diferentes daquelas sob qual o ser humano se 

desenvolveu e o comportamento que entra em conflito com os valores que a raça humana desenvolveu 

vivendo debaixo das condições primitivas. È claro que depois do que descrevemos consideramos a falta de 

oportunidade para uma própria experiencia do processo de poder como o ponto mais importante das 

condições anormais que a sociedade moderna sujeita as pessoas. Mas não é o único. Antes de lidar com o 

rompimento do processo de poder como uma fonte dos problemas sociais vamos discutir algumas das outras 

fontes. 

 

 

47.Dentro das condições anormais presentes na sociedade industrial moderna é a excessiva massa de pessoas 

concentradas, o isolamento do homem da natureza, a excessiva rapidez nas mudanças sociais e o fim de 

comunidades naturais, como famílias numerosas, pequenas aldeias ou tribos. 

 

 



48. È de conhecimento geral que o aumento da população humana aumenta o stress e a agressão. O grau de 

população que existe hoje e o isolamento do homem da natureza são consequências do progresso 

tecnológico. Todas as sociedades pré-industriais eram predominantemente rurais. A revolução industrial 

levou ao aumento das cidades e á proporção de habitantes que nelas vivem, e a tecnologia na agricultura 

moderna tornou possível que a terra suporte uma população tão densa como nunca. (Também, a tecnologia 

―aviva os efeitos da sobrepopulação porque aumentou os poderes na mão das pessoas. 

 Por exemplo, uma variedade de aparelhos de fazer ruídos: rádios, motas, etc. O uso destes aparelhos sem 

restrição leva a que as pessoas que querem paz e sossego fiquem frustradas com o barulho. Se o seu uso for 

limitado, as pessoas que os usam ficam frustradas com a limitação…Mas se estas maquinas nunca tivessem 

sido inventadas não haveriam conflitos e frustração gerada por eles. 

 

49. Para as sociedades primitivas o mundo natural (que muda normalmente devagar) tem tudo para se viver 

e portanto um sentido de segurança. No mundo moderno é a sociedade humana que domina a natureza, e a 

sociedade muda muito rápido acompanhando a mudança tecnológica. O que não é uma forma estável para se 

criar sustentabilidade. 

 

 

 

50. Os conservadores são idiotas: falam sobre a decadência dos valores tradicionais, no entanto suportam 

extasiadamente o progresso tecnológico e o crescimento económico. 

Aparentemente nunca lhes ocorreu que não se pode fazer mudanças rápidas e drásticas na tecnologia e na 

economia de uma sociedade sem causar rápidas mudanças em todos os outros aspectos da sociedade, e que 

essas mudanças quebram os valores tradicionais.  

  

51. A queda dos valores tradicionais até certo ponto, implica o fim dos laços que mantêm pequenos grupos 

sociais tradicionais. A desintegração desses pequenos grupos também é promovido pelo facto que as 

condições modernas muitas vezes requerem, ou tentam que os indivíduos se mudem para outros locais, 

separando-os da sua comunidade. Atrás disso, a sociedade tecnológica tem de enfraquecer os laços 

familiares e comunidades locais se elas estão a funcionar eficientemente. Na sociedade moderna a lealdade 

pessoal tem de ser primeiro para o sistema e só depois para família e pequenos grupos sociais, porque se a 

lealdade interna dentro dos pequenos grupos for mais forte que a lealdade ao sistema, tal comunidade irá 

procurar vantagem á custa do próprio sistema. 

 

52. Supõe que um oficial público ou uma corporação executiva escolhe um primo, um amigo para uma 

posição em vez de escolher uma pessoa qualificada para o trabalho. Ele permitiu que a lealdade pessoal 

ultrapassasse a lealdade ao sistema, isto é nepotismo ou descriminação, ambas grandes ―pecados‖ na 

sociedade moderna. Serão as sociedades industriais que farão um trabalho pobre de subordinação pessoal ou 

lealdades locais a lealdade ao sistema é usualmente ineficiente. (Olhar para a América Latina). Uma 

sociedade industrial avançada pode tolerar só pequenas comunidades que não tenham força social e que 

possam ser usadas como instrumento do sistema. (7) 

 

53. Excesso de População, mudanças radicais nas comunidades tem sido reconhecido como fontes de 

problemas sociais. Mas não acreditamos que sejam suficientes para a quantidade de problemas que vemos 

hoje. 

 

54. Poucas cidades pré-industriais foram muito grandes ou habitadas em excesso, no entanto os habitantes 

não parecem sofrer de problemas psicológicos com a mesma extensão do homem moderno. Ainda há 

pequenas zonas populacionais rurais, e encontramos os mesmos problemas das áreas urbanas, apenas os 

problemas tendem a ser pouco relevantes nas zonas rurais. População em excesso não parece ser o factor 

decisivo. 

 

55. No limite do crescimento da fronteira Americana durante o sec. XIX, a movimentação da população 

provavelmente quebrou a meio famílias e pequenos grupos sociais pelo menos até a mesma extensão como a 

quebra que existe hoje. De facto, muitas famílias viviam em isolamento por opção, não tendo vizinhos por 



milhas, não pertencendo a nenhuma comunidade, no entanto não parecem ter desenvolvido problemas 

derivado ao isolamento. 

  

56. A mudança nas fronteiras sociais Americanas foi muito rápida e profunda. Um homem podia nascer 

numa cabana de madeira fora do alcance da lei e da ordem e alimentar-se bem no meio selvagem; e quando 

chega-se a idoso podia estar a trabalhar num emprego regular e a viver numa comunidade ordeira com a 

força da lei efectiva. È uma grande mudança que ocorre tipicamente na vida de um indivíduo moderno, no 

entanto não parece ter levado a problemas psicológicos. No sec. XIX a sociedade Americana tinha 

optimismo e um discurso confiante, um pouco como hoje. (8) 

 

57. A diferença, defendemos nós, é que o homem moderno tem a sensação (justificada) que as mudanças são 

impostas, considerando que o homem na fronteira do sec. XIX tinha a sensação (largamente justificável) que 

ele próprio criou a mudança, á sua escolha. O pioneiro assentou num pedaço de terreno escolhido por ele e 

fez dele uma quinta com o seu próprio esforço. Nessa altura um estado inteiro podia ter meia dúzia de 

colonatos e era uma entidade muito mais autónoma e isolada que os estados modernos. 

O pioneiro fazendeiro participou como membro activo de um grupo relativamente pequeno na criação de 

uma nova sociedade ordenada. Podemos perguntar se a criação desta comunidade foi uma melhoria, seja 

como for satisfez as necessidades dos pioneiros pelo processo de poder. 

58. Será possível dar outros exemplos de sociedades onde houve mudanças rápidas e /ou falta de laços entre 

a comunidade sem o comportamento aberrante massivo que se vê na sociedade industrial de hoje. 

Defendemos que a causa principal para os problemas sociais e psicológicos está no facto de as pessoas terem 

poucas oportunidades de percorrer o caminho de processo de poder de maneira ―normal‖. Não queremos 

dizer que a sociedade moderna é a única onde o processo de poder foi interrompido. Provavelmente a 

maioria se não mesmo todas as sociedades interferiram menos ou mais no processo de poder individual. Mas 

na sociedade industrial moderna o problema tornou-se particularmente agudo. 

O esquerdismo, pelo menos esta forma mais recente (segunda metade do sec. XX), é em parte um sintoma 

de privação para com o respeito do processo de poder. 

 

INTERRONPER  DO  PROCESSO DE PODER NA SOCIEDADE MODERNA 

 

59. Dividimos os objectivos humanos em três grupos: 

1- Objectivos que podem ser alcançados com o mínimo de esforço. 

2- Objectivos que só podem ser satisfeitos á custa de muito esforço. 

3- Objectivos que não podem ser satisfeitos adequadamente, não interessa quanto tempo ou esforço se 

empregue. O processo de poder do 3º grupo é o processo para satisfazer os objectivos do segundo grupo. 

Quantos mais objectivos houver no terceiro ponto, mais frustração, ódio, eventualmente derrotismo, 

depressão, etc., haverá nos dois pontos. 

 

60. Na sociedade industrial moderna os objectivos naturais tendem a ser levados para o 1º e para o 3º grupo, 

e o 2º grupo tende a aumentar consistentemente a criação de objectivos artificiais.  

 

61. Nas sociedades primitivas, as necessidades físicas geralmente ficariam no grupo 2: podem ser 

conseguidas mas só com grande esforço. Mas a sociedade moderna tende a garantir as necessidades físicas 

de todos (9) em troca de um esforço mínimo, portanto as necessidades físicas são levadas para o grupo1. 

(pode haver discussão sobre se o esforço para manter um trabalho é ―mínima‖, mas normalmente, nos 

trabalhos mais ―baixos‖, o esforço que se pretende é obediência 

Ficas e fazes o que te mandam da maneira como te dizem para fazer.  

 

62. Necessidades sociais, como sexo, amor e estatuo, normalmente encaixam no grupo 2 na sociedade 

moderna, dependendo da situação do individuo. (10) Mas, exceptuando pessoas que tenham um forte 

objectivo ou status, o esforço requerido para preencher as necessidades sociais é insuficiente para satisfazer 

adequadamente a necessidade pelo processo de poder. 

 

63. Certas necessidades artificiais que têm sido criadas caem no grupo 2, portanto serve a necessidade do 

poder de processo. Publicidade e técnicas de marketing foram desenvolvidas para que as massas sentissem 



necessidade de algo que os seus avos nunca desejaram ou sonhavam ser possível. È necessário um sério 

esforço para ganhar dinheiro para satisfazer as necessidades artificiais, por isso pertencem ao grupo 2. 

(Ver parágrafos 80-82.) 

O homem moderno tem de satisfazer a sua necessidade do processo de poder muito através da perseguição 

de necessidades artificiais criadas pela publicidade e a indústria do marketing (11), e através de actividades 

substitutas. 

64. Parece que para muita gente, a grande maioria, estas formas artificiais do processo de poder é 

insuficiente. Um tema que aparece repetidamente nas criticas sociais da segunda metade do sec. XX é o 

sentido de propósito que aflige muita gente na sociedade moderna. (Este propósito é normalmente chamado 

por outros nomes como anômico ou vaicudade da classe média) Sugerimos que a chamada ―crise de 

identidade‖ é actualmente a procura por um sentido de propósito, muitas vezes compromete-se com uma 

actividade substituta sustentável. Pode ser que o existencialismo é em grande parte uma resposta ao 

propósito da vida moderna. (12) Muito espalhado na sociedade moderna é a procura de ―preenchimento‖. 

Mas nós pensamos que para a maioria das pessoas uma actividade em que o principal objectivo é preencher 

um vazio (que é uma, actividade substituta) não provoca um preenchimento total satisfatório. Por outras 

palavras, não satisfaz completamente a necessidade do processo de poder (ver paragrafo 41.) essa 

necessidade pode completamente satisfeita só através de actividades que tem um objectivo exterior, como 

uma necessidade física, sexo, vingança, amor, status,etc.  

 

65. Regularmente, há objectivos que são perseguidos a ganhar dinheiro, subir na carreira, ou fazer parte do 

sistema de uma outra maneira, muitas pessoas não está na posição de perseguir os seus objectivos 

automaticamente. Muitos trabalhadores são empregados de alguém, como apontamos no parágrafo (61), 

muitos passam os seus dias a fazer aquilo que alguém manda, da maneira como se manda. Mesmo muita 

gente que tem negócio próprio tem o seu automatismo limitado. È uma queixa crónica do pequeno comercio, 

comercio familiar e as empresas que estão de mãos atadas pelas regulações governamentais. Muitas destas 

regulações são necessárias, mas para a maioria as regulações governamentais são essenciais e inevitáveis. 

Uma grande parte do pequeno negócio de hoje negocia através de franchise. Foi reportado no Wall Street 

Journal á alguns anos que muitas das garantias das companhias de franchise requerem aos entrevistados para 

emprego na empresa que façam um teste de personalidade, teste esse que é desenhado para excluir todos que 

sejam criativos e com espírito de iniciativa, porque essas pessoas não são fáceis de ser levadas pelo sistema 

de franchise. Isto exclui todas as pessoas que necessitam de autonomia. 

 

66. As pessoas de hoje vivem mais pela força delas do que o sistema faz por eles ou a eles pela força daquilo 

que fazem por eles próprios. E o que fazem por si próprios é feito cada vez mais através dos canais 

desenhados pelo sistema. Oportunidades tendem a ser aquelas que o sistema apresenta, as oportunidades 

devem ser exploradas de acordo com as regras e regulação (13), e técnicas apresentadas por peritos devem 

ser seguidas se houver uma oportunidade para o sucesso. 

 

67. O processo de poder é interrompido na nossa sociedade através da deficiência de objectivos reais e uma 

deficiência de automatismo na perseguição de objectivos. Mas também é interrompida devido aos caminhos 

humanos que caem no grupo 3: o caminho que o próprio não é capaz de satisfazer seja qual o esforço ou o 

tempo necessário. Um destes caminhos é a necessidade de segurança. As nossas vidas dependem de decisões 

tomadas por outras pessoas; não temos controlo nessas decisões e muitas vezes nem sequer conhecemos as 

pessoas que as tomaram. (―Vivemos num mundo onde relativamente pouca gente -talvez 500 ou 1000- 

tomam as decisões importantes‖)- Philip B. heymann of Harvard law School) As nossas vidas dependem dos 

procedimentos de segurança de uma central nuclear sejam propriamente mantidos; ou em quanta quantidade 

de pesticidas é aceitável na nossa comida ou quanta poluição se pode libertar no ar, ou como os nossos 

médicos são cheios de dons (ou incompetentes), a decisão se ficamos com trabalho ou não depende da 

decisão de economistas governamentais ou corporações executivas, e por ai fora. Muitos indivíduos não 

estão em condições de enfrentar estas ameaças. Por isso muitos indivíduos que procuram segurança sentem-

se frustrados o que leva a uma sensação de impotência.  

Eu o homem 

68. Pode-se defender que, o homem primitivo era fisicamente menos seguro que o homem moderno, o que é 

mostrado pela sua esperança de vida curta; o homem moderno sofre de menos, não mais do que a quantidade 

de segurança normal de um ser humano. Mas segurança psicológica não corresponde assim tão próximo com 



a segurança física. O que nos faz sentir seguros não é tanto o objectivo de segurança como sensação de 

confiança nas nossas habilidades de tomar conta de nós próprios. O homem primitivo, quando ameaçado por 

um animal ameaçador ou pela fome, pode lutar em legítima defesa ou viajar na procura de alimentos. Não 

tem a certeza de sucesso nestes esforços, mas não está de maneira alguma, desamparado contra as coisas que 

o ameaçam. O indivíduo moderno por outro lado é ameaçado por múltiplas coisas sobre a qual está indefeso; 

acidentes nucleares, produtos cancerígenos na comida, poluição ambiental, guerra, impostos, invasão de 

privacidade por grandes organizações, condições na economia que podem alterar radicalmente a sua maneira 

de viver. 

 

69. É verdade que o homem primitivo estava desamparado contra algumas coisas que o ameaçavam; 

doenças por exemplo. Mas podemos aceitar o risco da doença estóica. Faz parte da natureza das coisas, não 

á culpa de ninguém, a menos que seja culpa de algum demónio impessoal imaginário. Mas as ameaças ao 

indivíduo moderno tendem a ser fabricadas pelo homem. Não são o resultado do acaso mas sim impostas 

nele por outras pessoas, decisões que ele, como individuo, está sem capacidade para influenciar. 

Consequentemente sente-se frustrado, humilhado e revoltado. 

 

70. O homem primitivo na maioria das vezes detinha a sua segurança nas suas próprias mãos (fosse como 

individuo ou como membro de um pequeno grupo) contrariamente a segurança do homem moderno está na 

mão de pessoas ou corporações que são tão remotas ou demasiado grandes para que ele tenha alguma 

influência neles. O homem moderno na procura de segurança tende a cair nos grupos 1 e 3; nalgumas áreas 

(comida, abrigo, etc.) a sua segurança é assegurada através de um esforço trivial, enquanto noutras áreas não 

consegue ter segurança. (O exposto simplifica a situação real, mas não indica de maneira geral de como as 

condições do homem moderno difere do homem primitivo.) 

 

71.As pessoas tem muitos caminhos transitórios ou impulsos que são frustrantes na vida moderna, caem no 

grupo 3. Um pode ficar zangado, mas a sociedade moderna não pode permitir lutas. Em muitas situações 

nem permite agressões verbais. Quando nos deslocamos para algum lado uns vão cheios de pressa, outros 

podem estar na disposição de ir devagar, mas geralmente não tem outra escolha do que andar ao ritmo do 

tráfego ou obedecer aos sinais de trânsito. Uma pessoa pode querer trabalhar com acha bem, mas 

normalmente só pode trabalhar dentro das ordens do patrão. E de muitas mais maneiras, o homem moderno 

é ―trabalhado‖ por uma rede de regras e regulação (implícitas ou não) que criam frustração em muitos dos 

seus impulsos que vão interferir com o processo de poder. Muitas destas regulações não podem ser evitadas, 

porque são necessárias á funcionalidade da sociedade industrial. 

 

72. A sociedade moderna é em certos aspectos bastante permissivos. Em matérias que são irrelevantes na 

funcionalidade do sistema podemos geralmente faze-mos o que queremos. Podemos acreditar na religião que 

quiser (desde que não incentive comportamentos perigosos para o sistema) pode ir para a cama com quem 

quisermos (desde que pratiquemos sexo seguro). Podemos fazer o que quisermos desde que não seja 

importante. Mas nos assuntos importantes o sistema tende a regular o nosso comportamento.  

 

73. O comportamento é regulado não só através de regras explícitas e não só por regras governamentais. O 

controlo é muitas vezes através de coação indirecta ou através de pressão psicológica ou manipulação, e por 

organizações privadas, ou pelo sistema como um todo. Muitas das grandes corporações usa alguma forma de 

propaganda (14) para manipular atitudes públicas ou de comportamento. A propaganda não está limitada aos 

anúncios e publicidade, e algumas vezes nem é entendido conscientemente como propaganda pelas pessoas 

que o fizeram. 

Ex: A programação de entretenimento é uma forma poderosa de propaganda. Exemplo de coação indirecta: 

Não há lei que diga que somos obrigados a ir trabalhar todos os dias e seguir as ordens do patrão. 

Legalmente não há nada que impeça de ir-mos viver para os montes ou selva ou começarmos um negócio 

sozinhos. Mas na prática há pouco espaço selvagem e só lugar na economia para alguns pequenos negócios. 

Por isso muitos têm de ser empregados de alguém. 

 

74. Sugerimos que a obsessão com a longevidade, e com a manutenção do vigor físico e atracão sexual em 

idade avançada, é um sintoma de preenchimento resultante da privação para com o respeito do processo de 



poder. As crises de meia-idade também são um sintoma. Então é a falta de interesse em ter uma criança 

muito comum na sociedade moderna, mas quase nula na sociedade primitiva. 

 

75. Nas sociedades primitivas a vida é uma sucessão de etapas. Se as necessidades e propósitos numa etapa 

estão compridas, não há relutância em passar á próxima etapa. Um jovem passa pelo processo de poder ao 

tornar-se colector, caça não por desporto ou por satisfação mas sim para conseguir carne necessária á sua 

alimentação. (Nos jovens o processo é mais complexo, com grande ênfase no poder social, (não o vamos 

discutir aqui) Esta fase tendo sido passada com sucesso, o jovem não tem relutância sobre assentar e ganhar 

responsabilidade para criar uma família. (em contraste, algumas identidades modernas das pessoas não 

querem filhos porque estão muito ocupados a procurar alguma forma de se sentirem realizados. Sugerimos 

que a satisfação de que precisam é uma experiencia adequada de processo de poder—com objectivos reais 

em vez de objectivos artificiais ou actividades substituta). Mais uma vez, tendo criado a sua criança com 

sucesso, passar pelo processo de poder ao dar aos dois as necessidades físicas, o homem primitivo sente que 

o seu trabalho está feito e segue aceitando a velhice e a morte (se viver até lá). Pelo contrário muita gente do 

mundo moderno tem um medo terrível da morte, o que é mostrado com a energia despendida para manterem 

o físico, a aparência e saúde. Dizemos que isso deriva da falta de sentido de realização e da falta de uso da 

sua força física. Nunca passaram pelo processo de poder de fortalecer a sua condição física seriamente. Não 

é o homem primitivo que usando e desgastando diariamente o seu físico que se queixa da deterioração da 

idade, pelo contrário o homem moderno que raramente necessita de usar constantemente o seu físico tem 

medo da velhice . É o homem que caminhou o caminho do processo de poder, que está mais preparado para 

aceitar a morte. 

 

76. Em resposta aos argumentos desta secção alguém dirá, ― a sociedade tem de encontrar uma maneira de 

dar ás pessoas a oportunidade de passar pelo processo de poder‖. Para tais pessoas o valor de oportunidade é 

destruído pelo simples facto de que a sociedade lhes dá essa oportunidade. O que necessitam é de encontrar 

ou de fazer as suas próprias oportunidades. Desde que seja o sistema a dar as oportunidades tem o homem 

moderno pela trela. Para ganhar autonomia tem de se libertar da trela   

 

COMO SE AJUSTAM ALGUMAS PESSOAS 

 

77.Nem toda a gente na sociedade tecnológica industrial sofre de problemas psicológicos. Algumas pessoas 

até professores estão satisfeitos com sociedade como está. Discutimos agora algumas das razões porque as 

pessoas diferem tanto na resposta á sociedade moderna. 

 

78. Primeiro, há sem dúvida diferenças na força no cominho pelo processo de poder. Indivíduos com uma 

fraca pretensão por poder têm relativamente pouca necessidade de fazer o caminho de processo de poder, ou 

pelo menos relativamente pouca necessidade de autonomia. Estes são tipos ―dóceis‖ que seriam felizes 

como trabalhadores nas plantações do velho sul. (não queremos dizer para zombar dos negrinhos da 

plantação do velho sul. Para seu crédito, muitos dos escravos não estão contentes com a servidão. Nós 

zombamos com as pessoas que estão contentes em ser servis 

 

 

 

79. Algumas pessoas podem ter objectivos especiais, que com a sua perseguição satisfazem a sua 

necessidade de processo de poder. Por exemplo, aqueles que têm uma vontade muito forte por status social 

podem passar as suas vidas inteiras a subir no status sem ficarem aborrecidos com o jogo. 

 

80. As pessoas variam na sua susceptibilidade á publicidade e técnicas de  marketing. Algumas pessoas são 

tão susceptíveis que, mesmo que façam muito dinheiro, não conseguem satisfazer a constante necessidade de 

novos ―brinquedos‖ que a indústria de markting balança perante os seus olhos. Por isso sentem-se sempre 

pressionados financeiramente mesmos que os seus ganhos sejam enormes, e os seus cravings estão 

frustrados. 

 



81. Algumas pessoas têm uma baixa susceptibilidade á publicidade e técnicas de markting. Estas são as 

pessoas que não se interessam por dinheiro. Aquisições materiais não servem a sua necessidade de processo 

de poder. 

 

82. Pessoas que tenham uma susceptibilidade media á publicidade e markting são capazes de ganhar algum 

dinheiro para satisfazer a sua necessidade de comida, roupa e serviços, mas só ao custo de muito esforço 

(andam sempre sem tempo, tem dois empregos, procuram promoções, etc.) Aquisições materiais servem a 

sua necessidade pelo processo de poder. Mas não quer necessariamente dizer que a sua necessidade está 

satisfeita. Podem ter autonomia insuficiente no processo de poder (o seu trabalho pode consistir em receber 

ordens) e alguns dos seus objectivos podem sair frustrados (segurança, agressão). (somos culpados de super-

simplificação nos parágrafos 80-82 porque assumimos que o desejo pela aquisição material é inteiramente 

uma criação do mercado e das empresas de markting e publicidade. Claro que não é tão simples. 

 

83Algumas pessoas satisfazem parcialmente a sua necessidade de poder identificando-se eles próprios com 

uma organização poderosa ou de movimentos de massa. Um indivíduo com falta de poder ou objectivos 

junta-se a um movimento ou a uma organização, adopta os seus objectivos, e trabalho-os como se fossem 

seus. Quando alguns desses objectivos são conseguidos, o indivíduo, mesmo através do seu esforço pessoal 

teve um papel insignificante na obtenção desses objectivos, sente (através da sua identificação com o grupo) 

como se ele tivesse passado pelo processo de poder. Este fenómeno foi explorado pelos fascistas, nazis e 

comunistas. 

A nossa sociedade também o usa, através de meios menos cruéis. Ex: Manuel Noriega irritava os E.U. 

(objectivo: castigar Noriega). Os E.U. invadem o Panamá (esforço) e castigam Noriega (objectivo 

conseguido). Os E.U. passou pelo processo de poder e muitos Americanos, devido ao seu patriotismo, sentiu 

o processo de poder vicariamente. Dai a aprovação publica da invasão do Panamá: deu às pessoas um 

sentido de poder. (15) Vemos o mesmo fenómeno nos militares, corporações, partidos políticos, instituições 

humanitárias, ou movimentos ideológicos ou religiosos. Em particular os movimentos de esquerda tendem a 

atrair pessoas que procuram o seu processo de poder. Mas para muita gente a união a uma grande 

organização ou a um movimento de massas não satisfaz a sua necessidade de poder. 

 

84. Outra maneira que as pessoas usam para satisfazer a sua necessidade pelo processo de poder é através de 

actividades substitutas. 

Como explicamos nos parágrafos 38-40, uma actividade substituta está directamente direccionada a um 

objectivo artificial que o indivíduo persegue pelo bem do ―preenchimento‖ que ele sente na perseguição do 

objectivo, não porque ele precise de conseguir o objectivo sozinho. Ex: não há motivo prático para trabalhar 

para se obter um corpo enormemente musculado, meter uma bola minúscula num buraco (golfe) ou adquirir 

uma colecção de selos. No entanto muitas pessoas da nossa sociedade dedicam-se com paixão á musculação, 

golfe ou colecção de selos. Algumas pessoas estão mais noutra direcção, por isso será mais fácil dar 

importância a uma actividade substituta simplesmente porque as pessoas á sua volta trata as actividades 

como importantes ou porque a sociedade lhe diz que é importante. È por isso que algumas pessoas ficam 

muito sérias em relação a actividades triviais como o desporto, etc. Outros que estão mais claros, vêem essas 

coisas como actividades substitutas, portanto não ligam tanta importância como elemento do seu processo de 

poder. 

Deixar um ponto importante que é que grande parte dos empregos é também uma actividade substitutas. 

Pode não ser puramente substitutas porque as pessoas o fazem para satisfazer as suas necessidades físicas e ( 

para algumas pessoas) o luxo que a publicidade os faz querer. 

Mas muita gente esforça-se de mais para conseguir esses objectivos seja dinheiro ou status, e isso é uma 

actividade substitutas. Este esforço acompanhado com o desgaste emocional, e uma das principais armas 

usadas pelo sistema pela sua continuação e aperfeiçoamento em deteriorando a liberdade individual das 

pessoas (131). Especialmente para cientistas e engenheiros o seu trabalho é maioritariamente actividades 

substitutas. Isto é tão importante que merece um ponto para discussão nos parágrafos (87-92) 

 

85. Nesta secção explicamos como muita gente na sociedade moderna satisfaz a sua necessidade de poder 

seja pouco ou muito. Mas pensamos que para a maioria a necessidade de processo de poder não está 

satisfeita. Em primeiro lugar, aqueles que tem uma insaciável sede por status, ou ficam firmemente 

―algemados‖ a uma actividade substitutas, ou se identificam-se fortemente com um movimento ou 



organização para satisfazer a sua necessidade de poder, tem personalidades excepcionais. Outros não estão 

completamente satisfeitos com as usa actividades ou com a identificação com uma organização (parágrafos 

41,64). 

Em segundo lugar, muito controle é imposto pelo sistema através de regulações ou de socializações, que 

resulte na deficiência de autonomia, e da frustração devido á impossibilidade de obter certos objectivos e a 

necessidade de restringir muitos impulsos 

 

86. Mas mesmo se a maioria das pessoas da sociedade tecno-industrial estivesse satisfeita, nós (FC) 

continuamos a opormos a esta forma de sociedade, porque (entre outras razões) consideramos que continua a 

exigir que as satisfações de cada um através de actividades substitutas ou através da identificação com uma 

nação, grupo, organizações, em vez de ser através de objectivos reais. 

 

OS MOTIVOS DOS CIENTISTAS 

 

87. Ciência e tecnologia dão-nos o mais importante exemplo de actividade substituta. Alguns cientistas 

dizem estar motivados pela ―curiosidade‖ uma noção simplesmente absurda. Muitos cientistas trabalham em 

problemas altamente especializados, não são problemas objecto de nenhuma curiosidade normal. Ex: um 

astrónomo, um matemático ou entomologista são curiosos sobre as propriedades do  

isopropyltrimethylmethane? Claro que não. Só um químico teria curiosidade sobre esse tema, e ele só está 

interessado nisso, porque a química é uma actividade substituta. Está o químico curioso sobre a classificação 

apropriada de uma nova espécie de escaravelhos? 

Não. Essa questão é do interesse unicamente do entomologista, e o seu interesse é um objectivo substituto. 

Se o químico e o entomologista tiverem de exercer seriamente para obterem as necessidades físicas, e se 

esse esforço exercitar as suas habilidades de uma maneira interessante mas sem objectivo cientifico. 

Supúnhamos que devido aos apoios pós graduação levou o químico a ser corretor da bolsa em vez de 

químico. Nesse caso ele viria a interessar-se por valores de bolsa, e queria lá saber de  

isopropyltrimethylmethane. 

Em todo o caso o tempo e energia que os cientistas empregam nos seus trabalhos seja por curiosidade ou 

satisfação pessoal não são normais. 

A explicação da ―curiosidade‖ não pega. 

 

88. A explicação que é para o ―benefício da humanidade‖ também não pega. Alguns trabalhos não têm 

relação concebível ao bem-estar da raça humana- muita da arqueologia ou linguística comparativa por 

exemplo. Outras áreas da ciência apresentam obviamente possibilidades perigosas. No entanto os cientistas 

dessas áreas estão tão entusiasmados com o seu trabalho quanto aqueles que desenvolvem vacinas ou 

estudam a poluição. 

Considerando o caso do Dr. Edward Teller, que tem um obvio envolvimento emocional em promover a 

energia nuclear. Este envolvimento desenvolvido de um desejo, vem de um real desejo de beneficiar a 

humanidade? Se sim, então porque o Dr. Teller não consegue a sua satisfação emocional com causas 

humanitárias? Se ele é uma pessoa tão humanitária porque desenvolveu a bomba de H-bomb? Como muitos 

outros objectivos científicos, pergunta-se se as centrais nucleares vão mesmo beneficiar a humanidade. Dr. 

teller viu só um lado da questão. Claramente o seu envolvimento emocional com a energia nuclear, veio não 

por um desejo de ajudar a humanidade mas sim da necessidade de um preenchimento pessoal ao ver o seu 

trabalho reconhecido ou posto em prática. 

 

89. O mesmo é verdade para os cientistas em geral. Com algumas possíveis excepções, o seu motivo não é 

nem curiosidade nem o desejo de beneficiar a humanidade mas sim a necessidade de passar pelo processo de 

poder: ter um objectivo (um problema cientifico para resolver), fazer um esforço (investigação) e obter um 

resultado (solução do problema). 

A ciência é uma actividade substituta porque os cientistas trabalham principalmente pelo preenchimento 

pessoal que retiram do seu trabalho. 

 

90. Claro que não é tão simples. Outros motivos existem para muitos cientistas. Dinheiro e status por 

exemplo. Alguns cientistas podem ser do tipo de pessoas insaciáveis por status (ver paragrafo 79) e isso 

pode muita da motivação para seu trabalho. 



Sem dúvida a maioria dos cientistas, como a maioria da população, são mais ou menos influenciáveis pela 

publicidade e técnicas de marketing e necessitam de dinheiro para satisfazer a sua vaidade por bens e 

serviços. Portanto a ciência não é puramente uma actividade substituta, mas muita é largamente uma 

actividade substituta. 

 

91. Também, ciência e tecnologia constituem um movimento de massa poderoso, e muitos cientistas 

gratificam a sua necessidade de poder identificando-se com esse poder (ver paragrafo 83). 

 

92. A ciência marcha cega, sem olhar para o verdadeiro bem estar da humanidade, obediente somente á 

necessidade psicológica dos cientistas ou dos oficiais do governo e corporações executivas que dão os 

fundos para a investigação. 

 

A NATUREZA DA LIBERDADE 

 

93. Vamos defender que a sociedade tecno-industrial não pode ser reformada sem impedir a redução 

progressiva da esfera da liberdade humana. Mas porque ―liberdade‖ é uma palavra que pode ser interpretada 

de muitas maneiras, devemos primeiro deixar claro com que tipos de liberdade estão preocupados.  

 

94. Liberdade é a oportunidade de passar pelo processo de poder, com objectivos reais, sem a interferência, 

manipulação ou supervisão por parte de alguém, especialmente de uma grande organização. Liberdade 

significa estar em controlo (seja como individuo ou num pequeno grupo) dos problemas do dia-a-dia, da 

morte e da existência; comida, roupa, abrigo, e defesa contra as ameaças existentes no seu meio. Liberdade 

significa ter poder; não o poder de controlar outras pessoas mas sim o poder de controlar as circunstâncias 

da vida pessoal. Não se tem poder se alguém (especialmente uma grande organização) tem poder sobre nós, 

não interessa quanto benevolente, tolerante ou permissivo esse poder pode ser. È importante não confundir 

liberdade com meras permissivas (ver paragrafo 72) 

 

95. Diz-se que vivemos numa sociedade livre porque temos direitos constitucionais garantidos. Mas isso não 

é tão importante como parece. O grau de liberdade pessoal que existe na sociedade é determinado mais pela 

economia e pela estrutura tecnológica da sociedade do que pelas suas leis ou formas de governo. (16) Muitas 

nações índias da Nova Inglaterra eram monarquias, e muitas das cidades da Itália renascentista eram 

controladas por ditadores. Mas ao ler-se sobre estas sociedades fica-se com a impressão que tinham mais 

liberdade pessoal que a sociedade de hoje. Em parte isso acontecia porque a falta de mecanismos para impor 

as regras: não havia forças policiais bem organizadas, comunicações de longa distancia, câmaras de 

vigilância, dossiers de informação sobre a vida dos cidadãos. O que facilitava a escapadela ao controle. 

 

96. Sobre os direitos constitucionais, considera por exemplo a liberdade da imprensa. Não podemos rir desse 

direito: è uma ferramenta importante para limitar a concentração de poder politico e para manter aqueles que 

tem poder politico em sentido ao expor publicamente qualquer comportamento errado da sua parte. Mas 

liberdade de imprensa tem pouco uso pelo cidadão normal como individuo. A grande massa das pessoas 

estão sobe o controlo de grandes organizações que estão integradas no sistema. Qualquer pessoa que tenha 

algum dinheiro pode imprimir algumas coisas, ou pode distribuir na internet ou de outra maneira, mas o que 

ele tem a dizer será varrido pelo vasto volume de material usado pela média, retirando-lhe qualquer efeito 

prático. Deixar uma impressão na sociedade com palavras é quase impossível para muitos indivíduos ou 

pequenos grupos. Veja o nosso exemplo (FC). Se nunca tivéssemos feito algo violento e apresentássemos os 

nossos escritos á imprensa, esses nunca seriam publicados. Se fossem aceites e publicados, certamente não 

teriam tido muita exposição, porque as pessoas preferem imagens, porque é mais divertido. Mas mesmo que 

tivesse um número grande de leitores, passado um pouco lhes ficaria na cabeça, com a quantidade de contra 

informação fabricada pelos média. Em ordem de conseguirmos ser ouvidos, tivemos de usar a acção directa 

violenta. 

 

97. Direitos constitucionais são úteis até certo ponto, mas não servem para garantir mais do que se pode 

chamar a concepção burguesa de liberdade. De acordo com a burguesia, um homem livre é essencialmente 

um elemento de uma máquina social e tem só certas liberdades descritas e delimitadas; liberdade designada 

a servir as necessidades da máquina social mais do que a liberdade pessoal. A ―liberdade‖ da burguesia é 



uma liberdade económica porque trás desenvolvimento e progresso; tem liberdade de imprensa porque o 

criticismo público limita os maus comportamentos dos líderes políticos; tem direito a um julgamento justo 

porque prisão por capricho do poder é mau para o sistema. Esta foi claramente a atitude de Simon Bolivar. 

Para ele, as pessoas só merecem liberdade se a usarem para promover o progresso (progresso concebido pela 

burguesia). Outros pensadores burgueses optaram pela mesma visão de liberdade, uma liberdade como mero 

sentido de trabalhar para o objectivo de um colectivo. 

Que tipo de liberdade temos se só podemos usar a liberdade delimitada por alguém? 

 

98. Mais um ponto a ser explorado neste ponto: Não se deve assumir que uma pessoa tem liberdade 

suficiente só porque ele o diz ter. Liberdade é restrita em parte pelo controle psicológico do qual as pessoas 

não estão conscientes, e muitas vezes as ideias das pessoas do que constitui ser livre é governada mais pela 

sociedade do que por reais necessidades. 

 

 

ALGUNS PRENCIPIOS DA HISTÓRIA. 

 

99. Pensa na história como sendo a soma de dois componentes: um componente errático que consiste de 

eventos imprevistos que não seguem nenhum padrão regular, e um componente regular que consiste na 

tendência histórica a longo prazo. 

 

100. Primeiro principio. Se uma pequena mudança é feita que afecte o caminho da história por um longo 

período, então o efeito dessa mudança será transitório o caminho voltará á sua direcção anterior. Ex: Uma 

reforma criada para acabar com a corrupção na politica raramente passa de um curto período; mais tarde ou 

mais cedo os reformadores relaxam e a corrupção volta de novo. O nível da corrupção política numa 

sociedade tende a ser constante, ou muda muito lentamente com a evolução da sociedade. Normalmente, 

uma limpeza política só será permanente se for acompanhada pela sociedade em geral: uma pequena 

mudança não será o suficiente.  

 

101. O primeiro princípio é quase a tautologia. Se uma tendência não é estável com pequenas mudanças, irá 

divagar em vez de seguir uma direcção definida; em outras palavras não será uma tendência de longo prazo 

de todo. 

 

102. Segundo principio. Se uma mudança que é suficientemente grande que altere permanentemente, a 

tendência histórica a longo prazo, isso irá alterar a sociedade como um todo. Por outras palavras, uma 

sociedade num sistema no qual todas as partes estão interligadas, e tu podes mudar qualquer parte 

importante permanentemente sem mudar todas as outras partes. 

 

103. Terceiro princípio. Se uma mudança é feita larga o suficiente para mudar permanentemente a tendência 

a longo prazo, então as consequências para a sociedade como um todo não pode ser predita de avante. (A 

não ser que várias outras sociedades tenham passado pela mesma mudança, e todas passaram pelas mesmas 

experiencias e mesmas consequências, onde se pode prever que outra sociedade que passe pela mesma 

mudança irá experimentar consequências semelhantes.)   

 

104. Quarto princípio. Um novo tipo de sociedade não pode ser criado em papel. Isto é, não se pode planear 

uma nova forma de sociedade em papel, e depois criar as condições para que aconteça e espere que corra 

como planeado no papel. 

 

105. O terceiro e quarto princípio resultam da complexidade da sociedade humana. Uma mudança no 

comportamento humano irá afectar a economia de uma sociedade e o seu ambiente físico; a economia irá 

afectar o meio em volta e vice-versa, e as mudanças na economia e no meio em volta irá afectar o 

comportamento humano de maneira complexa e imprevisível. A rede de causas e efeitos são demais 

complexas para serem compreendidas. 

 

106.Quinto princípio. As pessoas não escolhem racionalmente e conscientemente a forma de sociedade em 

que vivem. 



As sociedades desenvolvem-se através de processos de evolução social que estão debaixo de controlo 

racional humano. 

 

107. O quinto princípio é uma consequência do quarto. 

 

108. Para descrever: Pelo primeiro principio, falando no geral é uma tentativa de reforma social em que os 

actos são na direcção na qual a sociedade se está a desenvolver (portanto está-se só a acelerar uma mudança 

que iria acontecer mais tarde na mesma) ou se não terá só um efeito transitório, para que a sociedade volte 

ao seu estado passado. Para fazer uma última mudança na direcção do desenvolvimento dum aspecto 

importante da sociedade, reformas são insuficientes uma revolução é necessária. (uma revolução não 

envolve necessariamente uma revolta armada para derrubar o governo.)  

Pelo segundo princípio, uma revolução nunca muda só um aspecto da sociedade; e pelo terceiro princípio as 

mudanças ocorrem sem serem esperadas ou desejadas pelos revolucionários. Pelo quarto princípio, quando 

revolucionários ou utópicos propõem um novo tipo de sociedade, nunca funciona como planeado. 

 

109. A revolução Americana não é um contra-exemplo. A ―revolução‖ americana não foi uma revolução no 

sentido da palavra, mas uma guerra pela independência seguida por uma profunda reforma política. Os pais 

fundadores não mudaram a direcção do desenvolvimento da sociedade americana, nem o aspiravam. Eles só 

libertaram a sociedade americana do desenvolvimento retardado das regras Britânicas. A reforma política 

não mudou nenhuma tendência básico, apenas puxaram a politica cultural americana para o caminho natural 

de desenvolvimento.  

A sociedade britânica, da qual a sociedade americana era uma imitação, à muito que se preparava para uma 

democracia representativa. 

E antes da guerra pela independência os americanos já estavam a praticar a um grau significativo a 

democracia representativa nas assembleias coloniais. O modelo político da constituição foi inspirado no 

sistema britânico e nas assembleias coloniais. Com alterações, para garantir que não havia duvidas que os 

pais fundadores deram um grande passo. Mas foi um passo que acompanhava o caminho da palavra 

britânica. A prova é que todos os países colonizados pelos britânicos acabaram com democracia 

representativa. 

Se os pais fundadores não tivessem assinado o tratado de independência o estilo de vida do americano não 

seria assim tão diferente. Talvez fossemos mais chegados aos valores culturais britânicos, e tivéssemos um 

parlamento e um primeiro-ministro em vez do congresso e de um presidente 

 

110. Temos de usar o senso comum ao aplicar estes princípios. Eles são expressados numa língua imprecisa 

que tem um leque abrangente de interpretações, e excepções a elas podem ser encontradas. Nós 

apresentamos estes princípios não como leis invioláveis mas sim como regras, ou linhas de pensamento, que 

possa dar um antídoto parcial para ideias ingénuas acerca do nosso futuro. Os princípios devem crescer 

dentro da consciência, e quando se encontra uma conclusão que entra em conflito deve-se revela 

cautelosamente e reter a conclusão se tiver boas razões para o fazer. 

 

A SOCIEDADE TECNO-INDUSTRIAL NÃO PODE SER REFORMADA 

 

111. Os princípios precedentes ajudam a mostrar como é difícil reformar o sistema industrial de uma 

maneira a prevenir a redução progressiva da esfera de liberdade humana. Tem havido uma tendência, para 

pelo menos voltar á revolução industrial pela tecnologia para reforçar o sistema a um alto custo para a 

liberdade pessoal e autonomia local. Qualquer mudança criada para proteger a liberdade da tecnologia será 

contrária a uma tendencia fundamental  no desenvolvimento da nossa sociedade. 

Consequentemente, uma mudança assim seria transitória—rapidamente esquecida pela história—ou, se 

grande o suficiente para ser permanente irá alterar a natureza da sociedade como um todo. Isto sobe o 

primeiro e segundo princípios. Desde que a sociedade seja mudada de uma maneira que não pode ser 

predicta (terceiro principio) correrá grande risco. Mudanças grandes o suficiente para durarem e fazerem 

bem pela liberdade, serão travadas porque cedo se verá que vão de encontro ás necessidades do sistema. 

Mudanças profundas permanentes em prol da liberdade só podem ser levadas por pessoas preparadas para 

imprevistos, mudanças radicais e alterações rápidas no sistema. Revolucionários, e não reformadores. 

  



112. Pessoas ansiosas para reaver a liberdade sem sacrificarem os supostos benefícios da tecnologia irão 

sugerir esquemas ingénuos para novas formas de sociedade que reconciliará liberdade e tecnologia. 

À parte do facto de que as pessoa que fazem essa sugestão raramente propõem nenhum meio prático pela 

qual a nova forma de sociedade pode ser organizada, vem do quarto princípio que mesmo que a nova forma 

de sociedade venha a ser estabelecida, ou cairá ou terá resultados muitos diferentes do que os esperados. 

 

113. Portanto mesmo em esquemas gerais é pouco provável que alguma maneira para mudar a sociedade 

pode ser encontrada, onde se reconcilie liberdade e tecnologia moderna. Nas próximas secções daremos 

razões mais específicas para se concluir que liberdade e progresso tecnológico são incompatíveis. 

 

RESTRIÇÃO Á LIBERDADE É INEVITAVEL NA SOCIEDADE INDUSTRIAL 

 

114.Como explicado nos parágrafos 65-67, 70-73, o homem moderno está preso a uma rede de regras e leis, 

e o seu destino depende de acções de pessoas muito longe dele por decisões que não pode influenciar. Isto 

não é acidental ou resultado da arrogância burocrática. È necessário e inevitável em qualquer sociedade 

avançada tecnologicamente. O sistema tem de regular o comportamento humano de perto para que funcione. 

No trabalho, as pessoas tem de fazer o que lhe dizem, ou a produção será um caos. Burocratas têm de ir de 

acordo com rígidas regras. Para permitirem qualquer discrição pessoal substancial para os burocratas mais 

baixos pudessem perturbar o sistema e depois acusam-nos de desleais. Devido á diferentes maneiras como 

burocratas individuais exercem o seu critério. È verdade que algumas restrições á nossa liberdade podem ser 

eliminadas, mas no geral a regulação por grandes organizações é necessária para o funcionamento da 

sociedade tecno-industrial. O resultado é uma sensação de impotência do cidadão comum. A regulação 

normal do comportamento do indivíduo por leis e regras tende a ser substituída por ferramentas psicológicas 

que nos fazem querer fazer o que o sistema necessita que nós façamos (Propaganda, técnicas de educação e 

programas de ―acção mental‖) 

 

115.O sistema tem de forçar as pessoas a comportarem-se de maneira cada vez mais distante do 

comportamento natural no comportamento humano. Ex: O sistema necessita de cientistas, matemáticos e 

engenheiros. Não pode funcionar sem eles. Por isso é exercida pressão sobre as crianças para se fixarem 

nesses campos. Não é natural para um adolescente humano passar a sua infância sentado numa secretaria 

absorvido nos estudos. Um adolescente normal quer passar o seu tempo em contacto activo com o mundo 

real. Entre os primitivos humanos as coisas que os adolescentes treinam é para ser usado em harmonia com 

o impulso natural humano. Entre os índios americanos, por exemplo, os adolescentes são treinados em 

actividades na rua, perseguições, reconhecimento de plantas, etc. Coisa de interesse para o adolescente. Mas 

na nossa sociedade as crianças são puxadas a estudar assuntos técnicos, que fazem contrariados. 

 

116. Devido á constante pressão que o sistema exerce para modificar os comportamentos humanos, á um 

aumento gradual de pessoas que não conseguem ou não querem ajustar-se aos requerimentos da sociedade: 

membros jovens de gangues, membros de cultos, rebeldes anti-governo, e sabotadores ambientais, 

desistentes e resistentes de todos os tipos. 

 

117. Em qualquer sociedade avançada tecnologicamente o destino do indivíduo tem de depender de decisões 

que pessoalmente não pode influenciar a fundo. Uma sociedade tecnológica não pode ser dividida em 

pequenas comunidades autónomas, porque a produção depende da cooperação das massas e máquinas. Tal 

sociedade tem de ser fortemente organizada e as decisões devem ser tomadas para atingir grande nr de 

pessoas. Quando uma decisão afecta digamos um milhão, então cada individuo afectado recebe, em média, 

simplesmente uma milésima parte na tomada de decisão. O que usualmente acontece na prática é que as 

decisões são tomadas por representantes públicos ou corporações executivas, ou por técnicos especializados, 

mas mesmo quando os votos públicos sobre uma decisão o nr de votos normalmente é tão grande que torna 

insignificante o voto de um individuo (17) Muitos indivíduos estão incapacitados de influenciar votações 

que lhe digam respeito. Não há maneira de dar volta a isto numa sociedade tecnologicamente avançada. O 

sistema resolve o problema usando propaganda que leva os pessoas a escolher as decisões que foram 

tomadas por eles, mesmo que a solução fizesse as pessoas sentirem-se bem, estava-mos a nos condenar. 

 



118. Os conservadores e outras facções defendem mais ―localidades autónomas‖. Comunidades locais já 

foram autónomas, mas essa autonomia tornou-se cada vez mais difícil com a ligação de dependência de 

sistemas de grande escala como utilidade pública, internet, auto-estradas, os meios de comunicação em 

massa, o sistema moderno de saúde. Também contra a autonomia está o facto de a tecnologia aplicada numa 

localidade normalmente tem consequências para outras pessoas em localidades longínquas. Pesticidas ou 

químicos usados perto de uma fonte pode contaminar a água de milhões de pessoas, e o efeito de estufa 

afecta o mundo todo. 

 

119. O sistema não satisfaz e nem pode satisfazer a necessidade humana. Em vez disso, é o comportamento 

humano que tem de ser modificado para encaixar nas necessidades do sistema. Isto não tem nada a ver com 

ideais políticos ou sociais que pretendem guiar o sistema tecnológico. È a falta de tecnologia, porque o 

sistema é guiado não por ideologia mas sim por necessidade tecnológica. (18) Claro que o sistema não 

satisfaz muitas necessidades humanas, mas geralmente falando faz só o necessário para manter a vantagem 

do sistema. São as necessidades do sistema que estão primeiro, não as necessidades do ser humano. Ex: o 

sistema dá comida porque não pode funcionar com as pessoas a passar fome; tem atenção ás necessidades 

psicológicas sempre que conveniente, porque não pode funcionar se muitas pessoas ficam revoltadas. Mas o 

sistema, por boas e sólidas razões, tem de exercer constante pressão nas pessoas para moldar o seu 

comportamento às necessidades do sistema. Muito lixo acumulado? O governo, os média, o sistema de 

ensino, inundam-nos com propaganda em massa sobre reciclagem. È necessários mais técnicos? Um coro de 

vozes pressiona as crianças a estudar ciência. Ninguém pára para perguntar sé é desumano exigir às crianças 

que estudem coisas que nem gostam. Enquanto trabalhadores com conhecimentos são substituídos por 

avanços tecnológicos, ninguém lhes pergunta se sentem humilhados por ser afastados desta maneira. Apenas 

é aceite que temos de nos curvar sob a necessidade tecnológica e por uma boa razão: Se a necessidade do 

indivíduo fosse posta á frente da tecnológica criaria problemas económicos, desemprego e guerras. O 

conceito de ―problemas psicológicos‖ na nossa sociedade é definido pela participação do individuo nas 

necessidades do  sistema sem mostrar sinais de stress. 

 

120. Esforços para arranjar espaço para um sentido de propósito ou autonomia dentro do sistema são uma 

piada de mau gosto. Ex: uma empresa, , instead of having each of its employees assemble only one section 

of a catalogue, had each assemble a whole catalogue, and this was supposed to give them a sense of purpose 

and achievement. Algumas empresas tentaram dar aos seus empregados mais autonomia no seu trabalho, 

mas por razões práticas normalmente só pode ser feito muito limitado, e em todo o caso nunca se dá 

autonomia aos empregados para atingir objectivos—o seu esforço autónomo nunca pode ser direccionado 

para objectivos que ele próprio escolheu, mas só no objectivo como empregado ao serviço da empresa, como 

o crescimento e facturação da empresa. As empresas rapidamente cairiam em declínio se pusesse os 

empregados á frente da empresa. Semelhantemente se uma empresa dentro do sistema socialista, os 

trabalhadores deve esforçar-se pelos objectivos da empresa, ou a empresa não servirá o seu propósito no 

sistema. Mais uma vez, por razões técnicas não é possível a um indivíduo ou pequenos grupos terem 

autonomia na sociedade industrial. Até o pequeno comerciante tem pouca autonomia. À parte da legislação 

gonavermental, está limitado pela necessidade de se manter no sistema económico e fica conformado. Ex: 

quando alguém desenvolve uma nova tecnologia, o pequeno comerciante tem de comercializar o produto 

quer goste ou não, para se manter competitivo. 

 

AS “MÁS” PARTES DA TECNOLOGIA NÃO PODEM SER SEPARADAS DAS PARTES “BOAS”. 

 

121.Uma razão para não ser possível reformar a indústria em favor da liberdade é que a tecnologia moderna 

é um sistema unificado em que cada parte depende da outra. Não é possível tirar o mal da tecnologia e 

manter as boas partes. Ter como exemplo a medicina moderna. O progresso na medicina depende do avanço 

da química, física, biologia, ciência computorizada e outros campos. Os tratamentos na medicina moderna 

requerem dispendiosos sistemas de alta tecnologia que só pode existir pelo progresso tecnológico e riqueza. 

Claramente não se pode ter progressos na medicina sem todo um sistema tecnológico e todas as suas 

consequências. 

 

122.Mesmo que o progresso da medicina pudesse ser mantido sem o resto do sistema tecnológico, traria 

alguns dissabores. Supõe por ex: que a cura para os diabetes é descoberta. Pessoas com tendência genética 



para diabetes poderiam sobreviver e reproduzir-se tão bem como qualquer pessoa. Selecção natural contra 

genes de diabetes parará e esses genes se espalharão pela população. ( Isto pode acontecer hoje até certo 

ponto, porque os diabetes, não tendo cura, podem ser controlados através da insulina) A única solução será 

algo parecido com o programa ― eugenia‖ ou extensa engenharia genética nos humanos, para que o homem 

no futuro não seja uma criação da natureza, do acaso ou de Deus, mas sim um produto. 

 

123. Se pensas que o governo interfere na tua vida demais hoje, espera até o governo regulamentar a 

constituição genética das crianças. Tal regulação será seguida inevitavelmente a engenharia genética de 

seres humanos (19) 

 

124. A resposta usual a estas preocupações é falar da ética médica. Mas um código de ética não protegerá a 

liberdade em nome do progresso da medicina; só vai piorar. Um códico de éticas aplicável á engenharia 

genética será um meio de regular a constituição dos seres humanos. Alguém decidirá que a aplicação da 

engenharia genética é ética e outros não, e tentarão impor a sua ideia nas populações. Mesmo que um codico 

de ética fosse escolhido, numa base democrática, a maioria estaria a impor os seus valores sobre qualquer 

minoria que tivesse opinião diferente. O único codico de ética que verdadeiramente protege a liberdade será 

a proibição de qualquer uso da engenharia genética. Nenhum codigo que reduza a engenharia genética a um 

pequeno papel durará muito tempo, porque a tentação presente no imenso poder da biotecnologia será 

irresistível, especialmente porque para a maioria das pessoas as aplicações da biotecnologia parecerão 

obviamente boas (eliminar doenças físicas e mentais, e dar as pessoas as habilidades necessárias para viver 

melhor e mais tempo. Inevitavelmente, a genética será usada intensamente, mas só consoante as 

necessidades do sistema tecno-industrial.(20). 

 

A TECNOLOGIA É UMA FORÇA SOCIAL MAIS PODEROSA QUE A ASPIRAÇÃO DE 

LIBERDADE 

 

125. Não é possível fazer um longo compromisso entre tecnologia e liberdade, porque a tecnologia é de 

longe a mais poderosa força social e atrofia a liberdade através de compromissos repetidos. Imagine o caso 

de dois vizinhos, cada um tem a mesma quantidade de terra, mas um deles é mais poderoso que o outro. O 

mais poderoso exige um bocado da terra do mais fraco. O mais fraco recusa. O mais poderoso diz, ―ok, 

vamos fazer um acordo. Dá-me metade daquilo que pedi‖. O mais fraco não tem outro remédio que aceitar. 

Mais tarde o poderoso exige mais um pedaço de terra, e faz-se um acordo e por ai fora. Ao forçar uma serie 

de compromissos ao mais fraco, o mais poderoso eventualmente ficará com toda a terra. E assim continuará 

o conflito entre tecnologia e liberdade. 

 

126.Vamos explicar porque a tecnologia é uma força social mais forte que a aspiração á liberdade. 

 

127. A tecnologia que aparentemente não é ameaça á liberdade, muitas vezes é usada para ameaçar a 

liberdade seriamente. Ex: os transportes motorizados. Um homem a andar pode ir onde quiser, ao seu passo 

sem regras de trânsito, e é independente dos sistemas de suporte tecnológicos. Quando se introduziu os 

veículos motores foi para aumentar a liberdade humana. Não tiraram a liberdade ao homem para andar, 

ninguém era obrigado a ter carro se não quisesse, e quem quisesse podia comprar o carro e andar mais 

rápido que o homem a pé. Mas a introdução do carro rapidamente mudou a sociedade de maneira que 

restringiu a liberdade do homem a pé. Quando os carros aumentaram de nr, foi necessário regular o seu uso. 

Num carro, nas localidades, não podemos ir por onde queremos e ao ritmo que queremos, todo o movimento 

é levado pela corrente do tráfico e pelos sinais. Está-se debaixo de varias obrigações: licenças, seguro, 

inspecção, manutenção, mensalidades. Em muitos casos o uso de transporte motor já não é possível. Desde a 

introdução dos veículos motores as nossas cidades são desenhadas de maneira que o nosso local de emprego, 

supermercados, diversões fica a km de distância, para que o uso de carro seja uma obrigação. Até a 

liberdade de um indivíduo a pé é prejudicada, pelo tráfico, e mesmo no campo, as estradas vieram retirar a 

paz e liberdade de movimentos. (o ponto importante que ilustramos com os veículos motorizados: quando 

um novo inten de tecnologia é apresentado um individuo tem opção de escolha. Mas na maioria dos casos a 

tecnologia tem um impacto tão forte na sociedade que obriga os indivíduos a usa-los) 

 



128.Enquanto o progresso tecnológico como um todo continuamente continua a interferir com a liberdade, 

cada novo avanço tecnológico é considerado por si próprio como desejado. Electricidade, canalização, 

comunicações rápidas de longa distância… como se pode argumentar contra estas coisas, ou de outra técnica 

tecnológica qualquer que fez a sociedade moderna? Teria sido absurdo resistir ao telefone, por exemplo. 

Oferecia só vantagens e não tinha desvantagens. Mas como explicamos no parágrafo 59-76, todas as 

invenções em conjunto criaram um mundo onde o destino do homem comum já não se encontra nas suas 

mãos, nas dos seus vizinhos e amigos, mas nas mãos de políticos, corporações executivas e remotos e 

distantes técnicos e burocratas anónimos que como indivíduos não tem poder de influencia (21) O mesmo 

processo é continuo. Por ex: a engenharia genética. Poucas pessoas resistirão á sua utilização, porque traz 

melhorias para o seu bem-estar, eliminando doenças hereditárias e não apresenta danos colaterais. Mas um 

largo nr de mudanças genéticas transformará o homem numa máquina genética, em vez de deixar o acaso 

criar. 

 

129- Outra razão porque a tecnologia é uma força social poderosa, é que dentro de um contexto duma certa 

sociedade, o progresso tecnológico marcha só numa direcção; nunca poderá ser revertido. Quando uma 

técnica inovadora é introduzida, a sociedade normalmente torna-se dependente dela, anão ser que seja 

substituída por outra inovação. Não só as pessoas ficam dependentes como indivíduos num inovo iten 

tecnológico, mas, cada vez mais, o sistema como um todo torna-se dependente da tecnologia. (imagine o que 

aconteceria se o sistema informático hoje fosse eliminado). O sistema tem de caminhar cada vez mais para 

mais tecnologia, e cada passo tecnológico é menos um passo na direcção da liberdade. 

 

130. Tecnologias avançam com grande rapidez e ameaça a liberdade em muitos aspectos ao mesmo tempo ( 

Excesso de população, regras e regulamentos, a crescente dependência do individuo de grandes 

organizações, propaganda e outras técnicas psicológicas, engenharia genética, invasão da privacidade 

através de vigilância por aparelhos e computadores, etc.) Para travar qualquer uma das ameaças á liberdade 

irá requerer várias lutas sociais diferentes. Aqueles que querem proteger a liberdade estão perplexos pelo nr 

de novos ataques e a rapidez com que se desenvolvem, o que os torna ―patéticos‖ e ineficientes na 

resistência. Lutar contra cada uma das ameaças separadamente será fútil. Só há esperança de sucesso lutando 

contra o sistema tecnológico em conjunto; mas isso será uma revolução e não uma reforma. 

 

131. Técnicos (usamos este termo neste assunto para descrever todos aqueles que trabalham uma técnica 

especial que requer treino) tendem a envolver-se tanto no trabalho (na sua actividade substituta) que quando 

um conflito aparece entre o seu trabalho técnico e a liberdade, quase sempre decidem a favor do seu trabalho 

técnico. Isto é obvio no caso dos cientistas, mas também acontece com: educadores, grupos humanitários, 

grupos de conservação, que não hesitam em usar a propaganda ou outras técnicas psicológicas para ajuda-los 

a atingir os seus louváveis fins. Corporações e agencias gonavermentais, quando acham útil, não hesitam em 

colher informação sobre indivíduos sem olhar á sua privacidade. Agências de segurança são frequentemente 

inconvenientes pelos direitos constitucionais dos suspeitos e muitas vezes sobre pessoas inocentes, e fazem 

todo o possível legalmente (ou ilegalmente) para restringir ou circundar a liberdade do individuo. Muitos 

destes educadores, oficiais do governo e forças de segurança acreditam na liberdade, privacidade e direitos 

constitucionais, mas quando entra em conflito com o seu trabalho, geralmente sentem que o seu trabalho é 

mais importante. 

 

132. È de conhecimento geral que as pessoas geralmente trabalham melhor e mais persistentemente quando 

perseguem uma recompensa do que quando evitam um castigo. Cientistas e outros técnicos são motivados 

principalmente pela recompensa que recebem através do seu trabalho. Mas aqueles que se opõem á invasão 

tecnológica da liberdade trabalham para evitar males vindos da tecnologia, logo há poucos que trabalham 

persistentemente e bem nestas tarefas. Se reformas forem conseguidas um sinal de vitória que parecia erguer 

uma barreira contras futuras erosões da liberdade através do progresso tecnológico, muitas irão relaxar e 

virar a sua atenção para objectivos mais agradáveis. Mas os cientistas continuarão ocupados nos seus 

laboratórios, e a tecnologia consoante vai avançando mais caminhos encontra, apesar das barreiras, para 

exercer mais e mais controle sobre os indivíduos e fazer deles seres cada vez mais dependentes do sistema. 

 

133. Nenhum arranjo social, seja qual a lei, instituição, costumes ou códigos genéticos, podem dar 

permanente protecção contra a tecnologia. A história mostra que todos os arranjos sócias são transitórios; 



todos eles mudam ou acabam eventualmente. Mas a tecnologia está sempre em progresso dentro do contexto 

de uma civilização de oferta. Ex: imagina que fosse possível chegar a um acordo social que prevenisse a 

engenharia genética de ser aplicada em seres humanos, ou ser aplicada de maneiras que ameaçasse a 

liberdade e a dignidade. Mesmo assim a tecnologia estará á espera. Mais tarde ou mais cedo o acordo social 

seria quebrado. Provavelmente cedo dado o caminho que a sociedade leva. Então a engenharia genética 

começará a invadir a nossa esfera de liberdade, e essa violação será irreversível. Qualquer ilusão sobre 

encontrar um acordo social permanente através de arranjos sociais deveria ser através do que está acontecer 

agora a nível ecológico e a sua legislação. À alguns anos atrás parecia haver barreiras legais para pelo menos 

travar algumas das piores formas de degradação ambiental. Uma mudança no mundo político, e essas 

barreiras começam a ceder.  

 

134. Por todas as razões atrás descritas, a tecnologia é uma força social mais forte que a aspiração de 

liberdade. Mas esta declaração requer uma importante qualificação. Parece que durante as próximas décadas 

o sistema industrial tecnológico passará por dificuldades devido ás crises económicas e problemas 

ambientais, e especialmente devido ao comportamento humano (Alienação, revolta, hostilidade, varias 

dificuldades psicológicas e sociais). Esperamos que o stress que o sistema passe o leve á queda, ou pelo 

menos o enfraqueça para que uma revolta aconteça e tenha sucesso, nesse momento particular de aspiração 

pela liberdade seja mais poderoso que a tecnologia. 

 

PROBLEMAS SOCIAIS SIMPLES ESTÃO INTERLIGADOS 

 

136. Se alguém ainda imagina ser possível reformar o sistema de maneira que proteja a liberdade da 

tecnologia, deixa-lo considerar quanto desmazelado e para maior parte da sociedade sem sucesso a maneira 

que nossa sociedade lidou com outros problemas sociais mais simples e com sustentabilidade. Entre outras 

coisas, o sistema falhou em para a degradação ambiental, corrupção politica, trafico de droga e violência 

domestica. 

 

137. Ex. os problemas ambientais. Aqui o conflito de valores é transparente: crescimento económico VS 

salvar os nossos recursos naturais para as gerações futuras (22) Mas neste ponto só atingimos a superfície e 

só recebemos um bocado das pessoas que tem o poder, Nada como uma clara e consistente linha de acção, e 

continuamos a puxar o tapete as gerações futuras. Tentativas para resolver o problema ambiental consistem 

em lutas e compromissos entre várias diferentes fracções, que se vão revezando no topo. A linha de luta 

muda com a corrente da opinião pública. Isto não é um processo racional, ou é um que pode levar a uma 

solução com sucesso temporal. 

Problemas sérios de maior dimensão, se forem ―resolvidos‖ de todo, são raramente ou nunca são resolvidos 

através de um plano racional e compreensivo. Só resolvem entre eles e através do processo no qual vários 

grupos competitivos perseguem o seu próprio objectivo de curta duração (23). Os princípios que 

desenvolvemos nos parágrafos 100-106 parecem ser mais duvidosos que racionais, longos planos de 

planeamento social nunca darão certo. 

 

138. È claro que a raça humana tem na melhor das hipóteses uma capacidade limitada de resolver problemas 

mesmo problemas fáceis da sociedade. Então como se vai resolver um problema bem mais complicado da 

reconciliação da liberdade com a tecnologia? A tecnologia apresenta materiais standart e qualidade com 

pouca variedade, enquanto a liberdade é uma abstracção que significa diferentes coisas para diferentes 

pessoas, e a sua perda é facilmente desacreditada por propaganda e promessas bonitas. 

 

139. E note esta importante diferença: é concebível que os nossos problemas ecológicos podem ser um dia 

resolvidos através de um plano compreensivo e racional, mas se isto acontecer será unicamente porque não é 

do interesse do sistema resolver estes problemas de longo interesse. 

Mas não é do interesse do sistema preservar a liberdade, de autonomia de pequenos grupos. Pelo contrário é 

do interesse do sistema manter o comportamento humano sobre controlo e sobre o maior número possível. 

Enquanto considerações práticas podem eventualmente forçar o sistema a ter uma preocupação prudente e 

racional sobre os problemas ambientais, considerações práticas forçarão o sistema a regular o 

comportamento humano cada vez mais (de preferência com meios indirectos que não parecerão ser contra a 



liberdade). Esta opinião não é só nossa. O cientista sociólogo James Q. Wilson por exemplo descreveu a 

importância de socializar as pessoas mais efectivamente. 

 

REVOLUÇÃO É MAIS FACIL QUE REFORMAR 

 

140. Esperamos ter convencido o leitor que o sistema não pode ser reformado de maneira que se reconcilie 

liberdade e tecnologia. A única saída é dispensar o sistema industrial tecnológico por completo. Isto implica 

uma revolução, não necessariamente armada, mas certamente tem de ser uma mudança radical e 

fundamental na natureza da sociedade. 

 

141.As pessoa tendem a assumir que uma revolução envolve uma maior mudança que uma reforma, que é 

mais difícil de fazer que uma reforma. Actualmente, sobre certas circunstâncias a revolução é mais fácil que 

uma reforma. A razão é que um movimento revolucionário pode inspirar uma entrega mais profunda que 

uma reforma não pode atingir. Um movimento reformador apenas oferece a resolução de um problema 

social particular. Um movimento revolucionário oferece a resolução de todos os problemas de uma vez e 

criar uma nova maneira de viver; dará um ideal do qual as pessoas correrão mais riscos e farão grandes 

sacrifícios. Por estas razões será mais fácil derrubar todo o sistema tecnológico do que por restrições 

permanentes e efectivas ao desenvolvimento ou aplicação de qualquer segmento da tecnologia, como a 

engenharia genética. Como vimos no parágrafo 132, os reformadores procuram limitar certos aspectos da 

tecnologia trabalharão para evitar um retorno negativo. Mas os revolucionários trabalham para ganhar uma 

poderosa recompensa—preencherem a sua visão revolucionária—trabalham mais e arriscam mais que os 

reformadores. 

 

142. As reformas são sempre restringidas pelo medo de consequências penosas se as mudanças forem longe 

de mais. Mas quando uma febre revolucionária toma conta de uma sociedade, as pessoas estão dispostas a 

tudo para o bem da sua revolução. Isto foi mostrado nas revoluções Russas e Francesas. Pode ser que nestes 

casos só uma minoria da população está realmente empenhada na revolução, mas esta minoria pode ser 

suficientemente grande e activa para ser dominante na sociedade. Falaremos mais sobre revolução nos 

parágrafos 180-205.  

 

CONTROLO DO COMPORTAMENTO HUMANO 

 

143. Desde o inicio da civilização, sociedades organizadas tiveram de pressionar o sere humano em nome da 

funcionalidade do organismo social. As várias pressões variam de sociedade para sociedade. Algumas das 

pressões são físicas (má nutrição, trabalho excessivo, poluição ambiental), algumas são psicológicas (sons, 

excesso populacional, comportamentos humanos forçados nos moldes que a sociedade exige). No passado, a 

natureza humana tem sido aproximadamente constante, ou em alguns momentos variou dentro de certos 

limites. Consequentemente, a sociedade tem conseguido levar as pessoas até certos limites. Quando o limite 

da resistência humana é ultrapassado as coisas começam a correr mal: revoltas, ou crime, ou corrupção, fuga 

do trabalho, ou depressão e outros problemas psicológicos, ou elevados número de mortos, ou um declínio 

de nascimentos ou outra coisa qualquer, até que a sociedade quebra, ou a sua funcionalidade começa a ser 

ineficiente e é (rapidamente ou gradualmente, através de conquistas, ou evolução) substituída por outra 

forma de sociedade. (25) 

 

144. A natureza humana como no passado põe certos limites ao desenvolvimento das sociedades. As pessoas 

podem ser levadas ao limite e não ultrapassa-lo. Mas hoje isto pode estar a mudar, porque a tecnologia 

moderna esta a desenvolver modos de modificar o ser humano. 

 

145. Imagine uma sociedade onde força as pessoas a condições que remetem á infelicidade, mas dá-lhes 

drogas para essa infelicidade. Ficção científica? Já acontece. È bem conhecida a quantidade de depressões 

clínicas, e o seu aumento nas últimas décadas. Acreditamos que é devido á deturpação do processo de poder, 

como explicado nos parágrafos 56-76. Mas mesmo que estejamos errados, o aumento das depressões é 

certamente resultado de algumas condições que existem nas sociedades de hoje. Em vez de remover as 

condições que levam as pessoas á depressão, a sociedade moderna oferece anti-depressivos. Os anti-

depressivos servem para modificar o estado interno do indivíduo de maneira a que tolere as condições 



sociais que seriam intoleráveis sem eles. (sim, sabemos que a depressão é muitas vezes de origem genética. 

Estamos a referirmos aos casos onde o ambiente social tem papel predominante) 

 

146. Drogas que afectam a mente são só um exemplo dos métodos de controlo de comportamento humano 

que a sociedade moderna está a desenvolver. Vamos analisar alguns dos outros métodos. 

147. Para começar , existem as tecnicas de vigilancia. Cameras de vídeo escondidas são usadas em quase 

todas os edifícios; computadores são usados para colher e processar vasta informação sobre indivíduos. 

Informação obtida aumenta em muito a efectividade da coação física (ex: forças da lei). (26) Depois á os 

métodos de propaganda, para o qual os meio de comunicação de massas servem de veiculo. Técnicas 

eficientes tem sido desenvolvidas para ganhar eleições, vender produtos e influenciar a opinião pública. A 

indústria do entretenimento serve como uma importante ferramenta psicológica do sistema, possivelmente 

mesmo quando exibe grande quantidade de sexo e violência. 

Entretimento dá ao homem moderno um meio essencial de escape. Enquanto absorvidos pela televisão, 

jogos, etc. pode esquecer o stress, ansiedade, frustração, insatisfação. Muitas pessoas primitivas, quando não 

tinham trabalho, tinham todo o prazer em ficar o dia a descansar, porque estavam em paz com eles e o 

mundo. Mas muitas das pessoas modernas tem de estar constantemente ocupadas ou entretidas, se não ficam 

aborrecidas, fatigadas, irritadas. 

 

148. Outras técnicas são mais profundas. Educação não é mais educar os miúdos, e ralhar quando não 

aprendem. Educar tornou-se uma técnica científica para controlar o desenvolvimento das crianças. Técnicas 

―parenting‖ são ensinadas aos parentes para que as crianças aceitem valores fundamentais que o sistema 

acha desejáveis. Programas de saúde mental; técnicas de intervenção, psicoterapia e por ai fora são 

ostentosamente designados para beneficiar o indivíduo, mas na prática são usualmente métodos para induzir 

indivíduos a pensar e agir como o sistema requer. (Não há nenhuma contradição; um individuo no qual as 

atitudes e comportamento entram em conflito com o sistema está contra uma força muito poderosa para ele 

poder conquistar ou fugir, por isso sofrera-rá de stress, frustração e derrotismo. O seu caminho será muito 

mais fácil se ele pensar e agir como o sistema. Nesse sentido o sistema está agir em beneficio do individuo 

quando lhe faz uma lavagem cerebral para a conformidade. O abuso de crianças é horrível e obviamente 

desaprovado na maioria das culturas. Atormentar uma criança por uma razão trivial ou sem razão aparente é 

algo que mexe com quase toda a gente. Mas muitos psicólogos interpretam o conceito de abuso muito mais 

abrangentemente. O espancamento, quando usado como forma de um sistema racional e consistente de 

disciplina, é abuso? A questão será no fim decidida sobre se espancar tende a produzir comportamentos que 

fazem a pessoa encaixar bem no sistema existente na sociedade. Na pratica, a palavra abuso tende a ser 

interpretada para incluir qualquer método de educação que produza comportamentos inconvenientes para o 

sistema. Quando eles passam a prevenção do obvio, crueldade, programas para prevenir ― o abuso de 

crianças‖ estão directamente no caminho do controlo de comportamento humano. 

 

149. Investigadores continuarão a aumentar a efectividade das técnicas psicológicas de controlo de 

comportamento humano. Mas pensamos ser difícil que as técnicas psicológicas só por si sejam suficientes 

para ajustar o ser humano ao tipo de sociedade que a tecnologia está a criar. Métodos biológicos 

provavelmente serão usados. Já mencionamos o uso de drogas. Neurologia pode oferecer outras avenidas 

para modificar a mente humana. Engenharia genética de seres humanos já existe na forma de terapia de 

genes, e não existem razões para acreditar que este método não será usado para modificar os aspectos do 

corpo que afectam o funcionamento mental.  

 

150. Como mencionamos no parágrafo 134, a sociedade industrial parece estar a entrar num período de 

stress, devido em parte a problemas do comportamento humano e me parte devido a problemas económicos 

e ambientais. E uma considerável proporção dos problemas económicos e ambientais do sistema resulta da 

maneira como o ser humano se comporta 

Alienação, baixa auto estima, depressão, hostilidade, revolta, crianças que não querem estudar, gangues, uso 

ilegal de drogas, violação, abuso de menores, outros crimes, sexo inseguro, mães adolescentes, crescimento 

populacional, corrupção, racismo, conflitos ideológicos (pró escolha, pró vida, ect.), extremistas políticos, 

terrorismo, sabotagem, grupos anti-gonavermentais, grupos de ódio. Todas estas ameaças ameaçam a 

sobrevivência do sistema. O sistema será forçado a usar todos os meios para controlar o comportamento 

humano. 



 

151.A desorganização social que vemos hoje não é resultado de mera oportunidade. Só pode ser um 

resultado das condições de vida que o sistema impõe às pessoas. (Nós argumentamos que mais importante 

destas condições é a disruption do processo de poder) Se o sistema consegue em impor suficiente controlo 

sobre o comportamento humano para assegurar a sua sobrevivência, uma nova lavagem na história humana 

terá passado. Mesmo que formalmente os limites do homem tenham imposto limites ao desenvolvimento de 

sociedades, a sociedade tecno-industrial conseguirá passar esses limites ao modificar os seres humanos, seja 

por métodos psicológicos ou biológicos ou ambos. No futuro, o sistema não será ajustado às necessidades do 

homem mas o homem será ajustado às necessidades do sistema. (27) 

 

152. Falando geralmente, o controlo tecnológico sobre o comportamento humano não será introduzido com 

uma intenção totalitária ou mesmo através de um desejo consciente de restringir a liberdade humana. (28)  

Cada novo passo para a tomada de controlo sobre a mente humana será tomado como uma resposta racional 

a um problema enfrentado pela sociedade, como curar o alcoolismo, reduzir a taxa de crimes ou induzir os 

adolescentes a estudar ciência ou engenharia. Em muitos casos, haverá uma justificação humanitária. Por ex: 

quando um psiquiatra prescreve um anti-depressivo para um paciente depressivo, está claramente a fazer um 

favor pessoal ao indivíduo. Seria desumano retirar o medicamento a alguém que precise. Quando os pais 

mandam os seus filhos para um centro de aprendizagem para os manipular em se entusiasmarem com os 

estudos, fazem-no preocupados com o bem-estar dos filhos. Pode muito bem acontecer que algum destes 

pais deseja-se que não tivesse de ter treino especializado para ter um trabalho e que o seu filho não leva-se 

uma lavagem cerebral para ser um cromo dos computadores. Mas o que podem fazer? Não conseguem 

mudar a sociedade, e os seus filhos podem ser desempregados se não estiverem uma especialidade. Então 

mandam-nos para centros de aprendizagem.  

 

153. O controlo sobre o comportamento humano será introduzido não por uma decisão calculada das 

autoridades mas através de um processo de evolução social. A propaganda por exemplo é usada para muitos 

bons propósitos, como propaganda contra o abuso de crianças e o racismo. (14) A educação sexual é 

obviamente útil, mas o efeito da educação sexual é tirar a forma de atitude sexual às famílias e passa-la para 

as mãos do estado como representado pelo sistema público de ensino. 

 

154. Supõe que uma forma biológica é descoberta que aumenta a probalidade de uma criança crescer para 

ser um criminoso e supõe-se que algum tipo de terapia de genes pode mudar a probalidade. (29) Claro que a 

maioria dos pais que tivessem filhos nesta situação os levava á terapia. Seria desumano fazer o contrário, 

porque a criança teria uma vida miserável crescendo como criminosa. Mas muitas das sociedades primitivas 

tinham uma baixa taxa de crime em comparação com a taxa da nossa sociedade actual, e eles não tinham alta 

tecnologia de educação nem sistemas cruéis de punição. Como não há razão para supor que o homem 

moderno tem mais tendências predatórias que o homem primitivo, a alta taxa de crime na nossa sociedade 

deve ser devido á pressão que as condições modernas impõem às pessoas, á qual muitos não conseguem ou 

não querem se adaptar. Então um tratamento designado para remover uma potencial tendência para o crime 

é no mínimo uma maneira de rearranjar as pessoas para que elas cubram os requisitos do sistema.  

 

155. A nossa sociedade tende a olhar como uma ―doença‖ qualquer modo de pensamento ou comportamento 

que é inconveniente para o sistema, e isto é plausível porque quando um indivíduo não encaixa no sistema 

causa dor ao indivíduo e problemas ao sistema. Por isso a manipulação de um indivíduo para o ajustar ao 

sistema é visto como uma ―cura‖ é então é bom. 

 

156. No parágrafo 127 apontámos que se o uso de um novo item da tecnologia é inicialmente opcional, não 

se mantém necessariamente opcional, porque a nova tecnologia tende a mudar a sociedade de tal maneira 

que se torna quase impossível a um indivíduo funcionar sem usar essa tecnologia. Isto aplica-se também a 

tecnologia para comportamento humano. Num mundo onde a maioria das crianças é posta num programa 

para se entusiasmar com um estudo, um parente é forçado a por o seu miúdo num desses programas, porque 

se não o fizer, a criança crescerá para ser, falando comparavelmente, um ignorante então um desempregado. 

Ou supomos que um tratamento biológico é descoberto, que sem efeitos secundários, irá reduzir 

grandemente o stress psicológico que muita gente sofre na nossa sociedade. Muitos largos números de 

pessoas escolhem tratamentos, então o nível geral de stress na nossa sociedade seria reduzido, para que o 



sistema possa aumentar a pressão sobre a produção. De facto, algo como isto parece ter acontecido com uma 

das mais importantes ferramentas que inibe as pessoas reduzir (pelo menos temporariamente) o stress, 

nomeadamente, entretimento de massa (ver paragrafo 147). O nosso uso do entretimento de massas é 

opcional: nenhuma lei requer que se veja tv, oiça-se rádio ou se compre revistas. No entanto o entretimento 

de massas é um meio de escape e de redução de stress a que muitos ficam dependentes. Todos se queixam 

dos programas de tv, mas quase toda agente vê. Poucos deixaram o hábito de ver tv, mas é muito raro uma 

pessoa que não consegue passar sem um qualquer entretimento de massas.  Até muito recente na história 

humana muitas pessoas passavam bem com o entretimento que cada comunidade criava para si. Sem a 

indústria do entretenimento o sistema provavelmente não teria conseguido criar tanta pressão em nós como 

põe actualmente. 

 

157. Assumindo que a indústria sobrevive, é provável que a tecnologia eventualmente adquira algo parecido 

com o completo controlo do comportamento humano. Tem sido estabelecido sem sombra para dúvidas que o 

pensamento e o comportamento humano têm uma base biológica. As experiencias tem demonstrado, 

sentimentos como raiva, prazer, raiva e medo podem ser ligados por impulsos eléctricos em certas partes do 

cérebro. Memórias podem ser apagadas ao danificar partes do cérebro, ou podem ser trazidas ao cimo por 

estimulação eléctrica. Alucinações podem ser induzidas ou sentimentos mudados com medicamentos. Pode 

haver ou não haver uma alma inanimada humana, mas se existe é claramente mais fraca que os mecanismos 

biológicos do comportamento humano. Se não fosse este o caso, não seria tão fácil aos investigadores 

manipularem os mecanismos do comportamento humano com medicação ou impulsos eléctricos. 

 

158.Será presumivelmente impraticável para todas as pessoas terem eléctrodos inseridos na cabeça para que 

possam ser controlados pelas autoridades. Mas o facto que os sentimentos e pensamentos estão tão expostos 

á intervenção biológica mostra que o problema de controlo do comportamento humano é maioritariamente 

um problema técnico; um problema de neurónios, hormonas e moléculas complexas; o tipo de problemas 

que a ciência pode atacar.  

 

159. Irá a resistência pública prevenir a introdução de tecnologia para controlar o comportamento humano? 

Certamente aconteceria se a tentativa fosse introduzida de uma só vez. Mas como o controlo tecnológico 

será introduzido através de longas sequências de pequenos avanços, não haverá resistência pública, racional 

e efectiva. (ver paragrafo: 127,132,153.) 

 

 

160. Para aqueles que julgam que isto parece ficção científica, lembramos que ficção científica de ontem é a 

ciência de hoje. A revolução industrial alterou radicalmente o meio do homem e a sua maneira de viver, e é 

de esperar que a tecnologia seja aplicada cada vez mais na mente e corpo humano. 

 

RAÇA HUMANA NUMA ENCRUZILHADA 

 

161. Mas começamos á frente na nossa história. Uma coisa é desenvolver em laboratório uma serie de 

técnicas biológicas para manipular o comportamento humano e outra coisa é integrar essas técnicas num 

sistema social funcional. Por ex: enquanto as técnicas de psicologia educacional funciona muito bem em 

―escolas de estudo‖ onde são desenvolvidos, não é necessariamente fácil aplicada efectivamente através do 

nosso sistema educacional. Todos conhecemos as nossas escolas. Os professores passam demasiado tempo a 

tirar facas e pistolas aos miúdos para sujeita-los ás ultimas técnicas para os tornar cromos do computador. 

Apesar de todas as técnicas avançadas relativas ao comportamento humano o sistema até hoje não conseguiu 

controlar totalmente o ser humano. As pessoas que têm o comportamento controlado pelo sistema são 

aqueles a que se chamam burgueses.  

Mas está a crescer o número de pessoas que de uma maneira ou de outra se está a revoltar contra o sistema: 

grupos para o bem-estar; grupos de jovens ―gangues‖; satânicos; nazis; milícias; radicais libertários; etc. 

 

162. O sistema está hoje empenhado numa luta desesperada para ultrapassar certos problemas que ameaçam 

a sua sobrevivência, onde o problema do controlo humano é o mais importante. Se o sistema sucede em 

adquirir controlo suficiente sobre o comportamento humano rapidamente, provavelmente sobreviverá. De 

outra maneira cairá. Pensamos que o assunto será resolvido nas próximas décadas, 40 a 100 anos. 



 

163.Supõe que o sistema sobrevive á crise das próximas décadas. Por essa altura tem de ter resolvido, ou 

pelo menos sobre controlo, os principais problemas que o confrontam, em particular o da ―socialização‖ dos 

seres humanos; isto é, manter as pessoas suficientemente dóceis para que o seu comportamento não ameace 

o sistema. Tendo conseguido isso, não parece haver outro obstáculo para o desenvolvimento da tecnologia, e 

presumivelmente avançará para a sua conclusão lógica, que é o total controlo sobre tudo na terra, incluindo 

seres humanos e todos os outros organismos. O sistema pode-se tornar unitário, monolítico, ou pode ser 

mais ou menos fragmentados e consistir de um numero de organizações coexistentes numa relação que 

inclui cooperação e competição, como o governo de hoje , as corporações e grandes organizações ambas 

cooperam e competem umas com as outras. A liberdade humana desaparecerá, porque indivíduos e 

pequenos grupos serão impotentes perante grandes organizações armadas com super tecnologia e um arsenal 

de ferramentas biológicas e psicológicas avançadas para manipular seres humanos, mais os instrumentos de 

vigilância e coação física. Só um número pequeno de pessoas terá poder, e mesmo esses terão uma liberdade 

limitada, porque o seu comportamento será também regulado; como hoje os nossos políticos e corporações 

executivas podem manter a sua posição no poder enquanto o seu comportamento se mantenha dentro de 

certos limites. 

 

164. Não imagines que o sistema parará de desenvolver futuras técnicas de controlo humano e da natureza 

uma vez que a crise das próximas décadas acabará e o controlo já não é necessário para o sistema funcionar. 

Pelo contrário, uma vez que os tempos difíceis estejam para trás o sistema aumentará o controlo sobre as 

pessoas e a natureza mais rapidamente, porque já não estará a passar dificuldades. A sobrevivência não é  o 

principal motivo para expandir o controlo. Como explicamos no parágrafo 87-90, técnicos e cientistas fazem 

o seu trabalho maioritariamente como uma actividade substituta; isto é, satisfazem a sua necessidade de 

poder ao resolverem problemas técnicos. Eles continuarão a faze-lo com o maior entusiasmo, e sempre 

dentro dos mais interessantes e desafiadores problemas para eles será resolver problemas relacionados com 

entendimento do corpo e mente humana e intervir no seu desenvolvimento. Para o bem da humanidade 

claro. 

 

165. Mas supõe por outro lado que o stress das próximas décadas prova ser de mais para o sistema. Se o 

sistema quebra pode ser um momento de caos, um ―tempo de problemas‖ como muitos que a historia 

recorda: em varias épocas passadas. É possível prever o que surgirá de tais problemas; mas nunca a 

humanidade teve uma nova chance tão propícia. O maior perigo é que sociedade industrial pode recomeçar a 

construção por si em poucos anos do colapso. Certamente haverá muita gente (do tipo raiva de poder 

especialmente) que estarão ansiosos por voltar a por as suas fábricas a trabalhar. 

 

166. Logo duas tarefas confrontam aqueles que detestam a servidão á qual o sistema industrial reduz a raça 

humana.  

Primeiro, temos de trabalhar para dar luz ao stress social dentro do sistema para aumentar a probalidade de 

colapso ou fique fraco o suficiente para que a revolução seja possível. 

Segundo, é necessário desenvolver e distribuir uma ideologia que se oponha á tecnologia e á sociedade 

industrial onde o sistema esteja fragilizado. E tal ideologia irá ajudar assegurar, se o sistema ficar 

suficientemente enfraquecido, será destruído sem reestruturação possível. As fábricas têm de ser destruídas.  

  

SUFRIMENTO HUMANO 

 

167. O sistema industrial não acaba puramente como resultado de uma revolução. Não será vulnerável a 

ataques revolucionários a não ser que os seus próprios problemas internos de desenvolvimento enfrente 

serias dificuldades. Então se o sistema cair será espontâneo, ou através de um processo que por um lado será 

por si espontâneo mas terá uma ajuda de grupos revolucionários. Se o colapso for repentino, muitas pessoas 

morrerão, porque o mundo tem excesso de população que nunca poderá ser alimentado sem a tecnologia 

avançada. Mesmo que o colapso seja gradual para que a redução de população seja através de menos 

nascimentos do que através da mortalidade, o processo de desindustrialização provavelmente será caótica e 

envolverá muito sofrimento. È ingénuo pensar que a tecnologia pode ser ―doseada‖ de uma maneira ordeira, 

especialmente porque as tecnologias vão concorrer acerrimamente em todos os processos. Portanto será 

cruel criar situações para enfraquecer o sistema? Talvez sim, talvez não. Em primeiro lugar, os 



revolucionários não serão capazes de quebrar o sistema a não ser que ele esteja já de si em problemas para 

que exista uma boa chance de ele quebrar só por si de qualquer maneira. Quanto mais forte o sistema, mais 

catastróficas será as consequências da sua queda. Então serão os revolucionários que ao prever, ajudar e 

ensinar às pessoas formas de se preparar para o fim do sistema como o conhecemos, que ajudará a minorar a 

crueldade de tal acontecimento. 

 

168. Em Segundo lugar, temos de medir a luta e as mortes contra a perda de liberdade e dignidade. Para 

muitos de nós, liberdade e dignidade são mais importantes que uma vida longa ou evitar uma dor física. 

Alem disso, todos temos de morrer um dia, e talvez seja melhor morrer a lutar pela sobrevivência, ou por 

uma causa, do que viver longamente sem preenchimento pessoal, uma vida vazia.  

 

169. Em terceiro lugar, não é certo que a sobrevivência do sistema levará a menos sofrimento que a sua 

queda. O sistema já causou, e contínua, a causar imenso sofrimento em todo o mundo. Culturas ancestrais, 

que durante centenas de anos deram ás pessoas relações satisfatórias entre alas e o meio ambiente, foi 

despedaçado com o contacto com a sociedade tecnológica, e os resultados tem sido um catalogo de 

problemas económicos, sociais e psicológicos. Um dos efeitos da invasão da sociedade tecnologia foi que 

muitos dos controlos tradicionais na população foi desequilibrado. Porque a população aumentou, com tudo 

o que isso implica. Depois virá o sofrimento psicológico que se espalhará devido á suposta ―sorte‖ dos 

países ocidentais (ver parágrafos 44,45). Ninguém sabe como vai ser quando a camada de ozono de detiorar 

, o efeito de estufa e outros problemas ambientais que não se podem descrever.  E, com o crescimento da 

energia nuclear mostrou, a tecnologia não pode ser mantida fora das mãos de ditadores e outros 

irresponsáveis. Gostaria de especular o que fariam fundamentalistas/ditadores com a engenharia genética? 

 

 170. ―Oh‖ dizem os tecnodependentes, ― A ciência irá arranjar tudo! Ira acabar coma a fome, eliminar 

sofrimento psicológico, fazer toda a gente feliz e saudável. !‖ Pois claro, isso foi o que disseram há 200 

anos. A revolução industrial supostamente serviria para acabar com a pobreza. Os resultados actuais são 

bem diferentes. As tecnologias são ingénuas em entender os problemas sociais. Não estão cientes (ou 

escolhem ignorar) o facto de que quando distribuídas massificamente, mesmo para beneficio, pela 

sociedade, levam a uma longa consequência de outras mudanças, muitas das quais difíceis de prever o final 

(paragrafo 103). O resultado é a separação da sociedade. Portanto é bem provável que na sua tentativa para 

acabar com a pobreza e doenças, personalidades felizes, o sistema criará sistemas sociais perturbados, bem 

piores que os de hoje. Por ex: os cientistas dizem poder acabar com a fome ao criarem novas e 

geneticamente criadas plantas. Mas isso só fará que a população cresça infimamente, e é sabido que excesso 

de população leva a stress e agressão. Isto é só um exemplo do que acontecerá. Nós defendemos, com 

mostram experiencias passadas, que o progresso tecnológico levará a outros problemas para a sociedade 

muito mais rápido do que aqueles que se pode resolver. Portanto os tecnodependentes levarão um grande 

período de estudo e erro para eliminarem os problemas constantes Do mundo moderno ( se o desejarem). 

Entretanto haverá muito sofrimento. A tecnologia apanhou a raça humana de maneira que a luta pela 

liberdade não será nada fácil. 

 

O FUTURO 

 

171. Agora supõe que a sociedade industrial sobrevive mais umas décadas e os erros eventualmente 

sobrevivem mantendo o sistema a trabalhar. 

Que tipo de sistema será? 

Vamos considerar várias hipóteses 

  

172. Primeiro vamos aos cientistas que tiveram sucesso em desenvolver maquinas inteligentes que podem 

fazer as coisas melhor que o homem. Nesse caso presumivelmente todo o trabalho será feito por uma rede, 

bem organizada de máquinas e pouco ou nenhum esforço será necessário ao homem. Podem acontecer duas 

coisas. As máquinas poderão decisões sem controlo do homem, ou então o controlo do homem sobre as 

máquinas será contido. 

 

173. Se as maquinas tem permissão para tomar as próprias decisões, não se pode prever qual o resultado, 

porque é impossível adivinhar qual o comportamento dessa maquina. Só apontamos que o destino da raça 



humana poderá depender das máquinas. Poderá se argumentar que a raça humana nunca será estúpida o 

suficiente para entregar todo o poder a maquinas. Não Sugerimos que a raça humana entregará 

voluntariamente o poder às máquinas nem que as maquinas terá esse poder por igual. Dizemos que a raça 

humana facilmente permitirá por numa posição de dependência das máquinas, que não terá solução prática 

do que aceitar que as maquinas tomem as decisões. Como sociedade e com os problemas que enfrenta cada 

vez mais complexos e as maquinas tornam-se cada vez mais inteligentes, as pessoas deixarão as maquinas 

tomarem as decisões por si, simplesmente porque as decisões das maquinas trarão melhores resultados que 

os do homem.  

Eventualmente pode-se atingir uma etapa em que as decisões necessárias para manter o sistema a funcionar 

serão tão complexas que os seres humanos serão incapazes de os resolver convenientemente. Nessa altura as 

maquinas terão o controlo efectivo. As pessoas não poderão simplesmente desligar as máquinas, porque a 

dependência é tanta, que se o fizerem será suicídio. 

 

174. Por outro lado é possível que o controlo humano sobre as máquinas possa ser restrito. Nesse caso a 

pessoa comum pode ter controlo sobre certas maquinas privadas, como o seu carro, computador, mas o 

controlo sobre grandes sistemas de maquinas estará nas mãos de uma pequena elite—como hoje, mas com 

duas diferenças. Devido às técnicas melhoradas a elite terá grande controlo sobre as massas; e porque o 

trabalho humano já não será necessário, as massas serão supérfluas, um fardo inútil para o sistema. Se a elite 

é cruel podem simplesmente decidir exterminar as massas da humanidade. Se forem humanos podem usar 

propaganda ou outra técnica psicológica ou biológica para reduzir o número de nascimentos até as massas se 

tornarem quase extintas, deixando um mundo de elite. Ou, se a elite consistir de neo-liberais, podem decidir 

eleger-se protectores/pastores da raça humana. Eles irão fazer com que todas as necessidades físicas sejam 

satisfeitas, que todas as crianças sejam educadas psicologicamente limpas, que todos tem um hobby para se 

manterem ocupados, e que todos que possam estar insatisfeitos passarão por um ―tratamento‖ para curar o 

―seu problema ‖. Claro que a vida será tão despropositada que as pessoas terão de ser biologicamente ou 

psicologicamente trabalhadas para remover a sua necessidade do caminho de poder, ou desvia-los da sua 

necessidade do caminho de poder para qualquer hobby inofensivo. Estes seres humanos ―fabricados‖ até 

podem ser felizes nessa sociedade, mas certamente não serão livres. Serão reduzidos ao estatuto de animais 

domésticos. 

 

175. Mas supondo que os cientistas não consigam ter sucesso em desenvolver inteligência artificiai, para que 

o trabalho humano seja necessário. Mesmo assim, as máquinas tomarão conta de mais e mais das simples 

tarefas, pelo que haverá um crescimento de trabalhadores humanos nos mais baixos nível de habilidade. 

(Vemos isso nas pessoas com dificuldade em arranjar trabalho, porque por razões psicológicas ou biológicas 

não encaixam no perfil de pessoas com a habilidade necessária para serem úteis ao sistema). Aqueles que 

estão a trabalhar, sofrerão cada vez mais exigências do sistema; precisarão de mais e mais treino, maiores 

habilidades, e terá de ser muito mais fiável, conformado e dócil, porque cada vez mais serão uma pequena 

parte do sistema gigante. As suas tarefas serão cada vez mais especializadas, para que o seu trabalho seja, 

num sentido, fora do contacto exterior, sendo concentrados numa pequena parte da realidade. O sistema terá 

de usar qualquer processo, sejam psicológicos ou biológicos, para fabricar pessoas dóceis, com uma 

habilidade que o sistema precise e converter a necessidade de poder individual em algum trabalho 

especializado. Mas declarar que as pessoas dessa sociedade terão de ser dóceis requer ser qualificado. 

A sociedade pode sentir a competição inútil, porque o seu caminho de poder individual foi desviado para 

servir o sistema. Podemos imaginar uma sociedade futura onde existe uma constante competição por 

posições de prestígio e poder. Mas poucos chegarão ao topo da pirâmide, onde esta o verdadeiro poder da 

sociedade de hoje (paragrafo 163). Muito nojenta deve ser uma sociedade onde uma pessoa só pode 

satisfazer as suas necessidades de poder afastando da sua frente muita gente e priva-los da sua oportunidade 

de poder. 

176. Podemos visionar cenários que contenham aspectos das várias possibilidades que descrevemos. Por 

exp: pode ser que as maquinas ocupem os lugares que é realmente importante, mas aos seres humanos serão 

ocupados com tarefas banais. Foi sugerido que um grande desenvolvimento da indústria pode dar mais 

trabalho aos seres humanos. As pessoas passam o tempo a engraxar sapatos, fazer de taxista, artesanato, etc. 

Isto parece-nos uma maneira macabra para a raça humana acabar, e duvidamos que muitas pessoas 

encontrem realização nos seus trabalhos. 



Procurarão outras saídas perigosas (drogas, crime, cultos, grupos de ódio) a não ser que sejam 

biologicamente ou psicologicamente adaptados ao tipo de vida que o sistema oferece. 

 

177. È desnecessário dizer, que o cenário acima descrito não vai até ao fim de todas as possibilidades. Só 

indicam o tipo de consequências que para nós serão as mais possíveis. Mas não podemos visionar cenários 

plausíveis que sejam mais palpáveis do que aquele que descrevemos. È bastante provável que se a industria 

tecnológica sobreviver mais 100 anos, será nessa altura que desenvolverá características: individual (pelo 

menos os de tipo burguês, que está integrado no sistema e ajuda-o a trabalhar, e que por isso tem todo o 

poder) será muito mais dependente das grandes organizações; serão mais socializados que nunca e as suas 

qualidades físicas ou mentais em grande escala serão aquelas que lhes foram produzidas em vez de ser 

resultado de sorte (Ou vontade de Deus, etc.); E tudo que possa sobrar da natureza será reduzido a pequenas 

reservas para estudo científico e mantido sobre a supervisão e manutenção dos cientistas (pois não será mais 

selvagem), a longo prazo (A alguns séculos daqui) será provável que nem a raça humana nem os organismos 

que conhecemos existam como os conhecemos hoje, porque a partir do momento em que se começa a 

modificar organismos através da genética, não há razão para parar, até que as modificações continuarão até o 

homem e outros organismos tenham sido irreversivelmente transformados. 

 

178. Qualquer que seja o caso, é certo que a tecnologia está a criar para os seres humanos um ambiente 

social e fisicamente diferente dos espectros ambientais ao qual a selecção natural adaptou a raça humana. Se 

um homem não se ajusta a este novo ambiente ao ser artificialmente preparado, será adaptado através de um 

longo e cruel processo de selecção natural. 

 

179. Será melhor derrubar todo o sistema e aguentar as consequências. 

 

ESTRATÈGIA 

 

180. A tecnologia está-nos a levar a todos para um caminho difícil até ao desconhecido. Muitas pessoas 

percebem alguma coisa do que o progresso tecnológico nos esta a fazer mas no entanto tem uma atitude 

passiva em relação a isso, porque acreditam ser inevitável. Mas nós (F.C) não pensamos ser inevitável. 

Acreditamos ser possivel parar, e daremos algumas indicações como se pode parar.  

 

181- Como declaramos no parágrafo 166, as duas grandes tarefas no presente é promover o stress social e a 

instabilidade na sociedade industrial e propagar ideologias que se oponham á tecnologia e o sistema 

industrial. Quando o sistema fica suficientemente stressado e instável, uma revolução contra a tecnologia 

pode ser possível. Será similar á revolução Francesa e a revolução Russa. 

As sociedades russas e Francesa, por várias décadas anteriores às suas respectivas revoluções, mostraram 

sinais de stress e fraqueza. Entretanto, ideologias estão a ser desenvolvidas que oferecem uma nova visão do 

mundo bem diferente da visão antiga. No caso da revolução russa, os revolucionários eram activos no 

trabalho de destruir a velha ordem. Depois, quando o antigo sistema era posto sobre stress adicional (Por 

crise financeira na França, pela derrota militar na Rússia) foi varrido pela revolução. O que propomos é algo 

dentro da mesma linha de actuação. 

 

182. Será dito que a revolução Russa e a Francesa foram falhadas. Mas as revoluções têm dois objectivos. 

Um é destruir o velho sistema de sociedade o outro é começar uma nova forma de sociedade visionada pelos 

revolucionários. A revolução Russa e Francesa falharam ao criar uma nova forma de sociedade como 

atinham idealizado, mas foram bastante efectivos nas destruições da forma social existente 

  

183. Mas uma ideologia, para ganhar apoiantes, tem de ter ideias positivas para resolver as negativas; tem de 

se ser pró qualquer coisa como também contra a qualquer coisa. As ideias positivas que apresentamos são 

naturais. Isto é, Natureza selvagem, aspectos do funcionamento da terra e dos seres vivos que são 

independentes da interferência e controlo humano. E com a natureza selvagem incluímos a natureza humana, 

pelo qual os aspectos da funcionalidade do indivíduo não está sujeita a regulamentos de uma sociedade 

organizada, mas sim do acaso, liberdade própria, ou Deus, depende da religião ou opinião filosófica). 

 



184. A natureza é o contra ideal prefeito á tecnologia por várias razões. Natural (O que está fora do sistema) 

é o oposto da tecnologia (Que pretende expandir o poder do sistema). Muita gente concordará que a natureza 

é bonita; e certamente tem grande apelo popular. Os movimentos ambientalistas radicais já defendem uma 

ideologia que exalta a natureza e opõe-se á tecnologia. (30) não é necessário para o bem natural montar 

alguma utopia ou uma nova forma de ordem social. A natureza toma conta de si própria: Foi uma criação 

espontânea que existia muito antes do homem; e por inúmeros séculos vários tipos de sociedades humanas 

coexistiram com a natureza sem provocarem danos irremediáveis. Só com a revolução industrial o efeito da 

sociedade humana na natureza é devastador. Para aliviar a pressão sobre a natureza não é necessário criar 

um sistema especial de sociedade, só é necessário livramo-nos da sociedade industrial. 

Garantidamente, isto não irá resolver todos os problemas. A sociedade industrial já provocou imensos danos 

na natureza e levará muito tempo a sarar as feridas. Alem disso, as sociedades pré-industriais podem ter um 

impacto negativo significante na natureza. Livramo-nos da sociedade industrial dará muito trabalho. 

Irá aliviar o pior da pressão sobre a natureza para que as feridas comecem a sarar. Retira a capacidade da 

sociedade organizada de aumentar o controlo sobre a natureza (incluindo a natureza humana). 

Qualquer que seja o tipo de sociedade que possa aparecer depois da diminuição da sociedade industrial, é 

certo que grande parte das pessoas viverão perto da natureza, porque com a abstenção de tecnologia 

avançada não haverá outra maneira das pessoas sobreviverem. Para se alimentarem tem de ser colectores, 

caçadores, etc. E, geralmente falando, a autonomia local tende a aumentar porque a falta de tecnologia 

avançada e de comunicações rápidas limitam a capacidade dos governos ou de outras grandes organizações 

de controlar comunidades locais. 

 

185. Sobre as consequências negativas de eliminar a sociedade industrial—bem, bem não se pode comer um 

bolo e ficar com ele ao mesmo tempo. Para se ganhar algo tem de se sacrificar outra. 

 

186. Muitas pessoas odeiam o conflito psicológico. Por esta razão evitam pensar seriamente sobre as 

dificuldades sociais, e gostam que tais assuntos sejam apresentados de maneira simples, preto-no-branco: 

isto é tudo mau e aquilo é tudo bom. A ideologia revolucionária deve ser desenvolvida a dois níveis. 

  

187. Num nível mais sofisticado a ideologia deve ser endereçada a pessoas inteligentes e racionais. O 

objectivo deve ser criar um grupo de pessoas contra o sistema industrial numa base racional, com todo o 

conhecimento do problema e ambiguidades envolvidas, e o preço que tem de ser pago para nos livrar do 

sistema. È particularmente importante atrair as pessoas deste tipo, pessoas capazes, e com instrumentos para 

influenciar outros. 

A estas pessoas deve-se falar racionalmente quanto possível. Factos nunca devem ser escondidos ou 

destorcidos e linguagem agressiva deve ser evitada. Isto não significa que os apelos não possam ser dirigidos 

ás emoções, mas ao fazer tal apelo tem de ter cuidado para não haver mal entendidos ou ter cuidado para não 

destruir a respeitabilidade intelectual da ideologia. 

 

188. Num Segundo nível, a ideologia deve ser espalhado de maneira simples que levará a maioria a pensar e 

ver o conflito Tecnologia vs. Natureza. Mas mesmo neste segundo nível a ideologia não deve ser expressa 

em linguagem barata, irritada ou irracional que leve á alienação das pessoas. Propaganda barata sem 

cuidados ás vezes alcança ganhos-imediatos impressionantes, mas será mais vantajoso a longo termo uma 

lealdade um pequeno numero de pessoas convictas do que atrair a paixão de pessoas que mudarão de 

propaganda mal apareça outra mais in. No entanto, propaganda de rascunhos é necessária quando o sistema 

está fraco e há uma luta entre ideais rivais para determinar qual se tornará dominante quando o velho mundo 

acabar.  

 

189. Antes da luta final, os revolucionários não devem esperar ter a maioria das pessoas do seu lado. A 

história é feita por minorias determinadas e activas, não pela maioria. Até chegar o momento do empurrão 

final para a revolução (31), o trabalho dos revolucionários será ganhar o apoio da maioria mais do que 

construir um pequeno grupo de pessoas comprometidas. Para a maioria, será suficiente faze-los ver a 

existência de uma nova ideologia e relembra-los diariamente; claro que é desejável atrair a maioria, pois 

nenhuma revolução pode ser feita sem o apoio das massas. 

 



190. Qualquer tipo de conflito social ajuda a destabilizar o sistema, mas devemos ser cuidadosos com o tipo 

de conflitos que encorajamos. A linha de conflito deve desenhada entre as massas de povo e a elite que 

detêm o poder da sociedade industrial (políticos, cientistas, executivos, oficiais do governo, etc…). Não 

deve ser desenhada entre os revolucionários e as massas de pessoas. Por exemplo: seria uma má estratégia 

para os revolucionários condenar os Americanos pelos seus hábitos de consumo. Em vez disso deve-se 

apresentar o cidadão como uma vítima da publicidade e da indústria de marking , que os leva a comprar 

montes de lixo que não necessitam realmente e que isso é uma má compensação pela perda da sua liberdade 

individual. È uma mera atitude quer se culpe a industria de publicidade por manipular o publico ou culpar o 

publico por se deixar manipular. Por uma questão de estratégia deve-se evitar culpar o publico. 

 

191. Deve-se pensar duas vezes antes de encorajar um conflito social entre a elite (que controla a tecnologia) 

e o publico geral. Outros conflitos tendem a distrair a atenção do conflito principal (entre as elites e a pessoa 

comum, entre tecnologia e natureza); outros conflitos podem encorajar a tecnologia, porque cada lado do 

conflito quer usar a tecnologia para ganhar vantagem sobre os adversários. Isto é claramente visto nas 

rivalidades entre nações. Também aparece nos conflitos étnicos dentro das nações. Por exemplo, na América 

muitos líderes negros estão ansiosos por ganhar poder para os Afro-Americanos ao porem afro-americanos 

nos lugares de elite. Querem lá quantos mais negros quanto possível, políticos, cientistas, executivos, etc. 

Desta maneira estão a ajudar a absorver a sub-cultura  Afro American no sistema tecnológico.  

 

192. Mas o caminho para desencorajar conflitos étnicos não é através de militância pelos direitos étnicos 

(ver parágrafos 21,29). Em vez disso, os revolucionários devem destacar o sofrimento mais ou memos 

intenso, esse sofrimento é significante. O inimigo real é a indústria tecnológica, e na luta contra o sistema, 

distinções étnicas não são relevantes.  

 

193. O tipo de revolução que temos em mente não envolverá necessariamente luta armada contra qualquer 

governo. Pode ou não envolver violência física, mas nunca será uma revolução política. O alvo é a 

tecnologia e a economia, não politica. (32) 

 

194. Provavelmente os revolucionários devem evitar assumir poder político, seja legalmente ou ilegalmente, 

enquanto o sistema industrial estiver stressado e no ponto de provar só por si que falhou aos olhos do 

público. Por exemp. Supõe que algum partido verde conseguiria alcançar o poder no congresso através de 

eleições. Para não traírem a sua própria ideologia, devem tomar medidas rigorosas para virar a economia de 

crescimento para uma economia de abolição. 

O resultado para o cidadão desinformado o resultado parecerá desastroso: Desemprego em massa; perda de 

comunidades (luxos), etc. Mesmo que a maioria seja atraída pela organização super humana de activistas, as 

pessoas teriam de deixar os luxos a que estão habituadas e dependentes. A insatisfação crescerá, e o governo 

dos verdes seriam votados para abandonar o cargo e os revolucionários sofreriam um grande revés. 

Por estas razões os revolucionários não pretender poder politico até a confusão ser tanta e as dificuldades 

serem identificadas como falhas do sistema e não das lutas revolucionárias. A revolução contra o sistema 

tecnológico provavelmente será iniciada por estrangeiros, uma revolução por baixo e não uma pela elite 

195. A revolução tem de ser a nível mundial. Não se consegue de nação em nação, uma de cada vez. . È 

sugerido que se on E.U.A, por exemplo, parasse o crescimento tecnológico ou económico, as pessoas 

ficariam histéricas e gritariam que estávamos condenados sem as máquinas, e os Japoneses ficariam a nossa 

frente no mercado. Santos robôs o mundo sairia de orbita se os Japoneses vendessem mais carros que nós! (o 

nacionalismo é um grande promotor da tecnologia). Mais razoavelmente, é defendido que se as relativas 

democracias do mundo caíssem com a tecnologia, enquanto ditadoras como a China, Vietman e Coreia do 

Norte continuam a progredir, eventualmente a ditadura governará o mundo. Por esta razão o sistema 

tecnológico tem de ser atacado em todo o mundo, o mais sincronizado possível. È verdade que não há 

nenhuma segurança que o sistema industrial possa ser atacado ao mesmo tempo em todo o mundo, e mesmo 

que fosse possível, não se pode deixar espaço para ditaduras tomarem poder. Até á quem defenda que o 

sistema industrial seria mais fácil derrubar numa ditadura, porque sempre provou ser ineficiente, então serão 

mais fáceis de derrubar. Cuba, por exemplo. 

 

196. Os revolucionários devem aproveitar as medidas que tendem a vincular a economia global. Mercados 

livres como a NAFTA ou GATT são provavelmente inofensivos para o ambiente hoje, mas no futuro pode 



ser vantajoso porque aceleram a sua economia independente entre as nações. Será mais fácil atacar o sistema 

industrial a nível mundial se a economia mundial estiver tão entrelaçada que a falência de uma das grandes 

nações levará a queda de todas as outras nações industrializadas.   

 

197. Algumas pessoas aceitam que o homem moderno tem demasiado poder, demasiado poder de controlo 

sobre a natureza; argumentam uma atitude mais passiva da parte do ser humano. No máximo estas pessoas 

estão-se a expressar mal, porque falha em distinguir entre o poder de grandes organizações e o poder de 

indivíduos e pequenos grupos. È um erro apelar a passividade e a procura de poder, porque as pessoas 

precisam de se procurar. O homem moderno como identidade colectiva –( isto é, o sistema industrial) tem 

imenso poder sobre a natureza , e o (F.C.) vê isso como um mal. Mas os indivíduos ou grupos de indivíduos 

tem menos poder que o homem primitivo teve. Falando geralmente, a maioria do poder do homem moderno 

sobre a natureza é exercido não por indivíduos ou pequenos grupos, mas sim por grandes corporações. Para 

o normal individuo moderno é possível usufruir da tecnologia, é-lhe permitido ir só até aos limites e sempre 

sobre observação e controlo do sistema. (precisas de uma licença para tudo e com a licença vêem regras e 

regulações). O individuo só tem o poder industrial que o sistema lhe permitir ter. O seu poder sobre a 

natureza é mínimo. 

 

198. Os indivíduos primitivos ou grupos pequenos actualmente tem um poder considerável sobre a natureza; 

ou melhor seja dizer poder dentro da natureza. Quando o homem primitivo precisava de comida aprendeu a 

comer raízes, como procurar matéria-prima para ferramentas. Sabia se proteger do frio, do calor, chuva, 

animais perigosos, etc. Mas o homem primitivo pouco ou nada destruía a natureza o poder colectivo, porque 

o poder colectivo da sociedade primitiva era insignificante em relação ao poder colectivo do sistema 

industrial. 

 

199. Em vez de se apelar á passividade, devemos espalhar que o sistema industrial deve ser derrubado, e que 

isso trará melhorias para a liberdade pessoal e poder para pequenos grupos. 

 

200. Até o sistema industrial estar completamente destruído, o trabalho dos revolucionários é empurrar para 

apressar essa destruição. Mais importante, se o revolucionário se permite ter outro objectivo que ser a 

destruição da tecnologia, tentarão usar a tecnologia como meio para atingir esses outros objectivos. Se 

caírem nessa tentação, cairão na teia da tecnologia, porque a tecnologia moderna é unificada, um sistema 

bem organizado, para que, em ordem de manter alguma tecnologia, vê-se obrigado a guardar muita da 

tecnologia. 

 

201. Por exemplo: Revolucionários tomam a justiça social como objective. A raça humana como é, a justiça 

social não aparecerá espontaneamente, é forçada. Para forçar os revolucionários tem de ter uma rede central 

organizada e controlo. Para isso precisam de transportes de longa distância e sistema de comunicação, e toda 

a tecnologia necessária para suportar. Para alimentar e vestir pessoas necessitadas teriam de usar a 

tecnologia agrícola e de contrafacção. E por ai fora, para tentar assegura justiça social tem de reter grande 

parte da tecnologia. Não que tenhamos nada contra a justiça social, mas não deve ser permitido interferência 

com a tentativa de nos livrar da tecnologia.  

  

202. Será desesperante para os revolucionários tentarem atacar o sistema sem usar alguma da tecnologia. 

Nem que seja os media para espalhar a mensagem. Mas só devem utilizar tecnologia moderna para um 

propósito: atacar o sistema tecnológico.  

 

203. Imagina um alcoólico sentado num barril de vinho, e pensa ―Ovinho não é mau se for usado em 

moderação. Até dizem que em pequenas quantidades faz bem. Não me fará mal se beber só um golinho‖ Já 

se sabe o que acontece. Nunca nos podemos esquecer que a raça humana com a tecnologia é como um 

alcoólico com vinho.  

 

204. Os revolucionários devem ter tantos filhos quantos conseguirem sustentar. Está provado 

cientificamente que atitudes sociais são significantemente inerentes. Não sugerimos que uma atitude social 

está geneticamente programada, mas parece que a personalidade tende dentro do contexto da nossa 

sociedade, fazer uma pessoa estar mais provável a ser isto ou aquilo em atitudes sociais. Objecções foram 



levantadas, mas parecem ser fracas e ideologicamente motivadas. Em qualquer evento, ninguém nega que as 

crianças tendem a ter comportamentos iguais aos dos pais. Do nosso ponto de vista não interessa muito se as 

atitudes são passadas geneticamente ou através de treino em criança. Nos dois caos é transmitida. 

 

205. O problema è que muita gente está inclinada a revoltar-se contra o sistema industrial está também 

preocupada com os problemas da população, que só tem a possibilidade de ter poucos ou nenhuns filhos. 

Desta maneira podem estar a pendurar o mundo sobre o tipo de pessoas que suportam ou pelo menos 

aceitam. Para assegurar a força da próxima geração de revolucionários a presente geração tem de se 

reproduzir intensamente e abundantemente. Ao faze-lo estão a piorar ligeiramente o problema populacional. 

E o mais importante é livramo-nos do sistema industrial, porque depois da queda da industrialização, a 

população mundial irá diminuir (paragrafo 167); e o sistema industrial não cair, continuará a desenvolver 

técnicas de produção de comida que pode fazer com que a população cresça indefinidamente.    

 

206. Com respeito á estratégia revolucionária, o único ponto que insistimos é que o único principal objectivo 

tem de ser a eliminação da tecnologia moderna, e não pode competir com mais nenhum outro objectivo. Se a 

experiencia indica que algumas das recomendações feitas nos parágrafos atrás não trarão bons resultados, 

então devem ser descartadas. 

 

DOIS TIPOS DE SOCIEDADE 

 

207. Um argumento certamente será levantado contra o propósito da nossa revolução que é que esta feito 

para falhar, porque diz-se que através da história a tecnologia sempre evoluiu, nunca regrediu, portanto 

retrocesso tecnológico é impossível. Mas é falso.  

 

208. Distinguimos dois tipos de tecnologia, que chamamos de tecnologia de pequena escala e organização 

dependente da tecnologia. Tecnologia de pequena escala é tecnologia que pode ser usada em pequenas 

localidades sem necessidade do exterior. Organização dependente da tecnologia é tecnologia que depende de 

grandes organizações. Estamos cientes dos poucos casos de regressão tecnológica. Mas a organização 

dependente da tecnologia regride quando a organização social de que depende quebra. Quando o império 

romano caiu a pequena tecnologia romana sobreviveu porque qualquer artesão podia construir uma roda de 

água. Mas a organização romana regrediu na dependência da tecnologia. Os seus aquedutos foram 

abandonados e nunca recuperados. A sua técnica de construção de estradas perdeu-se. O sistema sanitário 

romano foi esquecido. Até recentes tempos, onde os sistemas instalados na Europa forma retirados dos 

apontamentos romanos.  

209. A razão pela qual a tecnologia parece estar sempre em crescimento, é que, ate á um século ou dois 

antes da revolução industrial, muita da tecnologia éramos de pequena escala. Mas muita da tecnologia 

desenvolvida depois da revolução industrial é de organização dependente da tecnologia. O frigorífico por 

exemplo. Sem peças de fábrica ou lojas seria virtualmente impossível para algumas pessoas locais construir 

um frigorífico. Se por algum milagre sucederem em construi-lo precisarão de corrente eléctrica. Então terão 

de construir uma barragem e construir um gerador. Geradores requerem grandes quantidades de cobre. 

Imagina tentar fazer os fios de cobre sem maquinaria moderna. E onde arranjarão o gás necessário para a 

refrigeração? Seria mais fácil construir um abrigo de gelo ou preservar a comida por secagem, apanhar antes 

da época, como se fazia antes do frigorífico. 

 

210. È claro que se o sistema industrial acabasse, a tecnologia de refrigeração perderia-se. O mesmo é 

verdade com toda a organização dependente de tecnologia. E depois de esta tecnologia se ter perdido para 

uma geração ou assim levará séculos para a reconstruir, como os dois que demorou a desenvolver na 

primeira vez. Livros de técnicas de sobrevivência serão poucos e incompletos. Uma sociedade industrial, se 

construída de raiz sem ajuda exterior, só pode evoluir em etapas: são necessárias ferramentas para fazer 

ferramentas para fazer ferramentas… Um longo processo de crescimento económico e progresso é 

necessário. E, mesmo sem a ideologia oposta a tecnologia, não há razão para acreditar que alguém estará 

interessado em reconstruir a sociedade industrial. 

Os entusiastas do progresso é um fenómeno particular da forma social da sociedade, e não parece ter sido 

inspirada em períodos abaixo do sec.17. 

 



211. No fim da idade média havia 4 grandes formas de sociedade que eram semelhantemente evoluídas: 

Europa; O mundo Islâmico; Índia; e o Oriente. 3 Dessas civilizações permanecem mais ou menos estáveis, e 

só a Europa se dinamizou. Ninguém sabe porque a Europa se tornou dinâmica nesse tempo; á teorias mas só 

especulações. È claro que o crescimento rápido de uma sociedade tecnológica ocorre somente sob condições 

especiais. Então não há razão para assumir que não se pode regredir tecnologicamente. 

 

212. A sociedade eventualmente poderá novamente desenvolver uma forma industrial tecnológica? Talvez, 

mas não há razão para preocupações, porque podemos prever ou controlar eventos 500 ou mil nãos no 

futuro. Esses problemas devem ser para as pessoas se preocuparem na altura delas. 

 

O PERIGO DA ESQUERDA 

 

213. Devido á sua necessidade de rebelião ou de ser membro de um movimente, esquerdistas ou 

personalidades similares psicologicamente são muitas vezes desinteressados por um movimento rebelde ou 

activista cujos objectivos ou membros não são inicialmente esquerdistas. O resultado da vinda de 

esquerdistas pode ser que o movimento não esquerdista se torne esquerdista, para que a esquerda substitua 

ou destorça o objectivo inicial do movimento. 

 

214. Para evitar isto, um movimento que defenda a natureza e se oponha á tecnologia não pode ser 

esquerdista e tem de evitar colaborações com eles. A esquerda é a longo termo inconsistente com a natureza 

selvagem, liberdade humana e a eliminação da tecnologia moderna. A esquerda é colectivista; procura 

abraçar o mundo inteiro (natureza e a raça humana) e unifica-lo. Mas isso implica a manutenção da natureza 

e da vida humana por uma sociedade organizada, que requer tecnologia avançada. 

 Não podemos ter um mundo unido sem comunicações ou transportes rápidos, não se pode fazer toda a gente 

amar toda agente sem técnicas psicológicas sofisticadas, não se pode ter uma sociedade planeada sem a 

tecnologia de base. Acima de tudo o esquerdismo é levado por uma necessidade de poder, e o esquerdismo 

procura poder nas bases do colectivismo, identificando-se com um movimento de massas ou uma 

organização. O esquerdismo provavelmente nunca desistirá da tecnologia, porque a tecnologia é uma fonte 

valiosa de poder. 

 

215.O anarquista (34) para procurar poder, tem de o procurar individualmente ou em pequenas comunidades 

para poder controlar as circunstâncias das suas vidas. Opõe-se a tecnologia, porque faz com que pequenos 

grupos dependam de grandes organizações. 

 

216. Alguns esquerdistas podem parecer se opor á tecnologia, mas só o serão enquanto forem autsiders e o 

sistema industrial for controlado por não esquerdistas. Se a esquerda se torna dominante, de maneira que a 

tecnologia caia nas suas mãos, entusiasticamente a usarão para crescerem. Ao faze-lo estarão a mostrar um 

caminho outra vez como no passado. Quando os bolcheviques na Rússia eram autsiders, eles oponham-se 

vigorosamente á censura e á polícia secreta, eles defendiam autodeterminação para as minorias étnicas; mas 

mal ficaram no poder, impuseram uma censura apertada e uma policia mais cruel que a dos Czars, e 

oprimiram minorias étnicas. Nos E.U.A. à umas décadas atrás quando os esquerdistas eram uma minoria nas 

universidades, os professores de esquerda eram defensores da liberdade académica, mas hoje, nas mesmas 

universidades onde os esquerdistas ficaram dominantes, mostraram-se preparados para tirar a liberdade 

académica de outros. (isto é correcção politica). O mesmo acontecerá com a tecnologia esquerdista : Usarão 

para oprimir qualquer pessoa que fique debaixo do seu controlo. 

 

217. Nas primeiras revoluções, esquerdistas do tipo revoltados, repetidamente, iniciaram-se em movimentos 

apolíticos, ou com esquerdistas mais libertários, e mais tarde traíram-nos. Robespierre fez isso na revolução 

Francesa, Bolcheviques fizeram-no na Rússia, os comunistas fizeram-no em Espanha e Castro em Cuba. 

Dado o passado da esquerda, será estúpido voltar a confiar num esquerdista 

 

218. Vários pensadores apontaram que o esquerdismo é como uma religião. Não no sentido estrito porque a 

doutrina de esquerda não aceita a existência de um ser supernatural. Mas para a esquerda, o esquerdismo 

tem um papel igual ao que a religião tem para muitos dos seus seguidores. A esquerdista precisa de acreditar 

na esquerda; tem um papel importante na sua economia psicológica. Os seus ideais não são facilmente 



modificados por lógica ou factos. Tem uma convicção profunda que o esquerdismo é moralmente grande, e 

que ele não tem só o direito mas também o dever de impor a esquerda. (No entanto classificamos de 

esquerda muitas das pessoa que não o pensam ser, nem descrevem o seu sistema como esquerdista. Usamos 

o termo esquerdista porque não temos mais nenhum para descrever o espectro de crenças que incluem 

liberdade sexual, correcção politica, porque estes movimentos tem grande afinidade com a esquerda antiga. 

Ver paragrafo 127- 130. 

 

219. A esquerda é uma força totalitária. Quando a esquerda exacta no poder tende a invadir a privacidade e 

liberdade em todos os cantos e força todo o pensamento a ser de esquerda. Isto deve-se em parte ao quase 

religioso carácter da esquerda; qualquer pensamento contrário representa o pecado. Mais importante, a 

esquerda é autoritária devido á sua necessidade de poder. A esquerda procura satisfazer a sua necessidade de 

poder através da sua identificação com um movimento e tenta seguir o caminho de poder perseguindo e 

obtendo os objectivos do movimento (ver paragrafo 83). Mas não interessa quanto longe foi o movimento, 

porque a esquerda nunca está satisfeita, porque a sua actividade é uma actividade substituta (ver paragrafo 

41). O verdadeiro motivo do esquerdista, não é atingir os objectivos da esquerda, na realidade é motivado 

pelo sentido de poder que sente pela luta para atingir um objectivo social (35) 

O esquerdista nunca está satisfeito com os objectivos já conseguidos, a sua necessidade pelo processo de 

poder leva-o sempre a procurar outro objectivo. Querem igualdade de oportunidades para as minorias. 

Quando atinge esse objectivo insiste em igualdade de estatística de sucesso das minorias. E se alguém 

pensar o contrario num canto qualquer da sua mente negativa, a esquerda tem de reeducar. As minorias 

étnicas não são suficientes, ninguém pode ter uma atitude negativa contra os homossexuais, deficiente, 

gordos, idosos, feios, etc. Não é suficiente que o publico esteja informado sobre os males do tabaco, um 

aviso tem de ser posto nos maços. A publicidade ao tabaco tem de ser restrita se não banida. Os activistas 

nunca descansarão até que o tabaco seja banido, e depois será a comida de plástico, etc. 

Os activistas lutam contra o abuso de menores, que é de louvar. Agora querem parar a violência nas escolas. 

Quando tiverem conseguido isso, quererão mais coisas, que consideram merecedoras.  

 

220. Supõe que se pedia a esquerda para fazer uma lista de todas as coisas que estão mal na sociedade, e 

depois supõe que se satisfazia todos os seus pedidos. Mais tarde a maioria dos esquerdistas arranjaria mais 

coisas para se melhorar, um qualquer mal social, mais uma vez, o esquerdista é pouco motivado pelo stress 

social, mas sim pela necessidade de satisfazer a sua necessidade de poder impondo as suas soluções na 

sociedade. 

 

221. Devido às restrições colocadas nas suas cabeças e comportamentos pelo elevado nível de socialização, 

muitos esquerdistas da sociedade super-socializada não podem perseguir o poder da mesma maneira que as 

outras pessoas. Para eles o que os motiva tem só um moral aceitável, que é a sua luta para impor a sua 

moralidade em toda a gente. 

 

222. Os esquerdistas, especialmente aqueles super socializados, são verdadeiros crentes do livro de Eric 

Hoffer,s ; ― O Verdadeiro Crente‖. Mas nem todos os verdadeiros crentes têm o mesmo tipo psicológico de 

esquerda. Presumivelmente um verdadeiro seguidor do nazismo, por exemplo, é bastante diferente 

psicologicamente de um esquerdista. Devido á sua capacidade de se devotar a uma causa, os verdadeiros 

crentes são necessários, são ingredientes de qualquer movimento revolucionário. Isto apresenta uns 

problemas que temos de admitir que não sabemos como lidar. Não temos a certeza de como atrair 

verdadeiros crentes para causa contra a tecnologia. No presente só podemos dizer que nenhum verdadeiro 

crente será um recruta seguro e que se comprometa exclusivamente á destruição da tecnologia. Se estiver 

ligado a outra causa, pode-se sentir tentação de usar tecnologia moderna para atingir o outro objectivo.  

(Paragrafo 220,221)  

 

223. Alguns leitores podem dizer, ― Estas ideias da esquerda são uma treta, conheço o João e a Joana que 

são esquerdistas e eles não tem estas tendências totalitárias‖. È verdade que muitos esquerdistas, 

possivelmente a maioria numérica, são pessoas comuns que sinceramente acreditam em valores tolerantes e 

não querem usar métodos de mão pesada para atingir os seus objectivos sociais. As nossas opiniões sobre 

esquerdistas não são para aplicar a todo o esquerdista individual mas sim para descrever o carácter geral da 

esquerda como movimento. E o carácter geral de um movimento não é necessariamente determinado pela 



proporção numérica das varias pessoas envolvidas no movimento. È verdade que alguns esquerdistas tem a 

coragem de se opor ás tendências totalitárias que emergem, mas geralmente perdem, porque os sedentos de 

poder estão melhor organizados, mais cruéis e mais maliciosos e tiveram o cuidado de construir eles 

próprios uma boa base de poder. 

 

225. Este fenómeno aparece claramente na Rússia e noutros países que forma tomados pela esquerda. 

Semelhantemente, antes da queda comunismo na USSR, os esquerdistas do oeste raramente criticaram esses 

pais. Se provado, admitiriam que a USSR falhou em muitas coisas, mas tentariam encontrar desculpas, e 

falariam dos problemas do Oeste. Eles sempre se opuseram á resistência militar contra o comunismo. Os 

esquerdistas de todo o mundo protestam contra a acção militar americana no Vietname, mas quando a 

Rússia invadiu o Afeganistão não fizeram nada. Não porque aprovem as acções soviéticas, mas devido a sua 

fé esquerdista, não suportariam serem oposição ao comunismo. Hoje, nas universidades onde a ―correcção 

política‖ é dominante, existem provavelmente esquerdistas que privadamente desaprovam a barreira á 

liberdade académica, mas aceitam na mesma.  

 

226. O facto que muitos indivíduos esquerdistas têm uma personalidade tolerante e justa de nenhuma 

maneira impede que a esquerda como um todo tenha uma forma totalitária. 

 

227. A nossa argumentação sobre a esquerda tem uma falha importante. Ainda está longe de descrever 

claramente o que significa a palavra ―Esquerda‖. Mas pouco podemos fazer em relação a isso. Hoje a 

esquerda esta fragmentada em vários Spectrum de movimentos revolucionários. Mas nem todos os 

movimentos são de esquerda, e alguns movimentos activistas (Ex. eco anarquistas) parecem incluir ambas as 

personalidades do esquerdismo e personalidades não- esquerdistas que sabem melhor do que colaborar com 

esquerdistas. 

Vários esquerdistas tornam-se gradualmente em variedades não esquerdistas e nós mesmos muitas vezes 

temos dificuldades em identificar se um indivíduo é ou não esquerdista. A nossa concepção de esquerda é 

definida pela discussão do que defendemos neste artigo, e só podemos aconselhar o leitor a usar o seu 

próprio julgamento de quem é ou não de esquerda.  

 

228. Mas é útil listar alguns critérios para diagnosticar quem é de esquerda. Estes critérios não podem ser 

usados de maneira fria. Alguns indivíduos podem ser de esquerda sem se encaixarem nalgum desses 

critérios.  

 

229. O esquerdista é orientado para o colectivismo de larga escala. Lembramos o dever do indivíduo na 

sociedade e o dever da sociedade para com o indivíduo. O esquerdista tem uma atitude negativa para com o 

individualismo. Normalmente apresenta um tom moralista. Tende ser a favor do controlo das armas, 

educação sexual e outros modos de iluminação psicológica educacional, para planeamento, acção afirmativa 

ou por multiculturalismo. Tende a identificar-se com as vítimas. Tende ser contra a concorrência e a 

violência. Gosta de usar palavras-chaves como; racismo, sexismo, homofobia, capitalismo, imperialismo, 

neocolonialismo, genocídio, mudança social, justiça social, responsabilidade social, etc.   

Talvez o melhor diagnóstico que pode fazer de um esquerdista é a sua tendência para simpatizar com os 

seguintes movimentos: feminismo, liberdade gay, direitos étnicos, direitos para os deficientes, politica 

correcta na defesa dos animais, etc. Qualquer pessoa que simpatize fortemente com estes movimentos é 

quase de certeza de esquerda. (36) 

 

230. O esquerdista mais perigoso é aquele que mais persegue o poder, são normalmente arrogantes ou por 

uma aproximação dogmática á ideologia. No entanto, pode também ser aquele super socializado que evita 

mostra-se irritante e evita discursos agressivos, limpando a maneira de apresentar a esquerda, mas trabalham 

bastante para promover o colectivismo, técnicas de educação psicológica para socializar as crianças, 

dependência do individuo do sistema, a dependência do individuo do sistema, etc. Estes crypto esquerdistas 

(como os chamamos) aproximam-se de certos tipos de burguesia no quem tem a ver com acções práticas, 

mas difere deles em psicologia, ideologia, e motivação. O burguês vulgar tenta manter trazer as pessoas para 

debaixo do controlo do sistema de modo a proteger o seu modo de vida, ou o faz porque as suas atitudes são 

convencionais. O crypto esquerdista tenta manter as pessoas debaixo de controlo porque é um verdadeiro 



crente no colectivismo. Diferem dos esquerdistas burgueses super socializados devido ao facto do seu 

impulso ser mais fraco e está mais seguro socialmente.  

NOTA FINAL 

 

231. Durante este artigo fizemos observações e declarações imprecisas que deveriam ter todo o tipo 

qualificação e mesmo algumas reservas; ou algumas das declarações podem vir a ser falsas. 

A falta de informação suficiente e a necessidade de abreviar tornou impossível para nós formular as nossas 

declarações mais pormenorizadamente ou acrescentar mais qualificações necessárias. E claro num tema 

destes tem de confiar fortemente nos instintos de julgamento, o que pode as vezes estar errado. Portanto não 

dizemos que estes trabalho expressa mais do que uma rude aproximação da verdade.  

 

232. Mas estamos confiantes que as linhas gerais que descrevemos estão correctas. Descrevemos a esquerda 

na sua forma moderna como um fenómeno peculiar do nosso tempo e como um sintoma da interrupção do 

caminho de poder. Mas podemos estar errados. As pessoas super socializadas que tentam satisfazer a sua 

necessidade de poder impondo a sua moralidade a alguém, certamente está no meio á muito tempo. Mas 

pensamos que o papel dos sentimentos de inferioridade, falta de auto-estima, identificação com vítimas que 

não eles próprios, é uma forma peculiar da esquerda moderna. Identificação com vitimas que não eles 

próprios pode ser visto de certo modo na esquerda do sec XIX e no cristianismo primitivo, mas que a gente 

saiba, sintomas como baixa auto estima, não se encontrava evidente nesses movimentos, ou noutros 

movimentos, como se encontram na esquerda moderna.  

 

NOTAS 

 

1. (Paragrafo 19) Estamos a afirmar que todos os arruaceiros e competidores sem escrúpulos sofrem de 

sentimentos de inferioridade. 

2. (Paragrafo 25) Durante o período Victoriano muitas pessoas super socializadas sofreram de graves 

problemas psicológicos em resultado da repressão dos seus sentimentos sexuais. Freud 

aparentemente baseou as suas teorias em pessoas deste tipo. Hoje o focus da socialização mudou de 

sexo para agressão 

3. (Paragrafo 27) Não inclui necessariamente especialistas de engenharia de ciência ―dura‖ 

4. (paragrafo 28) Há muitos indivíduos da classe média alta que resistem a alguns destes valores, mas a 

sua resistência normalmente é convertida. Essa resistência aparece só até um limite. A maior 

propaganda na nossa sociedade é a favor dos valores de estado. A principal razão pela qual estes 

valores se tornaram valores da nossa sociedade é que eles são necessários para o sistema industrial. 

A violência é desencorajada porque interrompe o bom funcionamento do sistema. O racismo é 

desencorajado porque conflitos étnicos também interrompem o sistema, e a descriminação 

desperdiça o talento das minorias que podem ser úteis ao sistema. A pobreza deve ser ―curada‖ 

porque as classes de baixo causam problemas ao sistema e contactar com classes pobres baixa o 

moral das outras classes. As mulheres são encorajadas a ter carreiras porque os seus talentos são 

úteis ao sistema e, mais importante porque ao terem trabalhos regulares integram-se melhor no 

sistema e a família começa a ir para segundo lugar. Isto ajuda a enfraquecer a solidariedade familiar 

(Os dirigentes do sistema dizem querer fortalecer as famílias, mas realmente o que querem é que as 

famílias sirvam como uma ferramenta efectiva para socializar as crianças de acordo com as 

necessidades do sistema. Defendemos no paragrafo 51,52, que o sistema não pode deixar famílias ou 

pequenas comunidades sejam fortes e autónomas.  

5. (paragrafo 42) Pode ser argumentado que a maioria das pessoas não querem tomar as próprias 

decisões, mas querem lideres que façam por eles. Há um elemento de verdade nisto. As pessoas 

gostam de tomar as próprias decisões em questões menores, mas tomar decisões em questões 

difíceis, questões fundamentais que requerem confronto a nível psicológico, e grande parte das 

pessoas odeia conflitos psicológicos. A maioria das pessoas são seguidores naturais, não lideres, mas 

gostam de ter acesso directo aos seus lideres. 

6. (Paragrafo 44) Alguns dos sintomas descritos são semelhantes ao de animais enjaulados. Para 

explicar como aparecem estes sintomas devido á privação sem respeito ao processo de poder. A falha 

para obter esses objectivos leva á frustração e baixa a auto estima. A frustração leva á raiva, a raiva á 

agressão, muitas vezes leva a violência doméstica e abusos de criança. Foi mostrado que longos 



períodos de frustração leva a depressão e essa depressão tende a causar culpa, insónias, falta de 

apetite ou apetite a mais e maus sentimentos sobre o próprio. Os que estão a caminho da depressão 

procuram o prazer como antídoto; procura de sexo excessiva, perverso como forma de se sentir vivo. 

Aborrecimento também tende para uma procura de prazeres excessiva, na falta de outros objectivos, 

á falta de melhor as pessoas procuram prazer. A realidade é mais complexa, e claro que desrespeito 

com o processo de poder não é a única causa do sintoma descrito. Quando mencionamos a depressão 

não nos referimos necessariamente ás depressões que chegam aos psiquiatras. Muitas vezes algumas 

formas de depressão menos graves estão envolvidas. Quando falamos de objectivos, não são 

necessariamente objectivos a longo termo. Para muita gente através da história humana, o objectivo 

da mão para a boca (onde meramente colhe e se alimenta diariamente o suficiente para si e á sua 

família) tem sido bem suficiente.  

7. (Paragrafo 52) Uma excepção parcial pode ser feita por grupos passivos como os Amish, que tem 

pouco efeito na sociedade exterior. A parte disso, algumas comunidades de pequena escala existe 

hoje na América. Por ex: gangues e cultos. Todos os consideram perigosos, porque os seus membros 

são leais primeiro ao seu líder e só depois ao sistema, porque o sistema não os controla. Ou os 

ciganos. Os ciganos geralmente escapam por roubo ou fraude porque a sua lealdade é tanta que nem 

sempre consegue testemunho de outros ciganos que provem a sua inocência. Obviamente o sistema 

estaria num serio sarilho se demasiadas pessoas pertencessem a esse grupo. Alguns dos pensadores 

chineses do sec XX que estão preocupados em modernizar a China reconhecem a necessidade de 

quebrar pequenos grupos sociais como a família: (Sun yat-sem) disse o povo Chinês precisam de 

uma nova onda de patriotismo, que levaria uma mudança de lealdade, da família para o estado; (li 

huang) disse objectivos tradicionais, principalmente os familiares têm de ser abandonados se o 

nacionalismo for opção para desenvolver a China. 

8. (Paragrafo 56) Sim, sabemos que no sec XIX a América teve os seus problemas, mas temos de nos 

exprimir em termos simplificados. 

9. (Paragrafo 61) deixamos de lado a classe pobre. Estamos a falar das massas. 

10. (Paragrafo 62) Alguns cientistas sociais, educadores, profissionais de saúde mental estão afazer o 

melhor para levar os objectivos sociais para o grupo 1 para ver se todos têm uma vida social 

satisfatória.  

11. (Paragrafo 63,82) è a escolha pela aquisição material sem fim, criada artificialmente pela indústria de 

marketing e publicidade? Certamente não há uma necessidade inata do ser humano de coisas 

materiais. Ouve muitas culturas na qual as pessoas tinham pouco desejo material sem ser o 

necessário para a sua sobrevivência (Aborigenes, mexicanos e algumas culturas africanas). Por outro 

lado ouve também culturas pré-industriais na qual a aquisição material teve um papel importante. 

Não podemos afirmar que o consumista é uma cultura exclusivamente criada pela publicidade. Mas é 

claro que a publicidade e a indústria de marketing tiveram um papel importante no aparecimento 

dessa cultura. As grandes corporações gastam milhões em publicidade e não o gastariam se não 

tivessem certezas de retorno. Um membro do FC conheceu um vendedor que lhe disse ― o nosso 

trabalho é levar as pessoas a comprar coisas que não querem ou não precisa‖. Depois descreve como 

um noviço não pode apresentar factos as pessoas sobre o produto, não vende, enquanto um vendedor 

experiente faz montes de vendas às mesmas pessoas. Isto mostra que as pessoas são manipuladas 

para comprar.  

12. (Paragrafo 64) O problema do despropósito pela vida parece ser menos serio nos últimos 15 anos, 

porque as pessoas sentem-se menos seguras psicologicamente e economicamente, e a necessidade de 

segurança dá-lhe um objectivo. Mas o despropósito foi trocado pela frustração sobre a dificuldade 

em obter segurança. Sublinhamos que o problema do sentimento de despropósito porque os liberais e 

os esquerdistas vão desejar resolver os nossos problemas sociais oferecendo segurança para todos; 

mas se isso poder ser feito, só aumentaria o sentimento de despropósito. O verdadeiro problema não 

é se a sociedade protege bem ou mal; mas sim se as pessoas se podem proteger sem a ajuda do 

sistema. Isto, já agora, é parte da razão pela qual algumas pessoas trabalham pelo direito ater armas; 

a posse de uma arma põe a segurança nas suas próprias mãos. 

13. (paragrafo 66) Os conservadores esforçam-se para diminuir a quantidade de regulamentos 

gonavermentais que são de pouca importância para o homem normal. Para já, só uma pequena 

quantidade de regulamentação pode ser eliminada, muitas das regulações são precisas. Por outro 

lado, só uma fatia das desregulação afecta o negócio, então o seu principal efeito é tirar o poder ao 



governo e entrega-lo a corporações privadas. O que quer dizer ao cidadão normal, é que a 

interferência do governo na sua vida é substituída por grandes corporações, as quais pode ser 

permitido, por exemplo, a descarregar lixos tóxicos, que vai para as aguas e transmite cancro. Os 

Conservadores estão afazer do povo trouxas, explorando as fraquezas do sistema para promover o 

poder do capitalismo. 

14.  (Paragrafo 73) Quando alguém aprova o propósito para a qual uma propaganda esta a ser usada, 

geralmente é chamada de educação. Mas propaganda é propaganda sem olhar para a qual é para ser 

usada. 

15. (Paragrafo 83) não estamos a expressar apoio ou desacordo com a invasão do Panamá. Só a usamos para 

ilustrar. 

16. (Paragrafo 95) Quando as colónias Americanas estavam sobre o controlo das leis britânicas haviam 

poucas ou nenhumas garantias de liberdade em comparação com a constituição Americana, no entanto 

havia mais liberdade pessoal na América pré-industrial, antes e depois da guerra pela independência, e 

há muito menos liberdade na América depois da liberdade industrial. Qualquer que fosse a profissão na 

América pré industrial, todos faziam o seu horário, e a natureza do seu trabalho mantinha um elo de 

dependência uns dos outros… problemas individuais, pecados ou mesmos crimes, não eram 

normalmente causa de grandes problemas sociais…‖ mas o impacto do movimento industrial nas 

cidades e nas fábricas, em 1835, tiveram um efeito progressivo no comportamento pessoal durante o sec 

XIX até ao sec XX. As fábricas exigem regulação de comportamento, uma vida de obediência ao ritmo 

do relógio e calendário. Os empregados de colarinho branco e saco azul de grandes empresas estão 

dependentes dos seus companheiros, o trabalho de um completa o do outro, portanto um negócio nunca é 

nosso. ― O resultado da nova organização da vida e trabalho foi visível em 1900, Quando 76% dos 

2.805.346 habitantes de M. foram classificados como cidadãos urbanos. Muitos comportamentos 

irregulares eram aceites em comunidades pequenas e independentes, já não é aceite na sociedade mais 

organizada e cooperativa da sociedade moderna. 

17.  (paragrafo 117) apologistas do sistema são ouvidos a dizer que ouve casos em eleições que foram 

decididas por um voto ou dois, mas é muito difícil acontecer. 

18. (paragrafo 119) ― Hoje, nos países tecnologicamente avançados, o homem vive vidas muito semelhantes 

apesar das distâncias no globo, crenças religiosas ou politicas diferentes. O dia-a-dia de um trabalhador 

de um Banco cristão em Chicago, um banco em Tokyo, um banco comunista em Moscovo é bem mais 

igual do que a de um indivíduo sozinho que tenha vivido há 100 anos. Essas semelhanças resultam da 

partilha de tecnologia comum…‖ (L. Spargue de Camp). A vida desses 3 banqueiros não é totalmente 

semelhante. A Ideologia é importante. Mas todas as sociedades tecnológicas, para sobreviver, têm de 

percorrer o mesmo caminho 

19.  (paragrafo 123) pensa só uma irresponsabilidade da engenharia genética pode criar muitos terroristas. 

20.  (Paragrafo 124) EX: de consequências indesejáveis do progresso médico, supõe que a cura do cancro é 

encontrada. Mesmo que esse tratamento seja caro para estar disponível á elite, reduziria em muito o 

incentivo para parar de libertar carcinogenes para o ambiente. 

21.  (Paragrafo 128) Muita gente pode achar paradoxal a noção que um grande nr de coisas boas pode tapar 

uma coisa má. Supõe que o sr. A está a jogar xadrez com o sr. B e o sr C. grande master esta a observar  

sobre o ombro do sr A. O sr A claro que quer ganhar este jogo, portanto se o sr C disser ao sr A uma boa 

jogada para fazer, está a fazer um favor ao sr A. Mas supõe que agora o sr A diz todos os movimentos 

que o sr. C deve fazer, estraga o jogo e não há interesse para o sr A  continuar a jogar se o sr A diz todas 

as jogadas. O sistema faz a vida individual mais fácil em inúmeros assuntos, mas ao faze-lo esta a privar 

o individuo da sua própria fé. 

22. (paragrafo 137) aqui consideramos só o conflito de valores dentro das massas. Para simplificar deixamos 

de fora o quadro de valores exteriores como a ideia que a natureza selvagem é mais importante que o 

bem-estar económico. 

23.  (paragrafo 137) Interesses próprios não são necessariamente materiais. Pode consistir no preenchimento 

de alguma necessidade psicológica, por exemplo, ao promover a sua própria religião ou ideologia.  

24. (Paragrafo 139) A qualificação: é do interesse do sistema permitir certos graus de liberdade em algumas 

áreas. EX. Liberdade económica provou ser efectiva em promover o crescimento local, mas só a 

liberdade planeada, circunscrita e limitada é do interesse do sistema. O indivíduo tem de ser sempre 

trazido por uma trela. (ver parágrafos 94,97) 



25.  (Paragrafo 143) Não queremos sugerir que a eficiência ou potencial de sobreviver de uma sociedade foi 

sempre inversa á quantidade de pressão ou desconforto ao qual a sociedade submete as pessoas. Há boas 

razões para acreditar que muitas sociedades primitivas submetiam menos pressão do que a sociedade 

europeia, mas a sociedade Europeia provou ser mais eficiente que qualquer sociedade primitiva e sempre 

ganhou os conflitos devido á tecnologia. 

26.  (paragrafo 147) Se pensas que mais leis é bom porque suprime o crime, então lembra-te que o crime 

definido pelo sistema não é necessariamente o que tu chamas de crime. Hoje, fumar marijuana é crime, e 

alguns lugares também a posse de arma também pode ser um crime, e o mesmo pode acontecer com os 

métodos de ensino. Em alguns países, fazer declarações de dissidentes políticos é crime. Se uma 

sociedade precisa de tanta regulamentação é porque algo esta mal, deve estar a submeter as pessoas a 

pressões severas se muitos recusarem seguir as regras. Muitas sociedades no passado passaram sem 

muita ou nenhuma regulamentação 

27.  (Paragrafo 151) Para ter a certeza, as sociedades passadas tiveram meios de influenciar 

comportamentos, mas foram primitivos e tiveram pouco efeito a comparar com a tecnologia 

desenvolvida nos dias de hoje 

28. (Paragrafo 152) No entanto, alguns psicólogos expressaram publicamente o seu contentamento com a 

liberdade humana. E o matemático Claude Shannon disse em 1987 ― eu visualizo um tempo em que 

seremos para os robots o que os cães são hoje para o homem‖ 

29.  (Paragrafo 154) Isto não é ficção científica! Depois de escrever o parágrafo 154 deparamos com um 

artigo que falava no trabalho de cientistas para desenvolver técnicas para identificar futuros criminosos e 

trata-los com uma combinação de biologia e psicologia. Alguns cientistas defendem compulsivamente o 

inicio desses tratamentos .( ver ―seeking the criminal element‖  de W. Wayt Gibbs 1995). Talvez penses 

que isso esta certo porque o tratamento será para aqueles que ficam bêbados, drogados, agressores de 

crianças, mas depois será usado em activistas ambientalistas que cometem sabotagem e eventualmente a 

todos os que tragam problemas ao sistema. 

30. (Paragrafo 184) Uma futura vantagem da natureza como contra ideal contra a tecnologia é que em 

muitas pessoas a natureza inspira uma referencia que esta associada com religião, o que pode levar a que 

a natureza possa ser defendida como uma necessidade religiosa. É verdade que a religião em muitas 

sociedades serviu de suporte e justificação para a ordem estabelecida, mas também é verdade que a 

religião foi a base de muitas revoluções. Então talvez seja útil introduzir a religião como um elemento 

revolucionário contra a tecnologia, principalmente porque o ocidente tem fortes fundações religiosas. A 

religião, nos nossos dias ou é usada como um meio barato para suportar egocêntricos (conservadores), 

ou uma maneira de explorar e fazer dinheiro fácil (evangelistas), o degenerarem em rudes raciocínios 

(protestantes fundamentalistas), ou simplesmente estagnar (catolicismo). A coisa mais parecida com uma 

religião forte e espalhada que o ocidente viu nos últimos tempos tem sido a quase religiosa crença na 

esquerda. Mas a esquerda esta dividida e não tem um espectro unificador. Portanto há um vazio na nossa 

sociedade que pode ser preenchido por uma religião focada na natureza opondo-se a tecnologia. Mas 

será um erro tentar artificialmente arranjar lugar para tal religião. 

31.  (paragrafo 189) assumindo que tal final acontece. È concebível que o sistema industrial possa ser 

eliminado por uma moda gradual. (ver paragrafo 4, 167 e nota 4) 

32.  (Paragrafo 193) é até concebível que a revolução consista numa mudança massiva de atitudes em 

relação á tecnologia resultando numa relativa e gradual desintegração industrial sem muitas dificuldades 

para o sere humano. Mas será por sorte. O mais certo é que a transição para uma sociedade não 

tecnológica esteja cheia de dificuldades e conflitos. 

33.  (paragrafo 195) A economia e a tecnologia na sociedade são mais importantes que a estrutura politica 

em determinar o modo de vida do individuo ( ver paragrafo 95,119 e as notas 16,18) 

34.  (paragrafo 215) esta declaração refere-se á nossa noção particular de anarquismo. Uma variada forma de 

atitudes sociais foram apelidadas de anarquistas, e pode ser que muitos que se consideram anarquistas 

não aceitam a nossa declaração no paragrafo 215. Deve-se chamar a atenção, que existe movimentos 

anarquistas nos quais os seus membros provavelmente não aprovam os métodos violentos do F.C.  

35. (paragrafo 219) Muitos esquerdistas são motivados também pela hostilidade, mas essa hostilidade resulta 

em parte da frustração pela necessidade de poder. 

36.  (Paragrafo 229) *è importante entender que dizemos que qualquer pessoa que simpatize com este 

movimento como ele existe hoje. Quem acredita que mulheres, homossexuais, etc. Devem ter direitos 

iguais não é necessariamente um esquerdista. Esses movimentos tem a ideologia particular que toca o 



esquerdismo, e se acreditam, por exemplo, que as mulheres devem ter direitos iguais não quer 

forçosamente dizer que tem de pertencer a um movimento feminista. Se os direitos de autor estão a 

tornar difícil a impressão deste documento, então muda a nota 16 : 

16. (paragrafo 95) quando as colónias americanas estavam sobre domínio Britânico havia poucas 

garantias legais de liberdade a comparar com a altura em que a constituição Americana entrou em vigor, 

no entanto não havia liberdade pessoal na era pre-industrial americana, antes e depois da guerra pela 

independência, depois a revolução industrial tomou conta dos pais. Em ―Violência na América‖ de Hugh 

Davis Graham e Ted Robert, é explicado como o indivíduo na idade pré industrial tinha mais 

independência e autonomia do que o cidadão de hoje, e como o processo de industrialização 

necessariamente levou á restrição da liberdade pessoal. 

 

 

 
 

 



 


