
 

À concersa com Jonh Zerzan 

 

Recentemente falei com Jonh Zerzan, a voz do Anarco-Primitivismo. Ele é o autor de vários livros sobre 

Anarquia Verde. Zerzan é conhecido pela sua associação com o Unabomber mas eu queria ouvir o que ele 

tem para dizer sobre o atual estado do primitivismo e qual sua direção. 

 (Esta entrevista teve de ser encurtada. Particularmente uma  longa discussão sobre a idade do Paleolítico) 

Numa resumo, no que acreditas? Eu associo-o com o anarquismo e o primitivismo. Como escolhes te 

definir? 

Bem, o assunto é chamado por esses nomes. Anarquia verde e anarco primitivismo. Alguns nativos amigos, 

chamam-nos neo-primitivistas, ou anti- civilização, e existem algumas diferenças, mas dificilmente haverá 

um elo comum. Falando da parte do anarquismo existe uma grande diferença e não é só aqui é em todo o 

mapa, entre a mais clássica, tradicional esquerda, anarquistas vermelhos… uma das coisas mais 

fundamentais é a sua opção na auto produção e auto organização das fábricas – bem a nossa aproximação é 

contra a vida industrial, contra fábricas por várias razões: uma é o caminho suicida do mundo – 

simplesmente não podemos continuar a industrializarmos, portanto é óbvio donde vem a parte verde. Existe 

uma grande diferença. Como diz Noam Chomsky,  está no lado da esquerda. 
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Ele é anarquista? 

Talvez seja… Eu não sei exatamente o que ele é. Ele realmente, não entende, não gosta, não o discute. Por 

outras palavras não é só um sectarismo é uma diferença fundamental. 

Que tipo de criticismo tem Chomsky como anarquista sobre o anarquismo verde e o primitivismo? 

Uma das coisas que ele fala sempre- e eu uso Chomsky como uma referência porque tanta gente o conhece, 

e pensam. Ele diz que somos todos genocidas, ele realmente fica histérico sobre isso. 

Ele diz “ Bem rapazes voçes tem um plano para matar 6 milhões de pessoas.”? 

Exatamente! Quero dizer que é incrível! A maneira em que o poria em pensamento, quero dizer  estive em 

muitos sítios, estive na India um par de vezes nos últimos anos, quando olho para as torres de apartamentos 

onde as pessoas foram forçadas a viver abandonando as terras e que quando isso falhar e cair, grande parte 

estará morta nos primeiros dias. Não tem terra, não tem… quando o poder acabar, a comida vai-se estragar, 

esbanjar, não vai haver água… estamos preocupados com isso. Se me perguntares sobre o caso dos 

genocidistas é ignorar  e culpar  simplesmente a crise por todo. 

Portanto isso é a ideia de voltar a uma sociedade baseada no primitivismo, baseado na 

sustentabilidade, os críticos dirão que não se poderá fazer essa mudança sem um cataclisma violento- 

Pensas que existem maneiras alternativas de ir daqui para ai? 

Penso que pode acontecer durante a noite. E ninguém o diz. E Chomsky sabe-o. Sim, seria um processo de 

requalificar as pessoas com qualidades próprias e ver algum tipo de autonomismo em vez do desespero que 

sabemos vir da dependência global do sistema tecnológico que é bastante vulnerável 

Li que é anti-esquerda. È contra a esquerda e para mim quando penso nesta rejeição radical do 

caminho das coisas. Penso que é  tanto pela esquerda como pela extrema direita… é como se  fosse 

sempre um circulo? 

Possivelmente. Penso que há pessoas que falam de locais e no fim da tecnologia na Europa e são da estrema 

direita. Uma coisa que certamente não somos é da estrema direita. Nem pensar! Quero dizer, fui Maoista 

brevemente, organizador de sindicatos, mas penso que quanto mais tempo estivermos ligados a isso, só 

estamos a evitar que cheguemos a algum lado. Isso está morto. Já falhou. E vejo mais e mais pessoas a 

concordar com isso. È como, existe historicamente,- mas qual o seu sucesso? Nunca parou as guerras. Nunca 

parou a depressão. A esquerda não bebe nada desde á 100 anos. A última vez que a esquerda inspirou as 

pessoas, direi que foi logo depois da I Guerra Mundial. E certamente é um veículo para os protestos. 

Obviamente em muitos países, vota-se na esquerda e regista-se a distância para o partido líder. Se 

continuarmos este jogo, as coisas só vão piorar. Direi que também garante que as coisas piorem, até haver 

essa quebra. E ter ideias sérias que não sejam bloqueadas pelo modelo da esquerda. 

Aqui está uma diferença chave, sobre o nosso pensamento e a esquerda. Os indígenas pensam, respeitamos 

isso, e tentamos aprender com isso. E a esquerda só espera que essas pessoas se tornem trabalhadoras e 

consumidores e todo o resto. Que esse não é o único modelo possível. 

. 



 

O que estás a dizer lembra-me de Howard Zinn, quando fala sobre a analogia de uma bule de chá, que 

em vez de  ferver ou explodir tem uma válvula de segurança á esquerda para deixar sair o vapor e a 

pressão. Penso que quando vejo o Jon Stewart Daily Show- “oh, tem piada!”- As coisas estão terríveis 

mas por fim vamos rir. 

Exatamente, eles são espertos, coisas engraçadas. Mas Zinn é um prefeito exemplo da reforma da esquerda. 

Onde está a base para uma coisa diferente ao sistema dominante de horrores que vivemos agora?  

Estás-te a referir ao tiroteio em Arizona? 

Penso que o acontecimento no Arizona foi atípico porque  o individuo estava desequilibrado… ele nunca 

levantou problemas, nunca fez uma escolha, parecia um rapaz amável… mas matou 10 pessoas. Esse é o 

problema. Não é um problema mental. 

 

Vês os tiroteios como parte da doença da civilização e cultura? 

Definitivamente. A cultura tecnológica. As comunidades lentamente dissiparam, o que mantêm as coisas 

juntas? 

O meu entendimento da vossa filosofia é que viramos mal á direita na saída do portão. No princípio 

da cultura agrária e temos seguido na direção errada desde então. Portanto gostariam de voltar atrás 

o mais possível. Pensas em termos de “voltar atrás”? 

Sim, penso, sei que podemos literalmente voltar atrás. O tempo vai em frente. Mas irá para trás, parece-me a 

mim. Esse foi o nosso pior erro- o início da domesticação. Começamos a domesticar e quase 

simultaneamente iniciaram as guerras e a civilização e todo o resto que não existia… sabes, a espécie 

humana existe há cerca de 2 milhões de anos.  
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Vamos dizer que a civilização é a doença – quais são os sintomas? Estamos a falar de obesidade, 

esquizofrenia, alienação, neuroses e condições de infelicidade humana. 

Exatamente. Bem dito. Ansiedade é a emoção comum de momento e claro, quantas pessoas conhecemos que 

tomam anti depressivos? O vazio da cultura tecnológica é cada vez mais vazio e vazio. E tudo o que se diz 

sobre a tecnologia é falso- a tecnologia liga-nos mais? Nunca houve tanto isolamento. Nunca houve tanta 

gente a viver sozinha, as pessoas têm menos amigos, e visitam-se menos. Ir para baixo é o contrário do que 

dizem os defensores da sociedade tecnológica.  

Facebook . . . 

Claro. “Friends” que nunca conhecemos. È uma piada. Uma piada infeliz. Estudo este tipo de coisas desde 

os anos 70, o vazio fenomenal que existe nele. 

Penso que a comunidade é a chave. Penso que é a chave em termos desta discussão ou discurso. Quem é a 

comunidade? E quem não vê que está a acabar? Portanto, tem de ser cara a cara. Argumento que se assim 

não for, é só fogo-de-vista. Não podemos ser responsáveis a não ser que se tenha uma relação cara a cara. 

Essa é minha definição de comunidade. Portanto como chegamos lá? E queremos ir por ai? Existem coisas 

que dão bom sinal… mas existem coisas terríveis a caminho. Isto não é realmente viver. O que vão ter os 

meus filhos? Qual é a qualidade ou textura da vida? Está a melhor ou a piorar? Qual é o futuro? 

Portanto o que temos que nos ajude? Sabes, temos o Al Gore a dizer compre aplicações verdes ou… 

reciclem. Bem, penso que a reciclagem só abre espaço a mais produção. Mas dá-nos algo para participar, 

portanto algumas pessoas fazem disso fetiche. 

Definitivamente. È como tratar uma ferida de caçadeira com fita isoladora. 

Sim, mantem-nos ocupados, mas depois notamos que nos está a matar. O Aquecimento Global é uma função 

da industrialização. È uma medida da industrialização. Obviamente a resposta é livrámo-nos da 

industrialização. Não? È claro e simplista, mas não é esse o caminho? Mas claro quem vai dizer isso? 

Portanto estamos a tentar levantar estas questões. 

Quero falar sobre Kaczynski, violência, e a situação hipotética de-  qual o ponto para fazer a melhor 

coisa na tua opinião? 

Bem com Kaczynski, a coisa triste é que estava tão isolado. Nada acontecerá a não ser que nós façamos algo 

para isso e comece a levantar as questões que têm estado bloqueadas, com apoio. 
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Quero dizer, vejo a política do desespero não só com Kaczynski, mas com o fim do movimento dos anos 60, 

as pessoas pegaram em armas porque todo o resto já tinha sido feito, a mundo tinha acabado. Algumas 

pessoas não queriam aceita-lo entraram em coisas suicidas como a SLA 

O que é a  SLA? 

Symbionese Liberation Army. Conheci alguém que esteve nesse grupo. Isto foi no início dos anos 70 em 

Berkeley. Quero dizer houve bastantes baixas. Nos  anos 60 estava a florescer, e de repente já não estava. 

Foi muito difícil de aceitar. Mesmo muito difícil de aceitar. Entrei num buraco a beber durante anos. Meu, 

sentes que tudo pode mudar, e que vai na direção certa – wowww, era um sentimento indescritível. E de 

repente acabou. 

Hunter S. Thompson fala sobre tu quase veres o momento onde a onda dos anos 60 rebentou, 

consegues ver a marca da água. 

Parece-me a mim, talvez outras pessoas se lembrem de maneira diferente mas, só em S. Francisco e 

Berkeley existia uma muito definida- tudo era diferente. 

De repente ninguém vinha ás reuniões, e tu sabias que se marcasses ninguém aparecia 

Sempre ouvi Manson como o ponto onde as coisas mudaram. 

A famosa Altamont, onde os anjos o mataram. 

Em que ano foi isso? 

Dezembro de ’69. 

Foi isso uma coisa de Ken Kesey? 

Não, foi Rolling Stones. Foi… estava já tudo morto. Nos lugares onde começou, começou cedo e acabou 

cedo. Mas talvez alguns miúdos em Indiana ou coisa assim estivessem só a começar. Se estivesses num sítio 

chave no planeta talvez tivesses sentido  isso. 

Sinto-me crescer nos anos 80 e 90 a olhar para os anos 60 e dizer: este foi um momento em que vários 

caminhos se cruzaram, tudo estava em cima da mesa. Onde pensas que estamos em 2011, é um 

cruzamento na criação de um longo caminho? 

Acho que sim. Tenho um sentimento ao contrário dos anos 60 onde não sentias nada. Tudo era plano. Não 

acho que esse é o caminho das coisas hoje. Sinto que não o queremos fazer mas a energia está ai. Como 

coisas que procuro no meu programa semanal. Existe resistência, México é real, existem muitas coisas 

interessantes lá, conheces a EZLN (Zapatistas Army of Liberation) é uma coisa diferente. 

Tenho um amigo, Tim Lewis, fez um filme Breaking the Shell sobre Seattle (WTO riots). Ele sentiu o 

mesmo. Ele diz “ Oh, está a voltar para breve e pode ser mais radical que da última vez.” 

A minha impressão é que ouve um real componente espiritual nos anos 60. Houve uma transfusão de 

ideias do Este. Os Beatles foram á India e meditaram e depois Boom! Sabes, caleidoscópios em todo o 

lado! 

 (Risos) Muito disso. 



 

As ideias parecem realmente políticas e académicas mas existe um componente espiritual? 

Penso que é uma questão importante! Realmente acho, e começo a perceber. Penso que sim. Estive na 

Croácia e uma mulher disse que a base do Anarquismo Verde é um movimento espiritual. Eu fiquei Wow, 

isso parece certo. 

Estive também em Memphis há um ano atrás. Fui convidado par ir a um encontro de Primitivistas Cristãos. 

Muito tripante. Estava a caminho e pensava – Sou um ex-Católico por muitos anos, não me venham com 

merdas. Já passei por isso, é fodido. Não quero ouvir falar disso. Tive sempre fechado. Só por causa dessa 

experiencia. Cheguei lá e estava muita gente, alguns bebiam cerveja no parque de estacionamento, e 

parecem todos como anarquistas. Passei o fim-de-semana com a boca aberta. 

Então num workshop alguém perguntou. “ Hey, és cristão. Acreditas em Deus. O grande D. A autoridade 

total, a autoridade absoluta. Como podes ser anti autoridade?” E alguém da organização disse “essa é a tua 

conceção, não a nossa.” 

It’s overdue for an overhaul. 

Yeah, excita-me. Foi atacado por alguns anarquistas por o ser “O Zerzan agora é espiritual, está nessa”, mas 

não realmente. Não sou Cristão. Mas algo está a acontecer. 

Eu vejo assim. Se estamos a falar sobre re-conetar com a terra, isso parece-me espiritual. 

Ultima questão: quando olhas para trás nesta década que abriu que espera ver? 

Bem, penso que tudo está obvio agora. A realidade está a bater á porta. Quero dizer se não chegarmos a lado 

nenhum com isto… dado esta realidade… mas como dizes nem todos estão desesperadamente infelizes. Mas 

penso que á algo que não foi estacado ainda. Pode ser surpreendente, quem sabe? 

Na realidade nos anos 60 foi assim. Quero dizer foi nos anos 50, a primeira metade dos anos 60 foi os anos 

50: conformismo e consumismo – não se vê saída, exceto nos direitos civis e não é grande coisa, não de 

massas. 

O Bang! Por todo o mundo. Sabes, Marcuse escreve “One Dimensional Man” em 64! Sobre as pessoas 

serem como robôs, onde nada é felicidade! E dentro de semanas as coisas começam em Berkeley e em todo 

o lado e tivemos de rir! 
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Zerzan pode ser ouvido semanalmente no seu programa de rádio ao vivo Anarchy Radio Terça ás 7 da 

tarde na KWNA 88.1 fm 
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