
deais já citados e ainda ao apelo real de Roberto de AnJOU, cor~ rea de Nápo~ 
em Avinhão, a I!! de agosto de 1309, fJ.ZCI1UD com que o Papa se mteressuse pela 
queatJo dos Espiri~s e verif"IC8S8e o que se pusava dentro aa Ordem_ ~a. 
jt que, ~ do Dl8ll, o clero secular nio se cansava de apontar u 111188 UTCgularida
des. Assim nasceu a idéia de se fazer wna in~tigaçlo objetiva sobre a situaçlo rei
nante na Ordem. 

Em setembro de 1309, Clemente V reuniu no priorato de Groseau, perto de 
Malaudoe, mn grupo de frades, incluiDdo o pr~rio ministro-~eral Oonçalvo de 
Balboa, que representava 08 conventuais (a comum~) e lJbertiDO, que rep,resen
tava 08 regário Frr6dol e Guilberme Ruffat, e o dominicano ingl& Tomás Jorz, fora 
encarregados de inquirir os dois partidos e veriiJCU as causas elos males que vinham 
a.fli,gindo a Ordem, pertubando a lgreja e dessemirando a discórdia. 

Os cardeais começaram pedindo a cada facção um informe sobre quatro 
pontos: a) a preseDÇa de elementos na Ordem franciscana que denominavam a si 
mesmo "Innb do Livre Bspfrito" (Secta spirltus libertatú) e sua relaçAo com a Or
dem (35) · b) a observ4Dcia da Regra e a interpret.açio da pobreza; c) a doutrina e os 
escritos de Pedro de I olo Olivi; d) as perseguições aos ~toais. 

Quanto à primeira questão, não havia nenhum motivo para divergências, ~is 
tantos os da comunidade quanto os Espirituais não aceitavam as posições herétiCas 
dos Irmãos do Uvre Espírito e os combatiam abertamente, como é o caso já men 
cionado de Ube.rtino de Casale. Tudo indica que a seita, em Provença. era pouco co
nhecida, e peJo menos foi o que disse Raimundo Gaufridi em sua resposta ao inq~
rito, ao se expressar, ••quod nullum pernitus scimus" 136J. Sete frades da. província de 
São Francisco aéusados de professar tais .idéias foram encarcera dos e mais tarde 
abjuraram suas convicções. 

Quanto às persegui ões sofridas pelos Espirituais, Ubertino de Casale, em sua 
primeira resposta às questões, lembra que foram perseguidos na Toscana por dese
.)IU"em a pobreza. Os repJ"eSentantes da comunidade não poderiam negar tais perse
guições, mas as justificaram como sendo para o bem da Ordem e feitas com justiça. 

As respostas que provocaram woa poiSmica mais árdua e longa foram aquelas 
relativas às questões concernente aos escritos de Pedro de João Olivi e à observân
cia da Regra e da pobr;e.za. 

Com razão observa P. Gratieo que representantes da comUnidade enfoca-
Vart\ toda a questão sob o ponto de vista canônico, enquanto o representantes dos 
Espirituais viam a questão sob o enfoque ascético. Evidentemente, os doi pontos de 
vista escond.iam duas intenções opostas quanto ao caráter que a Ordem framciscana 
deveria ter. A comunidade justificava: com as interpretações dadas pelos P~ no 
decorrer do tempo e a ampla observância na sua aplicação prática; os Espirituais 
somente se atinbam às intenções do santo fundador, transcritas na Regra e no seu 
Testamento, deixados à Ordem. Podemos adotar a divisão proposta por P. Gratien 
para as fases da polêmica sobre as questões acima mencionadas, indo a primeira até 
a primavera de 1311, em Melaucene, e o fllll de 1310, em Avinhão, estando com 
pnoridade os Espirituais; a segunda indo até maio de 1312, no tempo do Concilio de 
Vienne, com a conseq,iiente publicação da bula Exivi de Paradi.so pelo Papa Cle
mente V, aproximadamente um ano após a morte de Amaldo de Vllanova, quando 111 

.sorte dos Espirituais começará a declinar até a sua final perseguição, pelo Papa Jolio 
XXII, como heréticos declarados pela lgreja 

(35) Sobre eles v. Jundt, A"J.AHistoirt du panth4Jrne popuftlire oum moyendgll, Paris, 1875 (cóp. 
anast., 1964), pp. 42-111'1. 

(36) Ehrle, F., Zur Vorgllschlchte tks Condls 110n VíenM, !11: larchiv für Utuatur und Klrcht:nges· 
chiichiedesMiaelolter, T.m, p. 142. 
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REPENSAR O ANARQUISMO: UM CO~ENTÁRIO ACERCA DE 
"BELLA ClAO 

Regina Ho!UJ Duarte 
Deptg de r1ist6ria - AFICHJ\JFMG 

f cês Matcel Detieone 
d la Verité\11 o filólo~o ran láss" a socie-

Em sua. obra Les Maodftres euad da Or~ia, an .. tenor à épocadc ~afficos que 
um ....,0 o rec ... ~ . . dos moldes ' e""""'· 

conta-nos co~, ':'tuía r- de forma totalmente wvetsa . "biJidade da palavra 
dade helênica ~ d~~ul v a. . Nes~ época ~'!ie~~~fo:. os ~ma8 bomé
se aftriDIIID a P · ilé · . de utna arlstocraaa gue~tr ·da desta elite. Na ~ a 
e do falar era pnv gao ad" • ru stram a hist6Tlll e a vt ~ :ra demonstra a re-
ricos, incluídos nesta tr ~ • mero comum ousa tomard~ cul~des pareciam insu
ónica passagem, em que . nom momento m que as . . o gnndc herói 
pressão a este ?pode a~~ude;mandono d cerco de Tr6Ja. Ulis~'nas costas e nos 
peráveis T~rs1te~ propoc 0

0 
faz calar-se batend~-~ com 0 ~ - 08 mestreS da 

aristocrata, unedia~nt í ã do silêncio à ~810~a da pop -~~z em que uma 
orobtos. (2) Prent.e à J.IDpo lizar e ta 6lti.ma. Nao f~l e~ta a ~nciamento de outras 
verdade P~ó- r>o~red roinante em cooseqüênaa ~ .. riam nos mostrar ou
versão d_a hist na .e~~os e esquecidos que, entretanto, ~;""'""" 
falas. DISCursos rey:• rsões dos fatos. . ama noção de ver
tras facetaS e outras ve . s da ciência hist6nca desCartM dade não é sentida 

Há muito que os estudi~ ora. Esta relativização da. ver William pauJ.)cner 
dade absoluta. _neu:::x!i~ em 1930, o escritor ~?on~o condutor da tra
apenas nos me1os ~ 00 ~omance "Enquanto Agoo1ZO · ativa. Faullcner des
reflet:e sobre esta questíJ? de famllia. A cada I])OIDOnto -~= de cada membro da 
ma é a morte ded uma ~ento !Klb a penpcctiva e a sens• laro que nAo estamOs}'!
creve o decorrer esse . muibcr agonizante. Torna~~ c r árias maneiraS dife-
fanútia. incluin~ ~ mas 9ue aquela morte é ~Vlda :!e"ror de cinema ~ 
rante urna reali si Vmte e um anos depms, 0 fa1me ''Rasbomon · 
rentes .e COJJanbflitantes pe~ Leão .de Ouro em Ve~za :~;ante um julgamento, 
Kurosawa _g ou oA.-njmentos acerca de um a,ssassma 'J:OB}idade aparentemente 
Aqui, os diferen~~!"' 0 caráteT multifacetado de wna 
mostram ao especUIUVr 
una. 131 



Considerando tais reflexões, todo o cuidado to.mado ao decidirmos analisar os 
acontecimentos históricos ~ pouco. Entretanto. nem sempre há cautela na recupera
ção do passado e muitas vezes uma interpretaç!o parcial e defonnada apresenta-se: 
como a óoica possível. Isto ocorre com a peça de teatro intitulada Bella Ciao, api:O
sentada em l982 em São Paulo e em 1988 em Belo Horizonte. 131 

Bella Ciao pretende falar a seu póblico sobre o movimento anarquista no 
Brasil no infcio deste skulo. Giovanni Baracbetta, o protagonista da peça, é um 
imigrante italiano que, chegando ao nosso país cheio de ilusões acerca de uma Amé
rica pr6spera e abundante, adere ao anarquismo ao deparar com as duras condições 
enfrentadas para garantir uma miserável sobreviv&lcia. 

Giovanni participa das greves do período 1917-1920, apresentada na~ 
como c;spont§neas e irracionais, à medida que não faziam parte de uma estratégia 
sistemática, levada à frente por uma classe proletária consciemte de seu papel. 

O surgimento, .em 1922, e o crescimento do Partido Comunista é apontado 
como o marco de uma nova fase do movimento operário: existiria agora uma classe 
trabalhadora que adota estta.tégias de luta baseadàs nas premissas do materialismo 
histórico e nas decisões de um comitê central que organiza sua atuação, impedindo 
que a revolta operária possa tomar um caráter 'impulsivo'' e .. irrefletido" como se 
8C08tumajulgar as iniciativas dos sindicatos aoarqwstas. 

O filho de Giovan.ni adere ao Partido Comunista. Nos diálogos entre os dois 
torna-se clara a imagem que o texto da peça deseja transmitir: o pai. apegado a 
ideais já superados; o jovem, consciente do desgaste de fónnulas caducas, que não 
levariam a nada. Giovaruú é apresentado ao espectador como alguém velho demais 
para mudar. Teimoso, apega-se a uma luta cujo caráter inglório é eVidenciado pelos 
argumentos do filho: 

''Gennarino· (o filho) - O senlwr está com a cabeça dez aoos atrás, papa. Lar
ga de ficar com a cabeça em 17. 
Giovanni- Quem está com a cabeça em 17? lo estou com a cabesa hoje! 
( . . . ) 
Gennarino - Devemos ter consciência de classe''. 14) 

As concepções presentes na peça acerca do anarquismo participam de uma 
corrente historioçráfica há muito questionada pelos mais recentes estudos sobre o 
tema. ISl A tústóna dos movimentos libertários era. há pouco tempo, contada sob a 
perspectiva de militantes do Partido Comunista. Bel/a Ciao é de autoria de Alberto 
dle Abreu, membro do PCB. 

Considerar a versão marxista sobre a história do anarquismo como sendo a 
única possível é como crer na narrativa de um ~ato sobre os ratos. Se até o início da 
dúada de 20 anarquistas e comunistas brasileuos vivem sem maiores conflitos, os 
antagonismos acirram-se a ponto de tornar a convivência impossível. Dessa disputa, 
os anarquistas saem denotados, perdendo sua influ~ocia a nível sindical, a despeito 
de sua difusão crescente nas duas primeiras décadas do s6culo. Uma vez vencedores 
oo âmbito das org.anizações operárias, oe membros do PCB passaram a contar sua 
versão da história. E, P.?r muito tempo, historiadores ligados direta e indiretamente 
a este partido compartilham de suas concepções. 

Nas obras de autores marxistas, o anarquismo sempre é descrito como uma 
• pré-história" do movimento operário, irracional e destinado ao fracasso. Entre
tanto, importantes filósofos modernos, ao refletirem sobre a democracia e o socia
lismo, retomam proposições C8I"all aos militantes libertários. Poderíamos citar o 
exemplo de Comelius Castoriadis, que ressalta o caráter essencial de temas como a 
democracia. direta, a autogestão, a descen.tralização c a desburocra~ das enti
dades de luta, sejam elas operárias ou olo. (6) Todas estas questões fazwn parte do 
ideário anar uista. 

Bella ~iao tem momentos sensibilizantes e de forte emoção. No que tange aos 
conceitt>S históricos, entretanto, longe está de ser um texto esclarecedor. Antes, 
obscurc:cc a história dos movimentos anarquístas. Porém, ~.m de divertir e emocio
nar o póblico, talvez consiga uma posição de m6rito no debate histórico: despertar 
interesse no espectador acerca do assunto. E uma vez curioso, este póblico poderá 
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v oa os t:oAI..U '",..._, , .. _...-

. ões dos .aconteeiroentos. Se'!' <lO t , l deSta -se 
buscar outr~ m~rp_re~ problemas a serem discutJ~os. Dentre a p~átí tidia-
traráo 1lO leltor ~sugao . to democrático que se cfettve ·c mo um 
de como constnnr uro pro)C 
na na vida de todos nós. 

NOTAS 
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Maft.ies de la Verité dans la Grece Archai"que. Paris, 

' 1) DETIENNE Marcc. es 
' · M 'pero 1967. 

FraJIÇOIS as ' . . Edi ões 70, l 984. p. 20. 

FI.NLEY M l Os Gregos Anugos Lisboa. ç 
(2) Citado por ' · · 

· 1 · São Paulo roimeo. 
(3) ABREU, Albert•o de. Bela ,ao. • 

(4) ld, ib. P· 49. . São Paulo, Brasilieose, 1981 
. . BCCA, . O 'il ncio do .vencul'!s Pmüo Brasiliense. 1987. MU -

(5) Ver. DEIZED ~o F Utl [li IS Anarqu~ta3. s.a~ o'. r+ .. rão de ll)estrado 
LU l ~ • • as BrasrletrttS . JSse -:o . fi C"ên-
NAKATA K . Almnws en . 6ri d Instituto de Filoso ta e. I 

' . tamcnto d H•sl a o 198"2 mimeo· RA-apresenta ao Depar . . d stadual de Campinas. , ' 
ctas Humanas da UnJvers• a Paul Brasiliense, 1985. 
GO M Do Cabarl ao Lar. , . . 

' . . orridos durante 1956, Castonadis 
(6) Num artigo sobre os ev nt ::; 11· . llun. ~na r bcldes. Dentre elas, os Co)oselhos 

destaca o radicalismo das ()fiO I~~~~~~ . ' ua importância decisiva liga~ se:_ a .. ~,oda~~ 
ári mero papel n Ja · . da ve,:dade~ra ag ........ 

~Íeci:C:0°da demo ro :it, . dir~·w. ood' ~)~1~)s tc~~~'ncaizame.~~o e~ C?,le~v~ 
pollrica ta igual~~ eq~sel~~ /, •1 

e. sftriu qu sejam
1
. _ aped~asno:a~c~ traba-

dade concretaS, u= . , t 0 •si a 1 ao ,_ ~ · São 
· · dicaçóes relauv• •1\ 1 co • { • • ·iulismo ott Baruarte. 

suas retvm . ORlA IS A lonl hl\n • rn. o. 
Ih " (")CAST • • · 
P~ulo, Brasiliense, l' 8 · P'· 27 · 

('") (GrifOll no original). 
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