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Editorial
À parte o extenso estudo de José Maria Carvalho Ferreira sobre a família
na agitada década de 70 em Portugal, este número d'A Ideia é quase integralmente ocupado pela problemática urbana.
Naquele caso, estamos perante uma investigação e uma reflexão sobre
uma articulação capital na socialização dos indivíduos que, nem por pertencer
à banalidade do nosso quotidiano, nem por ter sido brindada com um departamento de estado no actual governo, deixa de ser um domínio discreto e
apagado, sem os favores da projecção dos media e onde, contudo, se joga
tanto e tão decisivamente, os prazeres e as infelicidades da vida de cada
um de nós.
No caso da cidade, das questões urbanas, a sua importância vem sendo
de tal maneira, e cada vez mais, determinante que não é possível, hoje,
esboçar um qualquer desenvolvimento social alternativo, sem ter em conta os
dados da sua realidade. Mesmo em Portugal, onde temos a sorte de ainda
possuir uma província viva e com peso social, cerca de metade dos habitantes são já citadinos com específicos problemas de alojamento, transportes,
trabalho, socialização, etc.. Não impede que Léo Ferré fique encantado com
isto e queira cá ter uma casa à beira mar, e que René Dumont afirme que
temos ainda todas as chances para escapar ao modelo euro-americano dominante. Se, porém, não formos capazes de alterar "o caminho natural das
coisas", viver em Lisboa, em Sines ou Famalicão no princípio do século XXI
(isto é, daqui a uma geração) será bastante mais feio e triste do que aquilo
que ainda ontem conhecemos.
A cidade, ingovernável? De que modo? Por quem? Eis interrogações
de fundo que não podem ser evitadas.
É um facto que as teorias anarquistas ficaram bloqueadas durante cinquenta anos, a seguir ao desabar de sonhos da revolução russa. Enquanto
homens. como Kropotkine, Jean Grave, Elisée Reclus — ver neste número o
texto que António Gama lhe dedica — procuraram, com os conhecimentos do
seu tempo, dar uma sólida base teórica ao anarquismo, em particular no que
respeita às relações dos homens, da sociedade, com o espaço, depois deles
foi o deserto. 0 movimento anarquista empolgou-se na prática da acção revolucionária (ou, simplesmente, política), acabando por se afundar em intermináveis querelas tácticas e organizativas internas que cada vez diziam
menos aos indivíduos comuns, apesar disso supostos seremos protagonistas
de uma emancipação que a todos dizia respeito.

Só modernamente e (não por acaso) nos países mais desenvolvidos, o
filão teórico foi retomado com criatividade e fecundidade em domínios como
a educação, a delinquência, a sexualidade, a ecologia ou a vida urbana. E
neste sentido que A Ideia procura - e neste número em particular - inserir
o seu trabalho e a sua presença. Por isso uma análise libertária moderna
sobre a cidade como aquela 'ie é feita por Colin Ward abre este conjunto
monográfico (e só lamentamos não ter espaço suficiente para publicar textos
mais desenvolvidos e fundamentados deste autor) enquanto que a proposta
inovadora (e, para alguns, iconoclasta) de Murray Bookchin de assumir os
interesses das comunidades locais (inclusivé "eleitoralmente") contra o
estado nacional, lhe serve de encerramento.
Mas porque em Portugal estamos e em português escrevemos (e não
esquecemos os nossos leitores do Brasil), procuramos sempre radicar análises daquilo que consideramos serem tendências gerais (e, por isso, o nosso
provável futuro), nas condições específicas deste lugar e da sua cultura. Daí
a justificação de algumas das colaborações presentês neste número: colaborações de pessoas qualificadas em certos domínios (geógrafos, sociólogos,
arquitectos), com pressupostos teóricos diferenciados e que connosco quiseram reflectir e confrontar perspectivas de análise e propostas de intervenção. Porém, se a forma textual da contribuição de Vítor Matias Ferreira
pode parecer "universitária" e inabitual na nossa revista; se se podem descortinar influências conceptuais marxistas neste ou naquele texto; se, como é
certo, não se procurou de forma alguma fazer deste conjunto um todo coerente - é também inegável a existência, em todos os autores, de uma preocupação fundamental que, ainda que se expresse por vias inabituais (veja-se
o caso de Miguel Serras Pereira), não deixa de ser, por isso, fundamentalmente libertaria.
Seguindo a sua linha de aprofundamento de questões importantes para
o surgimento de uma consciência libertária menos difusa e mais concretizável em práticas localizadas e temporalizadas, A Ideia continuará a trazer
até ao leitor português textos de anarquistas estrangeiros que, de outra
forma, permaneceriam desconhecidos. Mas aceitamos de bom grado contribuições de portugueses que se quadrem com pertinência nas nossas preocupações e revelem nas suas abordagens uma óptica predominantemente
libertária. Proximamente nos debruçaremos sobre "os nossos campos",
contraponto indispensável ao presente número, e sobre "o indivíduo e a
organização", neste mundo aparentemente condenado à super-organização.
Numa altura em que os esquemas tradicionais das esquerdas são tão
clamorosamente postos em causa, seria uma lástima que as propostas anarquistas não surgissem nessa área com a clarividência e modernidade necessárias.

A CIDADE ANÁRQUICA
por Colin Ward*

O anarquismo - filosofia política de uma sociedade sem governo, formado de comunidades autónomas - não tem, aparentemente, nada que
ver com os problemas da cidade. Contudo, existe neste campo uma corrente
de pensamento anarquista que, pelos aspectos históricos do problema, vai
de Kropotkine a Murray Bookchin, e pelos ideológicos vai de John Turner até
aos situacionistas. Muitos outros, cujo contributo para a elaboração de uma
filosofia anarquista do urbanismo poderia ter sido precioso, jamais pensaram
empreender esse esforço porque, no espírito, e quantas vezes na prática,
haviam abandonado a cidade.
A sede natural de todo o governo é a cidade: quem jamais viu uma
nação governada por uma aldeia? Muitas vezes, se não existe, constrói-se
essa cidade de propósito: Nova Deli, Canberra, Ottawa, Washington, Chandigar e Brasília são exemplos disto. E não é sintomático que o turista que quer
conhecer verdadeiramente a vida de um país deve fugir para longe das
cidades dos burocratas e dos tecnocratas? Em Brasília, por exemplo, deve
afastar-se cerca de 15 Km e chegar à Cidade Livre, onde vivem os operários
da construção. Estes edificaram a "Cidade do ano 2.000" mas são demasiado
pobres para viverem nela. Porém, na povoação construída para eles "desenvolveu-se um modo de viver espontâneo, de aldeia-de-barracas do Oeste, que
contrasta com a formalidade da capital, e é demasiado precioso para que seja
destruído".
O Mito da Vida Rural

Sobretudo em Inglaterra, o país mais urbanizado do mundo, temos alimentado desde há séculos o mito da vida rural - um mito compartilhado
pelos seguidores de todas as tendências políticas. No seu livro The Country
* Arquitecto, educacionista e anarquista inglês, autor de vasta obra publicada. Animador
da revista Anarchy, nos anos 60. O presente artigo foi traduzido de A. Rivista Anarchica,
Milão, n. ° 75, 1979 e de Bicicleta, Valência, n.° 19, 1979.

and The C'ity, Raymond Williams demonstrou como, através da história,
este mito foi reforçado pela literatura, que sempre situava o paraíso perdido
pela sociedade rural em uma época passada. A pena é, observa E. P. Thompson, que o mito tenha sido "adoçado, embelezado, mantido vivo e, finalmente, assumido pelos habitantes das cidades como ponto de referência obrigatório na crítica do industrialismo. Deste modo, forneceu um alibi para a
falta de coragem utópica em imaginar como poderia ser uma verdadeira
comunidade numa cidade industrial - inclusivamente, para dar-se conta de
tudo o que se poderia já ter realizado neste sentido".
Tal como Williams, Thompson atribui a esta tendência um efeito debilitante: "E uma hemorragia cultural contínua, uma perda de sangue rebelde
que flui para Waiden ou para o Afeganistão, para a Cornuálhia ou para o
México enquanto os habitantes das cidades não só não resolvem nada no seu
país, como se entretêm na enganosa ilusão de libertar-se, num certo sentido,
da contaminação de um sistema social do qual eles próprios são o produto
cultural". Como assinalam ambos os autores, os descuidados pastores do
sonho arcáico, hoje, são apenas os "pobres da Nigéria, da Bolívia e do
Paquistão".
Paradoxalmente, as populações rurais pobres do Terceiro Mundo deslocam-se em massa para as cidades. Se se querem encontrar hoje exemplos
de cidades anárquicas realmente existentes, isto é, exemplos de enormes
agrupamentos humanos que não sejam o produto de uma planificação governativa mas sim da acção popular directa, eles devem procurar-se no Terceiro
Mundo. Na América Latina, na Ásia e na África, a transferência de enormes
massas de população para as cidades, verificada nas últimas duas décadas,
deu lugar à formação de imensos bairros clandestinos na periferia dos grandes centros, habitados pela multidão desses "invisíveis" a quem, oficialmente, se nega uma existência urbana. Pat Crooke observa que as cidades
crescem e se desenvolvem em dois níveis: por um lado o oficial teórico; por
Outro, O característico da maior parte das populações de muitas cidades sul-americanas, isto é, a massa não oficial de cidadãos que instauram uma economia popular à margem das estruturas financeiras institucionais da cidade.
Uma forma de reduzir a pressão que ameaça fazer explodir os contentores urbanos seria a de melhorar as condições de vida nas aldeias e nas
pequenas cidades de província. Isto pressupõe, porém, uma transformação
radical do conceito de propriedade fundiária, a criação de indústrias de
pequena escala com um uso intensivo de força-de-trabalho e um crescimento
notável dos rendimentos derivados da agricultura. Enquanto tudo isto não
fôr possível, as pessoas continuarão a tentar a sorte nas cidades, preferivelmente a deixar-se morrer de fome nos campos. A grande diferença entre a
situação actual e a explosão urbanística na Inglaterra do século XIX está no
facto de que, então, a industrialização precedia sempre a urbanização, enquanto hoje é o contrário que acontece.
Geralmente os bairros de barracas das cidades dó Terceiro Mundo são
considerados terreno fértil para a difusão da criminalidade, do vício, das

doenças, da desorganização social e familiar. Mas John Turner — o arquitecto anarquista que, mais que nenhum outro, contribuiu para mudar o nosso
modo de ver esta realidade - afirma:
"Dez anos de trabalho nos subúrbios peruanos ensinaram-me que a
concepção corrente é grosseiramente errónea: ainda que funcional aos interesses políticos e burocráticos ocultos, ela é absolutamente inadequada à
realidade. (...) Não existe caos nem desordem, mas sim ocupação organizada
do terreno público, mau grado a violenta repressão policial; organização política interna com eleições locais todos os anos; cohabitação de milhares de
pessoas sem protecção por parte da polícia e sem serviços públicos; as
cabanas de palha construídas durante a ocupação, transformam-se logo que
possível em casas de cimento, com um investimento global em materiais
e força-de-trabalho da ordem de milhões de dólares. Os níveis de emprego,
os salários, os níveis de alfabetização e instrução, são muito mais elevados
do que nos ghetos do centro da cidade (donde fugiram muitos dos habitantes
dos subúrbios) e, em geral, mais altos do que a média nacional. O crime, a
delinquência juvenil, a prostituição e os jogos de azar são raros, excepto para
os furtos de pouca importância, cuja incidência é, por outro lado, aparentemente mais baixa do que em outras partes da cidade".
Que extraordinária confiança nas capacidades de solidariedade e assistência recíproca da gente humilde, lançada à cara da autoridade! O leitor que
conhece o Apoio Miltuo de Kropotkine não poderá deixar de recordar, neste
ponto, o capítulo no qual o autor elogia a cidade medieval observando que
"onde os homens encontraram ou esperaram encontrar protecção atrás dos
muros da cidade, estabeleceram pactos de aliança, de fraternidade e amizade, levados por um único ideal firmemente orientado para a realização de
uma nova vida de liberdade e solidariedade recíproca. E tão bem conseguiram realizar este intento que, em trezentos ou quatrocentos anos, modificaram a face da Europa". Kropotkine não é um adolador romântico das
cidades livres medievais. Ele sabe quais foram os seus defeitos e que elas
não conseguiram evitar que se estabelecessem relações de exploração com
as populações camponesas. Mas a sua interpretação do processo de desenvolvimento foi confirmada pelos historiadores mais modernos. Walter UlImann, por exemplo, observa que elas "representam um exemplo bastante
claro de entidades auto-governadas" e que "com o fim de regular as suas
transacções comerciais a comunidade reunia-se em assembleia ( ... ) e a
assembleia não era "representativa", simplesmente porque ela era a própria
comunidade".
A Cidade Social: Uma Trama de Comunidades

Isto pressupõe que as comunidades tenham uma certa dimensão e é
ainda Kropotkine, no seu surpreendentemente actual Campos, Fdbricas e
Oficinas, quem sustenta com argumentos técnicos a necessidade da maior
difusão possível da integração entre indústria e agricultura e (como diz Lewis

Mumford) de "um desenvolvimento descentralizado da cidade em pequenas
unidades à medida do homem, que possam beneficiar ao mesmo tempo das
vantagens da cidade e do campo". Em Garden Cities of Tomorrow, Ebenezer
Howard, contemporâneo de Kropotkine, põe uma simples pergunta: como
podemos libertar-nos da atmosfera insalubre da cidade e resólver o problema
da escassez de perspectivas oferecidas pelo campo (motivo pelo qual tanta
gente passa à cidade)? E, por outro lado, como podemos conservar ao mesmo
tempo a beleza do campo e as grandes oportunidades que a cidade oferece?
A sua resposta a estas interrogações não é apenas a cidade-jardim, mas
aquilo que designa por cidade social, a convergência de comunidades. A mesma ideia é avançada por Paul e Percy Goodman em Communitas: Means o!
Livelihood and Ways of Li/e, onde o segundo dos três paradigmas, a Nova
Comuna, é aquele definida pelo professor Thomas Reiner como "uma cidade
polinucleada, que reflecte a própria matriz anarco-sindicalista". E encontramos ainda uma proposta análoga contida no surpreendente ensaio de
Leopold Kohr The City as Convivial Centre no qual a metrópole ideal é descrita como "uma federação polinucleada de cidades", tal como a cidade é
uma federação de conjuntos habitacionais.
De forma semelhante a Kropotkine, Blueprint for Survivai indica como
objectivo "a descentralização da sociedade em pequenas comunidades, nas
quais as indústrias sejam suficientemente reduzidas para responderem às
necessidades da comunidade". Finalmente, bastante antes que o problema
da crise energética fustigasse a opinião pública, Murray Bookchin, no seu
ensaio Towards a Liberatory Teclmology (publicado em Anarchy em 1967 e
incluído no seu livro Post-Scarcity Anarcbism) avançou, a propósito da cidade
polinuclear, uma proposta energética: "o funcionamento de uma grande
cidade requer enormes quantidades de carvão e de petróleo. A energia solar,
do vento e das marés é utilizada apenas em escassa medida. Com excepção
das grandes barragens a turbinas, os novos equipamentos fornecem raramente mais de alguns milhares de kilowatt/hora de energia eléctrica. E
difícil crer que se possam projectar colectores solares capazes de produzir as
enormes quantidades de energia fornecidas pelos grandes equipamentos a
vapor; é igualmente difícil pensar numas baterias de turbinas de vento
capazes de fornecer electricidade suficiente para iluminar a ilha de Manhattan. Se as casas e as fábricas estão todas concentradas em zonas restritas,
os esforços para a exploração das energias limpas serão sempre, e apenas,
simples brinquedos; se, pelo contrário, as comunidades urbanas se reduzem
de dimensão e dispersam pelo território, não há motivo para que o uso combinado destes instrumentos não possa garantir todos os confortos da civilização industrial. Para usar no melhor modo possível a energia do sol, do
vento e das águas, as megapolis devem fraccionar-se e dispersar-se. A fachada degradada do urbanismo de hoje, devem substituir-se comunidades de
um tipo novo, sadiamente organizadas e dimensionadas segundo a natureza e
os recursos de cada região".

A Aceitação da Diversidade e da Desordem

Uma tendência assaz distinta do pensamento anarquista relativo ao
problema urbano é a expressa em The Uses of Disorder: Personal Identity
and City Life, de Richard Sennet. Vários filões teóricos se cruzam nas páginas
deste livro. Um deles é representado por um conceito que o autor recupera do
psicólogo Erik Erikson segundo o qual o período da adolescência humana
procura uma identidade depurada para escapar à incerteza e à dor e que só
com a aceitação da diversidade e da desordem se alcança a idade adulta.
Outro filão é representado pela ideia de que a sociedade americana moderna
tende a congelar o homeip no estado adolescente: uma grosseira simplificação da vida urbana na qual as pessoas, desde que disponham de meios
suficientes, fogem da complexidade da cidade para os subúrbios procurando segurança no universo fechado do núcleo familiar, na comunidade
depurada. A terceira argumentação consiste em afirmar que a planificação
urbana, tal como foi concebida no passado, com a subdivisão em zonas e a
eliminação dos "utilizadores não conformes", favoreceu este processo,
sobretudo ao programar futuros desenvolvimentos e baseando neles os consumos energéticos e os gastos actuais. "Os projectistas de auto-estradas, de
restruturações habitacionais e urbanísticas, entenderam as tentativas de
comunidades descentralizadas e de grupos comunitários, não como momentos naturais de uma vontade de reconstrução social, mas sim como uma
ameaça para a validade da sua obra de projectistas".
Segundo Sennett isto significa, na realidade, que os projectistas quiseram considerar a planificação, a programação futura "mais "reais" do
que qualquer outra mudança no curso da história, dos imprevisíveis movimentos que caracterizam o tempo real da vida dos homens".
A fórmula que Sennett propõe para resolver o problema das cidades
americanas consiste em uma inversão desta tendência para "libertar-se da
identidade depurada". Ele quer cidades nas quais as pessoas sejam obrigadas a confrontar-se umas com as outras: "Não deveria existir polícia, nem
forma alguma de controlo central, de organização escolar, de subdivisão em
zonas, de restruturação, de actividade urbana de qualquer género que não
pudesse ser realizada por meio da acção comunitária ou, melhor ainda,
através de uma conflitualidade directa e não-violenta no interior da própria
cidade". Não-violenta? Claro, pois que Sennett sustenta que a cidade moderna nega à agressividade e à conflitualidade qualquer outra saída que não
seja a violência, e isto justamente pela falta de possibilidades de confrontação directa e recíproca. (As exigências de ordem e legalidade são mais
fortes nas comunidades isoladas do resto da cidade). O exemplo mais claro da
maneira como se manifesta esta violência "é constituído pela função da
polícia nas cidades modernas. Os agentes policiais são burocratas a quem
compete dirimir os conflitos e fazer cessar as hostilidades"; mas "uma sociedade que considera como instrumento passivo e impessoal de coerção a intervenção da lei para resolver as desordens, só pode favorecer a aparição de

reacções violentas contra a polícia". A cidade anárquica entrevista por
Sennett é, pelo contrário, "uma cidade que constrinja os homens a dizerem
na cara aquilo que pensam e a realizarem assim uma condição de recíproca
compatibilidade"; não é um compromisso entre ordem e violência, mas um
modo de viver totalmente distinto do actual, no qual as pessoas não seriam
obrigadas a escolher uma coisa ou a outra.
Mudarão as Cidades?

Terão por força que mudar, pois estão à beira do colapso, tal é a resposta
dada por Murray Bookchin no seu livro The Limits o! the City. Segundo ele
as cidades do mundo moderno, atingidas de elefantíase, estão-se arruinando.
"Estão-se desintegrando sobre todos os pontos de vista: administrativo,
institucional e logístico; estão cada vez menos em posição de assegurar os
serviços minimamente necessários à habitação, à segurança, ao transporte
de mercadorias e das pessoas..." Mesmo nas cidades onde sobrevive uma
aparência de democracia formal "quase todos os problemas cívicos são resolvidos, não através de uma acção que tenha em conta as suas raízes sociais,
mas por uma intervenção legislativa que reduz ulteriormente os direitos do
cidadão como ser autónomo, e aumenta o poder das forças que operam por
cima do indivíduo".
Pode ajudar, neste sentido, a obra dos técnicos profissionais: "A planificação urbana, raramente pôde transcender as desastrosas condições sociais
que determinaram a sua exigência. Na medida em que recuou e se encerrou
em si mesma, na sua natureza de profissão especializada - actividade profissional de arquitectos, engenheiros e sociólogos - fechou-se, também ela,
nos limites da divisão do trabalho característica da sociedade que deveria
controlar. Não é por acaso que, frequentemente, as propostas com uma base
mais humanística para a solução dos problemas do urbanismo tenham vindo
de "exteriores ao trabalho", os quais, não obstante, têm um contacto directo
com a experiência real das pessoas e com as angústias terrenas da vida metropolitana".
Bookchin tem razão. Ebenezer Howard era um estenógrafo e Patrick
Geddes um botânico. Mas os "exteriores ao trabalho" que, mais que ninguém, segundo Bookchin, indicam o caminho a seguir, são os representantes
da contracultura juvenil: "Muito se escreveu sobre o isolamento dos jovens
nas comunidades rurais. Falou-se muito menos daquilo que a contracultura
juvenil tem peito para submeter a planificação urbana a uma cerrada crítica,
avançando frequentemente com propostas alternativas aos desumanizantes
projectos de "revitalização" e de "reabilitação" urbanas..."
Para os novos projectistas da contracultura "o ponto de partida não era
o "objecto agradável" e a "eficiência" para tornar mais rápido o tráfego, as
comunicações e as actividades económicas. Os novos projectistas procuravam antes estabelecer uma relação entre o projecto e a necessidade de

garantir a intimidade pessoal, a multiformidade das relações sociais, a não-hierarquização dos modos de organização, o carácter comunitário da convivência e a independência material da economa de mercado. O projecto, por tanto, não devia partir de uma concepção abstracta do espaço ou de uma
busca de funcionalidade para melhorar o status quo, mas sim de uma crítica
explícita deste status quo e do conceito de que este devia ser substituído pelo
da liberdade das relações humanas. Os elementos projectuais da planificação tinham a sua origem em alternativas sociais completamente novas.
Estava-se tentando substituir o espaço hierarquizado por um espaço libertado".
Estava-se, na prática, redescobrindo a polis, reinventando a comuna.
Hoje Murray Bookchin sabe que o movimento da contracultura americana
abandonou as linhas dos anos 60; por isso não deixa de criticar a retórica política assumida por alguns dos seus expoentes: "a revolta dos punhos cerrados
que explodiu no fim dos anos 60 foi tão incapaz de chegar à opinião pública
- cada vez mais alarmada e transtornada - como o haviam sido as flores
dos anos precedentes". Todavia, afirma Bookchin, algumas das reivindicações e dos problemas então avançados, mantêm-se actuais. A exigência
de "comunidades novas, descentralizadas, fundadas sobre critérios ecológicos que integrem as características mais avançadas, tanto da vida urbana
como rural" não será facilmente apagada, até porque "a nossa sociedade
tem, hoje, bem poucas outras alternativas".
.------.

fel

DA OPOSIÇÃO CIDADE-CAMPO

À oposIçÃo CIDADE-CIDADE

*
por João Ferrão

FIM DA OPOSIÇÃO CIDADE-CAMPO?
A importância atribuída à questão da oposição entre a cidade e o campo
tem levado a subestimar as relações de conflito que se estabelecem não só
entre as várias cidades como, e sobretudo, no interior de cada uma delas.
De facto, se nas sociedades pré-industriais as contradições de classe
tinham o campo como palco principal e a cidade como ponto de referência
obrigatório (sede do poder político e ideológico e fulcro das relações comerciais), os processos de concentração e centralização das várias actividades
inerentes ao desenvolvimento do próprio capitalismo alteraram substancialmente essa situação.
A pergunta "O que tem sido e o que se pode considerar, hoje, como
sendo uma cidade ou possuindo carácter urbano", apesar da polémica que
tem levantado e dos múltiplos critérios actualmente utilizados em diferentes
países, não parece ter desencadeado grande número de respostas verdadeiramente distintas entre si. Poderíamos tentar resumir toda a história, passada
e em parte presente mas talvez já não futura, do desenvolvimento urbano
numa única frase, de modo a sintetizar aquilo que parece ter sido o seu fio
condutor: a cidade, enquanto localização pontual, é antes de mais um lugar
estratégico, e apenas enquanto tal se desenvolve. Centro religioso ou militar,
comercial ou administrativo, a sua localização é sempre escolhida, espontânea ou deliberadamente, e por isso ele pode nascer, desenvolver-se e
morrer como qualquer ser vivo..E essa mobilidade, essa constante (em termos
históricos...) possibilidade de transformação e mudança que permite à cidade
"afastar-se" do campo, dominando-o e controlando-o, segundo as suas
necessidades. "Suas", não da cidade como entidade orgânica autónoma,
claro, mas das classes e fracções de classe que a vão dominando e a cuja
emergência, ayogeu e decadência vão correspondendo arranjos específicos
do território. E por essa luta, de 5.000 anos, que o tecido social que constitui
o campo vai sendo, lenta mas seguramente, subjugado, alterado e extravertido em função das sucessivas necessidades do processo de desenvolvimento urbano.
* As oposições aqui referidas não são mais do que diferentes modalidades de valorização
e produção do espaço que, historicamente, a sociedade tem desenvolvido. Se assim as
considerámos - a cidade contra o campo; a cidade contra a cidade - foi apenas pelo
facto de a primeira se poder considerar como institucionalizada a nível comum e mesmo
académico.
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As raízes da oposição cidade/campo tornam-se, por isso, suficientemente firmes e profundas para não poder passar despercebida a relação
existente entre a sua génese e a evolução da própria sociedade: depois das
críticas pioneiras de alguns autores do Renascimento - Campanelia, Moro socialistas "utópicos" defendem a necessidade de uma revolução social que,
teria como focos para alguns (numa época em que as epidemias eram ainda
de grande amplitude...), determinadas colectividades - falanstérios, colónias, etc, que actuariam como modelo, através de um processo de contágio
(Babeuf, Fourier, Owen, Cabet, etc.).
Primeiro sintoma das consequências da chamada Revolução Industrial,
este pré-urbanismo progressista dos inícios do séc. XIX debate-se com uma
importante contradição: por um lado, considera-se o progresso, isto é, o
desenvolvimento tecnológico, e a educação como principais elementos de
libertação do homem; por outro, rejeitam-se as cidades industriais (à excepção de Owen) e preconizam-se estruturas agrícolas. Falsa contradição,
talvez, que remete para um fenómeno relativamente recente: a rurbanização,
ou seja, a "urbanização" das áreas rurais.
Numa altura em que o total de população urbana nos países capitalistas mais avançados tinha atingido valores elevadíssimos, em grande parte
baseados no intenso movimento de êxodo rural desencadeado pela Revolução
Industrial, o esboçar de uma contra-corrente parecia deixar crer, para os
mais optimistas (ou simplesmente mais crentes...), que se estava no início de
uma nova era em que a oposição cidade/campo se iria esbatera harmonicamente. Na mesma altura, cientistas desses mesmos países verificam
empiricamente que as diferenças regionais tendem a diminuir, contrariamente ao que o discurso apocalíptico de marxistas e outros deixaria prever.
Era a vitória do progresso, do desenvolvimento tecnológico, do avanço das
forças produtivas (conforme a perspectiva); a oposição cidade/campo encontrar-se-ia, finalmente, em vias de ser superada, e as questões a propósito
dela levantadas a curto prazo estariam ultrapassadas. Não admira, pois, que
numerosos autores identifiquem "desenvolvimento urbano" com "crescimento económico" e "desenvolvimento social", tomando a % de população
urbana de uma área ou de um país como um dos indicadores mais apropriados
para aferir estes dois últimos aspectos.
DA OPOSIÇÃO CIDADE-CAMPO À OPOSIÇÃO CIDADE-CIDADE?

Que se passou afinal? De facto, o desenvolvimento do capitalismo,
acelerando os processos de concentração de pessoas e actividades e de centralização do poder e da gestão em espaços, em termos relativos, cada vez
mais exíguos, criou condições para que as iniciais contradições de classe, de
ocorrência essencialmente rural, passassem a ser dominantemente urbanas.
Burgueses e proletários, gestores e assalariados não produtivos confrontam12

-se, directa ou indirectamente, na cidade, na luta quotidiana pela sobrevivência, pela ascensão, pelo poder. Nas relações de trabalho, no campo da
habitação ou dos transportes, na gestão, controlo e produção da própria
cidade, geram-se conflitos cuja contenção passa pela existência de espaços
cada vez menos heterogéneos, mais compartimentados e dispersos: cada um
no seu lugar. Afinal, quantas cidades existirão hoje na cidade de Lisboa?
Que terá a ver o espaço urbano utilizado pela burguesia, gestores e quadros
técnicos do bairro do Restelo, com o dos pequenos empregados de comércio
e serviços do Castelo ou do operariado das Galinheiras? Ou terá a ver a
Av. de Roma com o Alto dos Moinhos, o Chiado com o Intendente? A territorialização da divisão do trabalho, traduzida na segregação crescente das
várias classes dentro do espaço urbano, vai permitindo adiar a explosão de
parte dos conflitos existentes, que assim se interiorizam (1) e se mantêm
num instável estado de latência.
Mas, por outro lado, a crescente concentração de pessoas e actividades
dá uma tal dimensão aos centros urbanos que, ao expandirem-se, englobam
pequenos centros rurais e acabam por se unir entre si, formando conurbações
e megalópolis que chegam a ultrapassar os 200 km de extensão e os 27
milhões de população. O carácter pontual que caracterizou dantes a cidade,
que lhe foi permitindo obedecer a sucessivas mudanças de estratégia locacional, o seu poder de mobilidade, de transformação, de viver e morrer,
desapareceu. A cidade - em termos físicos, humanos e funcionais; ao crescer, engordou desmesuradamente. Hoje, pesada ' doente como está, os seus
problemas começam a ser mais internos do que com o exterior. E, quando
diferentes autores nos relembram que a diminuição de contrastes regionais
nos países capitalistas mais desenvolvidos reflecte a presteza das orientações
económicas e sociais aí dominantes, estão-nos justamente a ocultar que as
grandes contradições, e portanto os grandes conflitos, já não se estabelecem
prioritariamente entre a cidade e o campo, mas no interior daquela. Uma
breve análise dos principais movimentos sociais ocorridos, nesses países, nos
últimos 15 anos, confirma, de modo claro, esta afirmação.
Contudo, naquilo que é realmente essencial, o desenvolvimento urbano
parece continuar, por enquanto, vitorioso. De facto, se o processo de concentração de pessoas e actividades é aquele que, por mais espectacular, maior
atenção tem atraído sobre si, ele não passa, no entanto, de um aspecto
secundário. O fenómeno de concentração, embora característico, não é específico do desenvolvimento urbano; por isso a dificuldade que os diferentes
autores têm demonstrado em apontar limiares exclusivamente numéricos que
(1) Essa interiorização, consistindo na transferência de conflitos sociais para a escala
pessoal, leva a que se assumam como individuais problemas que, de facto, são colectivos. E é, exactamente, a incapacidade que ressalta frente à (im)possibilidade de
resolução imediata desses conflitos que gera uma situação de culpabilização, acompanhada, na prática, por uma descrença crescente na eficácia dos movimentos sociais.
Quem luta, ainda, por causas "perdidas"?
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permitam distinguir o rural do urbano: a partir de que população ou de que

densidade populacional, por exemplo, se poderá considerar estar perante um
centro urbano?
E o processo de centralização que define realmente a cidade. A esse
nível, não se verificam contracorrentes. O esboço de desconcentração que
nalguns sectores e nalgumas áreas se tem desenhado (por exemplo, a migração de unidades industriais para áreas mais periféricas e a desconcentração
de serviços públicos, como no campo da saúde ou da educação) não podem
criar ilusões. A centralização do poder - político, jurídico, económico e ideológico - tem sido irreversível e prende-se, evidentemente, com o próprio
desenvolvimento do capitalismo, agora na sua fase de monopolismo de
Estado. Daí que a hegemonia de uma classe ou fracção de classe, independentemente da esfera em que se faz sentir, passe cada vez mais pela necessidade da existência de estruturas que assegurem a continuidade e o desenvolvimento do processo de centralização. Daí, também, que as políticas de
regionalização sejam geralmente defendidas pela oposição e, na prática,
superadas pela força no Governo, independentemente das respectivas orientações ideológicas. Ressalve-se, pela inteligência que demonstra, o actual
caso francês em que a maioria, ao promover ela própria a gestão descentralizada do território, consegue juntar o útil (maioria, sector governamental)
ao agradável (maioria, sector "descentralizado"), isto é, um controlo seguro
sem ferir a consciência democrática para os primeiros e a ilusão da gestão
do poder para os segundos.
O controlo do conjunto do território nacional assenta, fundamentalmente,
na existência de uma rede urbana cujos centros, transformados em meras
delegações do poder central, exercem funções de domínio político, jurídico,
económico e ideológico sobre as áreas circundantes (o "campo"?) Encontram-se hierarquizados entre si, através das funções que lhes são atribuídas,
e as suas populações lutam por valores que fácilmente se identificam com os
da pequena burguesia, afinal o grupo social que lhes dá grande parte da razão
de ser: o mito da promoção social (passar, por exemplo, de vila a cidade),
a aspiração ao poder (ser, por exemplo, sede de divisões administrativas de
nível hierarquicamente superior), o medo da instabilidade política. Assim se
geram os bairrismos e os regionalismos (não no sentido de grandes regiões,
mas de áreas restritas), a subserviência ao paternalismo central, a crença na
necessidade de um Estado forte, que arbitre, em última instância e com "justiça", os conflitos locais, numa palavra, a diversão necessária ao crescente
processo de centralização. Uma notícia há pouco publicada nos jornais, que
referia a circulação de um abaixo-assinado na Guarda contra o "domínio
albicastrense" sobre a agricultura da região, por aquela cidade estar dependente da Direcção Regional de Agricultura de Castelo Branco, é disso um
bom exemplo.
A generalização das tendências aqui referidas - baseadas nos crescentes processos de concentração e centralização - parece, portanto, sugerir

a gradual transferência dos principais conflitos sociais para o interior da
própria cidade. O primeiro, pela degradação das condições materiais de
sobrevivência humana que a intensificação dos fenómenos de aglomeração
e segregação espacial acarretam (agravamento das condições de habitação,
transportes, nível de vida, etc.); o segundo, pela marginalização imposta à
maioria da população no que respeita o controlo da produção e gestão dos
espaços onde diariamente se movimenta (espaços habitados, deslocações
casa-trabalho, distribuição dos locais de emprego e de comércio e serviços,
áreas verdes e de lares, etc.).
Mesmo em países como o nosso, em eterna transição, os movimentos
ocorridos nos campos possuem uma autonomia cada vez menor, sendo, na
prática, controlados à distância por organismos devidamente institucionalizados (sindicatos, confederações patronais, etc.). Não negando a importância desses movimentos, parece, contudo, lícito afirmar que será essencialmente em meio urbano (ou, de qualquer modo, em relação a ele) que as
acções autónomas, espontâneas e directas têm maior probabilidade de
ocorrer. Se o "novo" resulta da superação dos conflitos dominantes em cada
momento, e estes são, hoje, fundamentalmente urbanos, podemos então
colocar-nos a questão: que é feito dos movimentos sociais urbanos em Portugal?
A resposta a esta pergunta, certamente decepcionante, não nos permite,
contudo, o raciocínio inverso ao que tem sido aqui tomado, isto é, limitar o
significado da oposição cidade-campo ou cidade-cidade à amplitude dos conflitos sociais "evidentes": primeiro, porque não tem que haver equivalência
directa entre aqueles dois elementos, depois porque essa sequência nada nos
diz sobre a génese de ambos.
Mas, pelas mesmas razões, o acentuar da clivagens existentes não
aponta, inelutavelmente, para o agudizar das lutas sociais. Resta-nos, para
já, tentar compreender porquê: a eficácia dessas lutas está nas nossas mãos.
Bem hajam!
J. F.

EXCERTOS
"Civilização e barbárie":

"Essas cidades que crescem à vista do dia a dia, quase de hora a hora, projectando
como polvos os seus compridos tentáculos nos campos, seriam verdadeiramente monstros
vampiros gigantescos que chupam a vida ds homens; mas todo o fenómeno é complexo.
Se os piores, os depravados e os decadentes vêm consumir-se ou a apodrecer-se mais rapidamente num meio furioso de prazer, ou já delinquente, os melhores, os que querem
aprender e buscar ocasiões de pensar, de se melhorarem, de se engrandecerem como escritores, como artistas e ainda como apóstolos de alguma verdade, os que se dirigem piedosamente para os museus, as escolas, as bibliotecas e reanimam o seu ideal em rontacto com
outros homens igualmente prendados de grandes coisas, esses são também os imigrantes
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das grandes cidades, e graças a eles continua rodando o carro da civilização através das

idades. Quando aumentam as cidades, a humanidade progride; quando diminuem, o corpo
social ameaçado regressa à barbárie  .

O crescimento das cidades...

O crescimento dos grandes núcleos de atracção não se deterá até à época em que se
estabeleça o equilíbrio entre o poder atractivo de cada centro sobre os habitantes dos
espaços intermédios; mas então não se deterá o movimento, mas transformar-se -à cada vez
mais nessa incessante troca de população entre as cidades que se observa já e que se pode
comparar ao vai-vem do sangue no corpo humano. É indubitável que o novo funcionamento
dará origem a novos organismos, e as cidades tantas vezes renovadas já, hão-de renascer
ainda que sob novos aspectos com concordância com o conjunto económico e social  .
e os campos

"Em redor das cidades que o ramo da guerra não rodeou de uma marca proibida para
a edificação o campo cobre-se de quintas e de casas. Atraídos para o que é o seu centro
natural, os agricultores aproximam-se cada vez mais do maciço contínuo de construção e
formam no seu contorno um anel de população densa; obrigados, como consequência, a
contentar-se com menor espaço para a sua habitação e os seus cultivos, entregam-se a um
trabalho mais intenso: de pastores tornam-se lavradores e de lavradores tornam-se hortelões: os mapas demográficos manifestam bem esse fenómeno da repartição anelar dos
campos transformando-se em horticultura".

Um regresso aos campos?

"Num movimento de reacção muito natural contra o espantoso consumo de homens, o
envelhecimento dos caracteres e a corrupção de tantas almas cândidas que se misturam e
confundem na "cuba infernal", alguns reformadores pedem a destruição das cidades, o
retorno voluntário da sociedade para o campo. Não há dúvida que uma sociedade consciente que quisesse resolutamente o nascimento da humanidade por via dos campos essa
resolução sem precedentes seria estritamente possível, posto que avaliando em cem milhões
de quilómetros quadrados somente a superfície das terras de residência agradável e sã,
duas casas por quilómetro quadrado, capaz cada uma para sete ou oito habitantes, bastariam para albergar a humanidade; mas a natureza humana cuja lei primeira é a sociabilidade não se acomoda a essa dispersão. Verdade é que necessita do rumor do vento que
agita as árvores e o murmúrio dos ribeiros, mas necessita também da associação com
alguns e com todos: o globo inteiro é para a humanidade uma cidade enorme, única que
pode satisfazê-lá  .

OS MOVIMENTOS URBANOS E O S.A.A.L.:
A AMBIGUIDADE E OS EQUÍVOCOS
por Vítor Matias Ferreira*

) não é necessário acreditar que a utopia é realizável,
para reconhecer que a sociedade está sujeita a mudanças
fundamentais", E. Hobsbawm, Primitive Rebeis.
"( ...

ao fim de algumas semanas, de alguns meses, Petrograd,
por exemplo - mas acontece o mesmo por todo o lado - está
coberta por toda uma rede de comités. Os comités de fábrica
federalizam-se num Soviete dos comités de fábrica, acontecendo o mesmo com os bairros. O problema é saber, então,
quem vai governar. São, sobretudo, estes conflitos de poder
inter-institucional que animam a sociedade, muito mais do que
os conflitos ideológicos entre partidos", Marc Ferro, Libération,
Nov. 77.

Nota Prévia

O texto que se segue exige algumas explicações prévias e sucintas,
sobre a sua própria natureza, forma adoptada e respectivas limitações, na
abordagem dos problemas que o título do texto desde já sugere. Antes de
mais, a forma relativamente académica e "universitária" no tratamento
dessas questões - de que a abundância de notas "pé-de-página" são disso
um sinal eloquente — e que tem a ver com uma inevitável "especialização"
intelectual e profissional no domínio da sociologia urbana, acabou por determinar a natureza do texto que aqui se apresenta, pouco adequada, por isso,
a um questionamento mais aberto (ou menos "formalizado") que, desse
modo, ficaria mais próximo da própria "vocação" editorial e ideológica do
Colectivo de A Ideia.
No entanto, a preocupação em não "trair" demasiado as intenções da
Revista, nem "prejudicar" uma desejada diferenciação nas abordagens deste
número temático sobre a Cidade, implicou uma limitação no desenvolvimento
* Assistente universitário de sociologia urbana (ISCTE, Lisboa).
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de algumas questões, ao mesmo tempo que deixava silenciados alguns dos
problemas centrais da problemática em causa: uma não sistemática distinção
entre lutas urbanas e movimentos urbanos e a ausência de elementos significativos a uma correspondente análise da composição social desses movimentos urbanos, constituem, entre outros, sérios impedimentos a uma mais
correcta avaliação desses mesmos problemas.
Resta-nos admitir, contudo, que a natureza polémica de algumas das
afirmações aqui proferidas e o carácter efectivamente problemdtico das
questões formuladas, acabem por superar as inevitáveis insuficiências do
próprio texto.
o

Delimitando uma problemdtica: os movimentos urbanos

Aparentemente, os movimentos urbanos relevam, hoje, da "pré-história" democrática deste país. Tudo se teria passado como se, no meio da
agitação "anarco-populista" dos anos conturbados de 1974-75, os utentes da
Cidade se tivessem aproveitado da indefinição política das instituições para,
insidiosamente, subverter o processo "normal" de democratização da sociedade portuguesa. E, no entanto, algo de paradoxal se contrapõe a essa
linearidade simplista: se os movimentos urbanos estão, hoje, relativamente
ausentes do drama social, o processo de "normalização democrática" tem
tropeçado em diversos "acidentes de percurso", umas vezes rotulados de
"guerrilha institucional", outras de "agitação laboral", quase sempre bons
alibis para reforçar a atitude democraticamente discricionária do Poder, num
contexto em que é legítimo interrogar quem normaliza quem.
Articulado com o argumento que colocaria os movimentos urbanos numa
situação pré-democrática, surge um outro, mais inocente (?), admitindo,
antes, que se estaria perante uma das várias "invenções" do célebre "processo original de transição" da sociedade portuguesa! Uma tal inocência, procuraria esconder a ignorância das experiências sociais desencadeadas por um
tal tipo de condutas colectivas, em situações sócio-políticas e económicas tão
distintas como, por exemplo, as que estiveram na origem dos movimentos
contra a renovação urbana na região parisiense ou em certas metrópoles americanas, ou, ainda, as que tradicionalmente (e não só durante a vigência da
Unidade Popular) mobilizaram os "pobladores" nas ocupações de significativas parcelas de território, no Chile, para não invocar outros casos, como
em Itália, em que será sobretudo a "auto-redução" das rendas de casa e/ou
das tarifas dos transportes públicos, que estará na base desses diversificados
movimentos urbanos.
Mas talvez que, ao fim e ao cabo, alguma ambiguidade exista na própria
terminologia utilizada. Não será este o lugar para um desenvolvimento
teórico desse domínio da análise sociológica, mas tão só a ocasião para delimitar, com o possível rigor, algumas das características da problemática
genericamente referida aos movimentos sociais. Antes de mais, é importante
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destacar que essas acções colectivas não se identificam com o que, por vezes,
se designa de "movimentos" no social - mera designação empírica, procurando dar conta da multiplicidade de casos de "agitação social", isto é, de
tudo aquilo que "mexe" na sociedade e não releva, propriamente, da esfera
política. Igualmente, aquela problemática nada tem a ver com a terminologia
dos demógrafos - designando os "movimentos de população", analisados,
quase sempre, em função dos fenômenos migratórios - nem com a linguagem dos urbanistas, quantificando os "movimentos pendulares", indicador e medida da distância física e social entre o Centro e a Periferia das
aglomerações urbanas.
Em termos mais afirmativos, digamos que os movimentos sociais procuram constituir-se como uma abordagem privilegiada das acções e condutas
colectivas visando a transformação histórica das respectivas sociedades. Não
instauram, por isso, uma "nova" sociologia, mas reivindicam, para si, uma
nova perspectiva sociológica, na análise dos fenômenos da mudança social.
Em certa medida, constituem o "reverso" da análise estrutural das formações sociais. Mas aqui, é importante ter presente o "planteamiento" de
J. Borja, a propósito dos movimentos urbanos: "Não existem estruturas que
não sejam outra coisa que um conjunto de relações sociais contraditórias e
conflituais, mais ou menos cristalizadas, mas sempre em processo de modificação, nem movimentos urbanos, nos quais participam desigualmente todas
as classes sociais, que não se situem sempre no interior das estruturas,
exprimindo-as e modificando-as, constantemente" (1).
Mas se os movimentos urbanos - tal como aparecem na literatura especializada ou de divulgação - são contemporâneos de processos de urbanização que forçaram um crescimento físico e social das cidades, muito para
além dos seus limites citadinos (como é o caso das "metrópoles" ou das
"megalópoles") é possível localizar, nomeadamente, através da história
social da Europa, uma "pré-história" destes modernos movimentos urbanos.
E. Hobsbawm designa-os por "movimentos primitivos", não no sentido pejorativo, oriundo de uma "antropologia colonial" mas, exactamente, como
movimentos historicamente anteriores (o que não significa, sublinhe-se,
cronologicamente anteriores) ao processo de industrialização capitalista. Tal
é o caso da populaça - ou "menu peuple", "little people", "popolo minuto", "popolino", etc. - numa diversificação linguística, significativa da
respectiva diversidade territorial em que emergiram essas acções colectivas
citadinas (2).
E se, ainda segundo Hobsbawm, uma das características daqueles
"movimentos primitivos" é a que se refere à sua componente territorial de
emergência, de base rural, um dos critérios de análise daqueles movimentos
define-se, contudo, a partir da potencial capacidade de integração daquelas
acções colectivas, nos movimentos modernos. Ora, no caso da "populaça" — equivalente urbano da rebelião social, de origem camponesa - é sintomática a conclusão deHobsbawm, ao considerar que aqueles "movimentos
urbanos", muito embora apresentem um grau elevado de integração, têm
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tendência para desaparecer "nas cidades industriais modernas ( ... ) visto que
uma classe operária industrial se exprime de modo bastante diferente" (3).
Esta polémica conclusão deHobsbawm permite-nos, no entanto, colocar a
problemática dos movimentos urbanos, na sua eventual articulação com o
movimento operdrio, pese embora a ambiguidade e a imprecisão conceptual
contidas nesta mesma designação. Com efeito, de um ponto de vista sincrónico, é possível referenciar duas linhas fundamentais no posicionamento
dos movimentos urbanos: a) na estreita dependência teórica - mas, sobretudo política - das manifestações e da estratégia do respectivo movimento
operário (tal é o caso, por exemplo, da formulação desenvolvida por M. Casteus ou, com um posicionamento relativamente diferente, por F. Indovina)
ou b) sem rejeitar a "autonomia" política e social daquele movimento,
admitir que nas "margens" do discurso e das práticas sociais dominantes,
existe uma potencial emergência de "novos conflitos sociais" (na expressão
de A. Touraine) cuja especificidade não encontra, necessariamente, expressão nem encaminhamento próprios, através do movimento operário.
Ainda que esquematicamente, procuremos ilustrar cada um desses posicionamentos analíticos. Enquanto que, para M. Castells - que estabelece
a distinção entre lutas urbanas, como "prática histórica" e movim 'tos
sociais urbanos, como "prática histórica transformadora" - uma das
hipóteses centrais é a "que não há transformação qualitativa da estrut a
urbana que não seja produzida por uma articulação dos movimentos com
outros movimentos, em particular (nas nossas sociedades) com o movimento
operário e com a luta política de classe" (4), F. Indovina assume uma posição
analítica menos definitiva (embora oriunda, igualmente, de M. Castells) ao
sublinhar que "o conflito urbano apresenta, simultaneamente, alguma coisa
de menos e alguma coisa a mais do que o 'tradicional' conflito operário" (5).
Uma tal abertura teórica - e, obviamente, política - no posicionamento da
problemática dos movimentos urbanos, ao mesmo tempo que recusa uma
"velha" ortodoxia - que não reconhece a existência de conflitos sociais,
fora da esfera da produção económica - permite, também, questionar mais
amplamente aquela problemática, centrada, agora, no caso português.
Com efeito, ela é indissociável da emergência de novos conflitos sociais (6), sobretudo fora do aparelho produtivo, que não podem ser reduzidos a meros epifenómenos da luta de classes. Por outro lado, a internacionalização do capital (nomeadamente, através das multinacionais e do reforço
das formas de dominação económica a uma escala supra-nacional) e a "despatrialização" da força de trabalho (de que a intensa emigração portuguesa
constitui um eloquente e dramático exemplo) obriga-nos a situar aquela problemática, em função não só das condições de ordem estrutural específicas
à sociedade portuguesa, mas igualmente determinadas pela "mundialização" crescente das formas de dominação económica, dos mecanismos de
organização político-institucional e dos modelos ideológico-culturais, hegemónicos nas áreas centrais de dominação.
Nesta ordem de ideias, a problemática actual dos movimentos urbanos
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não pode ser referenciável, exclusivamente, às sociedades "post-industriais"
e/ou "tardo-capitalistas", apresentando-se, antes, como específica a certas
formas e modalidades de crescimento urbano - de que as "áreas metropolitanas" constituem uma situação exemplar - e cuja natureza não é somente
resultante de factores endógenos a essa "metropolização", mas relevam,
igualmente, de processos sócio-económicos semelhantes aos que se vêm
designando por urbanização dependente (7). Tal é, por exemplo, a forma
"hibrída" e, ao mesmo tempo "original", da "área metropolitana" de
Lisboa (8).
Não espantará, pois, que a cidade-metrópole de Lisboa tenha sido
cenário de uma multiplicidade de "movimentos urbanos", muitos deles parcelizados e localizados, tantas tezes sem capacidade de articulação (entre si
e com outras formas e manifestações dos conflitos sociais que, entretanto,
se haviam agudizado) esgotados, quase sempre, nos próprios objectivos imediatos que haviam estado na emergência desses mesmos movimentos mas, na
generalidade, potenciadores de modalidades alternativas à actual organização social do espaço metropolitano, numa atitude colectiva de recusa à
"naturalização" da chamada crise urbana.
Tendo em conta que nos referimos, predominantemente, a um espaço
privilegiado (a "área metropolitana" de Lisboa) a problemática dos movimentos urbanos aparece, assim, situada em função de uma determinada
forma urbana, contemporânea da emergência, em determinadas conjunturas
políticas, de conflitos aparentemente "marginais" à estruturação social do
território urbano e cujo equacionamento implica romper com determinadas
ortodoxias analíticas. Num tal contexto, aquela "forma urbana" adquire,
plenamente, as características de um espaço de produção económica e de
reprodução social (9).

Assim, independentemente da "eficácia" política e da natureza "reformista" e/ou "revolucionária" dos efeitos políticos daquele tipo de conflitos
urbanos - avaliados em termos imediato. de uma eventual transformação da
respectiva organização social do espaço - a discussão dos movimentos
urbanos estrutura-se, precisamente, a partir daquela proposição analítica.
A conjuntura pós-25 de Abril e a intervenção político-urbanística do SAAL,
constituíram dois "eixos" em torno dos quais emergiram e se desenvolveram diversas acções colectivas, cujo questionamento a problemática dos
movimentos urbanos procura dar conta.
• O SAAL, os conflitos urbanos e o sistema de mediações pol:tico-insti tucionais

Na base da delimitação da problemática dos movimentos urbanos, anteriormente esboçada, é possível situar, agora, a "operação-SAAL", procurando sistematizar algumas das características específicas àquele instrumento de intervenção de política urbana, na sua articulação com a referida
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problemática. Não está em causa, portanto, analisar aquela intervenção, no
contexto da permanência (ou da ausência) de outras medidas de política
urbana - tarefa que remeteria para outra problemática - mas, tão só, a de
centrar essa intervenção urbanística, num conjunto de reflexões em torno
dos movimentos urbanos. Uma tal perspectiva, implicará, no entanto, uma
prévia abordagem, tanto dos hipotéticos pressupostos político-urbanísticos,
como das componentes dominantes, de ordem estrutural, que determinaram
a natureza específica e original desse Serviço de Apoio Ambulatório Local — SAAL(lO).

1. O SAAL e os seuressupostospolãico-urbanzticos
Tendo em conta as advertências anteriores, procuremos "isolar", então,
alguns dos principais pressupostos político-urbanísticos que, em função da
problemática em causa, determinaram, em grande parte, o tipo de intervenção urbanística que se pretendia criar. Grosso modo, podemos admitir
que dois conjuntos de factores estiveram presentes nessa determinação:
um deles, de natureza "externa" e não propriamente localizável na documentação existente, tem a sua eventual origem num certo número de experiências sócio-urbanísticas realizadas em alguns países, nomeadamente na
América Latina. Já atrás nos referimos ao "movimento dos pobladores" no
Chile (11). Sinteticamente, um tal movimento estruturava-se na base de dois
objectivos fundamentais: a ocupação de uma parcela do território e a reorganização urbana desse novo habitat.
Um tal movimento - que, sublinhe-se, não era exclusivo a este país da
América Latina, nem se desenvolveu, somente, no período da Unidade
Popular - se tinha como motivação fundamental a "questão do alojamento",
organizava-se na base de objectivos bem mais amplos (que, inclusivamente,
abarcava questões referentes à segurança, disciplina e à própria justiça(12)).
Tratava-se, por isso, segundo M. Castells, de "um processo social estreitamente ligado às relações entre as forças sociais e que dependia, fortemente,
da dialéctica repressão-integração do aparelho de Estado". E, exactamente,
nesta hipotética "solidariedade social" na reconstrução de um novo habitat
- numa conjuntura em que os mecanismos de controlo social perderam
grande parte da sua carga repressiva (13) - que se julga encontrar um pressuposto longínquo do SAAL. Em certa medida, trata-se, antes, de uma "inspiração" político-urbanística que, obviamente, implicou um certo número de
adequações ao caso português (14).
Ora, um dos problemas de adequação, tem a ver com a própria natureza
do movimento dos "pobladores", uma vez que existe uma diferença fundamental entre aqueles "campamentos" e os 'bairros de lata" (15) das zonas
periféricas de certas aglomerações urbanas: com efeito, os "campamentos",
tal como são referidos, "não resultam de um processo de ocupação lenta,
mas são a consequência de uma invasão massiça e concertada, numa base
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previamente organizada, por acordo entre vários comites de 'sem-alojamento'. Além disso, estas invasões são quase sempre dirigidas por uma força
política ( ... ) traduzida numa sólida organização interna" (16).
Aparentemente, estamos longe das condições urbanísticas e institucionais que estiveram na origem da "operação-SAAL". Simplesmente, no
movimento dos "pobladores" existe uma componente implicita que, no caso
português (particularmente, na "área metropolitana" de Lisboa) encontra
uma expressão sui-generis e que teve o seu pleno desenvolvimento ao longo
dos anos-70: referimo-nos ao processo de construção clandestina. E em
função deste processo, localiza-se plenamente uma segunda série de pressupostos, de natureza político-urbanística, da intervenção-SAAL. Realmente, os
próprios termos do despacho que, oficialmente, criou o SAAL, admitia o
apoio, através de um corpo técnico especializado, "das iniciativas de populações mal alojadas, no sentido de colaborarem na transformação dos próprios bairros, investindo os próprios recursos latentes e, eventualmente,
monetdrios" (17).

No que se refere ao processo de construção clandestina - que, como se
disse, se intensificou ao longo da década de 70 - a sua origem decorre da
"insolvência" de uma parte significativa da população urbana - proletariado de baixa qualificação sócio-profissional e lumpen-proletariado, sobretudo mas também certas fracções da pequena burguesia urbana e rural que, através da auto-construção, supre uma carência do mercado "legal" de
alojamento. Significativamente, aquele processo "evoluiu" ao longo dos
anos-70 (e mesmo depois de 25 de Abril de 74) passando de uma situação
em que, a partir da "compra de uma propriedade sem expectativas de
urbanização a curto prazo", se inicia um primeiro loteamento clandestino,
até "assumir formas especulativas da habitação" (18), integradas, por isso,
num intenso mercado "clandestino" do alojamento. Por outro lado, "a consolidação e dinamização das formas clandestinas de construção e urbanização,
faz-se com a intervenção progressiva da pequena burguesia urbana e rural,
de emigrantes e de pequenos funcionários que aí encontram um campo, cada
vez mais seguro, para investimento das suas poupanças e obtenção de lucros
ou satisfação directa das suas necessidades de habitação" (19).
A semelhança entre certas componentes estruturais do processo (inicial)
de construção clandestina - a "auto-construção" e o "investimento de poupanças" - e algumas das condições de ordem funcional e institucional da
"operação-SAAL" (vd. atrás) são demasiado evidentes, para se invocar
"mera coincidência". De resto, essa mesma semelhança foi destacada pelo
autor do lançamento daquela intervenção urbanística, ao declarar que "a
auto-construção tal como a construção clandestina (são) tradicionais em
Lisboa (pelo que) se trataria, então, de passar de uma situação de facto a um
estado de 'jure'" (20). Muito embora esta questão venha a ser retomada nos
pontos seguintes, é importante sublinhar, desde já, que nela residiu um dos
grandes equívocos da "operação-SAAL"!
Sabe-se que uma das razões de contestação do SAAL, se polarizou,
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sobretudo em Lisboa, em torno da "auto-construção". E sobre ela, duas
posições antagônicas se foram agudizando: enquanto as comissões de moradores dos "bairros de barracas e bairros de Lisboa argumentavam
contra o que consideravam ser uma "dupla exploração", o Poder contra-argumentava, acusando de "esquerdismo" aquela mesma posição (21).
Não penso que este "terreno" nos possa levar a uma compreensão muito
profunda sobre aquele tipo de afrontamentos. Pelo contrário, é necessário
analisar a lo'gica subjacente a cada um dos processos em causa. E aqui, as
diferenças, de natureza estrutura/são, hoje, bastante evidentes!
Com efeito, o processo "clandestino" integra-se, antes de mais, num sistema de normas e procedimentos, de características marginais ao sistema
instituído, em que é dominante um "jogo de cumplicidades" - desde o
loteador até ao construtor, passando por um número, maior ou menor, de
"intermediários" - que actuam segundo uma lógica estruturada por diversas ilegalidades - de ordem jurídica, sobretudo, mas também, de natureza económica e/ou política. Pelo contrário, a "auto-construção" constituía
uma das componentes fundamentais de um processo legal, tutelado pelo
aparelho de Estado, pelo que a respectiva lógica de funcionamento, não só
era diferente, como tinha de se demarcar, frontalmente, de qualquer actuação
de natureza "clandestina". E se, em última instância, a distinção "legal"!
/"clandestino" não é pertinente, em termos de diferenciar a natureza económica do mercado de alojamento, a natureza sócio-política de cada um dos
processos, sendo à partida, distinta, tenderá a acentuar a sua diferença,
em especial numa conjuntura (como em 1974-7 5) em que é dominante uma
generalizada situação de conflito social (voltaremos a este ponto).
2. O SAAL como instrumento de intervenção depolfticaurbana
Não se justificará desenvolver amplamente as características do SAAL,
como instrumento específico e original da política urbana dominante nos anos
74-76, não só porque tal não constitui o nosso objecto de reflexões (vd. atrás)
mas, também, porque a bibliografia existente é suficientemente explícita, no
que se refere à caracterização fundamental desse instrumento político-urbanístico. Procuraremos, por isso, destacar alguns dos seus elementos
mais controversos, abrindo, finalmente, para uma aproximação do SAAL, à
problemática dos movimentos urbanos.
Esquematicamente, podíamos estabelecer um encadeamento de objectivos do SAAL que, no seu conjunto, determinaram uma das componentes
originais dessa intervenção. Assim, uma das condições expressas nos próprios termos do despacho constitutivo do SAAL, tinha a ver com a "transformação dos próprios bairros", o que implicava o realojamento no local
e a respectiva apropriação, pelas populações abrangidas, de um espaço urbanisticamente valorizado. E se, em diversas aglomerações urbanas - como é
o caso de Lisboa - uma parte dos terrenos ocupados por "bairros de lata",
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fazem parte do património municipal, a aplicação generalizada daquela condição de realojamento, implicava actuar através de mecanismos de expropriação, municipalizando os solos e/ou cedendo-os em "direito de superfície", às futuras associações ou cooperativas de habitação. Mas, por sua vez,
aquele mesmo mecanismo expropriante, tinha que atender, para além de
certas questões de natureza político-jurídica, às condições socio-ecológicas
específicas de cada aglomeração - "ilhas" no Porto, "bairros de lata"
em zonas historicamente urbanizadas (Lisboa) ou nas zonas periféricas de
certas cidades (Setúbal e Evora, por exemplo) entre outras. Segundo uma tal
diversidade sócio-ecológica, deveria colocar-se a questão do modelo de habitat adequado às características sociais e culturais das respectivas populações envolvidas na intervenção do SAAL.
Parece óbvio que os problemas "técnicos" implicados num tal encadeamento - alguns de complexa solução, sublinhe-se - encontravam-se articulados e determinados por outras instâncias, não propriamente de ordem
técnica e que haveriam de "contaminar" aquela intervenção urbanística.
Não é possível, portanto, isolar qualquer daqueles elementos (ou o seu encadeamento global) e analisar as suas eventuais "contradições internas" - sem outro tipo de mediações - procurando retirar daí, hipotéticos dividendos políticos e/ou ideológicos. Os pressupostos político-urbanísticos
daquela intervenção urbanística, bem como a sua respectiva avaliação, como
instrumento de política urbana, são por isso, indissociáveis do estado da
estrutura social que, na conjuntura em causa, se encontrava atravessada
por múltiplos conflitos em diversos domínios da formação social portuguesa
e cujo sistema político procurava, um tanto ingloriamente, é certo, uma
natural(e desejada) institucionalização.
Também a este nível, os equívocos não foram poucos e, entre eles, é de
destacar o que sistematicamente procurou minimizar as consequências sdcio-pol:2icas de uma intervenção do "exterior", num meio sócio-ecológico relativamente "estável" - os "bairros degradados". Como é evidente, não
estamos admitindo uma "purificada" neutralidade social, da parte do
"objecto" de intervenção do SAAL que, desse modo, se isolaria dos conflitos
sociais que, como acima dissemos, atravessavam o conjunto da estrutura
social. O que afirmamos é que, por razões sócio-urbanísticas precisas, as
"unidades urbanas" sobre as quais o SAAL veio a intervir, funcionavam, na
generalidade, como autênticos gbettos, marginalizados e segredados do restante tecido urbano, circunscritos a meras "ilhas infra-urbanas", espaços
restritos de reprodução da força de trabalho (22).
Uma tal situação de segregação social e espacial - embora, nalguns
casos (como na cidade do Porto) a segregação territorial seja menos acentuada - confere àquelas populações "mal-alojadas", um modo de vida
específico (23), sujeito a um duplo movimento, de sentidos opostos e de
efeitos multiplicadores: face a uma intensa segregação do 'meio envol-

vente", as condutas colectivas daqueles agregados tendem a favorecer um
processo de "auto-identificação", resultante misto de um "instinto de
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defesa" e de uma atitude de rejeição da "sociedade" - entendida como
tudo o que está "fora da comunidade".
E, exactamente, nesta ordem de análise, que os efeitos sociais da intervenção político-urbanística do SAAL, têm de ser referenciados, uma vez que
a natureza sócio-ecológica daqueles "meios urbanos" - num contexto generalizado de conflitos sociais - acaba por determinar a existência de uma
mediação analúicana própria problemática dos movimentos urbanos.
E o que nos propomos ilustrar, no ponto seguinte.
3. O SAAL e os movimentos urbanos
É um facto que o SAAL - no contexto das demais medidas de política
urbana, até então dominantes, e para além dos equívocos atrás referidos - se
apresentou com uma real originalidade político-urbanística e com uma
efectiva potencialidade de dinamização dos "mal-alojados" na eventual
solução do respectivo problema do alojamento. Simplesmente, e já antes o
dissemos, um dos equívocos do SAAL residiu numa apressada identificação
entre a componente "auto-construtiva" do processo de edificação "clandestina" e a que se esperaria incorporar na própria intervenção urbanística.
Para além das razões apontadas, convém retomar, agora, a "ilusão" que
constituiu, confundir dois processos de natureza funcional e institucional,
efectivamente diferentes.
Já vimos que em nenhum momento o SAAL deixou de se assumir como
uma intervenção urbanística, promovida e tutelada pelo Estado, ainda que
mediatizada por diversos aparelhos e por diferentes instâncias político-institucionais. Uma tal "rede" - institucionalmente, pouco complexa, mas,
politicamente, sujeita à própria instabilidade da conjuntura em causa (1974-1976) - permitiu alimentar alguma ambiguidade e muitos equívocos, não
só sobre as próprias potencialidades daquela intervenção urbanística, mas,
sobretudo, no que se refere à problemática dos movimentos urbanos.
E, de uma identificação (equivocada) entre uma componente estrutural
ao processo de construção "clandestina" e uma característica eventual
daquela intervenção, facilmente se passou para outro tipo de identificações
(igualmente equivocadas) que, em última análise, confundiram a mobilização
social, funcionalmente necessária à concretização da "operação-SAAI" e a
que resultava da própria dindmica social de uma sociedade permanentemente atravessada por múltiplos conflitos sociais.
E certo que, entre esses dois processos, se estabeleceu uma intensa
dialéctica - como de resto, entre Outros elementos do espaço urbano, dialéctica essa, que remete, na generalidade, para a temática da "luta de classes
na cidade" ou, usando uma linguagem mais próxima do nosso questionamento, para a problemática dos movimentos urbanos. Todavia, mesmo a
esse nível, continua a ser pertinente distinguir a lógica estatal que esteve na
origem e que determinou a natureza específica da intervenção do SAAL.

Muito embora seja ainda reduzido o número de análises, dando conta dos
diversos casos em que se processou a "operação-SAAL" (24), é possível
organizar uma primeira "tipologia" de situações político-institucionais,
segundo o grau de maior ou menor ambiguidade entre aqueles dois processos, a que correspondeu, homologamente, um maior ou menor bloqueamento dessa mesma intervenção urbanística. Antes de mais, temos um "tipo
extremo" - a "área metropolitana" de Lisboa —em que a "máxima" ambiguidade entre aquela intervenção urbanística e as lutas urbanas, contemporâneas dessa intervenção (muito marcadas pelo movimento de ocupação
de casas, sobretudo na cidade de Lisboa (25)) levou à quase completa inoperância daquele Serviço, nos precisos termos em que este havia sido criado.
Um segundo "tipo", intermédio e pouco homogéneo, inclui, dominantemente, os casos das aglomerações do Porto e de Setúbal. A característica
fundamental, comum a estes dois casos, parece ter sido a da procura de um
modelo institucional em que, simultaneamente, fosse possível canalizar um
certo número de reivindicações urbanas e, do mesmo passo, concretizar
algumas das características específicas à "operação-SAAL" (26). E se, em
última instância, a ambiguidade entre aqueles dois processos não desapareceu, foi possível, no entanto, ocupar e veicular, uma parte do "espaço
reivindicativo", através de mecanismos adaptados ao sistema político-institucional dominante. Um terceiro e último "tipo", congrega uma multiplicidade de casos (Evora, Lagos, etc.) em que se tornou mais nítida a clivagem entre os processos que temos vindo a referir. Simplesmente, as acções
locais de reivindicação urbana - inclusivé, nas situações em que se verificaram lutas urbanas de protesto político-institucional (27) - não assumiram, no seu conjunto, uma natureza questionável em termos da problemática dos movimentos sociais urbanos, no sentido que temos vindo a dar-lhe
ao longo do texto.
Antes de avançarmos para uma mais explicitada caracterização da
"tipologia" referida, convém desde já sublinhar que, quer de uma forma
expressa (Porto, por exemplo) quer implicitamente, ainda que de modo
difuso (Lisboa, sobretudo) a maior ambiguidade do SAAL constituiu, sem
dúvida, na própria pretensão em assumir-se como uma instdncia mediadora
entre os conflitos urbanos (que estavam longe de se esgotar na "questão do
alojamento") e o funcionamento do sistema político-urbanístico, de que o
SAAL era, ao fim e ao cabo (e como temos vindo a dar conta) uma das "peças" de maior impacto social. Mas talvez se pudesse inverter uma tal questão
e indagar, antes, de acordo com o "planteamiento" de J. Borja, se uma tal
"ambiguidade" não releva, sobretudo, de uma diferenciada organização
social do espaço das aglomerações em causa, uma vez que, como diz aquele
autor, "não há movimentos urbanos, nos quais participam desigualmente
todas as classes sociais, que não se situem sempre no interior das estruturas
urbanas, exprimindo-as e modificando-as, constantemente (28).
Desde logo em termos descritivos, a rede urbana do país (29) apresenta
"assimetrias" fortemente acentuadas, delimitando as aglomerações ur27

banas - na base de critérios empíricos de concentração demográfica e de
especificidade funcional dessas aglomerações - segundo uma classificação
sócio-urbanística que, significativamente, não andará longe da "tipologia"
que estabelecemos anteriormente. De acordo com uma tal classificação,
o caso da "área metropolitana" de Lisboa, demarca-se, de imediato, das
restantes aglomerações do país.
Assim, essa demarcação tipológica —oriunda do próprio processo de
formação histórica das diversas aglomerações do país - confere à "área
metropolitana" de Lisboa, uma exemplaridade sem paralelo no contexto
nacional (30). Com efeito, e sem invocar algumas das componentes determinantes daquela exemplaridade - como sejam, fundamentalmente, as que
decorrem da própria centra/idade pol:tica, a que corresponde uma concomitante concentração da(o) capital - a complexidade sócio-urbanística
daquela "área metropolitana" resultou de um tipo de urbanização (em que
progressivas concentrações urbanas se irão acentuar ao longo das vias de
comunicação de Lisboa com o "exterior") de tal forma que, a cada momento
urbanisticamente significativo, as relações de interacção entre o Centro e a
Periferia se reforçam, estruturando, desse modo, a "área metropolitana"
polarizada por Lisboa (31).
Vemos, portanto, que aquela interacção estrutural entre o Centro e a
Periferia, irá determinar, no caso de Lisboa, a existência de uma unidade
urbano-metropolitana específica e, ao mesmo tempo, original, no conjunto
da formação sócio-urbanística portuguesa. E, um tanto paradoxalmente,
essa mesma unidade Centro-Periferia, na estruturação da "área metropolitana" de Lisboa, não encontrou, na problemática dos movimentos sociais,
uma correspondente "unificação" das lutas urbanas, nem, naturalmente,
uma efectiva articulação entre as lutas sociais que, tanto na esfera produtiva
como no domínio da reprodução social, se desencadearam naquele espaço
metropolitano, ao longo da conjuntura que vimos referindo (31). Pelo contrário - e para só citar um exemplo, a propósito dos "mal-alojados" - foi
possível verificar, com alguma frequência, a existência de diversos conflitos
"intra-classes", nomeadamente entre os bairros "clandestinos" da Periferia e os bairros "degradados" do Centro!
Eis, pois, no caso de Lisboa, o cenário dos movimentos urbanos, na conjuntura indicada: face a uma estrutura urbano-metropolitana, historicamente
consolidada a partir de determinantes sócio-urbanísticos específicos, o
carácter "local", mas, sobretudo, parcelar das lutas urbanas, ainda que
situadas "no interior" dessa estrutura, não foi, obviamente, adequado a
uma eventual transformação da organização social desse espaço, muito
embora tivesse sido suficiente para introduzir acentuadas "perturbações"
na ordem urbana dominante.
Pelo contrário; nas aglomerações em que a organização sócio-urbanística
era menos complexa, as lutas urbanas situaram-se a um nível aparentemente
adequado à respectiva estruturação territorial. Só que, a esse nível, as
acções colectivas de natureza político-urbanística, foram dominantemente
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marcadas por uma aspiração de "poder local" (tomado em sentido amplo)
significativa, por isso, da própria ausência de poder político-institucional
efectivo, nas respectivas aglomerações (33). Num tal contexto, não haverá
lugar para invocarmos a problemática dos movimentos urbanos, mas tão só,
a de assinalar uma convergência entre certas acções colectivas de reivindicação urbana e diversas condutas de natureza institucional que, globalmente, procuravam ocupar um espaço político na gestão urbanística dessas
aglomerações.
E se, no caso da aglomeração do Porto, as lutas urbanas apresentaram
assinaláveis diferenças, em relação aquele "sistema de espelhos" - criando
situações de acentuado confronto institucional e alcançando formas de organização sócio-urbanística, em certa medida mais estruturadas que no caso de
Lisboa - a contrapartida pol:2icadesses movimentos de protesto, acabou por
ficar confinada a resultados, não muito distintos dos anteriormente citados.
A "proximidade do poder", rapidamente se transfigurou na ilusão do Poder,
levando a generalidade das lutas urbanas e, concomitantemente, das formas
organizativas dos moradores, a uma inexorável neutralização, através das
instâncias político-administrativas, progressivamente institucionalizadas (34).
Chegados aqui, ficamos confrontados com uma conclusão paradoxal! Se
uma das exigências teóricas da problemática dos movimentos urbanos,
implica a sua respectiva formulação em termos de uma específica demarcação sócio-política, face à estrutura estatal, um único caso, dos referidos
anteriormente, poderia vir a ser analisado, a partir dessa mesma problemática: a "área metropolitana" de Lisboa. Mas, tal como vimos, a generalidade das lutas urbanas desencadeadas nesse espaço, não só não conseguiram definir formas estruturadas de articulação, entre si e com outros
tipos de conflitos sociais, como, a fortiori, foram incapazes de realizar uma
ruptura efectiva, na estruturação urbano-metropolitana daquela área privilegiada do Poder.
E certo que os documentos existentes não permitem, ainda, conclusões
"definitivas" sobre a natureza sócio-política das lutas urbanas (ou dos movimentos urbanos?) surgidas em diversas aglomerações do país, nos anos
1974-75. Por outro lado, a "ambiguidade" e os "equívocos" que continuam
impedindo uma necessária transparência dessas realidades urbanas e, naturalmente, do próprio SAAL, participam plenamente num mesmo imaginário,
em que é mais dominante um "espírito de redenção" do que uma "vontade
de saber". Eis porque, se o SAAL morreu, é necessário que seja convenientemente enterrado, sob pena de se transformar num "cadáver esquisito". Só
então, a História o poderá vir a julgar!
Post Scriptum

Tal como deixámos indicado na Nota Prévia, razões de "espaço", entre
outras, impediram um necessário desenvolvimento de algumas das questões
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centrais da problemática aqui delimitada. Tal é o caso da "tipologia" de

situações político-institucionais, na sua dupla articulação com a estrutura
urbana das aglomerações e com a respectiva intervenção do SAAL. Neste sentido, limitámo-nos a formular algumas hipóteses, na base dos elementos
informativos recenseados. E se um conjunto de hipóteses não chega, obviamente, para fundamentar as conclusões de um texto, elas serão eventualmente úteis, para suscitar um debate, não exclusivamente polarizado em
torno do SAAL, mas centrado, sobretudo, na ordem urbana dominante, nos
seus conflitos e na sua eventual reconversão ou transformação.
V.M.F.

NOTAS
1) J. Borja, "Movimientos urbanos y estrutura urbana", Documents d'AnailsI Urbana,
1, Jan. 74, Universidad Autónoma de Barcelona.
2) E. Hobsbawm, Primitive Rebels, Manch. Univ. Press, 1959 (trad. fr.: Les prlmltlfs de Ia
révolte dans l'Europe Moderne, Paris, Fayard, 1966). Segundo Hobsbawm, a  populaça" englobaria todas as classes citadinas indigentes, cujas acções eram quase sempre
dirigidas contra os ricos e os poderosos (mas nunca contra o rei ou a igreja) marcadas,
ainda, por uma hostilidade para com os "estrangeiros" (à Cidade). Para Hobsbawm,
o surgimento da "populaça" deve-se ao "atraso político da clté (não industrial) em
relação aos campos".
3) E. Hobsbawm, op. cit. (trad. fr .) pp. 21. Em relação aos "movimentos primitivos" e
segundo o grau da respectiva integração potencial em "movimentos modernos", o
Autor referencia diversos tipos, desde o caso da rebelião social - o de mais fraca
integração, uma vez que "não tendo organização nem ideologia, é totalmente refractária à evolução para movimentos sociais modernos" - até aos movimentos milenaristas, cuja ideologia de raíz anarquista ou de base socialista /comunista, apresentam, por isso, ainda segundo Hobsbawm, uma eventual capacidade "de se modernizarem e de se integrarem".
4) M. Castells, La question urbaine, Paris, Maspero, 1975 (2.1 ed.) Posfácio, pp. 501. De
entre a obra já vasta de M. Castells, é de referir, ainda, em torno da problemática
dos movimentos urbanos: Luttes urbaines et pouvoir poiltique, Paris, Maspero, 1973
(trad. port., Afrontamento, 1976) e com E. Cherki, F. Godard e D. Mehl, Crise du
logement et mouvements soclaux urbains, Paris, Mouton, 1977, em que uma sistematização teórica procura superar algum "subjectivismo" presente na obra anterior.
Finalmente, o que se julga ser o seu último livro, Crisis urbana y cambio social, Madrid,
Siglo XXI, 1981.
5) F. Indovina, "Effetti territoriali dei conflitto" In A. BeIli (org.) Cittá e território: planificazione e conflitto, Nápoles, Coop. Ed. Economia e Commercio, 1974, pp. 71. Assim,
F. Indovina destaca, entre os aspectos "negativos" do conflito urbano, o de "intervir
numa contradição secundária ( ... ) não investindo directamente no processo de extracção da mais-valia"; o facto "das forças envolvidas no conflito urbano não se apresentarem como uma agregação de classe" e, finalmente, a possibilidade de "certos
objectivos das lutas urbanas poderem vir a desembocar em efeitos contrários à dinâ30

mica dos conflitos de classe". Tais limitações socio-políticas dos conflitos urbanos
encontram, contudo, uma componente "positiva", no dizer ainda do Autor, ao colocarem o problema da "superação da organização actual da nossa sociedade", nomeadamente, através da luta pela "transformação dos valores de troca (como é o caso do alosuperando, assim, o conflito tradicional entre capital
jamento) em valores de uso
e trabalho".
6) A. Touraine, "Lés nouveaux conflits sociaux", Sociologle du Travafi, 1/75, Jan. 1975,
pp. 1-17. A. Touraine, que desde há anos vem analisando a problemática sociológica
dos movimentos sociais, publicou, recentemente, um dos seus livros mais polémicos:
L'Aprés Socialisme, Grasset, 1980 (trad. port., Afrontamento, 1981. Vd. notas críticas
s/ este livro in JL, Jornal de letras, artes e ideias, n.°s. 4 de 14.4.81 e 6 de 12.5.81). Os
fundamentos da teoria sociológica de A. Touraine encontram-se, sobretudo, em Productlon de Ia soclété, Seuil, 1973, aliás no seguimento de uma outra obra de sistematização teórica, Soclologie de l'action, Seuil, 1965. Dois outros trabalhos, de maior
acessibilidade, encontram-se publicados em Portugal: La société post-industrlelle,
Denõel, 1969 e Pour Ia sociologle, Seuil, 1974 (ambos editados por Morais Editores).
Como obras chamadas de "intervenção política" é de referir, para além de L'Aprés
Soclalisme , o livro sobre "Maio.68", Lo mouvement de mal ou le communlsme utopique, Seuii, 1968 e o inquietante "diário sociológico escrito antes, durante e depois
do golpe de Estado" que derrubou a Unidade Popular no Chile, Vie et mort du ChiH
Populalre, Seuil, 1973, igualmente traduzido em português (Bertrand).
7) A urbanização dependente é uma noção que tem vindo a ser utilizada na análise dos
processos de crescimento urbano, em diversos países do chamado "Terceiro Mundo"
(em especial na América Latina). Esquematicamente, um tal processo sublinha o carácter contraditório entre um intenso crescimento "metropolitano" dessas cidades e
uma quase ausência de crescimento económico "nacional", numa situação Inversa à
que, historicamente, se processou nos países que constituem, hoje, as áreas centrais
do capitalismo. Analogicamente, aquela "metropolização" constitui a forma urbana
correspondente à respectiva dependência económica e política. (Da vasta literatura
existente, cfr., p.e., Espaces et Soclétés, 3, Julho 1971 - n.° esp.: "Imperialisme et
urbanisation en Amerique Latine").
8) Razões de espaço, impedem-nos de desenvolver, com algum detalhe, as características
específicas do processo de urbanização da "área metropolitana" de Lisboa, muito
embora ela constitua o lugar de referência das observações que temos vindo a fazer.
Em todo o caso, alguns apontamentos serão avançados na última parte deste texto,
aquando da discussão do SAAL, num contexto de generalizadas movimentações sociais
urbanas. Por outro lado, o autor destas notas tem em curso algumas linhas de pesquisa,
cujo objecto de análise é, efectivamente, a "área metropolitana" de Lisboa. Permitimo-nos, por isso, remeter, quer para um primeiro texto (publicado in Arquitectura,
Ano III, 143, Set. 81) quer para um outro estudo, sobre a política urbana de Lisboa,
nos anos 30/40, "A Lisboa do Império e o portugal dos pequenitos" (a publicar in
Análise Social).
9) Razões de espaço e do momento impedem-nos de desenvolver esta questão teórica
fundamental, centrada no debate sobre a especificidade do espaço urbano e, indirectamente, sobre o próprio objecto da sociologia urbana.
(10) E evidente que, a partir daqui, terei como "pano de fundo" das observações que se
seguem, um pequeno "documento de trabalho" em que procurei "analisar a quente,
sobre o acontecimento", algumas das questões igualmente aqui presentes - cfr.,
V.M.F., Movimentos sociais urbanos e Intervenção política, Porto, Afrontamento,
1975 (Junho). Posteriormente, diversos textos foram publicados, uns centrados no próprio SAAL (alguns de autores estrangeiros) e outros produzidos a propósito dos "movimentos de moradores". De entre estes últimos, é de sublinhar o que constitui, tanto
quanto sabemos, o primeiro estudo teoricamente fundamentado, a partir de uma anáuse de casos na região do Porto - cfr. Sérgio Lopes, Ëtat et "Moradores" - Lo SAAL
et les Comisslons de quartier à Porto, ronéo, s/ data (trata-se de uma tese apresentada
(...)
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em Paris). Em termos documentais, começa a haver alguma "matéria-prima", que
poderá vir a permitir uma eventual produção de outros estudos. Está naquele caso, o

Livro Branco do SÀAL.1974/76, vol. 1, Conselho Nacional do SAAL, Nov. 1976, 477pp.
e também, embora apresentando certos enquadramentos analíticos, Intervenção
Social (Cadernos) 2, Set. 79, 194pp. e Os moradores à conquista da cidade, Lisboa,
Armazém das Letras, 1978, 350pp.. Sem preocupações de exaustividade bibliográfica,
é de referir, ainda, as publicações: Cidade/Campo, 2, 1979; Combate, Julho 1977;
Autogestion et Soclalisme, 33/34, 1976; L'Archltecture d'AuJourd'hul, 185, Mai/Juin
1976 e Les Tempo Modernes, Nov. 1978. Finalmente, refira-se de A. Botelho e M.
Pinheiro, O Conselho Municipal do Porto, COPSA, 1977 e o que, em termos editoriais,
constituiu um dos primeiros documentos sobre as "modernas" lutas urbanas - cfr.
VV.AA., Ocupação do Bairro do Bom Sucesso por 48 famílias de barracas, Porto,
Afrontamento, 1972.
(11) Cfr. M. Castelis, Luttes urbaines et pouvoir poiltique, op. cit., pp. 97-123, onde é
descrito o processo de formação dos "campamentos" e analisadas algumas das contradições políticas e sócio-culturais emergentes desses novos habitats. Cfr. igualmente,
Collectif Chili, "Revendication urbaine, stratégie politique et mouvement social des
'pobladores' au Chili", Espaces et Sociétés, 6/7, Jul/Oct. 1972, pp. 37-58.
(12) Vem a propósito referir uma linha de pesquisa original, desenvolvida por B. de Sousa
Santos, assente "numa comparação não sistemática (embora minimamente controlada)
entre a prática jurídica do direito estatal dos países capitalistas e a prática jurídica no
interior de um grande bairro de lata do Rio de Janeiro ( ... )" - cfr. B. de Sousa Santos,
"O discurso e o poder. Ensaio sobre a sociologia da retórica jurídica", Boletim da
Faculdade de Direito de Coimbra, 1979 Este texto retoma uma tese do Autor - Law
agalnst Law: Legal reasoning ia Pasargada Law, Cuernavaca, 1974.
(13) Cfr. J. Martins Pereira, O socialismo, a transição e o caso português, Lisboa, Bertrand,
1976, sobretudo pp. 209-211.
(14) Em termos menos subjectivos - mas relevando, dominantemente, da problemática das
políticas urbanas - poder-se-ia admitir que o SAAL teve também a sua origem longínqua, no Texto Base para o Colóquio sobre política de habitação, realizado em
1969 - cfr. VV.AA., "SAAL/Norte. Balanço de uma experiência", Cidade/Campo, 2,
1979, pp. 47.
(15) O caso das "ilhas" do Porto - que, curiosamente, apresentam uma característica
comum com os "bairros de lata" de Lisboa, no sentido de participarem (territorialmente) da respectiva "centralidade urbana" - constitui, contudo, uma situação, historicamente localizada e urbanisticamente particular, no conjunto das formações
urbanas do país - cfr., para além do texto citado na nota anterior, pp. 26-34, igualmente S. Lopes, op. cit., pp. 19 e sgs. e também, V.M.F., op. cit., pp. 25-30
(16) Cfr. Espaces et Soclétés, op. cit., pp. 37.
(17) Despacho do M.A.I. e do M.H.E.S.A. de 6 de Agosto de 1974 (sublinhados meus).
Recorde-se, entretanto, que um dos princípios do SAAL era, já ele, fonte inesgotável de
) as iniciativas (do SAAL) devem ter origem nas populações interesequívocos:
sadas e o grau de organização interna dessas populações, o seu dinamismo e a sua
posição reivindicativa são factores preponderantes para a determinação das prioridades de apoio", ia Livre Branco do SAAL-1974/1976, doe. n.° 3, pp. 62.
(18) Cfr. T. Barata Salgueiro, Bairros clandestinos na periferia de Lisboa, Lisboa, C. E. Geográficos, 1972, pp. 32 e 38. Constituiu um dos primeiros estudos monográficos sobre o
"problema dos clandestinos".
(19)Cfr. L. J. Bruno Soares, "Sobre o desenvolvimento urbano de Lisboa", Poder Local,
6, Mar/Abr, 1978, pp. 44 (sublinhados meus).
(20) Cfr. declaração de N. Portas a Sérgio Lopes, op. cit., pp. 147 (sublinhado meu).
(21)Cfr. N. Portas, "O Programa SAAL. Um balanço provisório", Intervenção Social, op.
cit., pp. 85-111. Assim, N. Portas admite que, no SAAL, "havia lugar para uma parte
maior ou menor de auto-construção, desde que as famílias em causao decidissem(...)",
tendo, no entanto, "as maiores dúvidas de que, nas grandes áreas urbanas, se tivessem
"( ...
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informado, deixado discutir e decidir, livremente, os moradores sobre a possibilidade
de incorporação da auto-construção. A liderança dos movimentos, por razões de enfrentamento político, os técnicos das equipes, por razões profissionais, umas e outras
marcadamente ideológicas, não terão contribuído para deixar pesar, em cada caso, pela
maioria dos interessados, os prós e os contras" (pp. 98-99, sublinhados meus).
(22) Cfr. V.M.F., op. cit., pp. 28-29.
(23) Embora inadequada, como análise da estruturação das aglomerações urbanas, a perspectiva, hoje clássica, de Louis Wirth - "Urbanism as a way of life", American Journal of Socioiogy, XLIV, 1938 (diversas reedições, entre elas, numa antologia de textos
"percursores" da sociologia urbana, in O fenómeno urbano, Rio de Janeiro, Zahar,
1967) - essa perspectiva, dizíamos, teve o mérito de destacar a dimensão ecológico-cultural do "urbano", estabelecendo uma série de relações causais entre características urbanas e formas culturais de "cidade".
(24) Vd. nota 9.
(25) Cfr. V.M.F., op. cit., pp. 17-21 e 59-66.
(26) Não é, concerteza, de somenos importância, o facto de, tanto no Porto como em Setúbal,
alguns dos técnicos das brigadas-SAAL serem, simultaneamente, técnicos das respectivas autarquias locais, o que significava, no conjunto, um reforço da própria capacidade político-institucional de intervenção no respectivo território urbano.
(27) Seguimos, em termos gerais, a análise de A. Touraine sobre as "espécies" de condutas
colectivas e, nomeadamente, sobre a problemática dos movimentos sociais - cfr.
A. Touraine, Productlon de Ia soclété, Paris, Seuil, 1973, pp. 347.431.
(28) Cfr. J. Borja, op. cit., pp. 15 (sublinhados meus).
(29) Cfr. Carlos V. Faria, "Enquadramento histórico do fenómeno urbano em Portugal",
Intervenção Social, op. cit., pp. 5-47 e, também, de L. J. Bruno Soares, "Tendances de
l'urbanisation et du développement regional au Portugal" in Attl - 1.° Seminário
Internazionale dei Workshop Arca Mediterranea, II sistema mediterraneo: processl
economlcl e trasformazioni territorlail, Milão, 1978, róneo, pp. 180-220.
(30) E discutível se a aglomeração do Porto, não constituirá, igualmente, uma "área metropolitana". No entanto (e na ausência de elementos que confirmem ou infirmem tal hipótese) a intervenção do SAAL naquela aglomeração, pareceu seguir um sentido a-contrario do que eventualmente teria, caso se tratasse de uma "área metropolitana". Por
outro lado, o próprio processo de formação das aglomerações, polarizadas pela cidade
do Porto, parece ilustrar uma condição urbana diferente da de Lisboa.
(31) Cfr. V.M.F., "Lisboa, cidade-metrópole?", op. cit., pp. 67.
(32) Embora referente ao período inicial da conjuntura, cfr. VV.AA., O 25 de Abril e as lutas
sociais nas empresas, Porto, Afrontamento, 1976, 3 vols..
(33) Admite-se que uma das características estruturantes da formação social portuguesa,
sobretudo a partir dos anos 50, tenha a ver com uma forte dissociação entre as forças
sociais e as forças políticas, reduzindo-se estas ao exercício do poder pela "super-estrutura estatal". A uma tal situação, correspondeu um "esvaziamento" do sistema
político-institucional, significativo, não tanto de um "vazio de poder" (uma vez que
todo o Poder era monopolizado pela estrulura estatal) mas, sobretudo, de uma quase
ausência de mecanismos de mediação Institucional entre as classes dominadas da
"sociedade civil" e uma "classe política", autoritariamente dominante (que não dirigente) da formação social portuguesa. O caso do "poder local" foi, a este nível, exemplar, reduzindo-se, por isso (até ao 25 de Abril 74) a uma simples peça de uma correia
de transmissão do Poder, obviamente Central! -. cfr. V.M.F., "La formation sociale
portugaise entre 1' 'anarchie sociale' et i'institutionalisation politique" in Atil 1.0 Seminário Internazionaie dei Workshop Área Mediterranea, op. cit., pp. 340-364.
(34) Refira-se o caso, bem significativo, do Gabinete Coordenador dos Bairros Camarários
do Porto, "prolongamento da (respectiva) Comissão Central (mas agindo) dentro da
Câmara Municipal e sob sua directa orientação". Tendo sido "idealizado como estrutura popular de controlo dos serviços da Câmara ligados aos bairros camarários
(...)
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acabou por se ir substituindo parcialmente aos serviços ( ... ) funcionando de facto como
elemento amortecedor das reivindicações dos moradores" - cfr. VV.AA., SAAL/
/Norte. Balanço de uma experiência", op. clt., pp. 43.
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habitação
APROPRIAÇÃO PRIVADA, ESPAÇO SOCIAL

por Clara Vieira e Raúl Veríssimo*
Desde o final do século XIX começaram a aparecer nas sociedades industriais, construções estranhas, executadas pelos próprios habitantes sem a
ajuda de especialistas, que rejeitando os modelos habitacionais da sua
classe social materializam castelos nunca vistos revestidos de esculturas e
de mosaicos compostos com faianças partidas. E o caso do carteiro Cheval e
de Raymond Isidore dito Picassiete.
Anteriormente, existiram outras construções de excepção - os palácios
de Luís II da Baviera (séc. XIX), o Palácio de Ambras de Fernando II regente
do Tirol (séc. XVI), o Palácio do Arcebispo Marcus Sitticus (séc. XVI), a casa
do Príncipe Palagonia em Baghéria (séc. XVIII)... (1)— mas todas elas partiram de uma classe privilegiada tanto sob o ponto de vista cultural como económico, que permitia todas as extravagáncias (ainda que algumas destas
realizações tenham levado à ruína ou à proscrição os seus promotores).
O carteiro Cheval, vivia do seu pequeno salário e foi com materiais recolhidos nos caminhos que percorria para distribuir o correio, que construiu
a sua casa e depois o seu túmulo.
Trata-se da recuperação de materiais naturais ou de sucata para a execução da habitação, onde o desejo de grandeza, de marcação de um espaço
onírico, suplantou a necessidade de conforto.
Este movimento de demarcação de um espaço individual onde o habitante imprime as suas marcas, os seus fantasmas, o seu próprio corpo, começa a intensificar-se nas zonas mais industrializadas (cinturas industriais
americanas, Norte de França, Bélgica, Inglaterra, etc.), depois dos anos 50,
momento em que a construção de bairros seriais e de arquitectura anónima
arrancou com nova força.
Nos bairros de moradias idênticas começaram a surgir os "habitantes
paisagistas"(2)quase sempre de origem operária que vão a pouco e pouco,
por vezes durante toda a vida, organizando o espaço de que dispõem com uma
coerência que lhes é própria(3).Os materiais recuperados no lixo e os materiais naturais brutos são a base das construções, e há vários exemplos de
casas de vidro inteiramente construídas com garrafas, outras onde predominam seixos e calhaus, pedaços de ferro-velho, restos de automóveis, velhos
madeiramentos, etc. etc. (4)
Os jardins, espaço entre muro e fachada, são igualmente organizados
como um espaço cénico de dimensões imaginárias.
* Arquitectos.
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França

Neles são dispostos objectos ligados por uma lógica interna que avisam
o passante da proximidade de um território.
Assim se realizam espaços fabulosos onde personagens de betão pintado
estão lado a lado com jardins miniatura, patos de cimento, lagos de conchas,
moinhos de tamanho reduzido, pinturas murais em trompe l'oeil...
A mudança de escala a que os mais diversos objectos são representados
e o seu significado lêem-se como utilizações da lei da perspectiva no sentido
de sugerir o crescimento infinito do espaço real. E todos os elementos que
constituem o jardim se relacionam entre eles com uma coerência que rompe
os valores eruditos da harmonia para exprimir a dimensão de um espaço imaginado e as suas relações com os espaços vizinhos.
A criatividade dos"habitantes paisagistas "resulta do desejo de marcar
um território com sinais próprios que dêem ao exterior a medida da sua capacidade de agressão, de submissão, de cordialidade. Em suma, exprimem a
sua relação de indivíduos sós com o mundo envolvente (5).
Em Portugal, as casas dos emigrantes são um exemplo significativo de
demarcação territorial por sinais visuais. Chocantes pela organização das
suas formas e cores, representam a confrontação do emigrante com a sociedade mãe.
A arquitectura tradicional das aldeias onde os emigrantes se vêm implantar foi representativa dos valores culturais das sociedades que nelas
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habitaram. Todas as casas de habitação se assemelhavam pelos materiais
de construção, modos de utilização e organização do espaço, desenho de
fachada, cor...; só pequenos detalhes formais, como o desenho de uma cantaria ou de uma porta, ou um aumento de escala, vinham marcar as diferenças
sociais dos habitantes. A aldeia constituía um território comum, com um
centro assinalado pelR igreja matriz à volta da qual se organizava a malha
construída.
As casas dos emigrantes de retorno à aldeia ostentam formas e cores
heterogéneas que contrastam com a arquitectura tradicional. Tal como os
"habitantes paisagistas", eles procuram, ainda que com Outro vocabulário,
marcar um território individual ou familiar (família reduzida), onde a organização dos espaços ajardinados e do desenho das fachadas constituem uma
comunicação não verbal com o exterior.
Os sinais que elas exibem exprimem uma relação ambígua com o exterior, ora de submissão ora de agressão (6).
A leitura desses sinais foi tão clara para os não emigrantes que despertou
neles a recusa da arquitectura homogénea tradicional e o desejo de possuírem
casas individualizadas.
Nos arredores dos grandes centros urbanos, esta atomização do território colectivo aparece concretizada nas casas clandestinas.
Construídas sem um plano de urbanização, surgem da partilha de uma
área por várias unidades familiares, que lutam pela maior parcela.

Duncan - Columbia Britânica
G. Plumb, carpinteiro
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Não constituem uma comunidade, cada território é limitado pelo muro

do jardim unifamiliar e os espaços públicos são reduzidos ao mínimo necessário aos acessos.
Provavelmente a causa do desmembramento do espaço público está no
facto de já não existirem os valores ideológicos, culturais e éticos comuns
que fundamentam uma colectividade, mas está também no habitat dos
grandes centros urbanos onde o espaço proxémico está ameaçado.
Desde meados do século passado e particularmente depois da 2a Grande
Guerra, as cidades aumentaram desmesuradamente em área e em população
e a palavra-de-ordem é "construir para abrigar". Construir muito e depressa,
construir barato.
A qualidade do espaço a habitar é negligenciada em proveito da quantidade. Proliferam os bairros sociais de edifícios semelhantes, dado que a
construção serial se apresenta mais económica. Os espaços entre edifícios são
tratados como espaços públicos onde os habitantes não interferem e o pequeno jardim privado tende a desaparecer. A classe operária e a pequena
burguesia a quem, em princípio, se destinam as casas, são imaginadas pelos
poderes de decisão como grupos sociais ideologicamente homogéneos,
quando é justamente nesses grupos que se encontra o maior número de
recém-chegados à cidade com vestígios de culturas regionais diversificadas.
As leis que regulamentam as construções urbanas definem os espaços
mínimos habitáveis de um modo estritamente funciunalista, não sendo considerada a dimensão do espaço proxémico (7). Ao fim de um dia de trabalho
não criativo, o habitante das cidades encontra um apartamento-abrigo dificilmente apropriável.
Ele é impedido de organizar o seu espaço, não pode alterar a posição do
seu apartamento no prédio, é obrigado a respeitar as paredes definidoras das
funções, não pode danificar os materiais, nem ostentar sinais personalizados
nas paredes exteriores.
Daí advém uma insatisfação permanente que leva os habitantes das
grandes cidades europeias e americanas a mudar frequentemente de alojamento.
O crescimento incontrolado de pequenas moradias nos arredores explica-se pela necessidade de apropriação de um espaço, que conduz à habitação
unifamiliar rodeada por um jardim onde, como vimos, as relações com o
exterior se podem fazer por meio de formas e cores sinaléticas.
Estas moradias são como pequenas fortalezas onde os habitantes vivem
barricados do mundo exterior, protegidos por uma muralha simbólica composta de sinais arquitecturais, gráficos e cromáticos expostos nas fachadas
e no jardim. Nos bairros de lotes clandestinos, as parcelas de terreno para
construções foram determinadas pelos proprietários loteadores, que reduziram os espaços públicos em benefício dos espaços privados. E que se o
território colectivo, com o seu centro ordenador a partir do qual e em círculos
concêntricos se torna progressivamente menos seguro, deixou de existir,
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surgiram em contrapartida inúmeros territórios individuais, cada um com o
sei' centro e a sua periferia dentro do limite bem definido pelo muro do
.n. Os espaços públicos, reduzidos à rua-circulação, são entendidos como
lugar de desordem e de ameaça e identificados ao Caos.
Em termos globais, este facto traduz-se pela relação inversa da área
ocupada por habitação com a área do espaço proxémico: à medida que a área
construída aumenta, os espaços territoriais parecem reduzir-se a pequenos
polos disseminados e carregados de significado.
O urbanista surge nesta situação como o interveniente exterior a quem
cabe a visão de conjunto da área construída de modo a transformá-la de Caos
em cosmos. A definição dos espaços públicos, deixados sempre como vazios,
é a sua tarefa fundamental. E insuficiente tratá-los de um modo historicista:
as motivações que levaram à formação dos lugares colectivos das cidades
medievais, não existem hoje. A criação artificial de "centros", por uma concentração arbitrária de equipamento, é ilusória; grande parte das "cidades-novas" dos arredores de Paris possuem gigantescos centros-comerciais
onde a população vai unicamente para se abastecer e regressar rapidamente
a casa.
Parece-nos em contrapartida mais viável partir dos polos territoriais que
constituem as casas e jardins dos "habitantes paisagista" e alargá-los a
espaços semi-públicos, simultaneamente prolongamento do espaço proxé-

Maycnne - França
R. Tatin, feirante reformado

mico e transição para o espaço exterior: são pátios, ruas de peões, passagens,

jardins, etc., formas urbanas já existentes que tomam novo sentido. Até
agora, os habitantes não têm tido direito de intervir sobre o arranjo e a utilização destes espaços. No entanto é fácil de imaginar uma urbanização que
defina fachadas ordenadas sobre a rua, e permita a livre expressão plástica
dos habitantes sobre a rua das traseiras.
Estes lugares semi-públicos estariam no cruzamento de vários territórios
e deles receberiam estímulo. Resultaria um espaço colectivo ao nível do
quarteirão.
Enquanto na cidade medieval a igreja e o castelo, símbolos da coesão
cultural da comunidade, constituem o centro ordenador, na malha urbana
actual apercebemo-nos de que cada casa de habitação é um centro e os
lugares colectivos são aqueles que sofrem a acção de vários centros.
As variantes arquitecturais introduzidas pela expressão individual vêm
certamente enriquecer o espaço urbano.
Nada mais agradável para quem passeia numa cidade de ruas ordenadas
e fachadas semelhantes, do que encontrar subitamente uma rua transversal,
uma passagem por detrás de um portal, uma praça, onde as fachadas tomam
cores e formas inabituais.E surpreendente penetrar nos pátios do Faubourg
St. Antoine, naCjté Fleurie, nas "vilas-pátios" de Lisboa, etc., pela mudança
da escala urbana. Mas penetrar na paisagem onírica dos habitantes, é viajar
através de um espaço de múltiplas dimensões que permite, na indefinida
malha de arredores, a vocação primeira da cidade - a troca de sinais (8).
C.V.—R.V.
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anarquismo e geografia
AS CIDADES NO PENSAMENTO DE ELISÉE RECLUS

por António G ama*

"As Babilónias e as Ninives da antiguidade assombraram os povos; mas
quanto maiores, complexas e agitadas de matéria humana e de maquinas
prodigiosas são as Babilónias modernas...!"

Propomo-nos trazer um contributo para o estudo do modo de ver a cidade
de um autor que ao seu ideário político anarquista aliou uma perspectiva
de geógrafo.
A sua vida e a sua obra são um exemplo magnífico de como uma prática
científica se enriquece e se problematiza por um pensamento político e filosófico. As questões do político e do científico estão a par e passo nos seus
escritos, como estão hoje em todas as produções científicas.
Elisée Réclus (1), geógrafo francês, produziu, durante a segunda metade
do século XIX, numa extensa obra geográfica, política e também literária. Foi
contudo o primeiro domínio aquele em que mais escreveu. Discípulo do geógrafo alemão Karl Ritter e influenciado pelo pensamento darwinista foi
esquecido e outras vezes mal ou parcialmente conhecido pelos seus pares
da geografia.
A extensa obra de que foi autor tem a marca da sua época nos temas e
nas teorizações, evidenciando-se sobretudo pela reflexão que faz do mundo.
A sua linha de pensamento evolui, tomando matizes mais diferenciadas,
e de maior complexidade na interpretação, nos últimos escritos. Apesar
disso, no entanto, o seu prestígio deveu-se, então, mais ao papel de divulgador do conhecimento da terra e à mensagem anarquista dos seus escritos
e actos, que às proposições de interpretação da superfície da terra, que ressaltam da sua obra geográfica.
Desta, extensa e diversa, trataremos fundamentalmente de algumas das
páginas em que sistematiza as ideias e os problemas respeitantes às cidades.
* Geógrafo. Coimbra
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Se bem que surjam por toda a parte nos milhares de páginas escritas, é princi-

palmente no volume V de L'Homme et la Terre (2) que se encontram sistematizadas as ideias fundamentais de E. Réclus no que se refere ao povoamento e à repartição dos homens e em especial às cidades.
A propósito destas, E. Réclus explana algumas das linhas mestras do
seu pensamento. A sua atenção aos problemas da génese e da evolução das
cidades coloca-o de par com as grandes linhas do pensamento dos finais do
século XIX. Positivista e evolucionista, entende a geografia como a relação
entre os homens e o ambiente, o que o situa a par da evolução teórica e dos
problemas da geografia da sua época, em cuja problemática e objecto se operavam transformações. A sua modernidade afirma-se pelo cunho social que
dá à interpretação espacial, pela sua visão da interdependência dos factores,
pela dominância que atribui às relações sociais. Mas também pelo sentido
ético e social da sua concepção de ciência. Estas facetas provocaram, recentemente, um renovar de atenção sobre a sua obra.
E. Réclus entendia que a geografia nas suas relações com o homem não
é mais do que a história no espaço, do mesmo modo que a história é a geografia no tempo. A esta definição, na linha do pensamento geográfico alemão,
acrescentou três ordens de factos que especificam e precisam o seu objecto.
"A luta das classes, a procura do equilíbrio e a arbitragem soberana do indivíduo são as três ordens de factos que nos revela o estudo da geografia social
e que, no caos das coisas, se mostram bastante constantes para que se possa
dar-lhe o nome de leis". (L'Homme et Ia Terre) (3).
Estes fundamentos da geografia social estão presentes nos escritos
sobre o povoamento e de modo particular sobre as cidades.
As questões da cidade que inventaria, os temas que revela, a forma como
os problematiza e sobretudo a marca de cientista social, assumindo-se politicamente, dão aos seus textos uma dimensão que o projectam para além da
sua época. Daí a curiosidade e a surpresa que actualmente oferece a quantos
dos que lhe dedicam algum do seu tempo de leitura. E que para Réclus
"a ciência não deve ser um monopólio dos profissionais; a ciência tem um
sentido amplo e abarca o conhecimento que resulta da experiência da vida e
que se aprendeu na rua, na oficina,
Todos devemos observar, aprender e
transmitir o que aprendemos na grande escola do mundo" (4).
Geógrafo e anarquista, foi sempre um homem, um cidadão, atento e
empenhado no mundo em que viveu. Questionar a terra e a sociedade, mas
também participar, foi o seu magistério. Esse empenhamento crítico trouxe-lhe dificuldades, a prisão e o exílio, o afastamento de uma carreira nas instituições universitárias, o esquecimento da sua obra, mas deu-lhe a percepção
de que o papel da ciência e do progresso como os entendia deveria ser o de
libertar os homens. "Através da geografia, E. Réclus procurou racionalizar
a teoria social anarquista e o seu objectivo imediato foi o de transmitir o seu
espírito revolucionário e dotar o leitor de uma base científica de análise da
realidade, que lhe servisse para transformá-la" (5).
...
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Réclus não foi um teórico da geografia como outros dos seus contemporâneos, mas nem por isso deixa de ter um grande significado no domínio
da teoria geográfica. Ao longo da sua obra, com o evoluir dos anos, revela-se
uma reformulação dos problemas, uma mudança nos modos de pensar as
coisas, devotando a sua atenção ao debate das ideias em seu redor. Embora
"em muitos dos aspectos o seu discurso geográfico fosse depressa ultrapassado" (6) foi acima de tudo um discurso sempre em permanente confronto
com as outras ciências e com as teorias suas contemporâneas, que adoptou
e reformulou de modo crítico. Se as suas obras têm a marca do tempo da sua
feitura, aliás como todas as obras, são contudo notáveis algumas formulações
no que se refere à interpretação espacial, pelo sentido económico e social
com que as fundamenta e na argúcia das interrelações e hierarquização dos
factores. Como muito bem observa Béatrice Giblin, no seu discurso geográfico "encontramos uma finura de análise dos factos económicos e políticos
que os seus sucessores não igualaram" (7).
Para Elisée Réclus a cidade reflecte um mundo de contrastes que dividem as opiniões e os julgamentos dos seus contemporâneos. A época
suscita tomadas de posição face à questão urbana, à semelhança de outras,
mas que então toma formas de maior pertinência pela agudização das condições de vida e habitação e pelo crescimento acelerado das cidades. Alguns
vêem nelas a origem de todos os males, outros de vícios e de destruição da
humanidade.
Natureza e cultura, campo e cidade são elementos da oposição de um
debate que envolve homens de ciência, filósofos e políticos perante a situação
social evidenciada então pelo crescimento urbano, pela questão da habitação,
por sua vez consequências dos processos de industrialização então em curso.
Os protestos em face do crescimento urbano e da desenfreada especulação urbana e os males sociais, que deles resultam, levam ao ressurgimento de propostas de um regresso à natureza. Contudo para Réclus um
retorno à natureza, um retrocesso como meta, está fora de questão. Se bem
que a sua sedução pela natureza seja evidente em toda a obra, manifestando
nisso uma herança do pensamento de Rousseau, de quem sofreu influência
em muitas questões, a sua posição é a de considerar a cidade como núcleo
fundamental do progresso.
"Justificam-se todos os vitupérios dos que maldizem mas também todas
as exaltações dos que glorificam! Quantas forças vivas se extinguiram por
falta de aplicação ou se destruíram reciprocamente pelo ódio nessas cidades
de ar impuro, de mortais contágios de lutas desordenadas! Mas também
dessas reuniões de homens brotaram as ideias e lá se originaram novas
obras e estalaram as revoluções que desembaraçaram a humanidade das
gangrenas senis" (8).
Este adepto do progresso assume uma posição aparentemente contraditória perante o problema já que procura conciliar aquelas duas posições
43

face à questão urbana, na linha das propostas, então inovadoras, das cidades-jardins (9).
O estudo da questão urbana em Réclus terá de ser visto sob várias perspectivas. Como geógrafo, como político e como cidadão. A perspectiva
espacial de geógrafo, junta as imagens organicistas, que a teoria positivista
e a obra de Darwin desenvolveram e, na mesma linha de pensamento, uma
problematização do tempo - a evolução e a história. Mas uma evolução já
complexa e descontínua e uma história com uma dimensão económica e
social, uma história que revela os indivíduos mas que dá a maior impor tância à sociedade e às condições econômicas. O político e o cidadão, o
ideólogo e militante anarquista, manifesta-se pelo empenhamento na luta
pela liberdade e igualdade, pela afirmação do indivíduo numa sociedade onde
impere a justiça e a harmonia e pela preocupação pelas desigualdades e a
miséria, que detecta e analisa.
No seu modo de pensar a cidade convergem pois duas perspectivas teóricas fundamentais: um organicismo e uma visão sócio-económica. A cidade
é entendida como um organismo social, "um organismo que funciona sobre
si próprio mas também nas suas relações com as outras cidades" (10). Daí o
seu organicismo evidenciado pelas frequentes analogias biológicas e imagens
fisiologistas. Os seus escritos, à semelhança de muitos dos autores seus
contemporâneos, estão repletos de tais figuras analógicas. No pensamento
social são frequentes as analogias orgânicas, quando os autores se debruçam
sobre os temas da sociedade para tratar da totalidade, das funções e dos
mecanismos do funcionamento. Esta analogia é, em Réclus, um elemento
fundamental da sua concepção de cidade. Esta entidade holística, o organismo, é decomposta em elementos cujas funções contribuem para o funcionamento da totalidade e cujos mecanismos são comparados à circulação sanguínea. Por outro lado a cidade é, ao mesmo tempo, entendida como um conjunto de relações sociais, econômicas e políticas, cuja totalidade é dada, como
dissemos, pela analogia orgânica. As cidades constituem uma obra colectiva
de homens diferenciados socialmente, núcleo de decisões políticas, lugar do
poder, centro de comércio e de negócios, ponto de atracção de fábricas.
Trabalho e ócio, riqueza e miséria juntam-se nesses centros de reuniões de
homens para o bem e para o mal. Por isso, são entendidas como organismos
sociais, resultado da acção dos homens em sociedade, que "deverão estar em
concordância com o conjunto da evolução económica e social" (11).
Ao conceber a cidade como um organismo que funciona sobre si próprio
mas também em relações com o exterior, formula, dois pontos de partida para
a entender: as cidades no território e a cidade em si mesma.
O primeiro aspecto liga-o à distribuição espacial do povoamento. Refere
as forças que lhe servem para o compreender. "Duas forças aparentemente
opostas permitem compreender a distribuição espacial do povoamento e
consequentemente a formação das cidades. A força de atracção natural do
solo que tende a repartir normalmente os homens, a distribuí-los de maneira
rítmica sobre a terra, une-se no mundo moderno uma força completamente
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oposta na aparência, a que agrupa centenas de milhares até milhões de
homens algures em volta de um mercado, de um palácio, de um forum, de um
parlamento" (12).
Este primeiro aspecto, que retomaremos noutro trabalho, revela-nos a
notável intuição e percepção de Réclus no modo de ler o território, prenunciando, mais de um quarto de século antes, a teoria dos lugares centrais do
alemão Walter Christaller (13).
O segundo aspecto coloca o tema da cidade em si mesma, isto é o estudo
do espaço urbano: a sua origem e crescimento, as actividades da população,
a diferenciação social do espaço, a transformação, renovação e decadência
das cidades. "A verdadeira maneira de estudar uma aglomeração urbana que
conte uma longa existência histórica, consiste em visitá-la em pormenor conforme aos fenômenos do seu crescimento" (14) propõe Réclus como modo de
estudo. Quando analisa a cidade trata do seu tamanho, da sua organização
interna, refere-se aos contrastes espaciais e sociais visando um objectivo.
Isto é "o estudo lógico das cidades, ao mesmo tempo, do seu desenvolvimento histórico e na fisionomia moral dos seus edifícios públicos e privados,
permite julgá-los como se julgariam uns indivíduos" (15).
A sua descrição das cidades não se limita pois a uma trajectória histórica
da sua evolução, nem a um inventário das actividades. Levanta outros temas
e problemas, propõe soluções. "Localiza os diferentes bairros, descreve-os:
poluídos e sobrepovoados, subúrbios miseráveis e insalubres, bairros residenciais de vivendas" (16). Estes contrastes são assinalados de diversas
maneiras. Por exemplo, "a divisão das classes marca-se entre as ruelas
sórdidas e as avenidas sumptuosas" ou "os bairros sumptuosos insolentes
têm como contraste umas casas mesquinhas" (17).
A cidade é um centro de actividades, e ao mesmo tempo resultante
dessas mesmas actividades, que lhe imprimem a vida e as características
próprias. A expressão geral é assinalada quando diferencia "as cidades dedicadas ao trabalho" de outras que se manifestam"à primeira vista superficiais, burguesas, rotineiras". O comércio, a indústria, a administração, a
actividade militar dão expressões diferentes às cidades. Ao descrevê-las
Réclus fá-lo de modo diferenciado, expressando-se valorativamente sobre
elas, revelando nos seus juízos os valores em que se fundamenta.
Como referimos antes, as descrições das cidades e o estudo do seu
desenvolvimento apresentam simultaneamente uma perspectiva organicista
e uma visão económica e social. Por vezes surgem combinados com os aspectos culturais que contrastam as diversas regiões do mundo. As cidades
assemelham-se pela identidade orgânica e diferenciam-se pelo particularismo da sua evolução histórica. "Duas cidades, uma de África e outra da
Europa, que se encontrem em condições similares não deixarão de ser
muito diferentes, visto que a evolução histórica circundante difere para cada
uma; no entanto haverá paralelismo entre os seus destinos" (18).
Outras vezes surgem, quando descreve o nascimento de uma cidade e
se refere ao seu desenvolvimento, ao crescimento ou ao decrescimento,
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associados a uma perspectiva evolucionista. A proposta de uma biografia
urbana ou a descrição sobre a origem de uma cidade são duas das suas
expressões mas significativas. Aquela leva-o a propôr um trabalho frutífero para o estudioso "cujo aspecto permite registar sobre o terreno as variações sucessivas desenvolvidas de século em século seguindo certo ritmo"
(19). No entanto, a perspectiva evolucionista é caracterizada pela descontinuidade, pois o "crescimento ou decrescimento desses grandes organismos"
faz-se por um "movimento muito irregular, por golpes que determinam evoluções rápidas da história" (20).
Se as analogias orgânicas lhe servem, como vimos, de modelo à sua
interpretação, a cidade é obra do empreendimento dos homens, é um lugar
mais favorecido pela acção espontânea dos homens, em suma um facto social.
Inicialmente obra de césares ou capricho de reis, os processos do desenvolvimento evoluíram posteriormente t'Grandes capitalistas ou especuladores,
presidentes de sindicatos financeiros sucederam-lhes como fundadores de
cidades" (21). Ao capricho do capital, que constrói e destrói povoações, que
transforma os grandes subúrbios das capitais, junta-se a especulação urbana.
Réclus refere-se-lhe do seguinte modo: "uma bárbara especulação urbana
afeia também as ruas pela distribuição do terreno, onde os empresários constroem grandes bairros" (22).
A cidade do capital diferencia-se socialmente, formando-se bairros de
luxo opostos a bairros miseráveis, de mãos dadas com a sujidade estes, com
a limpeza, aqueles. A higiene urbana é um dos problemas maiores da cidade
do seu tempo. A sujidade, a poluição de fumos afectam-na e tornam-na feia
e sombria. A invasão das grandes indústrias, conduz a "arrabaldes eriçados
de chaminés fétidas e atravessados por ruas negras". Estas indústrias dão
"origem a cidades onde o ar é irrespirável, onde, em tudo quanto alcança a
vista, o solo, os caminhos, as casas, o céu ressoma a lodo e a carvão" (23).
Perante este panorama a sua preocupação pela higiene urbana relaciona-se com a saúde dos seus habitantes, com a grande mortalidade nas cidades,
com as condições de trabalho e de habitação da sua população, com o bem-estar.
A questão social das cidades, os contrastes sociais dos bairros merecem
pois particularmente a sua atenção. Esboça oposições, descreve situações,
mostra evoluções, analisa as causas, enfim, questiona a sociedade. "Os
bairros sumptuosos insolentes, têm como contraste umas casas mesquinhas,
que ocultam atrás das suas paredes exteriores, baixas e desniveladas, pátios
húmidos, com um pavimento formado por toda a classe de sujidades" (24).
Este panorama repete-se por toda a parte pois "por bela, por grandiosa que
possa ser no seu conjunto uma aglomeração urbana, sempre tem os seus
vícios aparentes ou secretos, a sua tara, a sua enfermidade crônica, que
conduz irrevocavelmente à morte se não se conseguir restabelecer a livre circulação de sangue puro em todo o organismo" (25).
As tentativas de resolução destes problemas até então efectuadas são
condenadas ao fracasso. E que "numa sociedade onde os homens não têm
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o pão seguro, onde os miseráveis e até os famintos constituem todavia uma
grande proporção entre os habitantes de cada grande cidade, a reforma dos
bairros insalubres não vai além de ser um bem mitigado, porque os desgraçados vêem-se expulsos dos seus antigos tugúrios e forçosamente irão
buscar Outros nos subúrbios" (26).
Mas "a consciência da vida urbana manifesta-se também pelas preocupações de arte". Deste modo inicia a problemática da conservação urbana,
dos valores do património artístico ."Cada cidade tem a sua vida própria,
os seus aspectos, a sua fisionomia particular" (27), pelo que defende deverem
ser respeitadas essas características. "E um atentado contra a personalidade
colectiva constituída pela cidade perder a sua originalidade para eriçá-la de
construções vulgares ou de monumentos contraditórios com o seu caráct::r
actual ou passado!" (28).Mas deve renovar-se, sofrer transformações. "A cidade deve alargar as suas ruas e as suas praças, reconstruir, deslocar ou
arrasar as muralhas, substituir velhas construções que careçam de objecto
por edifícios que respondam às suas necessidades" (29). Estas proposições
levam-no a considerar que "a grande arte consiste em transformar a cidade
nova para adaptá-la às necessidades do trabalho moderno, conservando o
que teve de pitoresco, de curioso ou de belo nos séculos passados; é preciso
saber conservar nela a vida e dar-lhe a salubridade e a utilidade perfeitas" (30).
Mas Réclus não se detém pelo que é, pela descrição das situações, por
problematizar os males da cidade. Questiona o presente e o passado para procurar o que deve ser o futuro. Não apenas na ordem formal dos factos urbanos, mas acima de tudo na ordem social, isto é na gualdade social.
A arte da cidade, a saúde e a higiene urbana ó terão atingido os seus
objectivos quando se anular o contraste mais mat-cante da cidade, a riqueza
e a pobreza, quando se transformar a sociedade.
Os valores urbanos que equaciona só têm sentido e valor total quando
forem usufruídos e assumidos por todos os seus habitantes. Como diz em
determinado passo: "Considerando bem, toda a questão da utilidade confunde-se com a própria questão social. Chegarão todos os homens sem
excepção a respirar o ar em quantidade suficiente, a gozar plenamente a
luz do sol, a disfrutar a beleza da frondosidade das árvores e do perfume das
flores, a alimentar suficientemente a sua família livres do temor de que falte
o pão? Pois neste caso unicamente deste modo, poderão as cidades realizar o
seu ideal e transformar-se em absoluta conformidade com as necessidades e
os prazeres de todos, convertendo-se em corpos orgânicos perfeitamente
sãos e belos" (31).
A. G.
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NOTAS
1) Jean Jacques Elisée Réclus (1830-1905). Há urna biografia da autoria de Emílio Costa
- Ellsée Réclus (Uma figura moral) - Cadernos Seara Nova - Lisboa-1933. Ver também: Béatrice Giblin, Elisée Réctus, 1830-1905 - Hérodote - 22 - Paris 1981. Idem,
Ellsée Réclus: géographle, anarchique - Hérodote . 2 - Paris 1976.
2) L'Homme et la Terre - Obra escrita nos últimos anos da sua vida ficou concluída em
1904 e foi publicada em 6 tornos, cinco dos quais após a sua morte.
3) L'Homme et Ia Terre - 1. 0 vol. - Prefácio.
4) E. Réclus - L'évolutlon, Ia révolutlon et l'ldéal anarchiste, Paris 1921 e 1979.
5) Colectivo Nadir - Réclus una via Interrumpida. Policopiado. 1980.
6) Béatrice Giblin - Ellsée Réclus: géographle, anarchisme, Hérodote, 2 . Paris, 1976.
( 7) Idem.
8) E. Réclus - L'Homme et Ia Terre, vol. V.
9) Idem.
(10) Yves Lacoste - Géographlclté et géopolitlque: ElIsée Réclus. Hérodote - 22 - Paris,
1981.
(11) E. Réclus - L'HommeetlaTerre—vol. V.
(12) Idem.
(13) Walter Christaller - Dle zentralen orte In Süddeutscland, léna, 1933.
(14) E. Réclus - L'Homme et Ia Terre - vol. V.
(15) Idem.
(16) Béatrice Giblin - ElIsée Réclus, 1830-1905 - Hérodote - 22 - Paris, 1981.
(17) E. Réclus - L'HommeetlaTerre, vol. V.
(18) Idem.
(19) Idem.
(20) Idem.
(21) Idem.
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(26) Idem.
(27) Idem.
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(30) Idem.
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DO DIREITO DE CIDADE DA UTOPIA
- BREVE HOMENAGEM A HENRI LEFEBVRE -

por Miguel Serras Pereira
Eu não tinha ainda vinte anos e entrara havia pouco na Universidade
quando descobri as primeiras páginas de Lefebvre e, sobretudo, as de A Vida
Quotidiana no Mundo Moderno.

A linguagem política dominante no meio estudantil de Lisboa, por volta
de 1966-67, ao nível de organizações e organizadores em destaque, era para
mim de uma aridez inabitável, enquanto, na cidade em redor, ao mesmo
tempo, a repressão era enorme, imediatamente sensível, na rede cúmplice do
fascismo (tal como hoje é ainda mais nítido) dos transportes urbanos, na vigilância policial omnipresente, nos bairros de lata desesperados sem trégua por
todas as estações do ano, esparsas áfricas portuguesas no interior da capital
deste país fardado pela guerra colonial.
Assim, a linguagem poética parecia-me a única onde pulsava qualquer
coisa como "libertação". Os meus textos de formação libertária, da minha
inspiração crítica desde o início presente ante qualquer "ortodoxia de esquerda", tinham nomes estranhos - Corpo Vistvel, As Palavras Interditas, No Reino da Dinamarca, Livro Sexto ou No Tempo Dividido, Viagem
através de uma Nebulosa, A Secreta Viagem e Viagem com o teu Rosto -,

nomes estranhos deveras e rigorosamente obstinados na revelação que me
traziam de uma irredutível "vontade de ser barco ou de cantar" (1).
Mas levando tão a sério o jogo da poesia, é evidente que a necessidade
de outras dimensões do pulsar desta "vontade de ser barco" me parecia cada
vez mais urgente. Por isso, a exigência política voltava a fazer-me procurar a
via de passagem que permitisse à afirmação do desejo desdobrar-se na experiência de todos os dias, e isto com a atenção apaixonada em que os meus
guias poéticos me haviam iniciado.
Somente, como já disse, a crispação da linguagem e da teoria política
aplicada imediatamente disponíveis - com o seu necessarismo, a brônzea
rigidez das suas leis históricas, a sua indiferença pelo vivido e pelo singular
de cada época ou sujeito, a sua uniformização militante e simétrica da ordem
estabelecida -, eis o que pouco ou nada tinha a ver, senão como adversidade
suplementar ou contradição que nenhuma dialéctica calava, com o desejo de
onde me vinha a necessidade de intervir politicamente e que me fazia descobrir como cada vez mais multímodo o "carácter de urgência" dessa intervenção. A acção política mais justa parecia-me assim apanhada pelas formas
de um triste dever disciplinar, quase um sucedâneo das actividades tradicionais de expiação após o exame de uma consciência humilhada, ponto por
ponto semelhante às modalidades mais reaccionárias da mentalidade dessa
"moral cristã tradicional do país", contra as quais a minha revolta me surgia
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como já muito antiga.

Portanto, foi neste quadro geral que, a favor das punções em meu benefício generosamente operadas, na sua biblioteca de hegeliano impenitente,
por um meu tio avô inesquecível (2), que cheguei ao conhecimento das
primeiras páginas importantes de Henri Lefebvre. Eis que, doravante, tudo
parecia poder ligar-se, a poesia e a acção política, e não apenas num futuro
ideal, num outro mundo de punição e recompensa, segundo este ou aquele
sistema de contabilidade inevitável, mas no coração mesmo da vida quotidiana e da sua experiência. A política tornava-se uma prática poética sui
generis, em reinvenção constante, um jogo em que o desejo estava plenamente presente desde o início com o seu essencial inacabamento instituinte,
fazendo comungar meios e fins, processo e resultado, num exercício de inteligência e alegria.
Hoje, ao longo das próximas linhas, como nas até agora, escritas retomo
a encruzilhada que essa primeira leitura de Lefebvre abriu na minha vida,
numa breve proposta de articulação entre o tema do "direito à cidade" e a
afirmação do direito de cidade da utopia.
O emprego do tempo

A ordenação do espaço estipula um emprego do tempo. Trata-se de um
dos pontos de partida. de mais longa data de Lefebvre e um daqueles a que o
seu pensamento volta, uma e outra vez, com rejuvenescida insistência. Trata-se, por outro lado, de uma experiência quotidiana que todos poderíamos teorizar por conta própria e ao vivo. A elaboração dessa experiência quotidiana
pelos próprios sujeitos é insubstituível, condição primária de uma política
renovada de autonomia e de revitalização social.
A trajectória teórica de Henri Lefebvre, articulando intimamente uma
crítica do urbanismo político e aquilo a que chamou a' "cr:tica da vida quotidianz", é, deste ponto de vista, exemplar. Espaço colectivo e socializante por
excelência, dispositivo político-económico de administração permanente do
tempo e da sua capitalização, da sua redução a uma uniformidade abstracta e
quantitativamente decomponível, de acordo com a lógica da mercadoria e
da redução da actividade humana a força de trabalho ou a "agente económico", o espaço urbano é também o quadro da vida quotidiana, a paisagem
da emergência da singularidade dos desejos e relações directas, campo e
húmus da historicidade única de cada sujeito, de mil e uma maneiras e
sempre proliferantemente, implicada na história, nesse fundo de recordação
e utopia de que nasce algo como esse tempo que o "modo de produção
estatal" contemporâneo visa comandar, mas que se escapa segundo um
novelo de súbitas ou persistentes direcções imprevisíveis.
O tempo de trabalho é o tempo homogéneo de uma duração abstracta
ordenada como tal por uma crescente sistematização burocrática do espaço.
Daí a presente destruição administrativamente programada da paisagem
urbana, da sua vocação de simultaneidade - simultaneidade da natureza e
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da cultura e das suas metamorfoses coalescentes, simultaneidade de uma
atmosfera ou ar que, conforme se dizia na Idade Média, torna livre quem o
respira (3).
O tempo da vida quotidiana no mundo moderno revela-se-nos, por conseguinte, inquietantemente ambivalente, neste momento em que o crescimento
máximo de um tecido urbano se acompanha (e implica) de um recalcamento
maciço das suas possibilidades revolucionárias. O quotidiano é o tempo do
acontecimento, do que transborda a funcionalidade do sistema dominante,
tempo da história e do desejo, das encruzilhadas inesperadas, do nascimento e da morte. Mas é também o tempo mínimo da sobrevivência após
a perda do tempo superiormente programada, o tempo do "consumo forçado" e da reprodução em cadeia. A redução da incomensurabilidade intensiva - da singularidade em devir - da paisagem urbana corresponde o
tempo medido pelo horário de trabalho, tempo da transformação da habitação em alojamento, tempo cujo presente asfixia, tornando-se ausente a si
próprio, abstracção de si próprio, à falta de recordação e da utopia que são
a fonte viva do desejo e do projecto em aberto que ressuma da elaboração da
sua experiência inacabável.
Seria possível escrever a história dos últimos séculos à luz dos empreendimentos políticos dominantes considerados como outras tantas estratégias
de controlo mercantil do tempo por meio da capitalização do espaço. A subordinação da actividade humana à economia política faz-se a este preço: o
tempo perdido e a interdição da sua busca, corno projecto que desperte o
futuro na cintiliação nunca in-diferente - repetida e nunca idêntica - de
cada um dos instantes do presente.
Com efeito, a busca do tempo perdido é criadora, no sentido mais forte,
como aquele que é justo acentuar quando nos referimos, por exemplo, à
obra a que Proust daria este nome. Talvez a história nasça de uma recordação
originária, inaugural, que nada pode lembrar ainda, pois não tem conteúdo
possível de memória, e que faz com que o nosso primeiro instante presente
se diferencie como tal, como presença -. presença do presente justamente -,
tornando sensível, ao mesmo tempo, algo como o devir, sempre já em acto
antes, com os seus surtos de liberdade e destino subindo à tona desde a nascente mais profunda.
Seja como fôr, Lefebvre diz-nos não haver pensamento sem utopia. E
em ligação com as linhas imediatamente anteriores, eis que o pensamento
parece ser utopia em si próprio, utopia em acto. Daí que cada gesto de um
projecto não demasiado alienado do desejo em que se origina tenha a vocação
de tornar-se inaugural e primeiro, ao mesmo tempo que a nostalgia de
cumprir uma promessa desconhecida anterior.
Por outro lado, a dimensão social-histórica é irredutível ao indivíduo,
manifestando-se em pleno na própria emergência do sujeito individual. O
sujeito é a transformação de outra coisa, a permanência do devir dessa transformação, devir dessa metamorfose de outra coisa e que o permanece ao
repetir-se. Outra coisa que é um mundo, onde o sujeito é metamorfose,
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e que é uma história que a sua primeira emergência encontra já. Acontecimento de história desde o início, somos desde o início encontro - e desde o
início, metamorfose do regresso (e regresso da metamorfose) da paisagem e
da história onde acontecemos.
Na paisagem e na história, além disso, somos um excesso, estamos por
excesso, como a história é sempre um excesso de outra coisa. A redução do
acontecimento, do tempo de excesso do acontecimento a mais que faz a história e nos faz, seria a anulação radical da existência do sujeito. E de uma
radical anulação correspondente que a ordenação burocrática do espaço a
funcionalização/funcionarização (do emprego) do tempo que essa ordenação
estipula, ameaça hoje as nossas vidas, à medida que tenta reduzi-Ias à actividade de súbditos de uma administração totalitária crescente.
O quotidiano, que é o lugar desta asfixia, da sua angústia ilegível e lenta
à força de envolvência compacta, o quotidiano é, ao mesmo tempo, o único
lugar em que poderemos respirar - onde teremos de inspirar o ar livre das
brechas de recurso que nos permitam justamente o alargar da inspiração.
Lefebvre lembra-nos de há muito que sem transformação do quotidiano nada
se transforma, e é esse o tema de fundo do capítulo de A Vida Quotidiana no
Mundo Moderno, chamado "para a revolução cultural permanente".
O projecto de transformação do quotidiano, nascido nos seus próprios
movimentos não canalizados, lança-se assim em busca da reinvenção de uma
vida urbana revitalizada, de um novo modo de habitação e produção do
espaço, de encruzilhadas e lugares. Na medida em que o quotidiano não
coincide com a sua representação programadora e em que excede os seus
sistemas de enquadramento e manipulação, o projecto de autonomia insinua-se nas malhas do tecido social (incluindo o interno ao indivíduo), alarga as
malhas da rede horário-territorial dominante, abrindo o caminho de uma
subversão política alargada, que é também uma subversão dos quadros da
política instituída. A luta política revolucionária, parece-me agora poder ser
caracterizada como a extensão do instar de autonomia do quotidiano. E assim,
neste sentido, em termos colectivos e em termos individuais, a luta revolucionária é o quotidiano em movimento.
Na verdade, a própria tendência de ordenação burocrática do espaço e
de reprodução das condições da opressão característica do "modo de produção estatal" são ou foram tentativas políticas, projectos históricos que,
negando-se entretanto como tal, pretendem fazer-se ignorar sob os alibis da
racionalidade ou da evolução "natural". O primado de uma política outra é o
primado da paisagem e da história sobre a neutralização político-económica
dos lugares (alojamento contra habitação, por exemplo, em termos de espaço)
e dos instantes (imposição social de uma duração homogénea abstracta e
quantitativamente decomponível para fins de administração e manipulação,
em termos de tempo). Este primado é, do mesmo modo, o do acontecimento
(a entender não só em termos pontuais) sobre o sistema - a reiteração
daquilo que faz com que, em sentido pleno, haja uma história onde se apoiam
os projectos instituintes que, a todo o momento, lhe dão e voltam a dar vida.
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De resto, o que caracteriza a "revolução urbana", que Lefebvre liga à
transformação do quotidiano, à afirmação das suas movimentações irredutíveis à representação institucional dominante, parece-me ser também a
emergência de novos temas políticos, novas "necessidades" e novos modos
de socialização e sociabilidade, a partir de uma elaboração partilhada de
experiências sociais simultâneas. Daí, conforme já sugeri, que uma política
outra - a da crítica da vida quotidiana no mundo moderno, se se quiser seja impossível sem transformação dos modelos organizativos da acção polí tica dominante. A "revolução cultural permanente" só pode ser feita através
da recriação continuada de uma vida urbana, de acordo com a acepção que
vimos estes termos assumirem nos escritos de Lefebvre, no interior do mundo
moderno, através da instituição autónoma de novas formas de encontro e
de acção partilhada. A subversão do quadro institucional que aprisiona a vida
social contemporânea é algo que releva mais de um transbordar do que de
uma guerra de conquista.
O mais longo horizonte imediato

Á ideia libertária de auto-governo, a política da autonomia e a sua
"poética" constituinte, implicam a partir daqui a criação de formas institucionais alternativas, em que a produção da regra do jogo, de um de outro
modo sempre decorrente de toda a comunidade dos jogadores, seja reconhecida explicitamente como dimensão social-histórica, e não colocada fora
do jogo uma vez mais (4). Mesmo em sentido estrito, a autogestão é impensável sem a extensão prolongada, imediatamente a partir de agora, desta
política da autonomia, mais de enfraquecimento e limitação do Estado do
que de confronto sistemático com este, segundo formas de oposição que continuam a ser modalidades de obediência à sua lógica, aos seus modelos de
organização e de "realidade".
A exigência de participação igualitária dos jogadores na regra do jogo,
implicando a dessacralização da lei e a limitação do seu âmbito, confunde-se
com o projecto de devolver aos protagonistas a consciência sensível da sua
co-autoria na encenação e nos enredos de uma peça cuja efabulação continua
à medida que a sua história se recorda e se faz - e onde a cada protagonista
"começa" por ser atribuído um papel, mas um papel a escrever ainda e em
que a exigência maior é a da permanência na singularidade inédita de um
desejo que se formula e descobre de acção em acção.
A garantia antecipada de realização deste projecto não existe. O pensamento pode - e, ao contacto do desejo de onde vem, quer - ser mais do que
um simples meio de emissão de apólices de seguro. Ao aproximar-se a encruzilhada para - e com - outra coisa destas linhas, uma última citação de
Henri Lefebvre: "O planeta não chega à existência a não ser posto em questão: o terrestre não se torna mundo a não ser ameaçado, através da incerteza
e da ausência de um destino pré-fabricado. O filósofo dirá que o planeta,
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para merecer o seu nome que significa errança, tem que correr o risco da
destruição" (5).
Este risco - tal como, por outro lado, a errança -, o projecto libertário
de transformação da vida quotidiana, de reinvenção das comunidades políticas instituintes e das suas modalidades de coexistência e federação, tem que
aceitá-lo, sob pena de se ver neutralizado por mecanismos de defesa ("soluções" e "realismo") que levam à sua identificação com a lógica dessas certezas superiormente garantidas cujos limites opressivos começámos por
recusar um dia entre a utopia de uma espera para que não pode haver oferta
em mercado algum e a lembrança do que desejámos como se o tivéssemos
perdido quando o tentámos nomear pela primeira vez.
M.S.P.

NOTAS

(1) Eugênio de Andrade, Poesia e Prosa 1, edição da Imprensa Nacional/Casa da Moeda,
1980. Os títulos dos textos referidos anteriormente devem-se aos poetas Mário Cesarinv
de Vasconcelos, Eugênio de Andrade, Alexandre O'Neill, Sophia de Mello Breyner
Andresen, António Ramos Rosa, David Mourão-Ferreira e Egito Gonçalves.
(2) António Serras Pereira.
(3) Cf. Le Drolt à ia vifie, entre muitos outros textos. Ed. du Seuil, col. Points.
(4) Castoriadis insiste neste ponto, afirmando que a mudança institucional visada pela
política como actividade autónoma, apelando para a autonomia dos outros, implica a
edificação de relações alternativas com as instituições, capazes de impedir que o instituinte se atole no instituído. Cf., por exemplo, A Sociedade Burocrática 1, "Introdução",
Ed. Afrontamento.
(5) H. Lefebvre, De i'état, 1 vol.: De i'état dans ie monde moderne, U.G.E., col. 10-18. Cf.
também, em relação com alguns dos problemas levantados no texto: Hegei, Marx,
Nietzsche - Ou o Reino das Sombras Ulisseia, e A Vida Quotidiana no Mundo Moderno. idem.

54

O CRESCIMENTO URBANO E OS ANARQUISTAS
por Edgar Rodrigues*

O gigantismo urbano, hoje, empurra o homem por caminhos cada vez
mais alienantes, bloqueia-lhe o direito de opção, confunde-lhe a razão e
condiciona-o.
A rapidez com que tudo se processa, o crescimento industrial com ajuda
da tecnologia e da electrónica começa a impôr mudanças no seu comportamento diante da máquina automatizada. A sua automatização tira-lhe o
direito de pensar e agir, isto é, de movimentar as mãos e o cérebro simultaneamente, tão importantes ao equilíbrio emocional e à necessidade criativa
do ser humano. Começa a impôr a dispensa de mão-de-obra humana para dar
lugar aos robdts, a transferir o trabalhador da posição de elemento mais
importante a preservar e a desenvolver, para a condição de sentinela estática
diante dos novos inventos.
No Japão - por exemplo - já existem 80 mil robôts industriais e 130
fábricas a produzir aparelhos com capacidade de substituir o trabalhador.
Apesar do seu custo (cerca de 45 mil dólares cada um) os industriais preferem-nos a ter de sujeitar-se às reivindicações dos operários. Os robôts não
reclamam aumento de salário nem fazem greves. Os computadores também
prometem desactivar milhões de trabalhadores para quem se terá de criar
novas ocupações, sob pena de aumentar consideravelmente o número de
desempregados, de famílias carentes, subalimentadas e, o que é pior, violentadas em suas individualidades, que não possuindo outra fonte de receita,
ver-se-ão reduzidas à miséria.
Estas mudanças envolvem o direito à vida do proletariado e o crescimento de pólos industriais, dá maiores poderes ao capitalismo e aos governantes. O trabalhador deslocado da figura mais importante no mundo do
trabalho, para uma posição subalterna, vê decrescer a sua influência na
produção e o seu poder de reivindicar começa a despreocupar os empresários.
Seus computadores e seus robôts têm condições de funcionar e produzir com
um mínimo de interferência humana.
* Anarquista, autor de extensa obra de investigação e divulgação. Correspondente d'A Ideia
no Brasil.
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A inovação é mais um inimigo do proletariado nas mãos das multinacionais e uma calamidade publica nas mãos do Estado.
Aos poucos, os homens começam a ser convertidos em números codificados, catalogados, manejados e controlados por computadores.
E como toda a iniciativa industrial avança tecnologicamente e cresce
automatizando-se cada vez mais, ou começa a definhar e morre, os trabalhadores estarão permanentemente ameaçados de desemprego.
A espionagem industrial (hoje uma profissão rendosa) encarregar-se-á
de fornecer - a quem lhe pagar melhor - as posições dos competidores até
levar à falência os de menor porte tecnológico e absorvê-los.
Com isto os vencedores crescerão ainda mais e o seu poderio i nd urial,
imporá a implantação de empórios, silos e armazéns gigantescos, ocupando
áreas imensas de terra, destruindo florestas, poluindo o ar e os rios, empurrando o homem cada vez mais para moradias verticais, uns sobre os outros,
num mundo adverso, sem um mínimo de contacto com a natureza que lhe
deu a vida.
Empilhado em espigões de aço ou concreto armado, em compartimentos
estanques, implantados em cidades altamente poluídas pelas indústrias,
vigiados e fiscalizados pelas autoridades com a colaboração eficiente dos
computadores, o homem perderá a sensibilidade, o amor ao próximo, ignorará a solidariedade humana, para converter-se em escravo da máquina que
imaginou, projectou e construiu.
E velha a intenção do homem submeter os seus semelhantes à condição
de números, de elementos bem mandados, capazes de obedecer prontamente à voz do comando sem resistência nem discussão.
O exército vem, há longos anos, numer2ndo a juventude obrigada a
alistar-se para prestar serviços gratuitos ao Estado e aprender a arte de
matar, destruir e incendiar em grande escala. Seu objectivo é condicionar
gerações e gerações para responder "presente!" colectivamente à voz de um
comando que nunca se sabe do que é capaz.
Por isso cada vez mais gente confia na força dos punhos, aposta nas
patas dos cavalos (corridas), vibra com os jogos, e acredita mais na razão da
força do que na força da razão.
Da mesma forma que as ruas se alargam pela quantidade de carros que
são postos em circulação a cada ano, também o homem vai sendo preparado
para servir ao "progresso" urbano e aceitá-lo! As escolas ajeitam alunos para
atender aos interesses do consumo tecnológico, e cada vez mais se retira do
seu dia-a-dia o contacto com a liberdade e a natureza.
A tecnologia fabrica rob6ts e computadores e as escolas e o Estado preparam a juventude (os homens de amanhã) para obedecerem em massa,
sem opinião nem ideias próprias, ao comando dos líderes, dos chefes e dos
governantes.
Para consolidar hoje essa subserviência, existe em franco "progresso"
o império das informações, detentor e negociante dos canais de comunicação,
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encarregado de divulgar notícias desportivas, fazer propaganda de cigarros,
bebidas, desodorizantes, músicas, jogos, corridas de cavalos e de carros,
bandas desenhadas e drogas "milagrosas", tudo decorado com um "nú feminino comercializado", dentro do melhor estilo das inutilidades artísticas, até
saturar pela fantasia o poder de audição humana.
Uma vez reduzida a capacidade de recepção do ouvinte pelo bloqueio do
cérebro e a manifesta dificuldade de escolha e decisão, os "industriais das
agências noticiosas" soltam os acontecimentos e as tomadas de posições políticas e administrativas de grande responsabilidade, que passam despercebidas, sem contestação. Nessa altura a maioria dos ouvintes já renunciou,
por saturação, ao direito de protestar.
Isto feito, o homem está condicionado para atender prontamente, sem
resistência, à voz dos dirigentes. O contrário, a ausência do líder e da autoridade começa então a apresentar-se-lhe como uma calamidade pública.
Entra tranquilamente na era das biografias escritas com um apertar de botões
na sede da polícia.
Estamos pois diante de formas sofisticadas de opressão económica, política, religiosa, comercial, bélica, de ensino e de educação.
No conjunto, respondem pela explosão da violência na mesma proporção
do crescimento urbano.
O homem de hoje é, portanto, o resultado da sociedade de ontem, das
pressões e condicionamentos sofridos e das deformações de carácter a que
foi e continua submetido, científica e intencionalmente.
O seu imediatismo e a sua ambição reflectem o desequilíbrio do meio que
o modelou na infância e na adolescência, sem direito de opção. Submetido
pela exploração e a violência ao estado de alienação em que se encontra,
espremido pelo gigantismo urbano, assiste insensível à poluição dos rios, vê
as florestas serem destruídas ambiciosamente ou por atentados contra a
natureza, os ruídos nas grandes cidades destruir a audição humana, a propaganda comercial saturar o raciocínio e o poder da razão e aceita as coisas tal
como estão, sem reacções nem emoções.
"Educados" dentro desta camisa de forças, poucos se dão conta do
mecanismo diabólico que vai reduzindo as possibilidades do ser humano em
nome de um amanhã "melhor" para todos, de um futuro 'promissor".
E, enquanto se espera o "milagre", o capitalismo e o Estado, com a
ajuda da tecnologia e da electrónica, vão produzindo robôts mecânicos e
humanos em série, prontos a obedecer na guerra e na paz, a colaborar na
exploração do homem pelo homem, de forma altamente sofisticada.
Esta realidade coloca o anarquista diante de novos e poderosos inimigos,
que não poderá vencer com boas intenções. Tampouco basta dizer-se um
revolucionário humanista.
O gigantismo das multinacionais, o crescimento urbano e a transformação a esmagar a força da palavra e silenciar a voz da pena dos rebeldes,
comprimindo botões.
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O Estado, além de seus legisladores, suas leis, sua polícia, seu exército,

seus cárceres e seus carrascos, conta agora com a colaboração de veículos
sofisticados, capazes de agir com rapidez impressionante e anular in continentia oposição libertária.
Mas isto não significa que o anarquista deva desistir de falar das suas
ideias, de renunciar à publicação dos seus jornais e seus livros doutrinários
ou combater seus poderosos adversários.
Ao contrário, consciente de mais este inimigo, deve redobrar a sua actividade, agir com energia tal que permita fazer chegar ao conhecimento de
todas as pessoas a sua doutrina social e humana. Cada vez mais gente deve
conhecer que existem caminhos para o homem chegar à igualdade social,
atingir um estágio de sociedade capaz de proporcionar o bem-estar e a felicidade de todos e de cada um.
A paz tem de ser erigida no cérebro do homem, da mesma forma que o
respeito à natureza, à liberdade e o direito à vida em igualdade de condições
para todos.
Ainda existem homens capazes de renunciar a tudo: bem-estar dentro
do lar e na sociedade para defender doutrinas que uma vez assimiladas e
praticadas, têm condições de redimir a humanidade de tantas injustiças e
tantos crimes praticados.
E se é certo que existem tipos humanos que pregam o anarquismo e não
conseguiram libertar-se do "reaccionário" e do "autoritário" que abrigam no
inconsciente por força da educação ministrada pela sociedade alienante ou
por heranças, com poder de influência em seu comportamento, em contraposição existem pessoas conservadoras ou indiferentes à luta pela emancipação social que, como figuras humanas, têm uma conduta irrepreensível,
humanista, solidária com os seus semelhantes no sofrimento: na prática são
libertárias.
Combatem os avarentos, invejosos, a exploração, repudiam a violência,
as guerras entre homens e destes contra a natureza.
E injusto censurar os libertários pela sua "lentidão" e dificuldade com
que vão estudando e adaptando-se emotivamente às novas circunstâncias.
E que tudo sucede tão rapidamente que não lhes dá tempo para pensar, modificar os meios de propaganda e de luta, e muito menos de ajustar à realidade
de hoje os valores e os veículos de propaganda e doutrinação que há anos
atrás pareciam definitivos, intocáveis e imbatíveis.
Estamos diante da produção em série, da automatização de fábricas, que
começam a trabalhar comandadas por "cérebros" electrónicos, da energia
nuclear e da produção química com poderes para paralizar o homem a grandes distâncias.
Mas isto não significa que não haverá nenhum tipo de trabalho que o
homem possa fazer para impedir a poluição, a extinção dos rios atacados por
detergentes e ácidos industriais, ou pela ganância mercantilista e bélica!
O esforço do anarquista deve ser encaminhado também e principalmente
58

na direcção do homem criador de tudo que de mais sofisticado se inventou e
produziu, para que estes inventos sejam colocados ao serviço da felicidade
de todos, venham a responder pelas mudanças que permitam aos seus descendentes construir um Mundo Novo, autogestionário, orientado por doutrinas de efeitos morais e psicológicos, capazes de erigir nos cérebros humanos a paz, a liberdade, o sentimento de igualdade e a convicção de que a
infelicidade de um dos seus componentes será a de todos os habitantes
da terra.
Nesse dia começará a instituir-se o reino da Anarquia!
E. R.

PARA UM NOVO MUNICIPALISMO

por Murray Bookchin *
Dada a crescente centralização do estado e a depressão de todas as
formas sociais, o problema do desenvolvimento de formas populares de organização social tornou-se a responsabilidade histórica de um movimento anarquista importante. O mito do "estado mínimo" proposto pelos neo-marxistas,
pelos descentralizadores da "Nova Era" e pelos libertários da ala direita
- por bem intencionadas que sejam as suas noções - é, em última insta?ncia,
uma justificação do estado enquanto tal. Dentro do contexto da crise presente, qualquer estado mínimo torna-se numa ideologia ingénua para o
ilnico tipo de estado que é poss:el numa sociedade cibernética de grandes
empresas - de/acto, um estado mdximo. Faz parte da própria dialéctica da
presente situação que qualquer estado não possa ser mais "mínimo" que

uma bomba de hidrogénio se não pode transformar num instrumento pacífico.
Discutir o "tamanho" de um estado - as suas dimensões, grau de controlo
e funções - reflecte a mesma sabedoria que é inerente às discussões sobre o
tamanho da arma que só pode levar ao extermínio da sociedade e da biosfera.
O. grau das discussões acerca do estado focando os seus objectivos e autoridade permanece num nível de discurso que é tão racional como as discussões sobre se o nosso arsenal nuclear conterá armas para destruir o
mundo, cinco, dez ou cinquenta vezes. Uma vez chega, qiier para os arsenais
nucleares, quer para o estado.
Se uma oposição descentralizadora ao estado, à arregimentação e militarização da sociedade americana quer ser de facto significativa, o termo
"descentralização" deve então adquirir forma, estrutura, substância e coerência. Expressões como "escala humana" e "holism" tornam-se clichés
enfraquecidos quando não são compreendidas em termos da sua plena lógica
revolucionária, isto é, como reconstrução revolucionária de todas as relações
e instituições sociais; a criação de uma economia inteiramente nova, baseada
não só na "democracia no local de trabalho" mas na esteticização das capacidades produtivas humanas; a abolição da hierarquia e dominação em todas as
esferas da vida pessoal e social; a reintegração de todas as comunidades
sociais e naturais num ecosistema comum. Este projecto implica um corte
total com a sociedade de mercado, as tecnologias dominantes, o estatismo, as
* Anarquista e ecologista americano, autor de numerosos livros. Os presentes textos foram
extractados do seu boletim Comment, Hoboken n.°s 5 e 6, Vol. 1, 1980.

sensibilidades patricêntricas e prometáicas para com os humanos e a natureza, que foram abservidas e realçadas pela sociedade burguesa. Cada falso
passo nesta direcção, é uma falta grosseira em relação ao projecto e à sua
essência. Ele admitiria inevita'velmente uma traição total, um apoio ideológico à centralização disfarçada em "descentralização". Ou o projecto é
levado à prática até aos seus mais radicais fins, ou ele entrará em conflito consigo próprio e com os seus objectivos originais.
Qual é o lugar autêntico deste projecto? Não é certamente o local d':
trabalho actual - a fábrica e o escritório - o qual tem que ser, ele próprio,
reconstruído fundamentalmente, partindo do actual campo (hierárquic e
tecnologicamente obsoleto) de mobilização da mão-de-obra, para um mundo
criativo que se combine ricamente com a esfera pública e que transcenda o
mero conflito de interesses económicos. Neste sentido, o sindicalismo e o
comunismo conselhista, ao perpetuarem o mito do local de trabalho como
esfera revolucionária, tornam-se numa forma tosca de marxismo sem as suas
manifestas características autoritárias. Tão pouco pode a localização deste
projecto situar-se na comunidade isolada ou na cooperativa, a despeito das
suas inestimáveis qualidades como escola para a aprendizagem dos conhecimentos e resolução dos problemas de acção directa, autogestão e interacção
social. Nenhuma cooperativa de alimentação substituirá jamais as grandes
cadeias de produtos alimentares como a Shoprite, e nenhuma quinta de agricultura biológica substituirá os negociantes agrícolas scm que haja mudanças
fundamentais na sociedade em geral. Como núcleos numa sociedade de mercado invasora, elas mal podem esperar enfrentar sig'iificativamente uma economia sólida e politizada, baseada em óptimos recursos materiais e, se necessário, na coerção física. Elas podem ser focos de resistência indispensáveis
para enfrentar os novos desafios com que hoj€ se confronta uma oposição
revolucionária. Mas a noção proudhoniana de que elas seriam o manancial
material de uma nova sociedade que iria gradualmente substituir a velha é
totalmente mítica - ou pior, obscurantista. Daí a subtil corrupção da visão
do Stanford Research Institute de uma dupla sociedade: uma, pequena e
auto-complacente, que viverá pelos cânones da "simplicidade voluntária";
a outra, sólida e esmagadora em números, que viverá pelas necessidades
engendradas pela produção de massa e por uma sociedade de massa. Em
última análise, esta imagem serve para desviar qualquer conflito para a
esfera pessoal, com o argumento da confrontação com os media massificados
que esmagam o espírito de resistência da grande maioria da sociedade.
A resistência e a recolonização da sociedade devem surgir da lógica de
um conflito baseado claramente entre a sociedade e o estado centralizado, e
não de esforços singulares que estão incorporados em esforços comunitários
e pessoais. Todas as revoluções têm sido isso mesmo: um conflito entre a
sociedade e o estado. E, tal como actualmente o estado centralizado significa
o estado nacional, também a sociedade de hoje está a ser cada vez mais representada pela comunidade local— o distrito, a freguesia e o município. A exigência de um "controlo local" deixou de significar paroquialismo e insula61

ridade, com a estreiteza de visão que despertou os receios de Marx. No terreno gerado pelo crescimento de uma economia centralizada e cartelizada, o
grito para a redescoberta da comunidade, da autonomia, de uma relativa
auto-suficiência, auto-confiança e democracia directa, tornou-se o último
reduto de resistência social à crescente autoridade do estado. O esmagador
acento que os media têm posto na autonomia local e no municipalismo m-ilitante como refúgios para um paroquialismo de classe média - muitas vezes
com restrições exclusivamente racistas e econômicas - esconde a latente
ofensiva radical que pode dar uma nova vitalidade às aldeias, subúrbios e
cidades, contra o estado nacional. Ainda que escolhamos termos como "socialismo" ou "anarquismo" para marcar o contraste com as conotações paroquiais de termos como "municipalismo", convém não esquecer que mesmo
"socialismo" e 'anarquismo" têm o seu lado negativo, se realçarmos os
aspectos autoritários do primeiro e o falhanço crónico do último para se consolidar organizacionalmente na maior parte dos países do mundo. A verdade
é, finalmente, uma linha muito fina que pode facilmente serpentear ao longo
do seu curso. Neste aspecto, não existem regras, dogmas e tradições que
substituam a consciência.
Deste modo, o município pode facilmente tornar-se o ponto de partida
para uma constelação de instituições sociais largamente assentes na democracia directa, verdadeiramente popular e à escala humana, que, pela sua
própria lógica, se encontrem em oposição aguda às crescentemente invasoras instituições políticas. Isto deve ser claro: o potencial de um radicalismo libertário é inerente ao municipalismo. Este constitui a base para relações sociais directas, democracia frontal e a intervenção pessoal do individuo, para que as freguesias, comunidades e cooperativas convirjam na
formação de uma nova esfera publica. Liberto das suas próprias instituições

políticas, tais como a sua estrutura presidencial, a burocracia civil e o seu
monopólio organizado da violência, ele conserva ainda os elementos históricos para a reconstrução (e ulterior superação) da polis, da comuna livre
medieval, do sistema de assembleia da Nova Inglaterra, das secções parisienses, da estrutura descentralizada cantonal e da Comuna de Paris.
De certeza que, em si, o município é tão inútil como força social como
o são a quinta comunitária e a cooperativa. Além disso, desde que ele preserve as instituições políticas do estado, permanece não só como uma entidade social ineficaz, mas também um estado em miniatura. Mas a partir do
momento em que os municípios se federam para formar uma nova rede social;
que interpretem o controlo local com o significado de assembleias populares
livres; que a auto-confiança signifique a colectivização dos recursos; e que,
finalmente, a coordenação administrativa dos seus interesses comuns seja
feita por delegados - não por "representantes" - que são livremente escolhidos e mandatados pelas suas assembleias, sujeitos a rotação, revogáveis e
as suas actividades severamente limitadas à administração das políticas
sempre decididas nas assembleias populares - a partir deste momento os
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municípios deixam de ser instituições políticas ou estatais em qualquer sentido do termo. A confederação destes municípios - uma comuna de comunas - é o único movimento social anarquista de ampla base que pode ser
visionado hoje, aquele que poderá lançar um movimento verdadeiramente
popular que produzirá a abolição do estado. E o único movimento que pode
responder às crescentes exigências de todos os sectores dominados da sociedade para dar poder e propôr pragmaticamente a reconstrução de uma sociedade comunista libertária nos termos viscerais da nossa problemática social
actual - a recuperação de uma personalidade poderosa, de uma esfera
pública autêntica e de um conceito activo e participatório de cidadania.
O anarquismo inspirou desde há várias gerações a visão de uma confederação de municipalidades, em parte desde os escritos de Proudhon, e mais
notavelmente na obra de Kropotkine. Tragicamente, os teóricos anarquistas
do passado foram demasiado sensíveis às armadilhas políticas dos municípios do seu tempo para darem a necessária atenção à anatomia social da
municipalidade que jaz por debaixo da sua aparente fachada estatal.
Historicamente, o próprio município foi sempre um campo de batalha
entre a sociedade e o estado. De facto, ele antecede historicamente o estado
e tem permanecido sempre em conflito com ele. Tem sido um campo de
batalha porque o estado, até data relativamente recente, nunca reclamou por
inteiro o município, devido à sua vida socialmente rica - famílias, corporações, a igreja, as freguesias, as sociedades locais, os bairros e as assembleias populares. Estas estruturas ricas de núcleos, apesar das suas divisões
internas, têm sido espantosamente impenetráveis à institucionalização
política. Ironicamente, a tensão entre sociedade e estado a nível municipal
nunca atingiu a situação grave de hoje porque as forças internas da cidade
e dos subúrbios possuiam os meios materiais, culturais e espirituais para
resistir às tendências invasoras das forças políticas. A vida municipal - ricamente texturada por redes familiares, compromissos locais, organizações
profissionais, sociedades populares e até estabelecimentos de convívio,
como cafés - proporcionava um refúgio humano contra as forças burocráticas
e homogeneizadoras do aparelho estatal. Hoje, o estado, particularmente o
da forma de economia de mercado, ameaça destruir este refúgio e o municipalismo tornou-se o terreno mais significativo da luta contra o estado num
terreno não-político. O próprio conceito de cidadania, e não só o de autonomia
cívica, está em jogo neste conflito.
É neste momento crucial para qualquer movimento anarquista que
procure ser socialmente relevante perante a natureza única da crise americana, reconhecer o significado e a importância do terreno cívico - para
explorar, desenvolver e ajudar a reconstruir o seu fundamento social. A política urbana não está predestinada a tornar-se política de estado. Para um
anarquista, tornar-se Ministro da Saúde ou Ministro da Justiça num governo
republicano é imperdoável. Mas para um anarquista, ajudar a organizar uma
assembleia de freguesia, a avançar a sua consciência numa linha libertária,
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apresentar reivindicações sobre a revogabilidade e a rotatividade dos delegados escolhidos pela assembleia, fazer distinções claras entre formulações
de políticas e coordenação administrativa, recusar o burocratismo civil em
todas as suas formas, educar a comunidade para o colectivismo e a ajuda
mútua e, finalmente, encorajar relações confederais entre assembleias populares e municipalidade e entre municipalidades, em desafio aberto ao estado
nacional - este programa constitui uma "política" anarquista que, na sua
lógica própria, contém a negação da política. Para os anarquistas, candidatar-se às eleições.. sim, usemos a palavra abertamente - tendo em vista a
reformulação das cartas cívicas das cidades e vilas americanas na linha deste
programa, não é diferente, em princípio, do que candidatar-se nos sindicatos
e locais de trabalho com vista a criar estruturas anarco-sindicalistas. A diferença de situações não é sobre o ponto dos anarquistas se candidatarem a
"eleições" ou se envolverem na ,poldica. A diferença real estd em se o
terreno do seu "eleitoralismo" e da sua "poluica" se situa na esfera estatal
ou na esfera social. O argumento sindicalista tradicional de que é perfeita-

mente válido os libertários apresentarem-se às eleições no local de trabalho
e nos sindicatos, assenta no pressuposto duvidoso de que este terreno está
fora do aparelho de estado e permanece uma arena revolucionária. Perante a
crescente interrogação posta pelas realidades, eles mantêm a afirmação de
que o local de trabalho e os sindicatos, como organizações de classe, não são
nem instituições burguesas nem estatais. Encerrar a discussão sobre estas
propostas com o argumento de que as actividades cívicas são uma capitulação perante a política burguesa é ignorar realidades muito fortes sobre a
própria esfera cívica - ou, para usar termos mais tradicionalmente anarquistas, sobre a esfera comunitária. Como resultado disto, aparências como
"eleições", "deputados", e "coordenação" são tirados do contexto no qual
ganham todo o sentido 'e conteúdo. Tornam-se termos autónomos e flutuantes
que determinam uma política sem descernimento nem a matéria da realidade.
Isto deve ser muito claro: nos Estados Unidos, as fábricas estão virtualmente mudas, enquanto que as cidades, particularmente os ghettos e os
subúrbios, não estão. Hoje, os trabalhadores americanos podem ser atingidos mais rápida e receptivamente como vizinhos e cidadãos do que como
trabalhadores assalariados das fábricas - uma situação que envolve consequências muito graves numa discussão sobre a classe operária americana.
Se os grupos anarquistas dos Estados Unidos - apoiando-se nas suas tradições do século XIX, no seu ligeiro anti-estatismo e no seu economicismo ignorarem o conflito histórico entre as periferias sociais chamadas vilas,
freguesias e cidades, por um lado, e o estado, por outro, eles ganharão as
suas bandeiras negras, não como bandeiras de protesto, mas como mortalhas.
A demarcação entre estatismo e anarquismo deve ser sempre clara, mas
também o deve ser a demarcação entre sociedade e estado, ou então não
conheceremos nunca o tempo em que a batalha terá lugar. Na crise histórica
com que nos confrontamos, que a própria vida pública ameaça fazer desaparecer, a recriação de uma esfera pública - à escala humana, directamente
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democrática, e composta de cidadãos activos - é talvez a responsabilidade
mais premente do nosso tempo. Porque sem essa esfera pública, que deve ter
tangibilidade cívica e substância se quiser ser mais do que simples metáfora,
as próprias condições e substância para o protesto teriam desaparecido.
Postscriptum

O último número de Comment terminava com uma discussão sobre o
"novo municipalismo" como projecto focal do anarquismo para os anos
futuros. Parece apropriada uma discussão sobre o tema "anarquismo: passado e presente", tratando, embora brevemente, os problemas que este
projecto levanta e a filosofia libertária que lhe serve de base.
Existem dois campos que o anarquismo reclamou historicamente para a
sua intervenção: o local de trabalho e a comunidade. Tanto na oficina artesanal como na povoação, na fábrica como no concelho, a teoria anarquista
sugere, quando não afirma explicitamente, que ambos estes campos são
mais sociais do que estatais. O local de trabalho, particularmente a fábrica
industrial, encontrou a sua apoteose nos sindicatos anarco-sindicalistas e
nos diversos movimentos para a "democracia no local de trabalho". Se
este campo pode olhar-se hoje como "necessariamente" ou "potencialmente" revolucionário, é uma questão em aberto que requer uma discussão
àparte e é agora assunto de largo debate, quer nos meios marxistas, quer nos
meios anarquistas. Que líderes anarco-sindicalistas possam ter ocupado altos
cargos estatais não é argumento que invalide a interpretação sindicalista das
ideias anarquistas, tal como o não é o facto de que os mutualistas e possibilistas do século XIX - que privilegiaram a actividade municipal - possam
ter sido atraídos para a política parlamentar.
Será que o que é realmente importante é o significado por nós atribuído
ao novo municipalismo? Os anarquistas tradicionais tinham da vida municipal
a visão de um parlamentarismo local, cujos fins últimos estavam na política
eleitoral. Será assim? Também se poderá argumentar que o sindicalismo, de
qualquer tipo, envolve uma adaptação à hierarquia industrial e à racionalização, e conduz em última instância, a uma política de sindicatos burocratizados - um argumento que tem mais história atrás de si, do que a actividade municipal. Nós devemos ser muito honestos connosco mesmos, neste
período crucial da história. Se um movimento anarquista nos Estados Unidos
não se torna uma coligação livre de indivíduos, comunidades, cooperativas
e grupos de afinidade - vitais como são a própria natureza e integridade de
um tal movimento - ele não poderá implantar-se numa larga base de desenvolvimento social. E tal desenvolvimento compreende a esmagadora realidade de que a grande maioria dos americanos vive numa ou noutra forma de
fixação urbana. Convém realçar que, se um novo municipalismo apenas
significar uma política liberal, social-democrática ou mesmo "radical", confinada à melhoria dos serviços para os pobres, idosos e desprotegidos, então
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ele será um remendo do reformismo paroquial que, finalmente, fornecerá
uma maquilhagem ao sistema, em vez de o desafiar. Mas se um novo municipalismo fôr guiado por um programa radicalmente diferente, ele pode tornar-se numa visão revoluciondria praticável e muito necessária que engloba respostas ecológicas, feministas, étnicas, homossexuais e cívicas libertárias com o carácter fundamental de serem respostas cívicas, ou, mais precisamente, comunitárias.
Os requisitos minimamente indispensáveis para a realização desta visão
são: primeiro, a formação de um movimento anarquista de elevado comprometimento e altamente consciente. Sem o desenvolvimento desse movimento, antes de tudo, o municipalismo degenerará inevitavelmente em reformismo e parlamentarismo; segundo, o encorajamento e desenvolvimento de
assembleias populares em áreas urbanas e concelhos; por último - e só
então - poderia esta visão ser corporizada num movimento consciente largamente apoiado, uma Confederação de Municípios, que interligasse aquelas
assembleias com comunidades urbanas mais vastas e, por fim, entre municipalidades que contestassem o estado e o governo nacionais, consciente e
radicalmente. As suas reivindicações: a reformulação das cartas cívicas de
todas as cidades e vilas, para eleger (com direito a revogação e com rotatividade) os deputados concelhios a partir das assembleias populares, encarregando-os de funções mais administrativas do que políticas. Estas novas
cartas, estando em franca contradição com a "Constituição" Federal, dariam
às municipalidades o direito de municipalizar a indústria, os solos e o comércio; de determinar as suas necessidades sociais e de satisfazê-las; e finalmente de suplantar as instituições nacionais do estado pelas instituições confederais das comunidades locais.
E nesta base que um novo anarquismo americano se pode e deve fundamentar para adquirir a relevância, a influência e o potencial revolucionário
capaz de enfrentar a crise que se lhe deparará. Não perceber que o anarquismo pode orientar a maré de um ódio popular irresistível (não se pode
descrevê-lo doutra maneira) contra a centralização, burocratização e interferência governamental em todos os aspectos da vida; não perceber este
facto determinante, seria uma incrível miopia e condenaria o anarquismo ao
destino de uma mera tendência periférica na orla de uma monumental
tempestade social.
Em 19 de Abril de 1871, a Comuna de Paris proclamou no seu Programa
Oficial ao Povo de França: "Exigimos a total autonomia da Comuna, extensiva a todo o território de França, assegurando a cada um a plenitude dos
seus direitos, e a todos os franceses a livre expressão das suas faculdades
como homem, como cidadão e como trabalhador". Sabendo que estas proclamações foram feitas há um século, podemos nós pedir menos do que isto?
M.B.
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A ECONOMIA DOMÉSTICA
E O PAPEL DA FAMÍLIA NA REVOLUÇÃO PORTUGUESA
(período entre 25 de Abril de 1974 e 25 de Novembro de 1975)

por José Maria Carvalho Ferreira*

INTRODUÇÃO

A hipótese central deste meu trabalho tem por finalidade ser uma análise
preliminar da função da família na Revolução Portuguesa após o 25 de Abril
de 1974 até 25 de Novembro de 1975.
Essa abordagem analítica, embora muito sumária, implica por um lado,
a verificação do modelo familiar que foi imposto pelo fascismo à portuguesa
de Oliveira Salazar. Por Outro lado, e mediante essa verificação prévia,
procurarei demonstrar a função e a evolução que a célula familiar portuguesa
teve enquanto elemento básico da sociedade civil no Corporativismo Salazarista.
Uma vez consumado o descalabro do fascismo à portuguesa em 25 de
Abril de 1974 procurarei analisar a função específica que a célula familiar
teve (ou não teve) no desbloqueamento das relações sociais entre o homem e a
mulher e as relações dos pais com os filhos. Simultaneamente, tentarei
analisar as modificações provenientes da Revolução de Abril e as suas consequências no seio da estrutura familiar.
Assim, e depois de verificar as limitações, grandezas e misérias de todo
esse processo tentarei concluir em síntese, a função do papel da família portuguesa nos seus aspectos gerais e, sobretudo na sua função máxima - a socialização da miséria da sociedade portuguesa.
O período histórico fundamental (25 de Abril de 1974 a 25 de Novembro
de 1975) que será objecto de análise é pertinente, já que foi nesse momento
que surgiram as hipóteses necessárias e a liberdade suficiente para que, a
família portuguesa sofresse o contágio da agitação social nos seus variadíssimos aspectos da sociedade.
* Assistente universitário.
67

1 - A Familia Portuguesa e o Salazarismo (1. `fase)
Os brandos costumes da sociedade portuguesa tantas vezes apregoado,
são de uma extrema pertinência. A família, célula procriadora da espécie
humana, mesmo que isso implique situações de extrema miséria e sofrimento. A família, célula produtora e reprodutora da mercadoria força de
trabalho a um baixo preço, o que implica um trabalho extenuante e a escravização da mulher portuguesa. A família, antro das primeiras experiências e
habituação do fenómeno da autoridade e da repressão próprias do machismo
à portuguesa. A família, escola da miséria e opressão dos pais sobre os filhos
e do homem sobre a mulher. A família centro segregador ideológico da saudade, do fatalismo, do vale mais pouco do que nada. A família, reprodutora e
fomentadora da paz e ordem social existente, etc.. Ela foi tudo isso e, devido
a tal foi o fulcro do desejo ideológico e práticas do Salazarismo.
A demonstração desse facto é bem elucidado pelo extracto dum discurso
de Salazar, nos primeiros anos da ditadura, na qual ele foi a principal personagem histórica.
"Não discutimos a família. Aí nasce o homem, aí se educam as gerações, aí se forma o pequeno mundo de afectos sem os quais o homem dificilmente poderia viver. Quando a família se desfaz, desfaz-se a casa, desfaz-se
o lar, desatam-se os laços de parentesco, para ficarem os homens diante do
Estado isolados, estranhos, sem arrimo e despidos moralmente de mais
de metade de si mesmos; perde-se um nome, adquire-se um número - a vida
social toma logo uma feição diferente.
Tem várias vezes acontecido, em épocas perturbadas de retrocesso à
soberania, dos instintos, relaxarem-se os laços da família, desaparecem a intimidade e o pudor, submergirem-se a autoridade dos pais e o respeito dos
filhos. Mas só no nosso tempo se esquece em teoria, em ciência e em programa de Estado o que havia de supor-se passageiro desvairamento.
A natureza reconquistará os seus direitos e a sociedade civil verá uma
vez mais como a sua moral, consistência e coesão dependem directamente da
moral, consistência e coesão do agregado familiar. Este é na verdade a
origem necessária da vida, fonte de riquezas morais, estímulo dos esforços do
homem na luta pelo pão de cada dia". (1)
A família portuguesa preencheu com relativa acuidade prática e ideológica os desejos do Salazarismo e, complementou de maneira eficaz as insuficiências e o carácter despótico, em geral, da ditadura em causa.
Uma das primeiras práticas fundamentais que vai fazer enveredar a
família portuguesa no sentido daquilo que enunciei há pouco, foi a regulamentação do casamento canónico estabelecido entre o Estado Português e a
Santa Sé. Esse acordo resultou numa Concordata em 1 de Agosto de 1940.
Simultaneamente foi alterada grande parte da legislação do Código Civil da
Família com a finalidade de o compatibilisar e identificar com a Concordata.
Se nos debruçarmos sobre os principais artigos da Concordata e do
Código Civil sobre a Família, constataremos que o artigo n.° 24 da Concor68

data é bastante explícito quando enuncia:
"Em harmonia com as propriedades essenciais do casamento católico,
entende que, pelo próprio facto da celebração do casamento canónico, os
cônjuges renunciam à faculdade civil de requerer o divórcio, que por isso não
poderá ser aplicado pelos tribunais civis nos casamentos católicos".
Em harmonia e sintonia com este artigo celebrado entre a Santa Sé e o
Estado Português o artigo n.° 1790 do Código Civil sobre a Família diz:
"Não podem dissolver-se por divórcio os casamentos católicos celebrados desde 1 de Agosto de 1940 nem tampouco os casamentos civis, quando
a partir dessa data tenha sido celebrado o casamento católico entre os mesmos cônjuges".
Para ser mais elucidativo, e no sentido de uma maior actualização sobre
a legislação Salazarista, posteriormente o Código Civil sobre a Família de
1967, através do artigo n.° 1674, diz:
"O marido é o chefe de família, competindo-lhe nessa qualidade representá-la e decidir em todos os actos da vida conjugal comum".
No sentido ainda de maior explicitação do problema em causa, o artigo
n.° 1677, diz:
"A mulher pertence o governo doméstico".
Ao extrair estas partes mais relevantes do Código Civil sobre a Família
e do conteúdo da Concordata procuro demonstrar que o casamento canónico,
legalidade máxima da vida conjugal portuguesa, por uma série de razões,
moldou e atomizou de maneira conservadora a estrutura familiar da sociedade portuguesa.
Por um lado, potencializou a prática da submissão dos laços da vida
conjugal à ordem e poder de Deus, ou seja; à realidade sobrenatural. O poder
de decisão, nestas circunstâncias, em eventuais conflitos que opunham a
mulher ao homem e vice-versa, só poderiam ser superados ou desfeitos,
através da decisão divina (desde que não houvesse a morte de um ou dos
cônjuges), na medida em que o casamento era considerado um acto de união
indissolúvel para os terrestres.
Daí, mesmo que através do Código Civil os cônjuges se possam separar
judicialmente (desde que não exista harmonia nos aspectos relacionados com
a co-habitação, fidelidade e assistência), nunca podem refazer a sua vida,
pois à luz da leitura e exigências do artigo n.° 24 da Concordata, esse direito
é-lhes impedido.
As consequências práticas que se podem extrair de tal situação é que a
mulher está em condições de total dependência e escravização, relativamente
ao homem. A mulher necessita de saber domesticar-se nas suas necessidades
fundamentais. A afirmação dos instintos libidinais e intelectuais devem
inibir-se e em certa medida morrer, já que, a mulher na sua vida encontra
uma realidade familiar que implica essa obriga toriedade.
As prepotências do homem português que iam ao ponto de poder bater
até à morte nas mulheres e nos filhos, resultam, em parte, desse direito
terrestre e direito divino. A submissão da mulher ao homem, que se moldava

na obrigatoriedade de fazer "a governação das lides domésticas", portanto

do trabalho inferior (segundo a concepção machista da sociedade portuguesa)
ia ainda ao ponto de poder ser morta pelo marido (sem que este fosse penalizado judicialmente) se fosse encontrada em flagrante delito conjugal (como
por exemplo, a prática do adultério).
O casamento exclusivamente civil, já que havia cônjuges que professavam outras opiniões e outras religiões, podia ser uma escapatória a esta
situação negativa; no entanto, o seu significado prático foi irrelevante. Isto é,
esses casamentos poderiam ser desfeitos se houvesse desarmonia no seio
familiar, mas, com extrema dificuldade, na medida em que o Código Civil
da Família Portuguesa era extremamente rígido na admissibilidade dessa
hipótese. Por outro lado, os cônjuges que não se casassem pela Igreja eram
marginalizados e, em certa medida, não podiam ter acesso a certos empregos
públicos e privados e, inclusivé,. era-lhes retirado certos privilégios de
subsídios inerentes ao casamento canónico. Para além disso, como a religião
dominante e determinante da sociedade portuguesa era a católica, todos os
homens ou mulheres que não se casassem pela igreja católica, eram duramente criticados pelos elementos mais próximos das suas vidas, o que provocava, em termos da vida quotidiana, um certo mal estar social.
No fundo, o casamento canónico (2), nestas condições, fez com que a
célula familiar portuguesa fosse submissa a uma ordem divina e a uma ordem
despótica terrena, o que implicou a domesticação e atomização dos desejos
libidinais e da livre relação assumida e relativamente livre entre os elementos que compõem a célula familiar. O resultado lógico de todo esse processo culminou no aparecimento da prostituição clandestina, traumatismos e
paranóias sexuais de toda a espécie, no seio da estrutura familiar.
Um Outro aspecto da condição da família portuguesa, resume-se ao seu
papel na produção e reprodução da mercadoria força de trabalho. Os salários
da mão-de-obra portuguesa proletária e Outros extractos sociais desfavorecidos, eram extremamente baixos. Para agravar ainda mais tal situação,
à mulher portuguesa era condicionado o trabalho fora de casa, já que, se tal
acontecesse, isso iria fazer perigar a sua função de mãe procriadora de filhos
e governanta exemplar da casa à portuguesa. Salazar é nisso explícito,
quando nas suas obras afirma o seguinte:
"Quem diz família diz lar; quem diz lar diz atmosfera moral e economia
própria - economia mista de consumo e de produção. O trabalho da mulher
fora do lar desagrega este, separa os membros da família, torna-os um pouco
estranhos uns aos outros. Desaparece a vida em comum, sofre a obra educativa das crianças, diminui o número destas; e com o mau ou impossível
principalmente da economia doméstica, no arranjo da casa, no preparo da
alimentação e do vestuário, verifica-se uma perda importante, raro materialmente compensada pelo salário percebido". (3)
A economia doméstica (excluindo a família burguesa e extractos sociais
afins) tinha uma função extremamente importante. O salário auferido pelo
chefe de família (o marido) dos extractos sociais mais desfavorecidos (prole70

tarjado em geral) era bastante exíguo, para fazer face às necessidades
mínimas e fundamentais do agregado familiar. Nos anos 30 e 40, era habitual
que o chefe de família comesse num almoço uma sardinha e uma sopa de pão
com um pouco de azeite. As mulheres nem tampouco esse direito possuíam,
já que, como sacrificadas que eram, restava-lhes comer muitas vezes os
restos dos maridos e dos filhos. Estes, viam-se na contigência de comer o
que a família tinha, o que pelas razões verificadas, nas circunstâncias, não era
muito nem de qualidade.
E evidente que esta situação histórica do baixo poder de compra da
mercadoria força de trabalho portuguesa, melhorou bastante após os anos 60;
todavia, isso não invalida a análise que pretendo extrair. O salário do homem
ao ser baixo, e o facto da mulher na generalidade dos casos não trabalhar
como assalariada para o patronato, obrigou a que, a economia doméstica
tivesse uma função de extrema importância, no contexto da sociedade portuguesa nos primeiros tempos da ditadura de Salazar.
A mulher para além de realizar a totalidade das necessidades fundamentais para a sobrevivência humana, condição essa que consistia em fazer
comer, lavar a louça e a roupa, etc.; faz ainda a própria roupa para a família
vestir e, inclusivé, é ela que guarda e cria as crianças, durante o período
clássico da sua imaturidade (e isto porque há uma carência enorme de creches
e jardins infantis e ainda porque os salários eram manifestamente insuficientes para tal consumo), até à sua entrada na escola primária (se têm esse
privilégio) ou no mundo do trabalho.
Portanto, daqui se depreende que existe uma economia doméstica de
extrema importância (4), que tem por função produzir e reproduzir a mercadoria força de trabalho (alimentação, relações afectivas e sexuais, procriação
e manutenção dos filhos, etc.) a um baixo preço. Históricamente o seu papel
na sociedade portuguesa é fuicral e inclusivé foi ela que atenuou drásticamente as convulsões sociais possíveis e potenciais.
Com o salário baixo que auferiam, com a inexistência de infraestruturas
de apoio e ajuda à família (creches, escolas, saúde pública e habitação),
ainda com a inexistência de subsídios, autenticamente válidos em termos económicos, dados pelo Estado, se não fosse o papel preponderante da economia
doméstica da família portuguesa, grande parte do agregado familiar sucumbiria, ou então teria que se revoltar ou emigrar (o que aliás aconteceu, sobretudo após os anos 60).
Essa economia doméstica demonstra ainda, de forma significativa, o
papel da mulher na família portuguesa, em termos do sacrifício e opressão a
que ela foi submetida. Ela é o fundamento e a essência dessa economia. Ela
afecta a sua força de trabalho quase 24 horas sobre 24 horas, na produção de
tudo o que é necessário à manutenção da célula familiar.
O homem, em contrapartida, pouco ou nada faz relativamente às funções
específicas dessa economia. Dentro da divisão social do trabalho inerente à
economia doméstica, ele é o patrão que manda, quer e pode. A sua função,
consiste em investir ó seu salário como forma de perpetuar e consolidar a
família, na qual ele é o elemento privilegiado.

A família portuguesa no tempo de Salazar (e inclusivé no tempo de
Caetano) era também o antro onde se iniciavam as formas de autoritarismo,
repressão e inibição sexual a todos os níveis, e que marcava para sempre a
personalidade dos que eram vítimas de tais actos. Mulher, que fale mais alto
que o homem é sinónimo de que ela deve ievar uma estalada na cara, no
mínimo. Mulher, que não tenha o jantar e a mesa posta, quando o marido
chega do trabalho, é suficiente para que haja discussão e, quando os ânimos
se acentuam, na generalidade dos casos a mulher leva uma carga de porrada.
Mulher, que não esteja virgem quando se casa, é sinónimo de prostituta.
Mulher, que fuma ou vai sàzinha ao café, não é mulher de respeito, é parecida
com as prostitutas.
Enfim, estes aspectos repressivos, assim como outros não analisados,
advém em parte da exteriorização agressiva e deslocada do proletariado.
Estes, trabalhando nas fábricas e nos campos são vítimas da exploração e
prepotências do regime fascista de Salazar. Impotentes, perante essa situação, interiorizam a revolta e a violência que, em princípio deveriam exteriorizar nos locais públicos e locais de trabalho. Quando regressam às suas
casas, é sobre as mulheres e sobre os filhos que a sua revolta se exprime.
Desse contexto de agressão do homem sobre a mulher, cria-se um
outro. A mulher impotente para responder aos ataques e agressões de que é
vítima, interioriza também, a violência e os maltratos recebidos. As vítimas,
sobre quem ela mais facilmente exterioriza a sua agressividade deslocada, é
sobre os filhos.
Os filhos são, na sua fase imatura, (e inclusivé até ao período da sua adolescência) as vítimas maiores de todo esse processo hierarquizado e funcional
da violência e repressão no seio da estrutura familiar dessa época. O ciclo é
o modelo clássico - o pai bate na mãe, esta, bate nos filhos.
A vida rude e miserável da família portuguesa, provoca consequentemente a falta de carinho e afectividade dos pais para com os filhos. Em
contrapartida, a disciplina e o autoritarismo rígido imperam. Assim, os filhos
não devem falar e chorar à mesa, quando se está a comer. Devem vestir-se
e brincar convenientemente em respeito estrito para com o seu sexo. O
menino deve usar calças, ser forte, aprender uma profissão. A menina deve
usar saias, ser frágil, meiga e aprender a ser uma futura boa dona de casa.
E evidente que as crianças também se revoltam contra esta situação só
que, quase toda a sociedade e o Estado funciona com base nos mesmos princípios e mecanismos da estrutura familiar, daí que as tentativas de revolta
dos jovens, desemboquem nas prisões, deliquências, tribunais para menores
ou na prostituição (5).
A criança do sexo feminino e do sexo masculino, era-lhes impedido todo
o conhecimento necessário à problemática sexual. O sexo era, verdadeiramente o grande tabú da família portuguesa no tempo de Salazar. O corpo,
enquanto forma de prazer autenticamente sexual, era uma coisa inconcebível.
A comprovar esse facto, à criança do sexo masculino era um dever de honra,
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ir às prostitutas antes de se casar, para assim mostrar a sua virilidade, descurando-se simultaneamente e reprimindo todos os actos e ensinamentos que
levassem ao prazer do corpo. A criança do sexo feminino estava-lhe predistinado ser apenas a procriadora do género humano. Era-lhe impedido todo o
tipo de tendência ou expressão de natureza sexual. Ela como ponto de honra
da sua castidade prematura, deveria estar na condição de virgem até ao
momento solene do casamento. A sua função não era ter prazer sexual, mas,
sobretudo de produzir e criar filhos. O drama que advém desta situação, para
a mulher portuguesa é francamente destrutivo e traumatizante.
A falta de educação e prazer sexual, os tabús sobre os mesmos, a falta
de conhecimento, a proibição de utilização de métodos contraceptivos e a
ignorância na utilização dos mesmos, fazem com que em Portugal morressem
cerca de 2.000 mulheres por ano, nos cerca de 100.000 abortos praticados
clandestinamente, e isto no ano de 1974. Evidente que esta situação era ainda
pior nos primeiros tempos da ditadura Salazarista. (6)
Como resultado de tudo isto, era normal (quando não havia a recorrência
ao aborto através da parteira em condições clandestinas e humilhantes) que
as mulheres numa intenção desesperada de abortar recorressem a métodos
que consistiam na utilização de agulhas de tricot, varetas de guarda chuva,
pés de salsa, talos de couve, arames e penas de pato. Outros métodos utilizados e com sentido mais místico no intuito de também abortar, era a utilização do chá de folhas de tabaco, vinho fervido com pregos ferrugentos e
mostarda dissolvida em álcool puro. A mulher, nestas condições, dificilmente
pode ter acesso ao orgasmo assumido. A sua energia sexual está perfeitamente atomizada. O macho português complementa bem esta situação com
a sua virilidade de coelho. Para ele, a mulher é um corpo com buracos por
onde o seu pénis pode penetrar como um canhão. O seu orgasmo nestas
circunstâncias é semelhante à sua virilidade mavórtica.
A família burguesa e estratos sociais afins, também sofreram as vicissitudes e prepotências do salazarismo, sobretudo nos aspectos relacionados
com a moral e os costumes vigentes. Todavia, a sua situação económica,
social e política privilegiada, fez com que ela não sofresse a miséria e a
opressão que existia no tipo de família proletária. A mulher burguesa,
hierárquica e funcionalmente era um objecto de representação social nos
locais públicos e festas mundanas.
Essa condição de subalternidade, relativamente ao marido, não lhe
impedia por exemplo de possuir um ou vários criados e criadas para as lides
domésticas e seu prazer. Inclusivamente e relativamente aos filhos dessas
classes sociais privilegiadas, muito embora a prática dos seus pais, em termos
da moral e dos costumes fosse rígida, isso não impedia que eles levassem
uma vida regalada em termos económicos e culturais, coisa que era inexistente na vida dos filhos das famílias proletárias e extractos sociais mais
desfavorecidos.
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II A Famdia Portuguesa e o Salazarismo (2, f)
O advento da guerra colonial, o desenvolvimento do capitalismo e da
emigração em Portugal vão provocar a partir da década de sessenta, a desestabilização e modificações de certa importância, no seio da família tão querida
e defendida por Salazar.
O fenómeno da guerra colonial, ao mesmo tempo que provoca a saída
maciça de imensos jovens do lar necessários para as lides guerreiras, provoca
simultaneamente o desenvolvimento de uma economia de guerra que é necessária para a sua manutenção. Estes factores, vão incrementar por um lado, e
pela via da guerra, a diminuição da população activa masculina (e a de
reserva) existentes nos campos e nas fábricas. Por outro lado, e pela via do
desenvolvimento da economia de guerra, certas indústrias, como os têxteis,
alimentação, metalurgia, etc., vão sofrer um incremento grande, o que obriga
ao aumento da população activa existente.
O resultado de todo este processo inerente à guerra colonial e à realidade
portuguesa foi o aumento do emprego de mão-de-obra feminina, já que a
masculina rareava pelas razões há pouco explicadas. Isto é, se até então
tinha existido em grande abundância a mercadoria força de trabalho, a guerra
colonial vai começar a fazer inverter essa situação de mão-de-obra em excesso
no mercado de trabalho.
E evidente que o fenómeno da diminuição da mão-de-obra masculina
não é explicável exclusivamente pelas consequências da guerra colonial.
A emigração foi um factor ainda mais preponderante que contribuiu para
essa evolução.
O desenvolvimento da emigração processa-se fundamentalmente a
partir dos princípios dos anos 60. Esse facto advém da confluência de interesses e necessidades, entre os países do capitalismo desenvolvido e Portugal
subdesenvolvido.
Por um lado, Portugal sofria de um subdesenvolvimento autarcico que
se mantinha dificilmente. Esse fraco desenvolvimento resultou na manutenção a todo o Custo de um exército de trabalhadores de reserva nos campos,
vivendo em condições sub-humanas. Para o regime de Salazar, esta situação
poderia provocar o seu fim, já que, os actos de agitação e subversão social
contra o regime vigente, eram possíveis e previsíveis, a todo o momento.
Por outro lado, os países capitalistas desenvolvidos necessitavam de
mão-de-obra em grandes quantidades e a baixo preço, na medida em que a
mão-de-obra de que dispunham internamente (sobretudo a Alemanha e a
França) era manifestamente insuficiente e onerosa para fazer face às necessidades conjunturais do seu desenvolvimento.
Assim, a emigração vai satisfazer plenamente os três intervenientes
máximos da fomentação desse fenómeno. Lucra o capitalismo desenvolvido,
porque passa a usufruir de mão-de-obra barata e dócil (na medida em que
grande parte dela ainda é essencialmente camponesa, estando por via disso,
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ainda inabituada ao comportamento clássico reivindicativo do proletariado).
Lucra o salazarismo, porque voluntariamente incapaz de extrair mais-valia,
dessa mão-de-obra inactiva, vai por via da vinda de remessas de divisas,
provenientes da emigração, equilibrar económicamente e financeiramente o
país. (7). O Salazarismo ganha ainda, porque desse modo, diminuiu a agitação social interna. Os emigrantes lucram também, porque pelo menos
deixam de morrer à fome, nos campos portugueses. Como consequência de
tudo isto que acabo de expôr, a emigração clandestina e legal entre 1960 e
1974, cifrou-se em cerca de um milhão e meio de emigrantes.
A emigração e a guerra colonial, embora por vias diferentes, vão dar uma
machadada nas práticas autárcicas do salazarismo. O capitalismo ocidental,
estava predisposto a financiar a guerra colonial e a importar mão-de-obra
portuguesa, desde que pudesse extrair lucros dessa realidade, sem qualquer
espécie de condicionalismos, como tinham sido o caso até então.
O salazarismo, desse modo, é pbrigado a abdicar de parte dos princípios
que defendia; daí que a entrada de capitais estrangeiros no espaço português
se desenvolva a partir dos anos sessenta. Esses capitais vão aproveitar-se da
mão-de-obra portuguesa a baixo preço, razão pela qual, imensas fábricas vão
ser criadas junto aos grandes centros urbanos. Como a mão-de-obra feminina
é bastante mais barata do que a mão-de-obra masculina (8), e como esta
rareava pelas razões acima mencionadas, grande parte dos investimentos
feitos pelo capital estrangeiro, vão ser utilizados na compra de mão-de-obra
feminina.
Uma vez analisadas sumariamente as principais modificações introduzidas no desenvolvimento capitalista em Portugal durante esse período,
importa agora ver, quais foram as repercussões que esse facto vai originar na
estrutura familiar portuguesa.
Em primeiro lugar, assiste-se a uma mudança de certo modo significativa nos aspectos relacionados com a função da mulher na família, sobretudo naquela que estava situada geográficamente nos grandes centros
urbanos. As mulheres mais jovens ao começarem a trabalhar em grandes
percentagens nas fábricas vão, através disso, habituar-se a todo um tipo de
comportamentos que vai colidir, em certa medida, com os hábitos e prerrogativas do meio familiar. Na fábrica, embora sendo exploradas e oprimidas,
podem no entanto discutir com outros homens e outras mulheres. Podem
inclusivé, começar a comer na cantina, a beber o seu café e a fumar o seu
primeiro cigarro. Estes aspectos, embora pareçam enfermar de um reformismo e de anacronismo atroz, todavia, não é isso que fundamentalmente se
passa. Fumar, beber café, falar com Outro homem, comer fora de casa, é a
negação parcial dos princípios e práticas que eram habituais à mulher, na
família portuguesa proletária e estratos sociais afins.
As reivindicações que surgem deste fenómeno é bem patente nas
famílias totalmente proletarizadas e urbanizadas. A mulher e sobretudo
aquela mais jovem que vive esses acontecimentos novos, começa a reivindicar
direitos iguais aos homens. E certo que esses direitos são ainda limitados, na
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medida em que se restringem, básicamente a fenômenos de índole cultural e
social, como é o facto de poder sair, tomar café, fumar um cigarro, ir ao
cinema e vestir-se de maneira mais desinibida. Em contrapartida, factos
como a divisão social do trabalho - factor fundamental da economia doméstica (ainda que a sua função seja atenuada na reprodução e produção do agregado familiar) mantém-se na generalidade dos casos estáveis e sem modificações de realce. Deste primeiro aspecto, o que se pode detectar, como
transformação maior ocorrida no seio da família portuguesa, após os anos
sessenta, é uma acentuada liberalização dos costumes, da moral e da cultura,
em benefício de uma emancipação relativa da mulher, sendo isso o resultado
lógico da sua introdução no mundo do trabalho assalariado.
Em segundo lugar, o fenómeno de desenvolvimento da semi-proletarização ocorrida em certas zonas do litoral e interior do país, vai demolir em
certa medida, os laços arcaicos típicos da família camponesa, aí existente.
Embora ficando ligados à casa e à terra que possuem, enquanto forma de
sobrevivência numa economia de auto-subsistência relativa, homem e
mulher, passam a ir trabalhar como assalariados nas fábricas, aí recentemente criadas pelo surto do desenvolvimento capitalista no espaço português.
Esse facto vai possibilitar que grande parte dos elementos componentes da
família camponesa passem a auferir de um salário a tempo inteiro e saiam
do esquema tradicional de vida própria à economia de quase auto-subsistência. O grau de liberalização neste tipo de família, agora semi-proletária,
é bem menor do que aquela ocorrida em famílias totalmente proletarizadas e
urbanizadas. Isso acontece porque a tipologia de relacionamento social aí
existente é totalmente diferente daquela existente nos meios urbanos e,
porque a rigidez de relações humanas no interior da família camponesa é
bastante mais conservadora e pouco propício à inovação e transformação.
Não obstante todos estes condicionalismos, a relação entre pais e os
filhos vai modificar-se. Os filhos que estavam habituados à omnipresença e
omnipotência dos pais, quando saiem de casa para trabalhar na fábrica, vão
usufruir de uma determinada liberdade e independência que antes lhes era
negada, no âmbito da estrutura familiar. Nestas circunstâncias vão habituar-se a um nível de vida, de comunicação e hábitos próprios à integração preliminar na sociedade de consumo.
O salário que a família em geral passa a auferir vai-lhes possibilitar a
compra de meios de consumo modernos que implicam uma maior integração
e identificação da família para com essa realidade. E normativo, nessas circunstâncias, vestir-se segundo os padrões exigidos pela moda, ver televisão e
ouvir rádio e consumir electrodomésticos, através de processos idênticos à
realidade urbana.
De tudo isto se pode deduzir que a família semi-proletária desenvolvida
após os anos sessenta na sociedade portuguesa, é uma forma possível de liberalização relativa, que implica, sobretudo uma maior independência e liberdade dos filhos relativamente aos pais e que no fundo essa liberalização é,
fundamentalmente, uma pequena revolução social e cultural, induzida pela
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integração da estrutura familiar nos mecanismos do trabalho assalariado e da
sociedade de consumo.
Em terceiro lugar, o fenómeno da emigração, vai provocar uma desestabilização no seio das famílias camponesas, essencialmente mais arcaicas e
situadas geográficamente nas regiões mais interiores do país. A emigração
(a partir dos anos 60) nos seus primórdios como implicava a aventura, foi
essencialmente de origem masculina. As mulheres ficaram à espera que os
seus pais ou maridos regressassem ou as levassem para junto deles. Isso nem
sempre foi possível, daí que, para além de receberem o dinheiro e as notícias
provindas da emigração, as mulheres tinham por função, dentro do esquema
da pequena propriedade camponesa, trabalhar as terras nas suas diversas
tarefas. O esquema clássico da divisão social do trabalho da economia de
quase auto-subsistência (e isto porque, parte da produção era vendida para
o mercado e os camponeses em contrapartida compravam nesse mesmo mercado os produtos que não produziam) foi totalmente assumida pela mulher.
Isto é, tudo o que era feito pela mulher e o homem, a partir desse momento,
é a mulher exclusivamente que executa os trabalhos necessários a esse tipo
de economia.
Este facto para além de acabar com o mito do homem todo poderoso no
trabalho árduo que é preciso dispender na terra, provoca uma extroversão
dos hábitos e costumes destas famílias. Por um lado, o homem emigrante na
generalidade dos casos, vem com mais dinheiro para esbanjar na sua terra
natal. Ele venceu, fugiu pobre e voltou quase rico. Ao mesmo tempo habituou-se e confrontou-se com outras civilizações, onde predominam relações
de trabalho e relações familiares bastante diferentes daquelas a que estava
habituado. A sua experiência é potencialmente rica de ensinamentos para
uma eventual transformação das suas vidas. O que acontece em geral é que
toda a família emigra, e é daí que as convulsões e agitação social no interior
da família mais arcaica vai surgir. Isto é, neste caso o factor de desestabilização provém de factores externos à realidade portuguesa. E no confronto
com outras civilizações, com outro tipo de vida quotidiana e modalidades de
consumo diferentes que a família arcaica e conservadora do campo em Portugal, que emigrou, vai esbater-se e esmoronar-se parcialmente.
Muito embora a emigração em si, sobretudo nos seus primórdios, seja
um drama existencial para aqueles que emigram, ela ensina e possibilita que
uma série de mecanismos próprios à relação entre o homem e a mulher e à
relação destes para com os filhos, são passíveis de modificações. O machismo
e a opressão dos pais sobre os filhos é um resíduo que ainda perdura neste
tipo de família. Não obstante tudo isso, substanciais alterações foram levadas
a cabo pelo fenómeno da emigração. Uma das mais relevantes, foi a liberdade
e independência que os filhos dos emigrantes vão passar a ter. O fim da prática da virgindade das mulheres antes do casamento, a liberdade de fumar e
ir ao café, a liberdade de fazer amor (embora de maneira um pouco clandestina) são saltos de natureza qualitativa, sendo até certo ponto produto do
desenvolvimento da emigração.
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Sem dúvida alguma, estas transformações são um salto qualitativo de
enorme importância (sem falar nos aspectos negativos próprios ao fenómeno
da emigração), se considerarmos que essas práticas se fossem vividas no seio
das estruturas familiares típicas do campo em Portugal, seriam sinónimo de
prostituição, sendo inclusivé agravada com penalizações que originavam por
vezes a morte do elemento familiar moralmente considerado culpado.
O tipo de análise que tem sido feita, não abarca a totalidade das modificações operadas no seio da estrutura familiar portuguesa. O exemplo mais
flagrante dessa lacuna é saber até que ponto a família burguesa (pequena,
média e grande) portuguesa sofreu ou não rupturas no seu estilo de vida,
derivantes do processo de desenvolvimento capitalista em Portugal, acima
descrito.
Como anteriormente demonstrei, este tipo de família usufruindo de
maiores rendimentos, tinha devido a isso maiores possibilidades de praticar
uma maior liberalização no seu estilo de vida, sobretudo nos aspectos relacionados com os costumes, a moral e o consumo. O desenvolvimento económico do país ao aumentar a partir dos anos sessenta, aumentou também
os rendimentos desses estratos sociais, daí que o grau de liberalização nos
aspectos acima focados, aumentassem também.
No fundo, quando o 25 de Abril de 1974 surge, a família portuguesa,
embora com características conservadoras próprias ao modelo de sociedade
imposto pelo regime de Salazar, sofreu um certo abalo de relativa importância nos seus fundamentos na década de sessenta.
III - O Papel da Familia na Revolução de 25 de Abri/de 1974
Uma das primeiras reacções do agregado familiar, relativamente ao
acontecimento histórico de 25 de Abril de 1974 foi de um relativo contentamento e expectativa, face ao desenrolar dos acontecimentos. Esta tomada de
posição não era homogénea, já que o acontecimento em causa vai esbater-se
de maneira diferente sobre a situação económica, social e política dos diversos estratos sociais da sociedade portuguesa.
A família analisada nessa dimensão é, antes de tudo, proletária, camponesa, burguesa, intelectual ou tecnocrata, etc.. A primeira reacção lógica do
agregado familiar foi o da defesa dos seus interesses específicos, nos domínios acima mencionados.
A generalidade da família burguesa não conservadora e a família tecnocrata reagiu de maneira positiva ao advento do 25 de Abril. A razão dessa
reacção é proveniente da necessidade que esses estratos sociais tinham,
relativamente aos domínios da vida mundana, da liberalização dos costumes,
do consumo moderno e da possibilidade de incrementar o investimento de
capital gerador de lucros.
A família burguesa conservadora (proprietários fundiários, fascistas
ideológicamente convencidos) reagiu de maneira negativa, já que pelo que
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tinham feito, receavam das represálias possíveis.
A família proletária e semi-proletária (e no caso sobretudo a primeira)
receberam de braços abertos o acontecimento em causa. O 25 de Abril significava fundamentalmente o direito à greve, o direito à associação e à liber dade de reunião e no fundo à possibilidade de reivindicar um melhor nível
de vida.
A família camponesa (a que detinha a pequena propriedade da terra e
vivia exclusivamente dela sem recorrer ao emprego de assalariados) na generalidade dos casos não regiu muito, porque o fenómeno em causa se processou basicamente nos centros urbanos. longe portanto da realidade da vida
quotidiana do campo.
A família intelectual e profissões liberais, reagiram de maneira positiva,
porque o processo revolucionário ocorrido nesse momento predispunha-se a
acabar com os atropelos cometidos pela ditadura de Salazar e Caetano, sobretudo nos domínios da cultura, da arte e das liberdades fundamentais inerentes à democracia.
No fundo, o único ponto em comum (salvo para os militaristas e tascistas
Convictos) que unia as famílias a favor desse acontecimento foi a percepção
que o novo regime instituído iria acabar com a guerra colonial, permitindo
assim às famílias que os seus filhos deixassem de morrer nessa guerra.
Em síntese, partindo destas condições analisadas, a maioria das famílias
portuguesas muito embora praticassem e defendessem interesses económicos
específicos da sua classe, e defendessem ideológicamente os pressupostos
básicos do modelo de sociedade imposto por Oliveira Salazar, eram simultaneamente contra esse regime, porque por variadíssimas razões, esse mesmo
regime tinha-os impedido de viver melhor ou ter um pouco mais de liberdade.
A união de quase todas as famílias portuguesas dos grandes centros
urbanos, aquando da realização das gigantescas manifestações no dia 1 de
Maio de 1974 é a prova insofismável do que acabo de escrever. Essas manifestações foram o produto histórico e espontâneo duma luta contra o mal
estar, embora diferente, mas generalizado, no seio da estrutura familiar
portuguesa - o personificador de todo o mal, era o fascismo à portuguesa.
A resposta histórica dada pelo movimento dos capitães, foi justamente ao
encontro dessas aspirações básicas das famílias portuguesas. Nesse sentido,
são libertados os presos políticos, é instituído o direito à greve e à associação,
o direito de formar partidos e sindicatos fora da tutela do Estado, o direito às
eleições livres, a liberdade de imprensa, rádio e televisão e, inclusivé, a liberalização do consumo (incluindo a pornografia cinematográfica), da moral e
costumes da sociedade portuguesa. Esta institucionalização de uma vida quotidiana potencialmente melhor e segundo os moldes progressistas do capitalismo desenvolvido vai, logo após o 25 de Abril, provocar um surto de intervenções actuantes e expectantes de grandes proporções humanas. Parte da
sociedade portuguesa (sobretudo aquela que vivia nos centros urbanos e
zonas do campo onde predominava o proletariado agrícola) entra em rebuliço,
em acção, desde o pai à mãe, do filho ao avô, da avó ao tio, etc.. A carcaça
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familiar rebenta em parte por um instante. O momento era propício para
assistir e participar em greves, para participar e ver manifestações de rua,
para assistir a comícios e aderir como militantes dos partidos já criados e
a criar, para ver filmes pornográficos e filmes antes proibidos de natureza
política, para ler livros, revistas, jornais, até então proibidos, para ver televisão e ouvir rádio com programas diferentes. A totalidade destas tarefas
inabituais na sociedade portuguesa, foi uma lufada de ar fresco, que abriu os
horizontes de intervenção e imaginação de grande parte da população. A
estrutura familiar, sobretudo aquela que habitava nos grandes centros
urbanos (local onde os acontecimentos políticos e sociais se davam com mais
frequência) vai, a partir desse momento, sofrer um relativo abanão na sua
quotidianidade habitual. Os filhos, a mulher e o homem em geral, começam
a participar nos diversos acontecimentos mais importantes que se desenrolavam no país. As lides domésticas da casa, o acatamento da disciplina
patriarcal vão, nessas circunstâncias, ser momentaneamente desprezadas por
grande parte das mulheres e filhos. Estes, preferem sobretudo participar nas
tarefas induzidas pelo processo revolucionário em curso. As discussões, a
abertura para novos conhecimentos e práticas da vida quotidiana em geral,
a liberalização das relações amorosas, provenientes dos encontros que esse
processo provocou, o clima de contestação relativamente aos valores fundamentais da moral e costumes da família portuguesa, propiciaram em geral,
uma contestação da hierarquia funcional da família portuguesa.
Assim, o papel do homem no seio da estrutura familiar até então altamente privilegiado e opressor, é redifinido e contestado. E evidente que, os
primeiros passos deste processo são de natureza experimental e provém em
larga medida do contexto de agitação e clima de abertura existente na altura,
na sociedade portuguesa. Inclusivamente, o homem abdica de certos privilégios e prerrogativas porque na relação que ele mantém com a mulher e
os filhos ele vai também beneficiar da onda social experimental que na
altura se vivia.
Uma vez estes factos assinalados, importa agora sublinhar qual o ênfase
deste primeiro estado de contestação à família portuguesa. A contestação à
estrutura familiar nos seus aspectos hierárquicos e funcionais só foi possível
nos grandes centros urbanos, porque aí, residiam as condições óptimas que
potencializaram uma situação de revolta, afirmação e liberdade pessoal
relativa. Ou seja, foi nos grandes centros urbanos que acontecia a greve,
o comício, a manifestação, o cinema, a vida agitada, os grandes confrontos
políticos e militares e fundamentalmente se tinha adquirido formas de viver
menos conservadoras, etc.. A estrutura familiar tinha necessáriamente que
ser permeável a este surto de agitação e contestação na sociedade portuguesa. O tipo de agitação e revolta acima enunciado, como não se generalizou
a nível das aldeias, vilas e regiões interiores do país, impossibilitou que o
movimento de contestação à estrutura familiar se processasse em toda a
sociedade portuguesa.
Em segundo lugar, o fenómeno de contestação à estrutura familiar por80

tuguesa nos centros urbanos processou-se quando houve a irupção do movimento reivindicativo a todos os níveis e quando essas lutas eram de natureza radical e espontânea. O vazio do poder político e militar após a queda do
regime ditatorial, a inexistência de partidos e sindicatos com habituação histórica a liderar os processos de luta iniciados, a novidade e prazer que essas
mesmas lutas representavam foram também as condições óptimas que propiciaram esse Surto de rupturas que, diga-se de passagem, durou pouco
tempo.
Entretanto, a realidade profunda e autêntica do subdesenvolvimento
capitalista no espaço português, veio ao de cima e explicita-se nua e cruamente. As reivindicações que eram feitas a todos os níveis da sociedade portuguesa eram incompatíveis para com o seu realismo possível. Como prova
disso, é sintomático o estado de espírito dum extracto do discurso do general
Spínola (então Presidente da República) proferido no Porto, de improviso, no
dia 29 de Maio de 1974.
) Eis a primeira grande opção que o Povo Português tem de fazer:
a liberdade democrática ou o anarquismo, aquele anarquismo que em todos
os tempos foi o cancro demolidor das sociedades democráticas ( ... )". (9)
As autoridades políticas e militares com o poder nas mãos sabendo
que todo esse processo lhes escapava, começam a reprimir e a sabotar as
lutas com carácter mais radical. Simultaneamente, grande parte das pequenas e médias empresas entram em crise ou abrem falência. O patronato
dessas empresas foi incapaz de responder às exigências reivindicativas dos
trabalhadores, daí que se assista à generalização da sabotagem e o fecho das
mesmas. O resultado lógico de todo esse processo foi o aumento do desemprego, ficando em consequência os desempregados numa situação económica
e social bastante precária. Ao mesmo tempo que se desenvolve um processo
de crise na sociedade portuguesa, que começa a ter repercussões negativas
no nível de vida de muitas famílias proletárias, um outro fenómeno de extrema importância se implanta e desenvolve na sociedade portuguesa - a
liderança do movimento social e reivindicativo pela ideologia e pratica dos
partidos, sindicatos e MFA.
"( ...

A conjugação destes acontecimentos vai fazer que o movimento espontâneo e radical, que contestava as instituições, o capitalismo em geral e a
família em particular, decaísse drásticamente, passados alguns meses após
o 25 de Abril. Isso acontece, devido à incapacidade de fazer prevalecer junto
do Estado, do Patronato, do Aparelho Militar e da Família, etc., as reivindicações exigidas. Esse facto, faz com que se despolotasse uma sensibilidade
de impotência e fatalismo, o que provocou uma queda da força até então,
contestatária. A crise do capital em Portugal e a falta de alternativas para
todo esse processo que decorria, foram também factores que determinaram
uma queda acentuada desse fenómeno contestatário. A partir do momento
que as gentes normais do povo se sentem incapazes de agir por si e para si,
de seguida e depressa se passou ao fatalismo e ao conformismo quotidiano.
O resultado foi delegar em outrém a função de agir e pensar por si na defesa
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dos seus interesses. Os partidos e os sindicatos e também as forças armadas,
que até a um certo momento estavam a ser ultrapassados pela radicalidade
dos acontecimentos, aproveitam-se da quebra do movimento social contestatário e passam a liderar o processo através das suas estruturas. A partidarização da sociedade portuguesa desenvolve-se num ritmo acelerado desde
que os partidos passam a ter essa acção dirigente.
Aqueles que em determinado momento tinham contestado de maneira
radical e espontânea certos aspectos da sociedade portuguesa nas suas
variantes capitalistas e conservadoras (desde que os sindicatos e partidos
passam a liderar os processos de luta, com base na feitura de reformas e
integração das mesmas na defesa dos valores e instituições da sociedade
vigente) passam, a partir desse momento, a ser dirigidos pelas práticas e
ideologias desses mesmos partidos e sindicatos. As lutas que se processavam
a nível da estrutura familiar decaíram de uma maneira bastante acentuada.
O machismo e a opressão no seio da estrutura familiar voltam novamente a
ditar as suas leis como antigamente, embora com menor influência.
Paralelamente a estes acontecimentos cuja incidência era a resolução
dos problemas que afectavam a família através das estruturas sindicais e
partidárias, surge um movimento pró-divórcio que englobou cerca de 100.000
participantes. A finalidade desse movimento teve por objectivo fundamental,
a revogação do artigo n.° 24 da Concordata, já que directa ou indirectamente
e segundo estimativas dessa organização, havia cerca de 1.200.000 pessoas
impedidas de regularizar a sua vida conjugal, devido à existência desse
acordo. Desde que foi obtida a revogação do artigo n.° 24 da Concordata,
através do Decreto-Lei n.° 261/75 no dia 27 de Maio de 1975, esse movimento perdeu praticamente a influência que tinha.
Outras organizações houve. Grupos de mulheres lutaram pelo direito ao
Aborto e Contracepção livres e gratuitos, tentaram ainda através da edição
de livros, jornais, colóquios, manifestações, etc., esclarecer e fazer agitação
sobre e contra a situação negativa da mulher portuguesa. E importante de
sublinhar que este trabalho militante foi materializado, na prática, exclusivamente por mulheres intelectuais e proletárias mais radicais. Na generalidade dos casos a sua ideologia estava próxima de certos grupos esquerdistas (trotskistas e maoistas) havendo também grupos com características
libertárias. Certos partidos de direita (sobretudo) assim como o PCP eram
manifestamente contrários a este tipo de organizações. Para o PCP e partidos
de direita, a propaganda e a agitação em defesa dos direitos e liberdades das
mulheres, isso era um contrasenso que colidia com os direitos sagrados do
modelo familiar proletário e cristão.
O exemplo mais flagrante dessas posições foi a manifestação de mulheres realizada em Lisboa no dia 13 de Janeiro de 1975. A dita manifestação
tinha por função alertar a opinião pública sobre o papel da mulher na sociedade portuguesa. Em termos práticos, ela consistiu em gritar contra as prepotências do homem e houve ainda a tentativa de queimar e destruir os objectos
que simbolizavam a escravidão da mulher, prática essa que não foi conse82

guida já que os machos e as fêmeas machos impediram que tal acontecesse.
O machismo foi no fim de contas o principal interveniente na manifestação.
As mulheres foram impedidas pura e simplesmente de realizarem a dita
manifestação. Em contrapartida, foram enxovalhadas e inclusivé agredidas
por uma contra-manifestação preponderantemente composta por homens e
elementos do grupo MDM, organização de mulheres do PCP.
A actividade dos grupos femininistas decaiu um pouco, perante a reacção
negativa da sociedade portuguesa. Não obstante tudo isso, esses grupos
foram (com todas as limitações existentes em grupos de tais caraçterísticas)
ainda assim o principal suporte de agitação e propaganda contra os aspectos
mais conservadores da família portuguesa e defesa da emancipação da
mulher.
Desde que os principais explorados (no seio da estrutura familiar) não
tiveram a capacidade, não puderam, ou não quiseram, lutar contra a sua
situação, quem passa a desempenhar esse papel são as estruturas sindicais
e partidárias em função dos seus interesses governativos e oposicionistas. Se
formos contabilizar as melhorias realizadas no seio da estrutura familiar,
pelos governos provisórios que presidiram aos destinos do país, entre o 25 de
Abril de 1974 e o 25 de Novembro de 1975, podemos constatar as seguintes
modificações fundamentais.
- Por um lado, houve uma ligeira melhoria nas actividades relacionadas
com a economia doméstica no seio das famílias essencialmente proletárias e
urbanizadas. Isto é, houve um aumento significativo dos salários o que possibilitou um aumento do nível de vida também significativo (10). A repercussão fundamental na economia doméstica foi a diminuição do tempo de
trabalho necessário para produzir e reproduzir a mercadoria força de trabalho
e o agregado familiar. Essa diminuição de tempo de trabalho deveu-se à
compra de electrodomésticos essenciais (frigoríficos, máquinas de lavar
roupa, e outros utensílios, etc.) o que provocou a diminuição das horas de
trabalho exigidas à mulhr para executar as diversas tarefas da economia
em causa. Outras melhorias, mas de menor importância, residiram básicamente no aumento dos Abonos de Família, do subsídio de aleitação, do
subsídio de nascimento, das pensões de invalidez e reformas para a velhice,
etc.. Há ainda a salientar a diminuição hierárquica salarial existente entre o
salário do homem e da mulher. O aumento de uma liberalização relativa dos
costumes e da moral, a revogação do artigo n.° 24 da Concordata, foram
também melhorias que a Revolução de 25 de Abril trouxe durante esse
período à estrutura familiar.
Para além disso, pode-se afirmar de maneira peremptória que os aspectos positivos acabam aí. Na generalidade dos casos, a família portuguesa
não sofreu transformações de grandes proporções porque os fundamentos
dela, assim como o das relações sociais de produção, e todas as outras instituições da sociedade portuguesa não sofreram transformações radicais. O que
houve foram reformas, mas isso em si, não foi de relevância maior, sobretudo
para as famílias que habitavam nos campos.
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É, aliás, significativo de sublinhar que, os factores mais considerados
como potencialmente revolucionários, como foi o caso da Reforma Agrária,
a divisão social do trabalho e a vida quotidiana manteve-se intacta, como
antes, nos tempos de Salazar e Caetano. Para ilustrar essa condição, veja-se
como exemplo significativo um extracto da entrevista dada pelas operárias
da Cooperativa do Vimieiro (distrito de Evora) ao jornal Combate.
"Pergunta - Porque é que as mulheres não vão ao café?
Resposta da Victoria - Que era para os nossos maridos irem lá buscar-

-nos com um par de pauladas?
Olhe, é uma censura uma senhora juntar-se nos cafés aos homens. Nós
vivemos tão entaladinhas que é casa, trabalho; trabalho casa. E o nosso
divertimento.
Pergunta - Como é que é o teu dia?
Resposta da Victdria - Levanto-me às cinco da manhã. Tenho duas

filhas que andam na escola e tenho a minha mãe que tem sessenta e tal anos.
Se me levanto um bocadinho mais cedo para deixar alguma coisa feita para
a mãe, para ela não fazer tudo.
Para poder ganhar dinheiro, para dar de comer às duas filhas tenho que
me levantar cedo e por volta das oito horas vou para o trabalho.
Pergunta - A mulher trabalha mais do que o homem?
Resposta da Victoria - Pois é, mas ganha menos que o homem.
Resposta da Cecilia - E que isto não se preparou para o homem pensar

assim: "Eu tenho que ir ajudar a minha mulher, porque ela trabalha em casa
e no campo, para vivermos bem". Eles ainda não viram isso bem.
Eu digo: só 130$00 para a escravidade em que a mulher vive, não é
suficiente.
Pergunta - O que é que faz antes disso?
Resposta da Victoria - Faço o comer para levar. Lavo alguma loiça suja,

varro a casa à pressa, trato dos animais que há e depois são horas para ir
trabalhar e aí vou eu.
Resposta da Cecilia - E lá vamos todas contentes até parece que vamos
para uma festa.
Resposta da Victoria - Quando forem seis e meia, quase noite venho
para casa com o corpo tão enfadado. O que é que eu tenho vontade de fazer
depois? Nada.
Portanto é o ambiente que nós vivemos, é levantar e ir para o trabalho,
e do trabalho para casa, à noite deitar e de manhã tornar a ir para o emprego.
E vivemos nesta desgraça. Não sabemos o que é um café, não sabemos o
que é nada" (11).
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Relativamente ao problema das creches e infantários necessários para as
crianças, a sua insuficiência manteve-se. O seu desenvolvimento foi de
características privadas o que dificultou o seu acesso a imensas famílias, na
medida em que os preços a pagar eram incompatíveis com o orçamento disponível das famílias mais pobres.
Nos aspectos relacionados com a habitação, a fomentação da criação de
Comissões de Moradores para além de propiciar um grito de alerta contra as
condições miseráveis que muitas famílias tinham nos bairros de lata e zonas
dos centros urbanos mais pobres, pouco mais conseguiram fazer. E certo que
algumas Comissões de Moradores conjuntamente e através da acção do SAAL
(organismo do Estado criado após o 25 de Abril e que tinha por função de dar
apoio técnico, humano e financeiro na construção de habitação social) conseguiram fomentar a construção de habitação para famílias mais necessitadas.
As Comissões de Moradores conseguiram ainda a ocupação de casas vazias
em períodos de maior agitação social; todavia esse tipo de luta foi bastante
efémero. Esbarrando contra a burocracia estatal ou contra a desmobilização
dos seus aderentes (12), as Comissões de Moradores depressa se extinguiram
e se tornaram figuras expectantes de uma miséria habitacional que se manteve e inclusivé desenvolveu.
Em síntese as conquistas provenientes da Revolução de Abril institucionalizada e que beneficiaram a estrutura familiar foram poucas, sendo simultaneamente de essência meramente reformista. Se quisermos agora esbater
essas conquistas com a evolução da situação económica, política e social que
Portugal viveu durante o período de análise considerado, denota-se que a
agravação da crise vai fazer inverter a acção contestatária da estrutura
familiar portuguesa.
Por um lado, a crise económica desenvolveu-se sobretudo a partir dos
princípios de 1975. A sabotagem económica do patronato que não quis ou não
pode satisfazer as reivindicações do proletariado, a indefinição do poder
político e militar que se mostram incapazes de dar alternativas à crise que se
processava, fomentou a falência de imensas pequenas e médias empresas,
originando por via disso um desenvolvimento acelerado do desemprego. Este
desemprego é ainda acentuado desde que o regresso dos refugiados de
Angola, Moçambique, Guiné e São Tomé e Príncipe, se processa desde finais
de 1974. O aumento drástico do desemprego conjugado com a crise da emigração para os países do capitalismo desenvolvido, a falta de subsídios e
infraestruturas em dinheiro e habitação (sobretudo) para socorrer os que
estavam numa situação de desempregados, provocou um certo mal estar nas
franjas populacionais, que directa ou indirectamente eram afectadas por
esses problemas.
O descrédito da revolução portuguesa passou a estar na ordem do dia
e na boca dos que sofriam as desventuras e vicissitudes da crise de emprego
e da descolonização. O Estado não foi capaz de solucionar a ajuda indispensável e necessária para essas franjas da população portuguesa. Os subsídios de desemprego e a ajuda aos refugiados não conseguiram minimizar os
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problemas existentes, sendo por isso manifestamente insuficientes para
superar as contradições e miséria existente. E aqui que a família portuguesa
vai lustamente intervir. Ela vai acolher o primo, a irmã, o tio, o cunhado, o
avô, etc. e consequentemente auxiliá-los em termos económicos e sociais.
Desde a habitação ao comer, passando pelo dinheiro necessário ao consumo
corrente, a família intervém como a única estrutura que ajuda a solucionar os
casos sociais mais pendentes da situação de miséria existente.
No fundo, e perante a incapacidade interventiva do Estado em solucionar tais problemas, é a família que vai socializar a miséria existente na
sociedade portuguesa. A estrutura familiar portuguesa, que em determinado
momento foi alvo de uma contestação em certa medida radical, passa a partir
desse momento a ser defendida e enaltecida como a única instituição que
acolhe e defende os desfavorecidos. O desenvolvimento da religião católica
(neste caso também porque ajudou os que estavam em condições negativas)
e de religiões afins, a culpabilização dos que personificaram a Revolução de
25 de Abril, a acusação de que os comunistas eram os culpados da tragédia
que se estava a passar (porque, inclusivé, eles eram acusados de comer as
orelhas das criancinhas e de deitarem fogo às florestas do país), tudo isso
foi produto fomentado pela ideologia conservadora da família portuguesa.
E diga-se de passagem que grande parte da sociedade portuguesa foi
permeável a algumas destas acusações. No "verão quente" de 1975 (nos
meses de Julho e Agosto) a caça aos comunistas e o incêndio das suas sedes
e dos grupos esquerdistas, a denúncia da indisciplina nas escolas e quartéis,
a caça aos drogados, a denúncia nos locais públicos e transportes que no
"tempo de Salazar e Caetano" é que se vivia bem e em ordem, etc, tudo foi
bom; para utilizar na ressaca existencial, produto enfim, duma revolução
incompleta, burocratizada e incompreendida.
IV - Conclusão
Da análise bastante sumária que foi feita sobre as origens e função da
família na Revolução Portuguesa, várias conclusões sintéticas podem ser
extraídas deste meu trabalho.
Em primeiro lugar, as características da família portuguesa de tipo conservador e machista foram basicamente adquiridas durante a vigência da
ditadura Salazarista. O problema fuicral, nestas circunstâncias, não é o de
saber e culpabilizar Salazar como sendo um demónio que nunca deveria ter
existido. A fomentação do desenvolvimento económico autárcico, a renúncia
à industrialização e a consequente incrementação da vida nos campos em
condições sub-humanas, o fatalismo existencial e a consequente resolução
dos problemas humanos pela via extra-terrestre, não se desenvolveu só
porque Salazar era um ditador, mas também porque grande parte da população portuguesa se identificou com esse processo histórico.
Em segundo lugar, este tipo de família típica dos desejos de Salazar

sofre uma certa convulsão nos seus hábitos e costumes a partir da década de
sessenta. A liberalização relativa realizada no seio da estrutura familiar e
proveniente das modificações operadas na hierarquia funcional dessa instituição, não foi produto de medidas voluntariamente assumidas em termos de
política-económica pelo regime de Oliveira Salazar. Essa liberalização é
essencialmente um fenómeno de extroversão, induzida pelo aparecimento e
desenvolvimento do Capital Internacional, da Guerra Colonial e da Emigração.
Em terceiro lugar, ao mesmo tempo que o tipo de família portuguesa
defendia o salazarismo nos aspectos relacionados com o autoritarismo, a disciplina, os brandos costumes, etc., era simultaneamente contra ele porque
inibia e destruia a energia libidinal e impedia que se vivesse melhor. A união
das famílias portuguesas nas grandes manifestações de Maio de 1974 nos
grandes centros urbanos, é disso prova insofismável.
Em quarto lugar, a revolução portuguesa de 25 de Abril de 1974, teve
previamente uma função libertadora porque permitiu a desinibição e prática
de desejos fisiológicos e intelectuais históricamente recalcados. Só que,
quando esse processo de libertação foi longe demais e pôs em causa a lógica
das instituições, os governantes políticos e militares dessa mesma revolução,
reprimiram e "disciplinaram" os desmandos dessas práticas espontâneas e
em certa medida demasiado radicais para poder ser suportada pela sociedade portuguesa. As reivindicações de tipo familiar e outras ao serem institucionalizadas pela via dos partidos e sindicatos, foram domesticadas e integradas num sistema de reformas, cuja função foi manter a sociedade portuguesa na vida democrática burguesa.
Em quinto e último lugar, a estrutura familiar passado que foi o momento
em que ela pôs de maneira relativa em causa a sua função e as instituições
fundamentais da sociedade portuguesa, posteriormente e porque a sociedade
portuguesa atravessava uma grave crise, ela tornou-se o garante máximo da
defesa e perpetuação de si mesma e inclusivé das outras instituições. Essa
função, no fundo, só foi possível porque a estrutura familiar portuguesa foi
a única capaz de socializar a miséria que nesse momento existia em Portugal.

J.M.C.F.
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NOTAS
(1) Oliveira Salazar, Discursos e Notas Políticas, Coimbra Editora, Coimbra, 1945 (2.' edição), Pags. 133/134.
(2) Para compreender a proeminência dos casamentos canónicos na sociedade portuguesa,
ver o Anuário Estatístico, Edição do Instituto Nacional de Estatística, Lisboa, 1978,
Pág.37.
(3) Oliveira Salazar, Discursos e Notas Políticas, Coimbra Editora, 1961 (5.' edição),
págs. 203/204.
(4) Para ilustrar a pertinência da função da economia doméstica na realidade portuguesa,
ver o Anuário Estatístico, Edições do Instituto Nacional de Estatística, Lisboa, 1978,
pág. 353.
(5) Sobre o tipo de incriminação que os menores eram vítimas, ver Anuário Estatístico,
Edições do Instituto Nacional de Estatística, Lisboa, 1978, pág. 163.
(6) Ver o livro de Maria A. Macciocchi, I.es Femrnes et Leurs Maitres, Éditions Christian
Bourgois, Paris, 1978, págs. 189 a 218.
(7) Segundo o relatório da OCDE, Porttfgal, Septembre de 1972, Paris, págs. 15 a 18, o
montante das divisas provenientes da emigração em 1971, representava 8% do Rendimento Nacional e quase metade do total da exportação de mercadorias no mesmo ano.
(8) Segundo Eugênio Rosa, Problemas Actuais da Economia Portuguesa, Edições Seara
Nova, Lisboa, 1974, pág. 23, os salários mensais em média, auferidos pelos trabalhadores portugueses no fim de 1973, na indústria têxtil era de 2 600$00 para os homens
e 1 300$00 para as mulheres.
(9) António de Spínola, Ao Serviço de Portugal, Edições Ática/Bertrand, Lisboa, 1976,
págs. 54/55.
(10) Para a evolução verificada no índice de salários a partir de 1974, em certos sectores
da economia portuguesa, ver Anuário Estatístico, Edições do Instituto Nacional de
Estatística, Lisboa, 1978, pág. 363.
(11)Jornal Combate, 19/3/1976, Lisboa, pág. 3do suplemento.
(12) Ver Luís Leitão, António Dias, Jorge Manuel, Laurent Dianoux, "Mouvements Urbains
et Comissions de moradores au Portugal", Les Temps Modernes, Novembre, 1978.

AMBIENTE CULTURAL E REBELDIA
(De como existe o cerco ao livro e/ou Ideia contes tatária)

por Joaquim Palminha Silva*

Não devo à natureza um grande aspecto,
É verdade; o meu mérito consiste
Num claro entendimento e puro afecto".
-

Manuel Maria Barbosa du Bocage

Era uma vez o País indolente e sensual de Lord Beckford... mais a sua
progressiva cultura de cariz sempre gradualmente "progressista". Neste
País existiram, ao longo dos derradeiros 150 anos, as célebres plêiades culturais, grupos de homens (e as mulheres?) intermitentes que, de simpática
e/ou irónica pena, quiseram influir na "marcha" risonha que os acontecimentos lusíadas teimavam em repisar, de forma a que, pela intervenção (filosófica, política, social, científica e artística) escrita e/ou oral, os episódios
picarescos de Portugal restituíssem, à terra e seus habitantes, uma imagem
desapiedada da humilhação generalizada em que a deplorável ignorância
e/ou apatia havia conseguido reduzir os "pátrios" destinos.
A uma geração que anunciara já a revolução romântica, sob a fuzilaria da
guerra civil que opôs liberais a absolutistas, surgiu, assim, com carisma "castiço", o ideal "revolucionário" dos românticos que haviam estado emigrados
por razões políticas na França e/ou Inglaterra, trazendo nas suas sacolas de
torna-viagem, não as ideias mais rubras da França, não os temas mais industriosos da Inglaterra, outrossim a monarquia constitucional, apesar do
fabiano das nacionais brenhas, ignorante, analfabeto, criado ao deus dará por
prados e penedos, não recear, na sua natural e dedutiva inteligência, meter
mãos à obra; meter mãos à obra numa rixa tumultuosa, que deu pelo nome de
uma mítica personagem, desta vez feminina: Maria da Fonte! Personagem a
que se lhe seguiu outra, de acinte feminino (vá-se lá saber porquê!), a Patuleia! Eram, dizia-se, os "patas-ao-léu"! Os pés-descalços que não têm estátuas, e servem, hoje em dia, para botar populismo nos livros de história dos
académicos.
* Jornalista e investigador de temas de história cultural e social.
RÇO

Todavia, a plêiade romântica, depressa sossegou os ânimos de quantos
nela podiam ver indícios de tenebrosas revoluções. Aquilo que ela, afinal,
debitava ao fabiano, era a reacção contra a escola clássica, o regresso às
fontes "nacionais", o gosto do folclore, a nostalgia da história medieval
(onde, parece, residiria um municipalismo federativo, núcleo temático contra
o centralismo do Estado moderno), a fidelidade a um catolicismo tradicional,
mas "humanizado", apesar de por vezes se deixar tomar por um tímido anticlericalismo. E os ânimos, parece, sossegaram...
A esta plêiade de laureados, entretanto já póstumos, na qualidade de
continuação hereditária, sucedeu-se uma outra, historicamente acrítica, na
segunda metade do século XIX. Historicamente acrítica naquilo que consistiria uma distanciação, teórica e prática, perante as incongruências da sua
matriz anterior; distanciação no que respeita a uma necessária coerência a
manter entre o arranque "revolucionário" no papel e a praxis no combate às
instituições e factos políticos, no seio das forças sociais em cena. Foi a plêiade
de uma juventude intelectual coimbrã, chamada geração de 70 que, se reagiu
contra o romantismo, já esvaído de significado, reagiu mais no terreno da
autoridade do magister dixit, criando aquilo que entre nós se convencionou
chamar de realismo. E o colectivismo projectado, no que respeita à coerência
(salvo as honrosas excepções que, por sinal, acabaram no suicídio, e não na
acção directa); no que respeita a levar as palavras proferidas até às últimas
consequências que os actos intrinsecamente lhe impõem, nada disse, perdão,
nada fez. Acabou na "doçura de coração", na conversação com o Poder de
Estado, perdendo todo o interesse intelectual pelo sabor "exótico" que lhe
poderia ter dado a acção, a barricada. Assim, a partir de certa altura, por
exemplo, passa-lhe quase despercebido, a insinuação do espírito do século
europeu, insuflado já então, não só pelo quebrar das correntes do colonialismo europeu na América Latina, da monarquia constitucional e/ou da
República, mas mais que isto, muito mais, pelo enorme progresso da técnica
e aumento das populações operárias, sujeitas a duras condições de trabalho
e subsistência; insuflado já então, dizíamos, pelos penosos ventos da revolução social?

A actividade deste "negócio" de "evolução na continuidade", entretanto, teve a dar-lhe vida local uma nóvel plêiade, a qual, recuperando certo
brilho das anteriores congéneres, e ilustres galerias, entrou no século XX
como sua sucessora acriticamente histórica, no que respeita ao desiderato da
coerência, e, ao retardatório, afigurou-se-lhes aos novos bonzos ser já ousado
e radical darem cobertura, serem o suporte e reflexo da agitação política,
vinda dos últimos anos de 1800, que previa a implantação de uma República.
Assim, a linha de continuação directa que, em vez da destruição feroz do
Estado burguês, preconizou e organizou a República, enterrou na cabeça
ensopada de intriga, politiquice e literatura positivista a papel químico, o
barrete frígio da recuperação do Estado, não sem antes ter escrito e proferido
alusões, pouco tranquilizadoras, sobre o seu "desejável" desaparecimento.
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É que lhe oprimia o peito um presentimento sinistro - temia os "funestos"
efeitos da tormenta popular, se esta levasse à letra os seus discursos teóricos.
Mais uma vez, a coerência ficou congelada nas cadeiras do Poder ou lá perto.

- O bonzo da "cultura-pátria"!

Não obstante, a plêiade seguinte, embora nascida nas vascas da agonia
do "5 de Outubro", entendeu por decoro moral, prometer pouca esperança
de acomodamento, porque no meio de tamanha tormenta irradiante, transluziam alguns sinais de que não deveriam ser assim definidas as hereditariedades das escolas, as missões das plêiades anteriores. Todavia, se se inaugurou o criticismo, este fez campo de batalha de velhos temas (por exemplo,
o sebastianismo), continuando para aquilo que lhes convinha o "negócio" da
continuidade, onde a coerência de uma geração não pode ser posta em causa
pela falta de coerência da geração seguinte.
A partir desta altura, podemos legitimamente dizer, que a "entente
cordial" entre plêiades sucessivas, com os seus nobres comissários (do liberalismo, do realismo e/ou socialismo proudhoniano, republicanismo positivista e livre-pensador, circunstanciais jacobinos e, finalmente, seareiros
cultos do primeiro quartel do presente século) encerra em si uma linhagem
destinada a figurar no panteão do "progressismo nacional". Linhagem que
termina a sua fortuna constituindo um núcleo de defesa do ideário republicano durante o regime político que vigorou entre 1926 e 1974. Entrementes, outros valores (nem mais altos, no que se refere às respectivas coerências) se levantaram, dada a provecta idade desta plêiade de transição,
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composta por homens que (descontemos pontuais e/ou juvenis claudicações).
pese a tudo, deram satisfação às partes, posto que não muito rijas nesse
"rijo tempo", havendo até alguns seus correligionários que, por inerente
coerência pessoal, saíram fora do galeão "demo-republicano" ou "anti-fascista", de "clandestino" bom comportamento, para nos darem alguns
testemunhos de como é um homem com espinal medula, no meio de invertebrados de pacotilha, sempre prontos a pentearem-se de marrafa ao meio
quando o corporativismo entendia consentir-lhes uns brados de circunstância.
Entretanto, o cidadão anónimo, trepara da escuridão do primitivo antro
para a casa "confortável" cheia de luz, mas a mancha escura da treva ancestral dominava-o ainda, apesar dos clarões das fogueiras do Campo -de Sant'
Ana, das luminárias liberais, das promessas republicanas, dos desejos democráticos desse fim-de-segundo-acto que foi 1945. Era preciso ensinar, dizia-se, esclarecer, redimir; opôr a ciência ao erro, levar a luz do livro até ao
último recanto, onde se abrigava a derradeira superstição, o último medo, à
falta de se poder falar abertamente, dada a censura circundante.
Pouco antes da 11 Grande Guerra a literatura mundial espelhou os graves
problemas sociopolíticos-económicos da época, acompanhando esse desiderato, em muitos casos, com uma coerência de mártir e uma abnegação de
combatente, de arma na mão. Surgiram então novas correntes culturais e
artísticas que se propunham, não só denunciar as graves injustiças de algumas sociedades de então, como até fomentar a resistência intelectual (e não
só) aos regimes totalitários que as mantinham. A todos eles. sob que doutrina
sociológica os Estados se apresentassem.

- Uma plêiade a que se sucede...
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Entre nós, como já referimos atrás, este movimento, esta nova pléiae,
que foi a expressão artístico-literária do "novo-humanismo", denominou-se
neo-realismo, situando-se na década de 40 o principal surto do seu florescimento, e tendo como principais centros de irradiação Lisboa e Coimbra. Apareceram então diversas publicações que, no limiar desta plêiade, deram
cobertura ou eram arautos dos neo-realistas: as revistas Gleba (Lisboa).
Agora (Coimbra) e Gladio (Lisboa). de 1934 a 1935; depois destas, O Diabo
(1934-1940), de Lisboa, Sol Nascente (1937-1940), do Porto, mas sobretudo
Vértice, a mais duradoura de todas as publicações. fundada em Coimbra no
ano de 1942 e que ainda hoje se publica. Nestas tribunas escritas, também as
artes plásticas e, posteriormente, a música, encontrariam bom acolhimento.
Era uma plêiade curiosa, esta! É. ainda, a plêiade que sobrevive, e que continua sendo sobejamente curiosa!
Assim, de plêiade em pléiade, os locum tenensda lusitana kulturkampj,
quase que só circunscritos à letra impressa (porque os seus rivais ideológicos
lhes haviam retirado a tribuna pública, ocupando o Estado que eles, por sua
vez, tanto faziam por conseguir recuperar, minando a "República Unitária
Corporativa"); os nossos recentes bonzos, continuadores de plêiades, prestaram-se a continuar o "negócio" acrítico. agora já orgulhosos da sua historicidade, do seu espólio cultural, das cãs dos seus laureados antepassados.
Mas sempre. sempre - note-se! -, numa constante fidelidade cuidadosa.
para não dizer calculista, que se expressou e expressa através de uma linha
de lógica aristotélica cujo enunciado seguidista se pode definir. toscamente,
deste jeito: liberalismo vintista; realismo e/ou socialismo queiroziano/anteriario + oliveirismo comparticipativo; positivismo teófilista com livre-pensamento carbonário + franco-maçonaria; republicanismo literário e casuístico-parlamentar + afonsismo financeiro; doutrinação seareira e, finalmente.
neo-realismo social e/ou socializante de intrínseco modelo totalizante + marxismo-leninismo vulgarizado de democracia burguesa, por via dos eventuais descontentamentos posteriores, com as suas formas concretas de expressão que. ainda hoje, nos pretendem reduzir as possibilidades de avaliaçào cultural (e não só) em termos de coerência, necessárias a uma real
libertação das suas interpretações históricas.

outra plêiade...
93

Às plêiades sucederam-se novas plêiades e, sucedendo-se no tempo e
dentro deste mesmo espaço de língua, têm tido o cuidado preciosista em nos
alvitrarem pontualmente (sobretudo no pós-25 de Abril de 1974), um zeloso
"estudo" que passe por alto os seus sucessivos centros de elaboração teórica, onde os sistemas de "fábrica de cultura" nos escondem as incongruências epocais de cada plêiade de per si, as incoerências e/ou deslizes
factuais, as pactuações de "contexto"; antecipando, por contrapartida, os
ensaios, estudos, e releituras "críticas", que nos forneçam a conta-gotas a
linha "evolucionista" que até esta derradeira plêiade, querem que acríticamente assimilemos, empregando, para nos despistar, o "investimento"
sempre vantajoso que foi, até há bem pouco tempo (e parece tornar a ser
útil), o facto de pretextarem que a crítica desapiedada, ainda quando enquadrada nos seus limites, "forneceria armas às forças do regime", que era
então o do doutor Oliveira Salazar e, mais tarde, do seu delfim, Marcelo
Caetano.
Desde então, todos à uma começamos padecer nesta "casa" de "congénita" incapacidade de crítica às sucessivas plêiades, assoberbados pelos
actuais volumes ensaísticos dos seus derradeiros representantes, e falhos dos
instrumentos de análise histórica que nos foram escamoteando uns e outros.
Uns e outros, isto é, os do Poder, entretanto apeados em 1974, e os que por
tanto o almejarem, se instalaram lá até hoje, embora de modo intermitente.
Se instalaram lá hoje, no Poder cultural que nos despeja sobre o cérebro o seu
egrégio passado, desfiando-nos a lírica linhagem dos seus avoengos. Poder
cultural que domina em doses respeitáveis as grandes editoras, tendo "coutada privada" nos estudos de interpretação sobre ilustres figurões, programas de rádio, alguns apontamentos literário-históricos na controversa
programação da televisão, cursos de letras de algumas Faculdades e, até,
colunas e/ou suplementos de jornais e revistas com paginação "determinada".
Enrascado pelos abertos deste Poder cultural, o cidadão desprevenido,
a troco de não aceitar uma visão do mundo das ideias (e das acções) culturais
de "direita", vê-se obrigado a digirir uma visão do Poder cultural de "esquerda", criando-se-lhe no espírito a ilusão maniqueísta, tão cara aos bonzos
da última plêiade.
Se nos esforçamos por pôr em questão todas as formas de ideário e organização que serviram as várias plêiades para reunirem os homens num núcleo
político e, inclusivé, social, não foi para negar que uma necessidade humana
presidiu originalmente à sua criação, mas para alertar quantos nos lêem, para
impedir que elas continuem a provocar "vítimas", ao criarem, pela sua própria necessidade de sobrevivência, o carácter estático que as tornou (e torna)
rapidamente ineptas para desempenharem o papel transformador de mentalidades que diziam, inicialmente, terem sido chamadas a desempenhar.
• O poder dos pensamentos e ideias, a dominação das teorias e dos princípios, a soberania do espírito que cada plêiade de per si defendeu, e, depois,
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que a sua congénere seguinte perseverou como a "menina dos olhos", visou
criar, na mentalidade de cada um, uma "hierarquia de valores"; de valores
culturais, acima de toda e qualquer suspeita (de toda e qualquer concreta
incoerência), que se perpetua até aos nossos dias. Assim, a "hierarquia"
durará tanto tempo quanto aquele que nós "acreditarmos" nos seus epocais
princípios; enquanto nós não formos capazes de desfazer o calculado imbróglio das plêiades, historiando-as no seu tempo e espaço, e mostrando aos
olhos de quantos queiram ver, que a unicidade integral que se pretende
defender, conduzirá fatalmente, aqueles que a professam e aqueles que lhe
bebem as linhas de pensamento, senão a um hospital de alienados, pelo
menos a bonzos desfazados do ontem e do hoje, fabricando "teoremas"
abstractos na solitude dos seus templos carcomidos. Que de "teoremas"
só têm o nome, pois a demonstração de que carecem está automaticamente
impedida pela insuspeita sacramentalidade de cada personagem de alto
coturno.
Não queremos contestar o espíritc que as animou inicialmente ou os
fins que pretendem atingir (pelo menos aqui e agora), mas sim o facto de que
são "organizações" que acabam por escapar à vontade daqueles que as
criaram, dado que (por uma aberração constante do espírito humano, perpetuamente disposto a abdicar e a renunciar às suas prerrogativas) elas adquiriram uma existência autónoma, multiplicando ao infinito a sua linha condutora sem apresentarem as reais rupturas, acabando por atemorizar, com o seu
potencial teórico de século e meio, aqueles mesmos a quem devem historicamente a sua existência, aqueles mesmos ao serviço dos quais elas se diziam
em movimento.
Sinais e apontamentos sobre
este fenómeno cultural
Do ponto de vista causal, o simbolismo de que estas plêiades são portadoras, apresenta-se como uma espécie de curto-circuito do pensamento "cultural português". Em vez de observar a relação de duas coisas (a existência
de élites mais ou menos pretendendo o dirigismo da sociedade, e a existência
de um mundo cultural, também de raízes nacionais, que sobrevivia, e sobrevive, à margem das plêiades, pela sua radicalização, pela sua coerência
intrínseca); em vez de observar a relação destas duas coisas, como íamos
dizendo, o pensamento destes homens e mulheres deu um salto e "descobriu" a relação que "existe", de plêiade para plêiade, não como um enlace
de causa e efeito (o que ainda se poderia admitir), mas como uma ligação de
significado e de finalidade. Daí que façam força, que ponham o acento tónico
numa "ligação" especial que, de geração em geração, as atravessa, de modo
a que seja convincente de uma para outra plêiade a "qualidade" comum
"essencial" que, aos olhos do público, possa ser relacionada como um
"valor" de ordem geral. Marginalizando toda a realidade cultural que lhe foi
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contemporânea, refazendo a história segundo o "respeito", a salvaguarda,
que a linhagem excelsa lhe merece, os actuais descendentes desta teoria
caracterizam-se, grosso modo, por uma fraqueza geral na percepção do
exacto limite entre as diversas plêiades e, ainda, de cada plêiade no seu
espaço e tempo em relação ao mundo cultural que lhe não seguiu as pisadas,
de modo que tendem a reagir quando aparecem estudos, alvitres, precisões e
investigações que pretendem demonstrar quanto é limitativo o seu historiar
incessante, quanto ele é falseador e falseado, por incompleto umas vezes,
por intencional distorção outras.

À.
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E outra plêiade; esta, no traço de Rafael Bordalo Pinheiro, ao menos não esconde a
imagem da ideia que tinha de "lavagem ao cérebro" do Zé Povinho... E mais...
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A associação simbólica fundada nas propriedades comuns atribuídas a
cada plêiade e, por sua vez, ao conjunto de plêiades, pressupõe a ideia de que
essas propriedades se confundem com a essência das "coisas", que elas,
através dos seus actuais seguidores, parecem querer representar. Assim, não
é de todo em todo estranho verificar hoje um inusitado repisar historiográfico, um memoralismo em pequenas doses, nos editoriais dos jornais, no
discurso político da "classe dirigente", no Parlamento. A actual plêiade
socorre-se, para nos falar de "democracia" d um Raúl Proença, de um
Almeida Garrett; para nos falar de crise e/ou "história-pátria" de um Oliveira Martins; para nos falar de "moral" e/ou ideias públicas de um António
Sérgio; para nos falar de socialismo e/ou movimento operário, de um Antero
e/ou José Fontana, este mais raro, não obstante. Poderíamos referir muitos
mais exemplos, como foi há pouco o enaltecimento do "racha-sindicalistas"
Afonso Costa, numa evocação que teve a apadrinhá-la o Presidente da
República.
A plêiade actual, "carregada de história", pretende impingir-nos
"homens-ideias", não só reforçando o núcleo teórico da linhagem, mas
também reforçando-se a si própria, ao mesmo tempo que "esquece" que
outra realidade, controversa, se levantou ao lado, umas vezes, contra, outras,
mais importante no que respeita a audição na maioria dos casos, em cada
época e por cada plêiade.
Todavia, os investigadores não-alinhados, compenetrando-se individual
e/ou colectivamente da gravidade excepcional da situação cultural que esta
visão criou e continua a fomentar, resolveram, ousada e largamente, fundar
novos processos de inquirir, persistindo em publicar estudos que façam pre-

- ... outra plêiade...
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- ... as quais, na ordem sucessiva, sempre gostaram muito de ir fortalecendo o

valecer, sem facciosismo, o "espírito" de cada época da história cultural
portuguesa onde, queira-se ou não, muitas vezes as plêiades não foram mais
que centros de elaboração teórica laborando na área do Poder, sendo, portanto, muito limitativas as visões culturais e sociológicas que podem transmitir, para lá, evidentemente, de toda a claudicação de que foram amiudadas
vezes exemplares "ilustres".
Chegou, parece, um momento em que nada já se pode obter de uma
surda coexistência com os actuais representantes destas plêiades intermitentes. A necessidade improrrogável de se defenderem a si mesmas,
defendendo os "seus", tornou agressivos os bonzos actuais. Não há obra,
estudo, artigo de revista e/ou jornal que, sendo escrito por um estudioso não-alinhado, por um investigador independente, não venha a sofrer na primeira
ocasião um ataque cerrado dos corifeus da nossa actual plêiade. Os libertários
descobriram a conspiração secular! Os investigadores honestos, também!
Mas a praça pública, o Poder cultural, reside nestes bonzos que, do alto das
suas inúmeras cátedras, ditam os elementos da "verdade" cultural, a transferência do facho, sincronizando a estafeta que querem que nós sigamos
maravilhados.
Por isso, cada obra que ataque os bonzos do passado, é defendida pelos
bonzos do presente. Trata-se do velho rifão popular: pôr as barbas de molho,
dado que as do vizinho já estão a arder! Eles sabem que cedo ou tarde chegará a sua hora! Atacar e/ou desmontar as incoerências de ontem, sobre98

excita os incoerentes de hoje. A obra de divulgação para mostrar quais os
reflexos contraditórios de um "mundo português" de ontem, para vef de
outra forma a história das ideias do movimento operário, do socialismo libertário, do sindicalismo, da cultura popular em Portugal, começa a abrir
brechas nos recursos das camarilhas eruditas que, até ao início dos anos
de 70, se arrogavam o privilégio de serem as únicas detentoras desse espólio.
Os propósitos de submissão acabaram-se. A guerra começou!
Subterradas pela massa de documentação e elogiosas evocações fúnebres, que, de plêiade em plêiade, nos sossegaram, "escondem-se" outras
gerações, movimentos, homens, martírios, planos de renovação cultural e
política, cujo conhecimento começa a vir a lume.
Até agora, para obter a benevolência da plêiade, os jovens investigadores, mais ou menos creditados, preparavam os seus trabalhos de forma
pacífica", isto é, sem ir muito longe nas análises, sem tocar no caudal hereditário da linhagem, garantindo, assim, o reconhecimento dos bonzos de que
os seus trabalhos eram dignos de apreço porque "isentos"... Como se houvessem trabalhos deste tipo "isentos", isto é, apolíticos; como se eles não
tivessem sido os primeiros a "profanar" esta imagem de retórica.
O irritante tinir das discussões, o crepitar das polémicas, a torrencial
enxurrada da contestação anuncia que o cerco ao livro e/ou ideia contestatária começa a romper-se! Mas é de toda a conveniência ter em atenção que
os bonzos de hoje dispõem de um poder de fogo que não se compadece nem
com a idade dos militantes novos da nova investigaçda; nem com os seus
imberbes, se bem que honestos, estudos; nem, finalmente, com qualquer alegado direito "à vida", isto é, ao erro factual. Eles, os bonzos, estão à espreita
do livro mal alinhavado, do estudo pouco fundamentado, do artigo escrito
sobre o joelho, para refazer as suas fileiras, tornarem a apertar o cerco, nas
editoras que governam, nos jornais que dirigem, nas cátedras que orientam!
Ao escavar a "realidade" dos bonzos, para encontrar as realidades da
vida cultural dos passados 150 anos, não se deve esquecer que o Poder está
com eles e, sem um intercâmbio de experiências na luta cultural, seremos
deixados ao relento dos grandes meios de comunicação social, empurrados
para uma marginalização sem futuro, sem glória, sem capacidade técnica
sequer, para atingirmos aqueles que mais nos importa sejam elucidados e
arrancados ao estupor em que os querem conservar.

J.P.s.
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SIM AO PACIFISMO, MAS QUAL DELES?
por António Gil*
Recentemente falou-se bastante de pacifismo em Portugal, especialmente porque foi organizada uma manifestação /desfile em várias cidades
com vista a protestar contra a corrida aos armamentos.
Como era inevitável, a bipolarização da sociedade portuguesa também se
fez sentir neste aspecto. Um grupo - o que organizou o desfile - mostrou a
sua grande preocupação pela instalação de mais mísseis nucleares no continente europeu, enquanto que aquele que se lhe opôs pretendia condenar não
só a instalação de mais bombas como também aquelas que já estão instaladas
e queria mesmo o seu desmantelamento.
E claro que estas duas posições encontram a sua correspondência na
política das duas grandes potências - EUA e URSS.
A URSS tem feito grande força para que não sejam instalados mais
mísseis atómicos, enquanto que os americanos têm mostrado o seu interesse
por aquilo que o seu presidente, Ronald Reagan, classificou de "Opção
zero", ou seja, o desmantelamento de todo o armamento já existente e portanto o recomeço do zero.
Ambos os projectos estão errados.
Enquanto os primeiros, a URSS, se "esquece" de desmantelar o seu
arsenal nuclear, os segundos - americanos - esquecem-se de dizer que têm
mísseis atómicos nos seus submarinos e que esses também deveriam ser
desmantelados.
E que, quer o queiram quer não os vários pacifistas da nossa praça, a
luta pela paz não se pode resumir ao desmantelamento das armas nucleares
de um dos lados. Hoje, mais do que nunca, é importante que todos os países
que têm armamento nuclear - França, Grã-Bretanha, EUA, URSS, África
do Sul, Israel etc. etc. - o abandonem de uma vez por todas.
Mas, a paz não se consegue apenas com a destruição do armamento
nuclear é preciso destruir também todo o tipo de armas que ainda existem:
Químicas, convencionais e mais aquelas que estão sempre a ser inventadas de
modo a melhor os arsenais.
Outros elementos há que os pacifistas não estão muito interessados em
discutir. A existência de Forças Armadas. Os serviços de investigação e
desenvolvimento dos departamentos militares que existem um pouco por todo
o mundo e que ocupam mais cientistas do que a investigação e desenvolvimento para o bem da Humanidade.
Tudo isto tem que acabar!!!
* Cidadão do Mundo e jornalista.

O nuclear é apenas uma pequena peça da engrenagem.
A verdadeira luta pela paz tem que incluir ainda a transferência das
verbas despendidas com os militares para o bem social, para que delas beneficiem todos os cidadãos.
E EM PORTUGAL

No caso particular de Portugal pode perguntar-se qual é a finalidade de
manter um estado dentro do outro estado. Especialmente um estado armado
quando o outro é suposto ter como arma apenas a sua força de trabalho para
sobreviver.
Quais são os inimigos militares do nosso país?
Não me venham dizer que é o Estado espanhol. Desculpem, os crédulos,
mas não acredito. Não estou a ver aquele que é hoje rei de Madrid vir por aí
abaixo (se calhar montado a cavalo) para ocupar Lisboa... Não nos iludamos!!
Por outro lado também não me parece que sejamos invadidos pelo mar.
A não ser que seja uma esquadrilha de polvos ou, melhor ainda, de medusas...
Mas, pode ser que se receie uma invasão pelo ar, daqueles minúsculos
homenzinhos verdes que poderão vir do espaço. Muito provavelmente de
uma outra Galáxia, porque da nossa parece que será um pouco difícil.
No entanto, segundo alguns especialistas, há ainda a hipótese - embora
um pouco remota - de nos atacarem por baixo. Sim, por baixo! Do subsolo.
Há sempre a possibilidade de que os vermes, engordados com os detritos
radioactivos que são enterrados nas antípodas de Portugal venham até nós
(atravessando o centro da Terra) e nos ocupem...
Os leitores que desculpem, mas não há outra maneira de olhar para esta
aberração que não seja assim. Lamentavelmente o problema é demasiado
sério para poder ser levado a brincar. Se perdemos o pouco de humor que
ainda nos resta, como vamos poder continuar a ver passar nas ruas esta elite.
Regressando ao movimento pacifista, (não só ao português mas àquele
que se está a desenvolver em todo o continente europeu), pensamos que só
poderá ter alguma credibilidade desde que assuma uma posição coerente de
anulação de todo o aparelho de guerra. A sua existência é um contracenso.
Os cidadãos não têm medo uns dos outros, podem entender-se sem
necessidade de recorrer às armas. São as ambições dos grupos económicos
que criam nas pessoas a noção do inimigo. Quer o queiram quer não (esses
senhores) somos todos iguais. Lá porque uns nascemos de um lado de um rio
ou de uma montanha não somos diferentes. Por vezes falamos idiomas diferentes mas isso também é ultrapassável.
E preciso que se desenvolva um trabalho de aproximação entre as
pessoas e acabar, por todos os meios à nossa disposição, com as barreiras que
ainda impedem o contacto aberto entre os cidadãos de todo o mundo. Só
assim poderemos pensarem paz!!!
ffoi

FORÇAS ARMADAS E OBJECÇÃO DE CONSCIÊNCIA

por António C. F ranco *

1. Porque a discussão da Lei da Defesa Nacional está em aberto, a saída do
estatuto do objector de consciência para breve e o problema das forças
armadas e da sua remodelação está de novo na ordem do dia, parece-me oportuna a posição pública de um objector de consciência frente aos referidos
problemas.
A esquerda tem pecado em relação às forças armadas, por uma atitude
onde falta sobretudo espírito crítico e um discurso inteligente. Atitude que
sou perfeitamente capaz de compreender a partir da posição privilegiada em
que o 25 de Abril colocou entre nós as forças armadas.
Porém é necessário reconhecer, por um lado, que as soluções de esquerda em matéria militar não são realmente uma alternativa às soluções de
direita, se atribuírmos todo o sentido devido à palavra alternativa, e que por
outro, as forças armadas portuguesas não são mais as do 25 de Abril. Nem o
serão talvez nunca mais, depois da remodelação técnica, da profissionalização
que actualmente sofrem.
A discussão sobre a lei do serviço militar pode-nos perfeitamente dar
uma ideia da identidade de soluções. A um serviço militar voluntário, que a
J.S.D. apresentou como proposta sua, a esquerda apresenta-nos no rescaldo
o serviço militar obrigatório, como modo de ressalvar situações.
Contudo tanto a direita como a esquerda, na sua esmagadora maioria,
estarão de acordo que a tarefa que define as forças armadas, é a defesa
nacional do território e dos portugueses.
Uma defesa militar e armada, paradoxal diga-se.
2. A minha objecção ao serviço militar coloca-se de duas maneiras. A primeira relaciona-se com as liberdades fundamentais do ser humano, e consequentemente com a democracia, e a segunda prende-se directamente com a
natureza do próprio serviço.
Creio ser legítimo, pelo menos razoável, a desconfiança que havemos de
uma instituição onde os homens têm de se comprometer a abdicar dos seus
direitos e liberdades. Instituição onde vêem recusados o direito de reunião,
a liberdade de expressão e opinião, e onde paradoxalmente são obrigados
* Militante não-violento e nosso colaborador já habitual.
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a aceitar estas mesmas restrições de "livre vontade".
Nós, todos aqueles que acreditamos numa forma participativa de sociedade, como forma de respeito pelo ser humano, sabemos desde há muito
que nenhuma instituição ou poder, pode ou deve negar a liberdade e o direito.
Mesmo à custa dos melhores valores.
A história dos totalitarismos, a ideologia severa, não serão ainda a história e a ideologia das forças armadas?! E até um dos seus últimos redutos?
A segunda questão articula-se com a problemática da defesa nacional, e
só poderá nascer no espírito de um objector se a este atribuírmos o sentido
mais profundo, isto é, a recusa em utilizar armas, aprender a matar, ou colaborar com as instituições que disso se ocupam, mesmo que para fins de
defesa nacional.
E legítimo pois dizer que o objector e a objecção são o contrário mais
evidente e esclarecido, não do militar em especial, nem sequer do serviço
militar em abstracto, mas das forças armadas em geral, como profissionalização da guerra e da violência (na expressão de Loureiro dos Santos). Profissão e profissionalização tanto mais perigosa, que o armamento hoje no
planeta destroi doze vezes o que nele existe.
A pergunta que então se nos pode colocar, e que nos parece perfeitamente legítima, é se haverá alguma defesa nacional possível e compatível
com a nossa consciência de objectores? Compatível com uma consciência que
historicamente assumiu o primeiro movimento social e unilateral para um
mundo desarmado e civil.
3. Se percorrermos a história encontraremos entre as últimas décadas movimentos sociais, e até políticos, que pelo único meio da não-violência se têm
afirmado na história como vencedores, neste caso sem vencidos, e até como
libertadores.
Assim não é preciso ir buscar um Che Guevara de armas em punho,
ou qualquer outra mitologia para-militar, para termos um libertador nacional
e um defensor dos direitos dos oprimidos. Nem tão pouco precisamos de um
militar.
Basta-nos simplesmente essa pequena figura descalça, que se chamou
Gandhi. Essa figura que durante quarenta anos foi o singular estratega que
combateu o império britânico, até à libertação final da índia em 1948. Verdadeira epopeia dos tempos modernos, essa libertação nacional, e consequente
expulsão do ocupante colonial, fez-se exclusivamente pelas armas da não-violência activa. Foram elas a desobediência civil, a não-cooperação com o
invasor e a obstrução civil.
E que pensar da luta em prol dos direitos cívicos que Martin Luther King
conduziu na década de cinquenta e sessenta, nos Estados-Unidos? E de um
caso mais recente, como por exemplo os camponeses do Larzac francês, que
conseguiram os seus melhores êxitos apenas por campanhas que se inscrevem perfeitamente dentro do âmbito da desobediência civil e nos termos
de uma não-cooperação?!
103

Cremos que é a própria história que nos fornece os exemplos e os factos

de que necessitamos, e não apenas o nosso idealismo.
Assim a posição de algumas, senão de todas, propostas partidárias para
o estatuto do objector, e que fazem dele um ser inapto para as tarefas de
defesa, são particularmente injustas. O objector não está dessolidarizado com
a defesa do território, e particularmente com a defesa dos seus direitos, mas
ele apenas está em completa oposição com os meios que para tal são utilizados, isto é, as forças armadas.
O objector propõe a viabilidade de uma defesa não-armada, civil e não-violenta, que permita a própria reconversão das forças armadas, que os
próprios factos comprovam.
A recusa que faço em matar pretendo-a também colectiva, e fora do meu
âmbito de indivíduo. Pretendo-a a um nível social e expressivo.
4. Alberto João Jardim dizia a propósito de uma eventual instalação de uma
base militar da Nato, provavelmente nuclear, em Porto Santo: "aceitar, porque se reunem dois objectivos que são de interesse para a Madeira: por um
lado a melhoria de um aparelho defensivo que garante as nossas liberdades,
por outro lado, a melhoria de um porto e de um aeroporto que traz indiscutíveis vantagens ao nosso desenvolvimento".
Eu pergunto, teremos já esquecido a terrível lição que foram as guerras
em África e na índia? Teremos esquecido em definitivo o bom-senso e até
o bom-gosto?
Será que a instituição militar, ou as armas nucleares, me podem garantir
as liberdades?! Infelizmente a história é premente em desdizê-lo, em perigosamente o desmentir. E será que os grandes empreendimentos tecnológicos salvaguardam hoje o equilíbrio de um desenvolvimento regional compatível com as realidades da descentralização e da autonomia regional?
Eis uma problemática que para a esquerda é quase impossível assumir.
Os programas socialistas e comunistas para a defesa nacional, para o serviço
militar, para a política externa e até para o desenvolvimento regional não
o desdizem.
Porém também em Portugal o diálogo está em aberto. As novas atitudes
sociais e culturais incompatibilizam-se com as velhas soluções da esquerda
socialista e comunista, para alcançarem na história outros horizontes, outras
condições.
Em matéria de defesa nacional e de serviço militar, os objectores também terão, no futuro, uma palavra importante a dizer. E que hoje apenas
pode ser dita com o devido cuidado, com as devidas entrelinhas.
A.C.F.
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COMUNIDADES E COOPERATIVAS:
II - A COMUNIDADE DE HABITAÇÃO URBANA
1. Na literatura crítica e não-oficial tem aparecido com alguma frequência o
tema das comunidades de habitação, sobretudo na Alemanha, mas também
em outros países da Europa e América. O fascínio da habitação e da vida
comunitária, de um quotidiano realmente enriquecedor e em ruptura com a
família tradicional tem levado muitos jovens a interessarem-se pelo assunto.
Tem igualmente chamado a atenção de alguns menos jovens, após uma experiência falhada de vida em casal, com ou sem filhos.
Porém, as comunidades de habitação não são de todo uma novidade,
apesar de só mais recentemente terem sido acompanhadas de uma reflexão
crítica e da procura de um novo "estilo de vida". Mesmo em Portugal, é
possível detectar a existência já antiga de habitações comunitárias, às vezes
baptizadas de "lares" (mas nem sempre as simples pensões ou casas onde
reinava uma disciplina autoritária-repressiva). E há o exemplo conhecido das
"repúblicas" dos estudantes de Coimbra, semelhantes a outras formas de
habitação existentes em cidades universitárias europeias novecentistas.
A comunidade de habitação não é pois, propriamente, uma inovação.
Mas já o é a procura prática de um estilo de vida novo, mais liberto de tabus
e sujeições, mais fraterno e comunitário, capaz de oferecer experiências
enriquecedoras nos mais diversos planos: moral, intelectual, afectivo, sexual,
criador.
2. Em relação à comunidade integral (de vida e de trabalho) estas comunidades caracterizam-se fundamentalmente por não abrangerem a esfera
da produção económica, trabalhando cada um dos seus membros (ou a maior
parte deles) no exterior, em actividades económicas remuneradas. Isto é, a
comunidade de vida urbana é, antes de mais, uma comunidade de habitação,
não uma comunidade de trabalho.
Nos tempos actuais em que a dificuldade em obter alojamento nas
cidades é notória e, muitas vezes, dramática, a comunidade de habitação
pode fornecer também um meio pragmático de resolver esse problema. E
geralmente mais barato alugar um apartamento grande e nele viveram dez
pessoas, por exemplo, do que alugar quatro ou cinco pequenos apartamentos
de duas ou três pessoas cada.
Os aspectos formais

3. Viver em comunidade é algo que, hoje e nesta sociedade, é "mal visto".
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Ignorância, tabus e preconceitos tenderão a marginalizar qualquer experiência deste tipo. Por isso, o grupo de comunitários que se dispõe a viver
num espaço comum tem de dispensar um mínimo de atenção aos aspectos
formais, legais e exteriores. Contudo, nunca deve inverter as situações, a
ponto de estes aspectos prevalecerem sobre os reais, ou sejam os da vida
interna e da dinâmica do grupo.
4. Suponhamos que o grupo de postulantes a viver em comunidade encontrou
um alojamento conveniente: seja uma vivenda, seja um apartamento num
prédio de habitação. As duas formas mais comuns de garantir a utilização
dessa casa são a compra e o arrendamento, sendo esta última a menos complicada. Poderá ainda haver casos de cedência, por exemplo mediante certas
condições: saída quando o prédio for demolido, renda simbólica, prestação
de certos serviços, etc.. Mas, normalmente, o que acontecerá é que o grupo
terá sempre que assegurar duas coisas:
- uma pessoa juridicamente responsável,
- e a satisfação de um encargo financeiro mensal.
Ora, no que toca à primeira exigência, várias soluções se podem encontrar para dar resposta às imposições legais, sem que todavia estas soluções
devam determinar apriorio funcionamento real da comunidade, porque isso
seria de facto mau para ela. Uma solução será que um dos individuos do
grupo assuma a figura jurídica de inquilino (ou de comprador da casa, a
crédito). Neste caso, deve-se tomar a precaução de informar o proprietário da
verdadeira natureza dos habitantes e defender estes com instrumentos jurídicos adequados (por exemplo, como sublocatários ou hóspedes, etc.).
Outra solução será a dos comunitários constituírem uma associação legalizada, a qual contratará, em nome colectivo, o arrendamento ou a compra
da casa. Pelos seus princípios ideológicos, nós diríamos que a forma cooperativa seria aquela que, idealmente, melhor deveria servir um projecto como
este. No entanto, a prática da selva legal portuguesa mostra que é normalmente mais fácil constituir uma associação ordina'ria de fim não-lucrativo (ao
abrigo do decreto-lei 594/74 de 7 de Novembro e do Código Civil), do que
entrar no sistema de cooperação (regido pelo Código Cooperativo), salvo
talvez no caso de compra da casa ou de iniciativas de maiores dimensões
(habitação cooperativa), que já não podem ter o carácter comunitário e de
pequeno grupo de que aqui estamos tratando.
5. No que diz respeito ao encargo financeiro mensal, à legalidade só interessa
que o dinheiro apareça no fim de cada mês. E geralmente conveniente haver,
em qualquer caso, uma conta bancária colectiva. Mas a maneira como é
gerado esse dinheiro e o seu controlo são já do âmbito da organização informal, isto é, humana, do grupo comunitário.
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Ofuncionamento real

6. Quase independentemente da forma legal adoptada, é fundamental ter
presente quatro princípios, de cuja observância depende frequentemente
o êxito da empresa:
a) a reunido de todos os membros é que é o lugar de reflexão e de decisão
principal sobre a vida da comunidade. Isto é comum a todas as associações
(a Assembleia Geral), só que neste caso há certas particularidades: pelo
pequeno número de membros, ela pode funcionar frequentemente e sem
grandes formalidades; mas é uma assembleia geral imperfeita, desde que,
por exemplo, existam crianças na comunidade.
b) o nilmero de pessoas da comunidade tem um limite, que não pode ser
explicitado, mas que é necessáriamente reduzido. A partir de uma certa
dimensão, já não seria um "pequeno grupo", mas uma "organização",
com problemas específicos e diferentes. A mesma preocupação tem de
existir quanto à mobilidade das pessoas: sem um mínimo de permanência
e estabilidade não chegará a haver integração e conhecimento mútuo.
c) é necessário que a casa ofereça a possibilidade de individualização de cada
pessoa: quarto próprio, para dormir, trabalhar, descansar. Só assim os
espaços comuns terão sentido e representarão uma escolha de estar com
OS Outros.
d) haverá sempre encargos e responsabilidades individuais que terão de ser
assumidos pelas pessoas, se possível de maneira rotativa, porém sem
rigidez excessiva.
7. No que respeita à colectivização da vida do grupo, é normalmente de
prever a existência de uma sala comum (refeições, leitura, convívio, debates,
jogos, música, etc.), bem como os espaços de cozinha e lavagens. E frequente
a constituição de uma biblioteca, uma discoteca, jogos, etc., para uso colectivo. E também usual a colectivização dos trabalhos de cozinha, lavagem
de roupa, limpezas da casa, compras de géneros, etc., mediante escala rotativa entre as pessoas. E ainda corrente que a guarda das crianças e a realização de actividades próprias para elas, seja assumida por algumas pessoas
da comunidade, já não de forma rotativa, mas de maneira fixa (e remunerada
pela comunidade), segundo as suas aptidões e desejos. Quando isto exista, é
indispensável a casa dispôr de uma divisão exclusiva para as crianças.

8. É ainda muito importante o funcionamento financeiro da comunidade. O
grupo tem de discutir entre si e viabilizar um esquema consensual que atenda
às possibilidades de cada um, e às necessidades individuais e colectivas.
Normalmente, a "caixa" comunitária será alimentada pela parte dos rendimentos do trabalho exterior dos membros que for decidida em conjunto, com
o pleno acordo de cada um. Contudo uma procura de equilíbrio deverá ser
feita, para evitar grandes diferenças nessas contribuições. E é fundamental
que cada indivíduo fique com recursos suficientes para utilizar como muito
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bem entender.
A "caixa" servirá evidentemente para fazer face às despesas colectivas,
incluindo as rendas, as despesas de consumo comuns, a remuneração de
encargos permanentes (guarda de crianças), etc., etc.. E uma parte de actividades de manutenção (limpezas, encargos rotativos, etc.) serão distribuídas
de maneira aproximadamente equitativa entre todos, sem recurso ao equivalente-moeda.
9. Em todo este funcionamento é decisivo o espírito com que as pessoas
encaram a comunidade. Um espírito estritamente utilitário é insuficiente para
gerar satisfação individual e boas relações entre todos. Para além das necessidades (de habitação), é preciso aspirar a uma qualidade de vida superior,
estando disposto a partilhar algo da sua personalidade e da dos outros, com
vista a um enriquecimento mútuo.
Um exemplo

10.Grupo comunitário de 15 pessoas: 11 adultos e 4 crianças; um casal
c/2 filhos, 2 casais c/ 1 filho, 1 casal s/filhos, 3 solteiros (2 mulheres e 1 homem); idades dos adultos entre os 18 e os 43 anos, crianças entre os 3 e os
9 anos. Mais de metade do grupo tinha relações de amizade há já vários anos.
A casa: uma vivenda no Sabugo (Sintra) c/10 divisões assoalhadas
(7 quartos, 1 sala comum, 1 quarto das crianças, 1 sala de brincar das crianças), cozinha, casas de banho, jardim. Renda de casa: 35 contos/mês.
Os rendimentos: há 7 adultos que trabalham com salários entre 15 e
30 contos, 2 estudantes e 2 pessoas que não trabalham no exterior. O rendimento da comunidade anda à volta de 150 contos/mês, pelo que a renda da
casa leva cerca de 1/4, indo quase outro tanto para as despesas comuns de
alimentação, etc.. Cada membro da comunidade que trabalha fora entrega
pois cerca de metade do seu salário para o "monte". Os transportes (há 3
carros, 1 moto e várias bicicletas pessoais; e há comboio para Lisboa e autocarro para Sintra e Lisboa) são porém da conta de cada um. O número de
crianças não dá para fazer creche, mas as duas pessoas que não trabalham
fora são remuneradas pela comunidade pela guarda das crianças, acompanhamento à escola, etc..
Os encargos e decisões: pelo menos uma vez por semana faz-se uma
reunião com todos os adultos, para discutir os problemas do grupo, fazer
programas de animação e actividades, troca de informações, atribuição de
encargos, tomada de decisões, etc.. Há uma equipa de 2 pessoas encarregadas da gestão financeira (pagamentos de rendas, depósito bancário, etc.);
apesar da vontade inicial de uma rotação mais rápida, só anualmente tem
havido mudanças de pessoas nestes encargos. Em contrapartida, as tarefas
caseiras, sejam as aborrecidas, sejam as agradáveis, conseguem ser muito
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rotativas, nuns casos semanalmente (compras, cozinha, limpezas), noutros
casos mensalmente (animação, visitas externas, tratamento da horta e do
jardim).
Organização e legalidade: há um mínimo de regras escritas, e todas as
decisões de maior importância são tomadas por consenso, isto é, aprofundando as questões até se chegar a um acordo, sem vencedores nem vencidos.
Contudo, esta procura do consenso não implica qualquer ideia da existência
de um direito de veto, que é a contrapartida da regrã da unanimidade. O
contrato de arrendamento foi feito em nome individual de um dos comunitários, mas a situação é do conhecimento do senhorio. As relações com os
vizinhos são boas e todos oscomunitários se fizeram sócios do clube recreativo e desportivo da terra, alguns deles animando mesmo actividades no
clube.
Projectos: o grupo considera bastante positiva a sua experiência, mas só
por afastamento de alguém admitiria novos membros. Projecta contudo pôr-se em contacto com outras comunidades semelhantes para pôrem de pé um
encontro geral de comunidades, (que poderia, talvez, depois fazer-se todos
os anos), com vista à troca de experiências e informações directas.
(Nota: Trata-se aqui dum exemplo imaginado, mas não inverosímil. Só os preços é que
reflectirão a data em que isto foi escrito. A preferência foi uma vivenda sub-urbana só
derivou da ideia de que, para a dimensão do grupo, ela seria mais viável do que um apartamento. Mas para uma comunidade de menos de 10 pessoas, é possível que o apartamento
em plena cidade surja com melhores possibilidades).

ate

IIflRMftIUR

II!II

ZÁ.
--

I.

MIEI -0

4

1

N.B. . No próximo número continuaremos este Manual com o capítulo dedicado às cooperativas de produção industrial e de serviços.
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BIOGRAFIAS:

SEVERINO DE CARVALHO

Foi um dos chamados intelectuais do movimento anarquista
português do princípio do século.
Nasceu no concelho de Arganu, tendo estudado em Coimbra
sem porém atingir a licenciatura.
Profissionalmente, foi toda a sua vida ajudante de notário, mas a esta actividade juntou a de publicista, tendo atingido posição importante na casa
Bertrand, sendo por sua influência que esta iniciou a publicação em Portugal
das primeiras obras teóricas do sindicalismo revolucionário.
Usando frequentemente o pseudónimo de Bel Adam, traduziu várias
obras de Zola e colaborou em quase todas as principais publicações de índole
teórica, literária e cultural que o movimento anarquista lançou, antes e depois
da república.
Foi director da revista Lúmen, de parceria com Joaquim Madureira. E
entre 1915 e 1917 fez parte do grupo editor do Germinal, o periódico dirigido por Emílio Costa que alinhou com a posição de Kropotkine na questão
da guerra europeia.
Homem de grande cultura e curiosidade intelectual, manteve-se activo
neste campo quando a ditadura veio impedir a actividade propagandística.
Em 1946 publicou PalavrasFora das Diciondrios.
Faleceu em 1957, com quase noventa anos. Chamava-se Severino
Augusto Fernandes de Carvalho.

LUIGI GALLEANI
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Anarquista italiano que marcou profundamente o movimento anarquista deste país.
Nasceu em 1861 em Verceili e
já em 1892, no congresso de

que defenderam o ponto de vista libertário no momento da cisão operada
entre socialistas reformistas e revolucionários.
Condenado a 3 anos de prisão e 5 de deportação, foge em 1899 para o
norte de África e finalmente para os Estados Unidos, onde ficou até à sua
expulsão em 1919. Foi pois neste país, dirigindo entre 1903 e 17 o jornal
Cronaca Sovversiva, que Galleani soube compreender a especificidade do
meio imigrante italiano e formular um anarquismo que lhe correspondesse.
Assim nasceu essa tendência comunista-anarquista anti-organizadora que
tanta influência teve, não só na América, mas igualmente em Itália, e que
continuou com Gigi Damiani e outros e o jornal L'Adunata dei Refrattari
durante várias décadas e praticamente até aos nossos dias.
Retornado a Itália em 1919, Gaileani participa nas duras lutas dos anos
seguintes e, com o fascismo, sofre prisões e deportações, vindo a morrer
em 1931 em Caprigliola, pequena povoação vizinha de Carrara, um dos
"santuários" do anarquismo italiano.
As suas posições anti-organizadoras valeram-lhe numerosas polémicas.
Por um lado, o seu anarquismo é comunista e nisto se distingue nitidamente
dos individualistas, sejam os violentos à maneira de Libertad, sejam os éticos
do tipo de Han Ryner. Mas se Galleani está de acordo com Malatesta para
recusar as escolhas de um Menino (sobre as instituições) ou de um Kropotkine (sobre a guerra), as suas opiniões afastam-se radicalmente no problema
organizativo e assim Galleani estará ausente na constituição, em 1920, da
Unione Anarchica Italiana, cujo pacto orgânico era para ele inaceitável.
A liberdade individual fundamental em Gaileani - podia e devia conduzir
à associação, mas nunca ser restringida por uma organização.

POESIA
Noite de obsidiana
(para Léo Ferre, isto é, para ti)

E, no entanto, tu existes o sangue ondula, reencontrando o caos, a
tempestade e depois o barco, como se as pedras de Florença se tornassem,
bruscamente, água navegável. O grito irrompe os tímpanos da solidão.
Como se os teus olhos de cisne se desvendassem, desgravatando camarotes,
acenando, incontinentes, castos, tocando sem pudor.
A noite pesa na abóbada incolor da eternidade, os faróis incendeiam
um cão ladra, negro e faiscante. Agarro-me à tua voz, demoro-me, loucamente, no teu som, no esplendor do tempo-ilimite, com o pulso parado e
as lágrimas inertes.
Queria espreitar-te apenas pelo canto do ventrículo, cantar o teu nome,
em silêncio em silêncio, como se também deus existisse, nos confins do
corpo. Mas é sexta-feira de paixão. E preciso uivar, apedrejar o medo, cuspir
uma gargalhada mole e, em seguida, morrer, como no amor.
MARÇO, 82
M. a MANUELA P. SILVA

UM

MISCELÂNEA
NOSSA
No último semestre A Ideia:
• Enviou comunicado à imprensa em 22.Outubro.81 a propósito da jornada internacional
em favor do desarmamento, promovida pela Internacional dos Resistentes à Guerra.
Como de costume, os nossos "grandes jornais" devem ter arquivado esta notícia no cesto
dos papéis...
• Foi objecto de notas de leitura na Raiz e Utopia e Diário de Noticias, sobre os seus números 20-21 e 22-23, respectivamente.
• Participou, juntamente com os jornais A Batalha e Voz Anarquista, na organização de um
debate público sobre a figura histórica de Kropotkine, realizado no Centro Nacional de
Cultura, em Lisboa, a 27 de Fevereiro de 1982.
53 PRÉMIOS NOBEL
Tantas foram as sumidades que subscreveram em 1981 um apelo internacional, rapidamente esquecido. Nós porém achamos conveniente recordá-lo: dizia-se nele, em substância,
que por este caminho o mundo vai direito ao genocídio armado, ao ecocídio e à fome. E dizia
mais que, nestas circunstâncias, os povos têm o pleno direito (o dever?) à desobediência
civil, em relação aos seus governantes, aos seus responsáveis. Não é o que dizem os anarquistas desde há um século?
ECOLOGIA
Apesar de tudo, as coisas avançam, o que quer dizer que há pessoas, benévolas, que
nunca esmorecem. O José Carlos Marques envia, desde Lagos (Apartado 31), cartas impessoais aos amigos: são Menina Terra, e a sua chegada é sempre um conforto para quem as
lê. O Afonso Cautela faz-nos chegar informação do estrangeiro, ultimamente a editada e
veiculada por ECOROPA, uma associação europeia com sede em Genève. O suplemento
Pela Vida editado pela Gazeta das Caldas só peca por não sair mais vezes. E houve as reuniões preparatórias do Festival "Sayago, Não!" e o trabalho que se está fazendo nesse
sentido.
De gotas múltiplas nasce o riacho. Assim há-de ser com o movimento ecológico e todos
os outros que são a esperança do nosso futuro.
BRASIL
Os amigos da EDITORA E LIVRARIA "A" (Caixa Postal 11277 - CEP 05421 São Paulo)
dão notícias de estarem em boa actividade. Além do jornal O Inimigo do Rei (agora feito
num sistema de colaboração Bahia - S. Paulo - Porto Alegre), eles já editaram alguns livros
e informam-nos da saída de vários outros sobre anarquismo, em editoras comerciais. Desejam intensificar as relações com Portugal, mormente no campo editorial. O pior, contudo,
são as caríssimas tarifas do correio que dificultam as trocas entre os dois países. Quando é
que a comunidade cultural luso-brasileira se concretizará nestes pequenos nadas, que tão
decisivos são?
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POLÓNIA
Entre as inúmeras tomadas de posição sobre o "estado de guerra interior" na Polónia,
destacaremos:
• a manifestação de rua e o comício promovidos em Lisboa pelo Grupo de Informação
sobre a Luta do Solidariedade.
- a posição pública assumida pelo jornal A Batalha.
- o panfleto enviado por camaradas anarquistas brasileiros.
- aqueles que, perdidos nos quatro cantos do mundo, puseram uma vela acesa na sua
janela, na noite de 24 de Dezembro, sem se importarem de saber donde vinha a ideia
e o que pensariam os vizinhos.
- o comunicado que recebemos assinado pela Federação Anarquista da Região Anda.
luza - FAI, que termina assim: "Não é só na Polónia. Um clamor de liberdade percorre o mundo".

REPRESSÃO: GRÉCIA E ESPANHA
A vitória eleitoral do Pasok na Grécia abriu algumas brechas na armadura repressiva
deste país, quase imutável desde os tempos dos coronéis, pelo menos para as minorias mais
radicais. É neste quadro que os anarquistas gregos têm reclamado uma amnistia geral para
todos os revolucionários e que três deles - presos desde há vários anos - acabaram por
ser libertados em Dezembro, após uma greve de fome de 53 dias: Philip Kiritsis, Janis
Skandalis e Kyriakos Myras. Sofia Kiritsis, companheira de Philip e também ela vítima de
prisões e torturas, escreveu-nos a dar a notícia mas avisando que a luta continua. Termina
com um "thank you for whatever kind of solidarity you offered to us ali these years".
Em Espanha, enquanto a imprensa dá abundantes notícias sobre os militares golpistas
do 23 de Fevereiro, convém não esquecer os jovens anarquistas do "caso Scala" que, condenados a duras penas, continuam a proclamar a sua inocência.

ARGENTINA
"O custo de vida foi de 8,8% no mês de Dezembro e de 11,9% em Janeiro. ( ... ) Por
decreto, congelam-se os salários dos empregados públicos e as pensões de reforma. ( ... )
1.500.000 desempregados sem qualquer subsídio e um número quiçás igual de subempregados. ( ... ) A dívida externa, de 9.000 milhões de dólares em 1978, subiu a mais de 30.000
milhões nesta data, a maior parte da qual a altos juros. E tudo isto sucedeu apesar do país
ter tido grandes colheitas e autoabastecer-se em petróleo. Enfim, um verdadeiro desastre"
(de uma carta do secretário da Federação Libertária Argentina, de 12/2/82).

SOCIAL-HUMANISTA GAZETO
É o título de uma publicação e uma rede de contactos internacionais, com centro na
Catalunha, e uma antena em Portugal (Luís Horta, Apartado 73, Setúbal). O seu programa
concreto inclui o "desarmamento dos dois blocos" e uma "nova estrutura social por meio de
cooperativismo, cogestão ou autogestão", além da adopção do Esperanto como língua de
contacto internacional.
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IMAGINE
Os nossos amigos franceses da livraria cooperativa "Imagine" (antigo grupo anarquista Emma Goidman) tiveram, como desconsolador presente de natal, o seu local incendiado e destruído por um atentado não-reivindicado. Eles vão, porém, continuar. Ajudas e
contactos: Librairie Imagine —51, rue de Lappe, 75011 Paris.

SOTAVENTO
Recebemos desta editora anarquista (Pr. Alexandre Herculano, 24, Faro) as suas duas
últimas publicações: Do Anarquismo, de Nicolas Walter, eComunlsmo e Burocracia, de
Luciano Pellicani. São páginas de boa leitura.

O ALENTEJO EM LUTA - ELIAS MATIAS
O trabalho do nosso estimado companheiro Elias Matias, iniciado no último número
d'A Ideia, fica sem continuidade nas nossas páginas. Dado o seu interesse de testemunho
histórico e a sua extensão, foi conseguida a sua edição em livro, pela A Regra do Jogo
Edições. A sair no fim do ano.

AOS ASSINANTES E AMIGOS D'A IDEIA
A Ideia ostenta no seu frontispício a indicação de "trimestral". De facto,
para além das imposições legais, era essa (e ainda é) a intenção, o desejo dos
que a fazem. A periodicidade trimestral, excluindo o carácter informativo
que, de resto, nunca procurámos ter, consegue no entanto uma presença
junto do leitor e do público que, se mais espaçada, acaba por reduzir estes à
"meia dúzia de fieis", ou aos que, ocasionalmente, nela tropeçam.
Na realidade, só raramente conseguimos assegurar esse ritmo ao longo
dos (já!) oito anos que fazemos este trabalho. E desde que passámos à nova
fase de fotocomposição (a partir do n.° 17), entrámos decididamente no
esquema de publicar dois números duplos por ano, um no início da Primavera, Outro flO início do Outono, com suplementos ligeiros (desdobráveis,
folhetos) intercalados, no Inverno e Verão. As nossas previsões indicam que
tal esquema deverá ainda vigorar durante algum tempo (2, 3 anos?), dadas
as condições econômicas, materiais e humanas em que trabalhamos. A meta
desejável, neste aspecto da periodicidade, continua porém a ser o trimestral,
com 4 números por ano (ou, pelo menos, 3, com um duplo, correspondente à
época estival), subindo mesmo talvez, o número de páginas de cada número
simples para 80.
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Mas, além deste, outros objectivos temos em vista: em primeiro lugar, a
subida da tiragem da revista, dos 1.000 exemplares actuais para cerca de

2/3.000, nível que possibilitaria a colocação da revista em distribuição comer cial. E esta uma questão de "mercado", do preço de capa e do número de
compradores possíveis, dados por ora quase incontroláveis por nós. Só uma
implantação progressiva da revista - pela via da sua qualidade redactorial e
gráfica - a construção de uma imagem favorável junto de um público de leitores estáveis, é que poderá ir criando as condições para esse salto quantitativo (que se traduziria também em efeitos benéficos para a saúde física dos
editores, que actualmente sobrecarregam os ossos com o porta-a-porta da
distribuição pelas livrarias...).
Temos igualmente a carência de uma sede onde possamos interpor a
já vasta documentação adquirida e desenvolver outras actividades, editoriais
e culturais, que até agora nos têm estado vedadas. E esse o projecto do
Círculo de Estudos Neno Vasco que se propõe dispôr de uma vasta documentação libertária internacional contemporânea, proporcionar estudos e
investigações prospectivas, fazer divulgação cultural e, subsidiariamente,
contribuir para a investigação de carácter histórico de que o instrumento
fundamental é sem dúvida o Arquivo Histórico-Social constituído pelo Centro
de Estudos Libertários e um certo número de militantes anarquistas e que
funcionará na Biblioteca Nacional, em Lisboa.
São estes, pois, os principais objectivos de futuro, aqueles que conduzirão o nosso trabalho e irão sendo executados - assim o esperamos - à
medida das possibilidades. Têm os assinantes da revista, os seus leitores
certos e interessados, os que a descobrem pela primeira vez, a possibilidade
de acelerarem este processo, sobretudo pela via da angariação de novos assinantes, colocação em venda comercial e venda directa. Ou então pela aproximação, a outro nível, e colaboração redactorial, administrativa, etc..
Só para dar uma ideia das nossas dificuldades actuais e facilitar a leitura
do Balanço junto (que "não pode" dar prejuízo), diremos que, ao fechar o
ano de 81, devíamos ainda 30 contos da confecção do n. ° 22-23, dos mais de
60 em que ele importou. Tal não se "vê" no Balanço, mas ver-se-á no de
1982! E isto apesar do colectivo coordenador tirar dos seus bolsos uma média
de actualmente 5 contos mensais para a caixa d'A Ideia!
Procuraremos, enquanto for possível, manter o preço de capa de 80 escudos por um número duplo de 120 páginas, bem como a assinatura anual
(cobrindo dois destes números, e os suplementos que saírem) em 150$00,
pois sabemos como, com estas subidas, nos arriscamos a dificultar a compra
por pessoas interessadas nas com fracos recursos económicos. No entanto,
para os que não estejam nesta situação, a assinatura de apoio (de 200, 300,
500, mil ou mais escudos) é um meio de ajuda que apreciamos e antecipadamente agradecemos.
Cremos que A Ideia atingiu um mínimo de credibilidade, apresentação gráfica e qualidade redactorial que oferece garantias quanto ao prosse116

guimento do projecto definido na nossa Plataforma Editorial. Desejamos contribuir para a auto-descoberta e auto-formação de cada vez mais anarquistas
e sobretudo de cada vez melhores anarquistas. A nossa estreita relação com
projectos editoriais e culturais semelhantes (embora de dimensão incomparável) como sejam os de vários companheiros italianos, franceses, americanos, etc., permite-nos dispôr de contribuições teóricas de valor, e indispensáveis para o anarquismo deste final do século XX. E nessa corrente e
nessa perspectiva que, francamente, nos sentimos mais úteis e realizados.
Queremos partilhar com os leitores estes projectos, estas esperanças, guardando tanto quanto possível para nós as desilusões, as amarguras e desânimos. Eis a razão deste esclarecimento que antecipa, de alguma forma, as
reuniões de leitores que em breve procuraremos levar a efeito em vários
pontos do país.
Saúde, amigos!
BALANÇO DO ANO DE 1981
Despesas:

Composição e impressão d'A Ideia
90.550$00
Expedição d'A Ideia
6.659$50
Custo de outras publicações de conta própria
3.700$00
Liquidação de publicações à consignação . .......................
50$00
Quotizações e donativos
970$00
Despesas gerais (correspondência, etc.)
10.587$50
2.602$00
Outras despesas
Saldo de 1980
1.714$00
Total
116.833$00
.............................

.................................................

...................

.............................................

.........................

.......................................................

...............................................

...............................

Receitas:

Assinaturas

15.206$50
31.119$50
Vendas de outras publicações de conta própria
72$50
Vendas de publicações à consignação . ...........................440$00
Quotizações (dos próprios)
53.550$00
Donativos (de simpatizantes)
11.860$50
Outras receitas
5.290$00
Total
117.539$00
.............................................................

Vendas d'AIdeia

.....................................................

...............

........................................

......................................

.........................................................

..............................

SALDO para 1982 .........................................706$00
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EDIÇÕES
AFRONTAMENTO

Periódicos libertários em língua portuguesa,
cuja assinatura se recomenda:
A BATALHA
Apartado 5085-1702 Lisboa Codex

• Peça um catálogo-geral das nossas edições

VOZ ANARQUISTA
Apartado 40-2801 Almada Codex

• Informe-se sobre as condições da ASSINATURA

A IDEIA
Apartado 3122 - 1303 Lisboa Codex
no Brasil:

AFRONTAMENTO

O INIMIGO DO REI
Caixa Postal 11.277 - CEP 05421 SÃO
PAULO, capital

Rua Costa Cabral, 859
4200 PORTO • T. 489271

Os nossos suplementos:
Um livro a ler
desdobrável sobre a situação ecológica de
Lisboa, o seu ruído e poluição, o aeroporto,
o Tejo, os transportes e os espaços (pouco)
verdes:

A RESISTENCIA ANARCO-SINDICALISTA
Á DITADURA, 1922-1939
de Edgar Rodrigues

QUANDO ESTARÁ LISBOA LOUCA?
Pedidos à Editora Sementeira
Apartado 3122-1303 Lisboa Codex

E gratuito, mas agradece-se o pagamento dos
portes. Os assinantes d'A Ideia recebem-no
automaticamente.

E a continuação d'O Despertar Operário
em Portugal (1834-1911) e d'OsAnarquistas
e os Sindicatos (1911-1922).

Pedidos ao Apartado 3122.
1303 Lisboa Codex - Portugal
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SUMÁRIO
RËSUMÉ
Ce numéro double de A Ideia est spécialement dédié aux problêmes posés par l'espace
urbain, par les vilies ingouvernables (?) d'aujourd'hui. Ferrão analyse certains aspects du
rapport vilie-campagne et de Ia différenciation sociale à l'intérieur de Ia vilie. Vítor Ferreira
part de ce dernier point pour une réflexion sur les conflits urbains au Portugal, aprés 1974.
De leur côté, les architectes Vieira et Veríssimo se penchent sur certains aspects de l'appropriation privée de l'habitation. Gama fait une incursion historique et explique cornment
Reclus pensait Ia vilie. Pereira lie I'urbain à l'utopie. Et Rodrigues s'interroge sur le rôle
des anarchistes devant Ia racionalité croissante qui acompagne le "progrès" urbain.
Cet ensembie d'originaux est encadré par deux textes, traduits, d'auteurs libertaires
actueis de renom dans ces domaines: Colin Ward et Murray Bookchin.
Dans un autre pôle thématique, nous publions un travail de recherche de Carvalho
Ferreira sur Ia farnilie dans Ia révolution portuguaise, et encore d'autres articles de PaIminha Silva e António Gil sur des sujets culturels et d'actualité.
SUMMARY
This double number of the A Ideia is specially dedicated to the problems put by the
urban space, by today ungovernable (?) cities. Ferrão analyses sarne aspects of the relationship citv-country and the social differentiation within the city. Vitor Ferreira comes
from this last aspect to think over the urban conflicts in Portugal post 1974. On the other
hand, the architects Vieira and Veríssimo deal wjth some other aspects of the private
housing appropriation. Gama makes a historical incursion and explanes the way how Reclus
understood the city. Pereira links the urban with utopia. And Rodrigues asks himself about
the anarchists' role before an increasing racionalization of the societies that accompanies the
urban 'progress".

-------------------

Destacar e enviar, sob envelope ou colado num postal, para:
A IDEIA
Apartado 3122
1303 Lisboa Codex

This body of originais is fraimed by two texts, translated, from current libertarian

authors of good reputation on these matters: Colin Ward and Murray Bookchin.
On the other thematic pole, we pubiish one researching work by Carvalho Ferreira on
the family in the Portuguese Revolution, and still articles by Palminha Silva and António Gil,
on other cultural and up-to date matters.
RESUMO

i tiu duobla numero de A IDEIA estas dedi&ta precipe ai problemoj starigitaj de Ia
urba spaco, de Ia neregeblaj (?) urboj hodiaúaj. Ferrão analizas kelkajn aspektojn de Ia
rilatoj "urbo-kamparo" kaj de Ia socia diferencigo interne de ia urbo. Vítor Ferreira reprenante & tiun lastan aspekton koncentras sian pripensadon pri ia urba konfliktemo en Portugalio, post 1974. Sia vice Ia arkitektoj Vieira kaj Veríssimo okupigas pri kelkaj aspektoj de
Ia alproprigo de privata loejo. Gama entreprenas historian enprofundigon kaj klarigas kiel
Reclus opiniis Ia urbon. Pereira kunligas Ia urbon kun Ia utopio. Kaj Rodrigues sin demandas pri Ia rolo de Ia anarkiistoj antaú Ia kreskanta raciigo de ia socioj, kiuj laúiras Ia
urban "progreson".
La supra originalaro alkonformias ai du tekstoj, tradukitaj, ei nuntempaj iiberecanaj
verkistoj, kiuj en tiaj aferoj guas bonan reputacion: Colin Ward kaj Murray Bookchin.
Pri malsama temaro, ni publikigas espioran verkon de Carvalho Ferreira pri Ia familio
en Ia portugalia revolucio, kaj ankoraú artikolojn de Palminha Silva kaj António Gil pri
kulturaj aferoj kaj aktualecaj.

WARNING - HOLLAND
By mistake, received last Summer a pay order from Holland with a double subscription
to A Ideia, we déiievered the paper with his name. Please, get in tuch with us. Thanks.

Desejo fazer uma assinatura anual da revista A IDEIA.

Nome
Morada
Cod. Postal ___________ Localidade
Modalidades de pagamento:
Banco
j unto cheque de
Envio, à parte, vale de correio no valor de
Entrego directamente a quantia de
A assinatura anual compreende o direito a receber 4 números trimestrais ou 2 semestrais (num total garantido de cerca de 240 pgs.) e os suplementos (folhetos, desdobráveis, etc.) que forem publicados nesse lapso de tempo.
Ver as tarifas no verso da capa.

