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Salvo nos arquipélagos atlânticos. a política portuguesa encontra-se 
numa pausa. melhor dizendo, numa acalmia. numa gestação de novos 
períodos febris que se construirão em breve: mais uma vez, à volta de 
motivos-falhados, como se a vida colectiva tivesse sempre de inventar-
-se pretextos menores para os grandes enfrentamentos que vão 
modelando o seu destino. 

Os altos cumes das instituições políticas e o poder que lhes está 
associado; os indivíduos e grupos restritos que travam uma guerra 
simultaneamente sem tréguas (íamos a dizer sem regras) mas plena de 
cumplicidades; e a operação publicitária e de marketing que são as 
eleições - eis os elementos básicos da próxima encenação política. 
Quem não ficará chocado com o contraste relativamente ao diag-
nóstico que. de muitas e avisadas partes. nos fazem todos os dias: a 
crise que a todos afecta; o primado do interesse geral; o trabalho, a 
eficácia e a seriedade que rareiam e seria preciso estimular... 

A Ideia é uma revista cultural libertária. Em consequência, recusa 
participar no dia-a-dia da vida política institucional. Mas como órgão de 
intervenção na vida social portuguesa não pode ficar indiferente a certas 
dinâmicas do sistema político que extravazam para todas as restantes 
esferas da vida social. A ofensiva (que já vem de antes do actual 
governo) de reforço dos dispositivos de repressão interna -- na sua 
dupla vertente de operação de diversão política e de entrega de cada vez 
mais meios, legais e materiais, aos corpos especializados na violência 
(policias. FA. serviços de informação) - é pois de molde a causar as 
maiores preocupações. Ela contrasta, não só com o espírito liberal e 
humanista que (nesta matéria) marcou a queda do anterior regime e o 
advento do actual, como até com a evolução do sistema judicial e 
penitenciário nos últimos anos - pese embora tudo o que. de autoritário 
e inumano, ainda existe nos meandros dos tribunais e das cadeias. 

Os nossos votos são de que. independentemente das conjunturas do 
sistema político. se  afirme, na sociedade civil deste país, uma vontade 
forte e explicita de proteger eficazmente os direitos e liberdades dos 
cidadãos. contra todas as tentativas de manipulação e usurpação dos 
poderes constituídos - sejam eles quais forem. e tanto mais quanto 
maiores eles forem. O que é, sem dúvida. tarefa que diz respeito a cada 
um de nós. 



A cada um de nós diz igualmente respeito a economia e as suas 
esferas clássicas da produção. da circulação e do consumo. Por isso 
dedica este número uma parte importante das suas páginas aos temas 
económicos. Podíamos ter estruturado este dossier de umaforma mais 
ortodoxa (relativamente às publicações anarquistas). sobretudo orien-
tada para a apresentação de alternativas à situação actual e, 
nomeadamente, desenvolvendo o tema, que nos é caro, da autogestão. 

Decidimos, no entanto. uma abordagem diferente, que levanta mais 
problemas do que aqueles que intenta resolver. Com  colaboração 
inteiramente portuguesa e de gente que. de uma maneira ou doutra. 
sente afinidades com o pensamento social que reivindicamos, devemos 
destacar a diversidade (e, julgamos, riqueza) do conjunto: uso de 
conceitos que provêm da economia clássica e do marxismo, análises 
neo-liberais, preocupações e problemas na ordem do dia como a 
poluição ou a economia subterrânea. questionamentos sócio-económi 
cos irrecusáveis. 

Num ponto - confessamo-lo - ficámos insatisfeitos. Referimo-
-nos à ausência de uma contribuição amadurecida e moderna que 
relacionasse mais explicitamente o projecto político- cultural libertário 
com um indispensável e correspondente discurso económico. Depois da 
época do fundador Proudhon. o anarquismo perdeu a iniciativa neste 
campo. acabando quase sempre por navegar nas águas do marxismo. 
hoje tão clamorosamente posto em causa. Daí a curiosidade em 
descobrir o pensamento económico e jurídico de precursores como os 
individualistas e anti-estatistas americanos do século XIX, numa altura 
em que tanto se fala de menos estado e outras «anarqueiradas». 

Mas a curiosidade histórica não basta. Carece-se de novas 
formulações. correspondentes à situação económica planetária em que 
nos encontramos, às novas tecnologias, ao problema das energia e dos 
recursos e à pressão demográfica. 

Que as pistas e desafios aqui abertos provoquem novos e melhores 
desenvolvimentos. 
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António Cândido Franco 

Mário Botas 
e o sentido trágico do real 

Ao olhar a pintura de Mário Botas lembro-me, por vezes de imediato, da arte rupestre, 
e particularmente da arte praticada no Antigo Egipto, a que se liga uma linguagem 
muito singular. O deus-Rá, dois ou três milénios antes de Cristo. bem como Isis e Thot 
são um misto de seres humanos e animais, nas representações murais dos templos. 
Eles têm cabeças de cão. de crocodilo ou de ave (tal como na pintura de Botas) e 
corpos humanos. Todas as coisas são animadas por várias almas. Os próprios 
rochedos têm vida e não estão incorporados numa escala hierárquica e valorativa, tal 
como hoje a conhecemos e concebemos. As coisas são sentidos e cada sentido está 
incorporado noutro sentido. O real não é um mundo devidamente arrumado e 
racionalizado. A sua lógica escapa-nos hoje, pois ela está inconscientemente 
ordenada. Por exemplo, o corpo é um conjunto de corpos (sentidos) que vão desde o 
corpo luminoso (o Khu) até ao Bá (espécie de alma-ave que se libertará depois da 
morte, mas que, por vezes, o morto ainda conserva sob a forma de ave com braços 
humanos, nas pinturas funerárias). No corpo coexistem assim, em simultâneo, uma 
multiplicidade de corpos e de vidas e, por conseguinte, de lógicas e de sentidos. 

Um sarcófago egípcio (<diz», a determinada altura: «O meu nome partiu, deixei 
então este mundo». O desdobramento é por vezes assombroso: o morto continua a 
falar. O epitáfio, que ainda subsistiu tão bem no mundo latino, acabou por se perder e 
degradar enquanto género. A morte, a vida, o corpo tal como a pintura e a arte em 
geral, foram progressivamente racionalizados e empobrecidos por uma lógica fechada 
e unilateral. A polissemia da arte do Antigo Egipto é substituída por uma 
representação do real cada vez menos imaginativa e criativa. Daí que a pintura de 
Mário Botas nos supreenda e nos espante. Ela não corresponde em nada à ciência, ao 
senso e às premissas do nosso tempo. Ela está animada por um sopro e por uma lógica 
radicalmente diferente: a do inconsciente. Uma lógica que nos escapa e que parecia 
estar já soterrada pelos tempos. Uma lógica revoluta, rudimentar e aparentemente 
infantil. A pintura de Mário Botas torna-se assim inesperada. Ela surpreende os 
nossos gostos, os nossos hábitos mais profundos e quotidianos, e até as nossas ideias e 
convicções. Ela deita raízes numa mentalidade mágica e simbólica, que pertence, 
justamente, a épocas recuadas da evolução humana. E sem compreendermos o quadro 



dessa mentalidade, o que exige não só uma espécie de iniciação mas também um 
prolongado convívio, é possível que a pintura de Mário Botas seja para nós um misto 
de incompreensão e de supresa. Um mundo incómodo e fechado. 

Arte simbólica e mentalidade mágica 

A evolução da linguagem humana obedeceu a critérios próprios e que é possível 
delimitar. A sinalização, rudimentar e simples, terá sido o sistema mais elementar que 
o homem possuiu para representar o real. Através dele, como espécie de metonímia. a 
parte representaria ainda o todo. Depois, progressivamente, a representação do real 
metaforiza-se e passa do sinal à imagem e da imagem à palavra e ao símbolo. A língua 
teria tido, assim, um estádio simbólico em que a imagem representaria um papel 
determinante. Ou seja, o homem embora falasse, e por conseguinte estabelecesse uma 
distância entre ele-mesmo e o real, não reconhece esse acto como um acto de 
abstracção (e é isso que curiosamente se passa com a criança).Ele vê no acto de 
falar - que é para ele, antes de mais. o acto de nomear - uma participação intensa 
naquilo que o rodeia. A língua é nele não tanto um dado cultural, mas um dado 
cósmico, uma força da natureza e um elemento universal. No fundo, toda a magia 
residia, literalmente, nesta capacidade de não estabelecer uma dicotomia entre espírito 
e matéria, real e linguagem. Tratava-se, antes de tudo, de um sistema capaz de 
considerar a língua. e a linguagem em geral, como um dado material (natural). O mau 
tratamento de um nome, recordamos, podia atingir a pessoa em questão como um 
ferimento físico. 

Também em Mário Botas a representação do real não é ainda (já) abstracta. Um 
ténue fio, uma espécie de teia, de fantasia e de simbolismo, liga-a à realidade. Uma 
realidade simbólica, fantástica e irracional. Dir-se-ia, no entanto, que quanto mais 
irracional se torna o quadro da sua afirmação, mais profundo se torna o seu 
significado. E preciso interpretar. Ler cuidadosamente todas as notas, os números, os 
riscos que a pintura dissemina no espaço branco e vazio do papel e que, por vezes, nos 
parecem perfeitamente absurdos e delirantes. Nele, em Botas, o sentido é dificil. 
Escapa à racionalidade da abstracção do real. Nele o sentido não é linear nem 
transparente. Não é imediato. E simbólico e participa por isso de uma mentalidade 
própria que se aproxima largamente de uma mentalidade mítica e mágico-religiosa, 
não instituída, das sociedades primitivas. Por vezes, os seus quadros desembocam no 
inesperado. Lembram-nos, para além do seu próprio delírio, um sonho de infância ou 
uma forma particular de automatismo. Os animais têm pernas humanas e os corpos 
formas absurdas. Caudas de crocodilo ou de insecto. Um urso calça chinelas de varina 
e tem um ar triste e doido, enquanto outro empurra um carrinho de mão com ar 
doutoral e «sabichão». 

No fundo, a sua pintura remete-nos largamente para um zoomorfismo. A 
humanidade tende a personificar um mundo animal, uma espécie de mundo cão, um 
mundo periférico e preterido, ainda que só na aparência, que uma lógica inconsciente 
nos restitui, em toda a sua animalidade. Daí o extraordinário mundo fabuloso que 
aflora os seus quadros, mas também a trágica ressonância que aí.ecoa. 



Níveis de representação e conto popular fantástico 

Na pintura de Botas as coisas nunca são significativas. Um urso não é um urso, 
tal como uma mulher não é uma mulher. Não há propriamente uma relação de 
semelhança entre esta pintura e o real. O icónico parece estar afastado da sua pintura. 
Em Botas as coisas simbolizam, e mantêm como o real uma relação de sugestão e de 
fantasia. Dir-se-ia que, para compreendermos esta pintura, seria preciso ir desenterrar o 
tesouro fantástico dos contos populares, em que os animais falam e personificam 
funções exclusivamente humanas (por uma curiosa inversão, em Botas, são as pessoas 
que se animalizam). A irracionalidade de um conto como «Capuchinho vermelho». 
que entre nós foi recolhido com o título de «A menina do chapelinho vermelho», não é de 
facto nem menos angustiante nem menos irracional do que grande parte da produção 
pictural de Mário Botas. Contudo, e apesar de tudo, essa irracionalidade é geralmente 
entendida e aceite por uma criança de quatro ou de cinco anos. E percebida em seu 
próprio proveito. 

No fundo, a relação que a pintura de Mário Botas estabelece com o Real é, na 
generalidade das vezes, uma relação de sugestão (e não de semelhança ou de 
significação). O real surge aí como sugestão. Ele sugere literalmente um número 
indeterminado de imagens, que não sendo perfeitamente arbitrárias são, pelo menos, 
pessoais e emblemáticas. O símbolo torna-se uma das vertentes mais poderosas desta 
pintura. As coisas estão, na verdade, mascaradas. Não chegam a ser elas próprias. Só 
de relance ou de imediato elas são o que são. Depois, pouco a pouco, percebemos 
enfim que elas ocultam outras formas e outros sentidos. Elas querem dizer outras 
coisas. Elas escondem outros significados e até outras imagens, tal como os mitos e os 
contos populares possuem um conjunto próprio de significados figurados. Só assim se 
poderão perceber o conjunto dos seus desenhos a tinta-da-china com colagem e 
legenda, espécie de escrita, rupestre e primitiva, grafismo quase inconsciente que 
obriga o próprio pintor a reconhecer-se como «um pintor do lado da escrita». Como se 
fosse possivel pensar que Botas era ou podia ser o autor anónimo e divertido (?) dos 
solitários desenhos que enchem as paredes anódinas da cidade moderna. 
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Dir-se-ia que na sua pintura as coisas não têm tempo, mas apenas funções. 
Funções que o tempo não desgasta nem devora. Funções que o tempo apenas conserva 
imóveis e fixas, ainda que desconhecidas e enigmáticas, na sua dança brilhante e 
psíquica. 

A metáfora e a solidão 

Tal como o primitivo cristianismo encontrou os seus próprios símbolos (o pavão, o 
peixe, a pomba, o cordeiro), grupos de metáforas particulares, que serviam para 
designar o Cristo, também Botas teceu as suas próprias metáforas particulares. A 
serpente, que é uma constante da sua mais importante pintura, mas também a ave, o 
sexo, o cão e o homem (no masculino) são de facto esse alfabeto pessoal que percorre e 
constitui boa parte da sua melhor pintura. A serpente, tal como o cão, parece no 
entanto possuir uma expressão poderosa que a individualiza como uma das melhores 
expressões simbólicas desta pintura. Com  efeito, tanto a ave como o sexo podem 
ainda, em última análise, ser uma expressão particular da serpente, uma das suas 
manifestações. Esta, a serpente, começa por ser uma linha, um traço vivo mas simples. 
O primeiro, em sentido literal, traço e talvez por isso a primeira forma que se anima. 
Ela é ou vai ser susceptível de todas as metamorfoses. A serpente habita por isso as 
camadas mais profundas da sombra e da consciência. O seu aparecimento é sempre 
rápido e inesperado. A serpente traz assim com ela todo um complexo conjunto de 
significados que nos remetem para a noite dos tempos: o caos e a origem. Ela é o 
reservatório, o potencial de todas as manifestações possíveis. Ela é a possibilidade e o 
segredo (segundo os Aztecas ela era o antepassado mítico). Daí o seu enorme poder de 
sedução e de destruição. 

O homem é, ao contrário da serpente, a própria encarnação de todas as 
virtualidades possíveis. Ele já não é a simples linha, rudimentar ainda, animada na 
horizontal, mas sim a verticalidade. O homem situa-se no fim de um longo esforço 
genético, enquanto que a serpente é o começo desse mesmo esforço. Daí que, na 
pintura de Mário Botas, o sexo seja associado à serpente. Ele figura o início. o caos e a 
origem. Lembro-me que, numa das suas mais enigmáticas pinturas, Hécate, a mulher 
sombria que habita o caos, se paramenta com uma serpente. Os seus cabelos tornam-
se inesperadamente o corpo enrolado de uma serpente. Também a mulher habita afinal 
a noite dos tempos, tornando-se não apenas a feiticeira magnífica. espécie de Medeia 
do fogo, mas o ventre original, a mãe cósmica e universal. 

Entre estes dois polos, homem e serpente - homem e mulher, toda a sua pintura se 
move. Polos diferentes e opostos, polos de tensão permanente e constantemente 
adiados. Polos por vezes enganadores, já que se encontram mascarados, travestidos 
como no jogo trágico e carnavalesco (o cão podia ser essa máscara do homem no 
masculino). A civilização moderna, a ciência, o lazer, a religião, a política. a guerra, a 
educação, o poder, a escola e o casamento participam dessa poderosa ambiguidade 
que remete para as noites do tempo, as formas mais ambiciosas e mais 
voluntariamente luminosas da civilização moderna. Não obstante a racionalização 
extrema imposta a estas formas, o seu excessivo fundamento ético e científico, a 



civilização moderna, herdeira do ocidente, fragmenta-se e declina. Não resiste. Ela, a 
civilização moderna, torna-se fonte de uma angústia terrível, como se no extremo da 
racionalidade mais brilhante fosse possível encontrar a própria irracinalidade mais 
temível (por exemplo, a Bomba). Ouroboros, a serpente que morde a cauda, torna-se, 
deste modo, o espelho de sangue do nosso tempo. Só a solidão e a liberdade ameaçam 
o nosso declínio. 

A noção trágica do mito e da realidade 

A crise da civilização moderna é mais alarmante do que aparentemente pode 
parecer. A crise dos valores éticos e religiosos, científicos e políticos, sobre os quais 
nos movemos desde a antiguidade clássica e o renascimento, esconde uma crise bem 
mais profunda e quase elementar. a crise da própria humanidade e do homem enquan-
to consciência e finalmente enquanto espécie. Se a indústria, a cidade. a família, as 
árvores municipais participam de uma angústia quase essencial, uma angústia que nos 
é dada de forma magistral no quadro a tinta-da-china sobre papel «Le retour 
d'Ulysse», de 1973, na verdade é que isso parece não só inevitável como irremediável. 
O caos espreita a humanidade e os fungos terríveis da degradação (ecológica) existem 
internamente na própria estrutura do mundo. Ele está votado à morte e à entropia. Dir-
-se-ia que um mito o inquieta: o da degradação. 

Na pintura de Botas há de facto um silencioso ritual de destruição. Apenas o 
passado escapa a essa trágica decomposição. A fantasia da sua pintura traz-nos uma 
tristeza essencial, um desespero, que não tem remédio nem .salvação. Apenas as 
crianças, os cemitérios antigos. as paisagens campestres têm uma beleza essencial. 
ainda que fortuita. Eles escapam, por momentos. à degradação e ao pessimismo que os 
rodeia. Aí a sua fantasia tem um poder de efabulação simples e maravilhoso, e dá lugar 
às exigências mais profundas do homem. Bruno Bettelheim fala-nos então de um 
maravilhoso que lembraria o dos contos de fada, capaz de dar saída às exigências do Id 
(através da alegria, que em Botas é uma espécie de terapia da cor). 

Porém, na sua grande generalidade, a obra de Botas, aquilo que dela conhecemos, 
tece uma teia de contradições e de grandeza que apela para a humanidade e não para o 
homem. O destino que ele tce não se compadece com os desejos do Id. Ele faz, antes 
de mais, apelo permanente às interrogações e às terríveis exigências do Super-ego. E, 
por isso, um sentido trágico, constante e essencial, envolve quase toda a sua produção. 
Uma insatisfação de base mina toda a segurança e todo o conforto das nossas 
convicções sociais mais profundas e até mais actuais. Só a progressiva liberdade, 
autêntica e fatal, se desenha nesse horizonte onde a morte pontifica. 
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António Cabrita 

Querelle:  espaço e religiosidade. 
Algumas notas 

1. É possível uma pedagogia para a revelação? Uma das coisas que torna Querelie 
um espaço dos possesos é a quantidade de símbolos religiosos que aí são encarnados. 
encenados, sugeridos ao espectador pela nudez daqueles corpos que apenas no limbo 
das fronteiras se reabilitam: onde toda a criatura é. no dizer de S. Tomás de Aquino. 
«um misto de acto e de potência». 

2. Podemos dizer o mesmo que Peter Wollen a propósito do realismo em Bazin: 
«O realismo era a vocação do cinema, não para significar mas para revelar». 
Realismo, para Bazin. tinha pouco a ver com mimese. Achava que o cinema está mais 
perto da arte dos egípcios, que existia segundo as palavras de Panofsky «numa esfera 
de realidade mágica. que da dos gregos, quer pertencia a unia «esfera de idealidade 
estética». O modo como o filme se estrutura corrabora-o. Um único cenário, desprezo 
pelos habituais códigos da narrativa. o magnetismo plástico (que nos reconduz aos 
ícones) onde as cores representam. O tempo não é o cronológico, e o que decorre é o 
espaço lacunar entre as manifestações epifânicas; os signos no mictório ao mais oculto 
da liturgia. C. G. Jung mostra-nos, ao longo de toda a sua obra. que o símbolo aparece 
onde ainda não é possível aquilo a que chamaríamos «digitalização». Mas parece-nos 
que a simbolização também ocorre onde a digitalização deixa de ser possível e que isto 
acontece. tipicamente. Quando uma relação ameaça invadir áreas moralmente 
consideradas tabu (in Pragmática da Comunicação Humana, de Paul Watzlawice. 
Janet Helmick Beavin e Don D. Jackson). 

O domínio do filme, aliás como o ratifica Fassbinder numa entrevista, é o da 
identidade, não se inscreve no plano da simulação mas no da revelação. Atentemos às 
cenas da muralha onde «um grupo de árvores formava uma espécie de sala ou capela» 
(Genet): o assassínio de Vic e a relação de Quereile com Mário. No primeiro caso é o 
narrador que nos informa estarmos perante uma cena da Anunciação, à segunda cena. 
Q uerelle sodomizado por Mário. podemos, com justiça. anexar uma observação de 
Santo Ireneu acerca de Cristo: «Fiquem sabendo que Ele trouxe uma novidade total. 
dando-se Ele próprio. Ele que tinha sido anunciado (...)». Em ambas as cenas somos 
reportados às representações pictóricas medievais: recusadas as leis da tridimensio-
nalidade, as árvores e as muralhas numa escala em que as figuras humanas ganham 
uma dimensão mágica: as tonalidades quentes que as cercam repetem um artificio tão 
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comum até ao Renascimento. para dar a impressão da proximidade. Mas a 
verosimelhança destas cenas encontra-se na evidência de que estes personagens se 
situam «rigorosanente para lá de toda a representação possível) (S. Tomás de 
Aquino), existem sem necessitar de espectadores, como todo o amor que exige o 
impossível. 

3. Já em Genet as citações ao sagrado são por demais evidentes, mas aí. devido a 
natureza do discurso - literário -, à riqueza imagética do autor que na sua truculência 
nos transporta - por vezes no mesmo parágrafo - das imagens mais sublimes à 
ganga do sórdido e do sulfúrico, assim como por via das «piscadelas de olho» do autor 
no decorrer do texto, somos muitas vezes desviados, fascinados pelas margens 
em que todo o verdadeiro caminho reconhece o coração. No filme, e talvez porque 
passamos para o domínio da imagem.a circularidade dos planos num espaço único 
(registo dramático), e essencialmente o primeiro plano dado aos corpos. que 
transformam a paisagem em interstícios luminosos, criam-nos a consciência de que do 
ponto de vista casual o simbolismo, revestido pela iminência corpórea. actua como uma 
espécie de «curto-circuito» (Huizinga) onde o fim é a causa das causas: eis-nos de 
novo no universo Tomista. Três exemplos disto no filme: (a) na cena de morte de 
Theo este sai do bar em braços. numa posição que estranhamente lembra um Cristo 
que fizeram descer da Cruz: (b) na luta entre irmãos que se alterna com os planos da 
Procissão - o Cristo que carrega a Cruz bem poderia ser Theo a caminho da 
Redenção - durante a qual Querelie diz esta coisa esclarecedora: «não devemos 
perdermo-nos numa unidade demasiado perfeita. Solta os teus cães e os teus olhos 
sobre mim»; (c) e como epílogo da cena anterior, a sequência final da «dupla>i 
bebedeira dos dois irmãos, quando cada um no fosso de si assume a impotência de se 
ser só. no campo da identidade. Como não reconhecer que a morte de Theo e a ligação 
de Querelle a Gil significam um dos triângulos de que Quereile é vértice e que tem por 
simétrico o constituído pelo irmão e por Lysiane; que as parecenças de Gil com o 
irmão o tornam a imagem do arquétipo de que QuereJie anseia divorciar-se? Imagem 
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reveladora, aquele espantoso plano de Quereile encostado ao candeeiro e de mãos nos 
bolsos quando supreende Rogério a sair do cubículo onde Gil se acoita e lhe indaga do 
paradeiro deste. O pontão parace uma estrada em direcção ao sol / o umbigo do 
mundo / por onde desceu o anjo de Rilke. para espreitar os remos terrenos: para Gil 
será o anjo da guarda e a sua perdição. 

4. Informa-nos Édouard Jeaneau: «Em S. Tomás, para que o inteligível "em 
potência" se torne inteligível "em acto". é preciso que intervenha uma faculdade 
activa, aquela precisamente a que se chamará "intelecto agente"». Na realidade o 
intelecto agente não trabalha directamente sobre as coisas mas sobre «os dados 
previamente adquiridos de conhecimento sensível». Revejamos o Tenente Sablon a 
saborear a paixão de Querelie pelo seu corpo em repouso. Persigamos o seu passo 
quando espreita Querelie através das vidraças do bar. Lysiane dança com Quereile. a 
câmara acompanha o par enquanto o Tenente descreve o percurso inverso: há um 
curioso efeito de caleidoscópio. reforçado pelas molduras rectangulares da vidraça, e é 
o capitão que o faz rodar. Querelie está no centro como uma estrela negra. atraindo 
com a força centnpta da estrela. A montagem acompanha o narcisismo de Querelie. 
Outro exemplo: a fabulosa panorâmica de 360 0  que descreve o tenente e os polícias nc 
tombadilho do navio, tendo quase sempre por eixo Querelie (encostado a uma 
chaminé, provavelmente a mesma em que aliçiou Vic)... Para Sablon. Quereile 
representa o acto da potência; só amando-o ele logrará a unidade do mar, e a paz dos 
anjos, a mesma que apaziguará a vergonha de Querelie: morrer entre as pernas do 
tenente. como um Cristo entre as de Pietá. 

5. A cumplicidade de Sablon com a confidência da sua voz é sinónimo da 
contempição Tomista; o seu resgate dimensiona-se no desafio que faz à morte (no 
assalto de Gil), ressuscitando outro e com a pureza de Quereile assassino, o seu 
narcisismo que se nutre do total despojamento: um corpo é o total desconhecido e a sua 
permanência o único mistério. O plano em que Vic aperta o sexo quando se encontra 
no estertor ilustra isso: ele já é outro, a sua morte foi uma coincidência de tempo e 
lugares que forjaram um sentido, mas ele está totalmente ressuscitado na entrega que. 
como hóstia, tomou o seu assassino. Para S. Tomás é possível atingir a beatitude e 
declara-a acessível, mas reserva-a para a outra vida. E neste sentido que todo o desejo 
manado do filme se desloca para a ordem de utopia. 
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Maria João Ralha 

Corpo sem cabeça, 
cabeças sem corpo... 

La crêation c'est un peu comme Je bonheur. Quand on croit I'avoir atteint. on se 
retrouve face à J'inconnu. » 

Jacques Patarozzi 

A enebriante beleza do corpo dos adolescentes. bronzeado. musculado. quase nu. 
Belos dentes brancos impondo-se num sorriso e a ilusão da imagem da felicidade 
rápida, fugaz, porém tão palpável!... Simultaneamente real enatingível - há sempre 
alguém mais belo do que o(a) mais belo(a). E surge a necessidade. atroz, de manter 
essa felicidade que a todo o momento ameaça escapar-se. Body-building, aerohics. 
duas palavras novas; mas quem as desconhece? Neste mundo de velocidade, quem é 
feito arrisca-se a não merecer um segundo olhar. 

Corpo tirano porque tornado o único meio de contacto - a profundidade exige 
um tempo de que não se dispõe - mas logo surge um corpo mais belo que cativa todas 
as atenções. para logo ser esquecido por outro, ainda mais belo! 

Não há paragem possível. Parar é ser esquecido. a favor de outro; é morrer. Mais 
aulas de ginástica, mais roupas novas, as de ontem já não se podem ver. O que parecia 
a estrada segura da felicidade, transforma-se na armadilha. numa roda imparável. O 
lugar no sol do amor dos outros exige uma batalha diária. E amanhã surge uma nova 
rainha?... O esquecimento é a pátria dos monarcas depostos. E preciso ser-se belo. 
manter-se belo, tornar-se mais belo. Um trabalho árduo que conduza a um lindo jardim 
sem frutos. Quando se pára nada resta e se se olha para trás, nada se vê. E preciso 
manter... manter.., manter... 

Futilidades! Gente que não pensa. que não sabe nada! E preciso ler os grandes 
sábios - sobretudo citá-los. 

Novidade? Oh!... Horror! 
E a palavra pela palavra irrompe. feroz. incomodativa, estéril. Tentativa, em vão 

de replantar, de alindar o campo criado pelos outros, os que têm um nome conhecido. 
re-conhecido. Descobrir novas paisagens é uma aventura impossível, talvez nem 
sonhada. Para descobrir algo de novo é preciso sair das velhas paragens e para se 
mover é preciso um corpo. Mas esse, onde está? Aquilo que se vê -- um tronco. 
quatro membros. uma cabeça - é sentido como uma máquina, desprovido de vontade. 
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Olhem-no: um fardo, sem graça. Desamadamente magro ou pesadamente flácido. Ali. 
inexoravelmente presente. ma's morto. frio, desligado. 

O que resta tenta. desesperadamente e sonoramenre, ocupar o lugar deixado vago 
pelo calor do corpo. Inicia-se uma nova roda, também redonda. também fechada. 
Analisam-se as velhas ideias e as análises anteriormente feitas sobre essas ideias. 
Definem-se detalhadamente as coisas da vida... Ah! esta obcessão de definir! Juntem-
-se minuciosamente as peças do puzzle até reproduzir. na  perfeição. o velho quadro. 
quadrado. novamente fechado. 

Fazer-se ouvir nessas ruminações estéreis, como os outros se fazem ver nos 
ringues de patinagem... uns fúteis! 

Dois personagens. um  coberto de purpurinas, outro orgulhosamente cinzento. 
Corpo sem descanso, cabeça sem brilho. percorrendo. estonteados. um  paralelismo 
perfeito. estéril. Corpos sem cabeça e cabeças sem corpo... 

Ambos procurando um re-conhecimento exterior, porque o interior é um 
desconhecido. Como ser. sem se ter um corpo? Com sentir um corpo oco. sem 
profundidade? 

Onde se deu o corte? Como é vivido? 
Esterilidade, vazio, circuitos fechados... 
Uma porta se desenha ilusão ou realidade? E a Dança - enquanto expressão 

pelo corpo. 
Expressão necessita de algo pensado. lembrado. imaginado, ao qual se possibilita 

uma libertação, que abra a capacidade de comunicação. Mas uma porta pode unir e 
também separar. 

A dança utiliza necessariamente o corpo. mas pode ficar-se por ele. A dança 
académica. a mais divulgada nos grandes teatros (se não a única), é uma forma 
elaborada de movimentação, cheia de códigos e de técnicas. Pode limitar-se a uma 
tradução, por meio desses códigos, da linguagem do corpo. Este tornou-se 
manobrável. por meio de técnicas aturadamente seguidas. mas ficou preso nelas. Não 
se consegue soltar e exprimir e que o bailarino sente. Ele apenas executa. desenhando 
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no ar. um sequência aprendida, como uma máquina. 
Diz Jackie Taifanel «le corps n'est pas une machine. mais un chemin à 

parcourir». Caminho-identidade, que não fica algemado no olhar do outro. Algo que 
pertence ao bailarino. que o constitui e que ele pode partilhar com o outro. em diálogo. 
Sai-se do monólogo «eu danço, tu vês-me», para uma relação entre seres pensantes. 
que não esqueceram o corpo enquanto modo de comunicação. de estabalecer 
contacto. 

Para entender o que assim é dito. é preciso que quem vê disponha dos mesmos 
recursos corporais. que possua um corpo que sente. que vibra. de modo idêntico àquele 
outro. mais trabalhado, que está diante dele. mas que vive num mesmo mundo e fala 
uma mesma linguagem. Linguagem que não se aprende nas escolas. mas que se 
esquece também nelas, no repetir dos velhos sábios, mortos de tão velhos, esse sim. já 
sem corpo. 

A dança precisa de um corpo trabalhado. mas vivo e de uma cabeça que integre e 
pense. permitindo uma evolução. Tem de se avançar e transpor o limitado horizonte 
dos exercícios de técnica e construção do corpo. De uma função narcísica. para o abrir 
de novas etapas no modo de comunicar consigo e com os outros. Integrar as energias 
criativas, selvagens, escondidas no mais recôndito do corpo, num movimento 
inteligível. Porque não é possível alcançar sem compreender o ponto onde nos 
encontramos... e sem a cabeça não se compreende nada! 

Um fosso se abrirá. A quem se nega o seu corpo não será possível penetrar o 
mundo vido dos sentimentos. expressos por um corpo Solto. Para quem não vê mais 
fundo do que a superficie de um corpo. o movimento rude, carregado de emoção. não 
contém. nunca a beleza de forma, de um arrabesque. 

Mas a criatividade surgirá e surpreender-nos-á. Exprimir o imaginário através do 
mais real -- o corpo. Trancender pela integração dos dois polos, tão frequentemente 
opostos. O brilho da energia assim solta. explode ruidosamente. E os olhos mais 
cerrados e os ouvidos mais surdos vão-se tornando mais e mais permeáveis. 

Novidade?... Oh! Sim! Assim!... 
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Maria Teresa Sá 

Leo Ferre - «fora de moda» e 
«dentro do nosso tempo>> 

Não fossem os cartazes nos muros da cidade chamando ao espectáculo, não me 
teria passado pela cabeça comprar o bilhete com vários dias de antecedência e esperar 
três horas, sentada nos degraus do Coliseu. 

Acontecera-me há uns anos, de passagem numa pequena praia do sul de França. 
fazer parte das cerca de meia centena de pessoas. que durante duas horas habitaram o 
pequeno recinto ao ar livre. trauteando as letras «mais conhecidas» de um imenso e 
intenso reportório de 'palavras. imagens, sentimentos e sons. de que é tecido o universo 
de Leo Ferré. 

O que impede que ouçamos a sua música (a sua poesia) com pano de fundo de uma 
conversa, leitura ou devaneio, parece prender-se com o que limita a extensão da 
«massa» humana que o ouve: a dificuldade em ficar neutro, e não estar «totalmente 
lá», nessa proposta de descida aos infernos (interiores e colectivos) e aflorar da 
verdade de uma emoção ou instante, a inevitabilidade de marcarmos encontro connosco 
próprios a cada palavra, completa impossibilidade de nos diluirmos na «massa» de 
público que consome. 

Há qualquer coisa que está para lá das palavras, que as desliga dos rótulos que 
atribuímos e nos colamos. que faz com que as lágrimas caiam, qualquer coisa cá dentro 
pulse e me levante - «Y'en a pas un sur cent etpourtant i's existent (..) Les Ánarchis-
tes» —, ou grite a cada novo ensejo «Ni Dieu ni Maitre», e rebente de riso. «caia em 
mim(( (ou de mim saia) quando ouço a voz do meu parceiro do lado: «Gostava de tirar 
agora uma fotografia sonorizada, para distribuir pelos amigos. Com  que então. 
anarquista?» 



Há qualquer coisa que vem do palco, da voz, da música, das palavras, que 
dispensa a máscara e que toca pela sua crueza, violência. beleza, arte. o mais profundo 
de nós. nos (co)move. 

Qualquer coisa de terrivelmente humano, que emerge de uma fusão entre o que é 
dito e o que sabemos ouvir (dos limites de um palco que já não há) num lugar recriado 
- ao mesmo tempo real e imaginário - povoado por pequenos objectos que surgem 
das palavras, dos gestos ou da nossa imaginação: ele lançou no ar uma bola de sabão 
que vem aí... Mas lançou mesmo ou não? E com os olhos percorremos o espaço à 
procura dessa alguma coisa, ou: ele está a tocar violino, mas o violino onde é que está? 

Há no ar uma espécie de magia contagiante em que todos de alguma forma 
participamos. 

Há no palco um velho que não tem idade. um  artista, um sábio. louco, génio. 
bicho. 

Há no palco a alegria, dor, revolta, desespero. força. paixão. de quem sabdreia a 
vida e a cospe. a digere e constrói. 

Há no palco que não há um homem que entra. parte e fica, porque o que transmite 
está irremediavelmente «fora da moda» e «dentro do nosso "tempo"». 

Fotografias de Miguel e Conceição Vieira 
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Visões de Willian Blake: uma leitura 

Em Blake (1757-1827) a poesia é, antes do mais. um  estado de consciência. Mas é 
também por isso, um acto de sobrevivência do essencial para aquele que foi um poeta 
irremediavelmente ligado à própria solidão ontológica. O primeiro a ser cercado pela 
cegueira das ruas de Londres, num mundo que então começava a ser submetido ao 
mito narcísico da consciência objectiva, único pai, no fim de contas, da civilização 
industrial e urbana. 

A sua obra é profética. porque é fiel às fontes cognitivas da poesia e incompatível 
com um mundo que só pode olhar de forma normativa e redutora o próprio pôr-do-sol. 
Um dia Blake declarou apenas ver no disco solar, uma hoste de anjos cantando 
«Sagrado. Sagrado. Sagrado!» 

E com este poeta e gravador que o fenômeno visionário e profético deixa de estar 
submetido à vontade exterior duma divindade, para ganhar consciência da sua 
natureza interior. Blake é um homem situado na encruzilhada de duas épocas que. uma 
através do plenipotenciário Teísta e outra pela desertificação cartesiana, sempre 
recusaram as possibilidades do Homem como ser poético e multidimensionado. 

Sentimos, no entanto. que ele aponta em toda a sua obra poética e pictórica, para 
uma Terceira Era Terrestre em que a «eternidade está enamorada dos produtos do 
tempo». Na verdade, este «Blake the mad» vivejá anteriormente aquilo que é também 
uma profecia histórica. Esta faceta é particularmente actual para os vivos no final do 
século XX sem ligação umbilical com a cultura que desfalece nos braços da destruição 
ecológica e da visão unidimensional da realidade. 

Blake tem hoje descendentes no exercício visionário da poesia. Estes encontram-
-se sobretudo na poesia norte-americana (lembremo-nos do seu poeta Ameríca a 
Propheci') como um Gary Snider ou um Ginsberg que um dia teve uma visão de Blake 
e em cuja poesia é nitída a marca deste, quer a um nível morfológico, quer semântico. 

Numa entrevista com Thomas Clark. Ginsberg interroga-se como um homem que 
pressente a poesia da era post-industrial em Blake: «Uma coisa é impressionante é a 
ideia de Blake. A ideia de uma Inglaterra nova Jerusalém. Essa ideia parece-me agora 
cada vez mais aceitável. Dir-se-ia tratar-se da forma humana, divina e nua. A energia 
parece ser a sexualização ou libertação sexual, que são as direcções nas quais todos 
acreditamos». E num outro texto de 1978 ele afirma: «O sistema de Blake é bastante 
semelhante ao do Budismo Tibetano. Ele divide a psique do Homem em quatro 
categorias principais. Uma delas chama-se Urizen, quer dizer, o intelecto que devora o 
corpo. a imaginação, tudo. Corresponde à projecção hiper-racional da perversidade 
intelectual e científica, tal como se apresenta na guerra atómica. Depois há Tharmas, 
o corpo. O corpo que tenta dominar o amor, a razão e a imaginação. Em terceiro lugar. 
Luvah ou o rei do Amor e por fim Urthona, a imaginação poética que não pode ser 
destruída pelo corpo. nem pelo coração. nem tão-pouco pela própria imaginação. 
Urthona mantém o equilíbrio>>. 

Jorge Leandro Rosa 



William Blake 

«Dialogue between Ololon and Milton» 

A negação deve ser destruída para redimir os contrários. 
A negação é o Espectro. a Faculdade do Raciocí- 
nio no Homem. E um falso corpo, uma incrustação 
sobre o meu Espírito Imortal. Um Eu que deve ser 
repelido e aniquilado para sempre. A fim de purificar 
o rosto do,  meu Espírito pelo olhar. Para me ba-
nhar nas Aguas da Vida. lavar-me do Não-Humano. 
Eu venho.., na extinsão do Eu & na grandeza da 
Inspiração, rejeitar a demonstração racional pela fé 
no Salvador; repelir os farrapos sórdidos da Me-
mória pela Inspiração; expulsar Bacon. Locke e 
Newton do manto de Albion (1). despir-lhe os seus 
hábitos maculados & (2) vesti-lo com a Imaginação. 

Repelir 
da Poesia tudo o que não é Inspiração, a fim que 
ela não ouse mais escarnecer. aspergindo de Lou-
cura, os seus Bardos inspirados, tal como fazem 
os polidores sem talento com os seus mármores só 

vulgares. 
E informes como rimas miseráveis ou miseráveis 
harmonias que se insinuam no Templo do Poder co-
mo lagarta para destruir. Repélir o Inquiridor i-
diota que constantemente interroga, sem ser ja- 

mais 
capaz de responder. O inquiridor que. com  sor-
riso de escárnio. silenciosamente procura o momen-
to de inquirir, como o Ladrão na caverna, e que 
proclama a Dúvida e lhe chama saber. 

Fragmento da segunda parte do poema <Milton». 
Versão portuguesa de Jorge Leandro Rosa. 

(N.T.) - 1. Albion é o gigante que personifica a Inglaterra. 
Mas é também. a um outro nível. a Humanidade 
purificada. 

2. Símbolo gráfico do original. 
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Fiama 1-lasse Pais Brandão 

Estuário de um Tejo 

Sempre que as nuvens passam 
passa 

a memória do silvo dos barcos. 
Também 

golfinhos entre nuvens e dunas 
de sal. 

Tudo o que é visto à beira do es- 
trado 

onde estava inanimada a infàn 
cia. 

Peixes de vapor e pássaros 
pétreos 

atrás de cargueiros vindos 
de uma baía 

de liliput. Às vezes chuva imóvel 
como um 

pano sem vento. Ou os poentes 
verde ma 

rinho debaixo de poentes para 
lelos 

O farol que se tornou apenas 
um vocá 

bulo. Já nem é uma imagem escura 
- o sinal 

das duas faces. Palavra flu 
tuante 

sobre o rochedo invisível a meio 
do rio 
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A costa atlântica depois da 
boca 

e da garganta de água. O con 
torno 

mordido. Marés como um pên 
dulo 

Aquele nevoeiro transparente 
que 

navega numa taça. O sabor 
suave 

do mar quando se torna um 
gás 

expansivo da terra até ao 
zénite 

Bebida acre como um filtro 
de circe. 

E na outra margem um país 
profano 

com árvores que dão pérolas 
e arti 

feio. As vozes. Ecos de si 
lêncios. 

Silêncio sem sentido. Distância 
sem dese 

jo ou repulsa. O vago, O pro 
fun 

do. O nunca. Resíduo do fim 
das 

paisagens. Que vão diluir-se 
eter 

namente além na literatura. 
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Paulo Tunhas 

Patrick B. 

Sem palavras 
junto à frente alta 
da Torre 
cai a noite 
e o frio fica maior 
no céu cinzento. 
Eu não tenho pai nem mãe nem mulher nem irmãos. 
Estou só. a olhar para o Céu 
e a sentir o frio da noite descoberta 
debaixo das estrelas. 
Rio-me dos que procuram uma luz. 
Eu não procuro luz nenhuma. 
Podia chamar-me Moravagine 
e sabia na mesma que ia morrer. 
Mas o meu verdadeiro nome é Patrick B. 
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John P. Clark 

O que é o anarquismo 

Grande parte das recentes discussões filosóficas sobre o anarquismo exibem uma fasti-
diosa falta de clareza devido ao falhanço, por parte dos teóricos da politica, duma 
cuidadosa definição dos termos «anarquia», «anarquista» e «anarquismo». Este falhanço 
resulta, creio eu, da negligência havida sobre vários tópicos relevantes para o assunto, 
como - para dar alguns dos exemplos mais importantes - a natureza da teoria anarquista 
clássica, a história do movimento anarquista e numerosas tentativas de experimentar a teoria e 
a prática anarquistas na realidade contemporânea. Neste ensaio será feita uma tentativa de 
formular uma definição que tenha em conta todos os aspectos significantes do anarquismo: 
a teoria e a prática, o passado histórico e as manifestações actuais. Ao mesmo tempo, 
aqueles conceitos que omitem qualquer destes importantes elementos ou os que distorcem 
as posições anarquistas serão analisados e criticados. 

1 - A simplificação excessiva do anarquismo 

De acordo com G. Woodcock, um dos mais judiciosos historiadores do anarquismo, 
«a primeira coisa de que nos devemos defender», ao discutir o anarquismo, é da 
simplificação (1).  Infelizmente muitos comentadores deste assunto, longe de se defenderem 
da simplificação excessiva, agarram-se, sim, aos mais simplistas e imprecisos sentidos do 
termo, sem terem um grande interesse na análise profunda dos fenómenos a que se 
referem. Assim, é habitual os estudiosos encontrarem como maior evidência da natureza do 
anarquismo a própria derivação do termo, a partir do que se pode chegar ao máximo da 
abstração, sem tomar em atenção nem a história social nem a história das ideias. 
Significando anarquia «sem governo», como se diz, um anarquista é aquele que advoga 
uma sociedade na qual a governação foi abolida, e o anarquismo a teoria de que tal 
sociedade é necessária. Na maior parte dos casos as conclusões nascidas destas análises 
superficiais são de modo a considerar tal objectivo como fora do nosso alcance e a arrumar 
o anarquismo como uma ingénua utopia. Nada é mais errado. Como eu espero mostrar, tal 
apreciação está bem longe de fazer justiça ao que o anarquismo de facto é, assim como o 
está qualquer outra definição tentada através de uma só e simples ideia. Gostava ainda de 
questionar este tipo de definições simplistas antes de apontar outras dificuldades adicionais 
à análise do anarquismo. 
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O aparecimento deste tipo de definições que tenho criticado está relacionado com a 
ideia de que se deve identificar o anarquismo com uma única sua característica essencial 
que o deve distinguir de todas as outras posições politicas e sociais. A maior parte das 
definições deste tipo caracterizam o anarquismo através da sua oposição em relação a 
determinados princípios ou instituições. Uma tal definição faz ver o anarquismo como um 
movimento que se define pela completa rejeição das formas de governo. E em grande parte 
da tradição anarquista pode encontrar-se apoio a este ponto de vista. Assim, na 
Encyclopaedia Britannica, Kropótkin, no artigo sobre anarquismo, define-o como «um 
princípio de teoria de vida e conduta em que a sociedade é concebida sem governo» (2). 

Emma Goidman, no seu ensaio Anarchism dá-lhe a definição de «uma teoria de que todas 
as formas de governo radicam na violência, e são por isso erradas e danosas, inúteis mes-
mo» (3).  Um anarquista contemporâneo bem conhecido. Colin Ward (editor da 1 a  série da 
revista Anarchy) define anarquia como «a ausência de governo» (4),  e anarquismo como «a 
ideia de que é possível e desejável para a sociedade auto-organizar-se prescindindo do 
governo» (5).  Noutras definições, a rejeição não é referida ao governo mas, antes, ao poder 
que controla o governo. Como apoio a esta definição pode citar-se Proudhon, que define 
anarquia como a«ausência de um governante ou de um soberano» (6).  Um grande número 
de autores, ainda, toma a essência do anarquismo como a oposição ao estado, que é 
diferenciado de governo, tema que analisaremos mais adiante. Veja-se, como apoio, a 
afirmação de Bákunin de que «o sistema anarquista... visa a abolição do estado» (7),  para 
mencionar apenas uma das frases deste tipo escritas pelos maiores teóricos anarquistas. 
Woodcock diz que «o elemento comum que une todas as suas formas» é o objectivo da 
«substituição do estado autoritário por formas de cooperação não governamentais entre os 
indivíduos livres» (8).  Outros autores defendem que não é meramente ao estado ou à 
autoridade política que o anarquismo se opõe, mas à autoridade em si mesma (enquanto 
tal). S. Faure proclama que «aquele que renega a autoridade e luta contra ela é um 
anarquista» (9).  Malatesta pega na ideia de que anarquismo significa «sem governo» e 
expande-a para o significado de «ausência de qualquer autoridade constituída» (10).  Mais 
recentemente. Ward disse que os anarquistas se opõem ao «princípio da autoridade» (11) 

enquanto Runkle, no seu ataque ao anarquismo, afirma que este «se opõe à autoridade em 
todas as suas formas» (12).  Entretanto. D. Guerin, geralmente um comentador atento e 
cuidado do anarquismo, dá-nos, numa ocasião, a sua caracterização num sentido no qual 
faz lembrar as mais acríticas e superficiais abordagens. Ele vai longe demais ao sugerir que 
o anarquista é o que «rejeita a sociedade como um todo» (13).  Uma caracterização pela 
negativa, talvez a mais adequada de todas, foi feita por Malatesta que afirma que os 
anarquistas desejam «a completa destruição da dominação e exploração do homem pelo 
homem» (14).  Recentemente M. Bookchin descreveu o anarquismo como completa 
oposição a todas as formas de dominação e a todos os tipos de organização hierarqui-
zada(lS). 

Poucos teóricos (e especialmente não anarquistas) tentaram, portanto, definir o 
anarquismo pela afirmativa, pela positiva, mas são muitos os exemplos em que os seus 
propósitos cairam na generalização. O anarquismo, por exemplo, pode ser visto como uma 
teoria da associação voluntária. Kropótkin descreve-o como tendo em vista a criação de 
uma ordem social «pelo livre acordo entre os vários grupos, territoriais e profissionais, 
livremente constituídos em função da produção e do consumo» (16).  Proudhon diz que no 
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anarquismo «a noção de governo foi substituída pela de contrato» (17).  Esta ideia de 
associação voluntária está também contida na referência de Woodcock, feita acima, da 
«cooperação entre os indivíduos livres» (18).  O anarquismo pode ser também definido 
como uma teoria da descentralização. Paul Goodman nota que se anarquia quer dizer 
«ausência de ordem e de planificação», então «muitos anarquistas, como os anarco-sindi-
calistas ou os an arco- comunistas não seriam anarquistas nesse sentido mas descentralis-
tas» (19).  Um conceito intimamente relacionado com o anarquismo é o federalismo. 
Bákunin considera que o anarquismo propõe «uma organização de baixo para cima, através 
da federação» (20).  Um outro meio, ainda, para a definição do anarquismo passa pela sua 
reivindicação da liberdade. Runkle afirma que «a essência do anarquismo é a liberdade 
individual» (21).  Uma concepção análoga mais específica é-nos sugerida por Bookchin, que 
diz tenderem os anarquistas para uma «condição na qual os homens libertam não apenas a 
história mas todas as circunstâncias imediatas das suas vidas quotidianas» (22). 

Resumindo então, o anarquismo pode ser definido, não só como uma teoria da 
oposição ao governo, ao estado, à autoridade e à dominação, mas também como teoria do 
voluntariado, da descentralização, da liberdade. No entanto, continuar a defini-lo exclusi-
vamente em função das suas negações ou das suas reivindicações ou propostas, é um erro. 
De facto, os anarquistas que citamos, e que por vezes se deixaram tentar pelas proposições 
mal formuladas ou simplistas, são, na realidade, bem conscientes da complexidade da 
teoria de que se fazem porta-vozes, e as suas obras, consideradas na sua globalidade, 
evidenciam a necessidade da uma definição mais completa e abarcadora (23). 

A meu ver, entre todos os que o tentaram, apenas Woodcock conseguiu indicar de um 
modo claro e conciso os elementos que assumiremos como base para uma definição mínima 
do anarquismo. Segundo Woodcock «dum ponto de vista histórico, o anarquismo é uma 
doutrina que crítica a sociedade existente, que propõe a imagem de uma desejável 
sociedade futura e que indica os meios para efectivar a passagem de uma a outra (24). 

Nas páginas que se seguem, procurarei desenvolver mais aprofundamente estes três 
conceitos e juntar-lhes um quarto que Woodcock não referiu. Por fim, não deverão restar 
dúvidas sobre o facto de que qualquer definição de anarquismo limitada a uma única 
dimensão - por exemplo, a qualquer seu elemento crítico - deva ser julgada seriamente 
insuficiente e inadequada. 

2 - As interpretações erradas do anarquismo 

Nem todos os erros de interpretação do anarquismo são resultado da excessiva 
simplificação. Como já referimos, uma das mais sérias pechas em muitas discussões sobre 
anarquismo é de não ter em conta o pensamento e a prática anarquistas num sentido 
histórico. Deparamos, assim, com o paradoxo de vermos teóricos politicistas a atacar um 
anarquismo apenas existente como construção fantástica na cabeça dos seus opositores, e 
encontramos filósofos defensores de um anarquismo dificilmente reconhecível pela vasta 
maioria dos anarquistas ao longo dos tempos (incluindo o presente). Por exemplo, B. 
Barber, no seu ensaio Poetry and Revolution. The Anarc/zist as Reactionary, perpetua o 
cliché da natureza irracionalmente utópica do anarquismo. «Os anarquistas». diz ele, 
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<<procuram manter nas suas mentes o sofisma naturalista: não o homem como ele é, mas o 
homem utópico. como os anarquistas o concebem, entendendo-o como tal» (25). Segundo 
Barber, portanto, o anarquismo não faz ideia nenhuma das realidades políticas, limitando-
-se a românticas exortações à revolução. «Isso deve rejeitar a teoria política enquanto tal, 
pela poesia e pela revolução» (26).  As ideias de Barber foram posteriormente desenvolvi-
das por Isaac Kramnick no seu artigo «On Anarchism and the Real World: William 
Godwin and Radical England». Kramnick escreve: «o que substitui a política para os 
anarquistas é a educação e o teatro» (27),  não estando, por isso, minimamente dentro da 
realidade (28).  Runkle. no seu livro Ánarchism: Old and New. afirma que «o estudante de 
esquerda. o radical de direita e o existencialista parecem ser, ao menos superficialmente, 
formas contemporâneas de anarquismo» (29).  Metade do livro de Runkle é dedicado ao 
desenvolvimento desta ideia, que o próprio autor correctamente considera superficial. 

Os escritos de Barber, de Kramnick e de Runkle mostram claramente quais as 
consequências a que pode levar a ignorância de muitos elementos da tradição anárquica ou 
como, baseando-se nessa tradição de modo puramente selectivo e parcial, se chega a 
generalizações mistificatórias. A acusação feita por Barber, de utopia, é uma ignorância 
das várias propostas concretas e práticas dos anarquistas, enquanto a sua crença de que a 
visão anarquista da natureza humana é ingenuamente optimista é o resultado da manuten-
ção de meias-verdades e, desde há muito tempo, que devem ser sujeitas a uma análise crítica 
rigorosa. A visão de Kramnick duma estratégia anarquista limitada por princípio à 
educação e ao teatro revela um quase inconcebível alheamento da história do movimento 
anarquista. 

Enfim, a ligação estabelecida por Runkle entre o anarquismo e algumas recentes 
correntes politicas e filosóficas parece demonstrar o seu desconhecimento de um verda-
deiro «novo anarquismo», no qual se procura uma síntese entre o anarquismo clássico e 
desenvolvimentos actuais como o progresso tecnológico e a teoria ecológica. 

Se estes vários ataques ao anarquismo contribuem grandemente para a confusão do 
assunto, alguns dos defensores filósofos mais não fazem que aumentar o caos. Uma obra 
que, mais que qualquer outra, fez pelo atraso da compreensão de uma análise e crítica 
sérias das posições anarquistas, foi o livro de WolffIn Defense  ofAnarchism (30).  Como os 
seus críticos justamente referiram, a acepção de Wolif segundo a qual a autonomia e a 
autoridade moral seriam incompatíveis, não constitui nem uma defesa do anarquismo como 
teoria política, nem uma prova da natureza injustificável do estado e do governo (31).  Qual-
quer contributo que as concepções éticas de Wolif tenham trazido ao anarquismo, 
desvanecem-se na sua afirmação de que a sua adesão teórica ao anarquismo não pressupõe 
qualquer tradução em práticas a seguir (32).  Os anarquistas têm diferido grandemente no 
aspecto da «quantidade» de activismo requerido e sugerido pelas suas posições mas nunca 
antes, que eu saiba, nenhum teórico afirmou ter um anarquista renunciado à apresentação 
de quaisquer propostas de ordem prática. 

3 - Anarquismo e governo 

A difundida incompreensão da verdadeira natureza do anarquismo obriga a uma sua 
mais clara definição, o que irá ser tratado seguidamente. Mas, primeiro, vamos considerar 
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dois aspectos cuja confusão tem sido particularmente espalhada. O primeiro desses 
aspectos concerne a visão anarquista sobre o governo. Como vimos já, muitos autores 
retêm a oposição ao governo como o principal traço distintivo do anarquismo. Esta 
característica é, realmente, o meio talvez mais popularizado para a definição da teoria. 
Muitas das discussões actuais colocam a questão da pertinência duma definição do 
anarquismo que leve em consideração exclusivamente a sua relação com uma determinada 
instituição social ainda que essa instituição seja considerada a mais importante de todas.. 
Mas permanece uma outra questão para se porem reservas a este tipo de definição: a 
própria distinção feita por muitos anarquistas entre governo e estado. Enquanto no que 
concerne ao estado toda a literatura anarquista exprime a sua profunda repulsa no tocante 
ao governo está-se longe duma inequívoca e absoluta hostilidade. 

Um exemplo flagrante é o do pensamento do anarquista individualista americano 
Albert J. Nock. No seu livro OurEnemy the State, ele faz uma nítida distinção entre estado 
e governo. O governo, escreve, consiste na «intervenção estritamente negativa» para 
assegurar os direitos naturais do indivíduo (33).  Por estes direitos entende a protecção da 
vid& da liberdade e da propriedade, no sentido dado por Locke. Quando a sociedade age 
para impedir a agressão de um indivíduo a outro indivíduo, pacífico, trata-se de um acto de 
governo perfeitamente justificável. É importante notar que Nock não justifica um governo 
enquanto suporte de concentração de riqueza, propriedade ou poder económico. De facto, 
ele argumenta que so o privilégio dado pelo poder político permite a acumulação de vastas 
riquezas. Grande parte do seu livro, um dos mais conseguidos tratamentos do 
individualismo anarquista, é dedicada à análise do poder estatal na história da América e à 
demonstração dos modos como esse estado sustentou determinados interesses comerciais, 
especialmente através da distribuição de terras e da criação de tarifas proteccionistas. 
Assim, segundo Nock. é quando os meios políticos são utilizados para a defesa de 
interesses exclusivos, que o estado se instaura. De acordo com F. Oppenheimer, ele 
entende que o estado surge historicamente sempre como instrumento duma classe 
dominante (34).  Segundo tal ponto de vista, o poder do estado começa com a conquista de 
uma tribo fraca (provavelmente agrária) por outra mais forte (provavelmente de pastores), 
a qual estabelece um sistema de classes com o fim de utilizar em seu proveito a força de 
trabalho dos agricultores. O estado, diz Nock, sempre manteve o seu carácter classista, e o 
poder estatal sempre foi visto pelo grupo de interesses dominantes como um óptimo meio de 
obtenção de vantagens sobre outros grupos sociais. 

A utilização da expressão «governo» por Nock foge bastante ao sentido habitual na 
restante literatura anarquista, desde que muitos autores não hesitaram em usar tal 
expressão para se referirem à negatividae atribuída ao estado. No entanto, as suas ideias 
encaixam perfeitamente no pensamento anarquista quando examinadas em termos de 
comparação entre os dois sistemas. Nock sustenta que se «Estado» fosse substituído por 
«Governo» (aqui no seu «particular e limitado sentido») teríamos um resultado muito 
próximo da proposta de Jeiferson dum governo «protector tutelar». Sob um tal sistema, a 
unidade política fundamental seria a autarquia local (que se poderia substituir pelo bairro 
urbano), que seria «depositária e fonte da autoridade e iniciativa políticas» (35).  As acções 
de maior escala, segundo Nock, poderiam ser conduzidas através de uma federação 
voluntária de comunidades para os seus propósitos comuns. Ela acredita que as funções 
essenciais de protecção poderiam ser asseguradas por tal sistema enquanto se evitavam os 
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perigos de exploração existentes no estado de larga escala, centralizado. 
Não sendo Nock um dos teóricos anarquistas mais conhecidos (embora seja um dos 

mais eloquentes dos individualistas), ideias similares às suas podem ser encontradas nos 
escritos do mais notável expoente do anarco-comunismo: Kropótkin. Sendo verdade que 
Kropótkin assegura que o anarquismo almeja a construção de uma sociedade «sem 
governo» (36),  apesar disso ele, por vezes, vê com bons olhos hipóteses de sociedades em 
que se mantêm presentes certos elementos de governo, embora com ausência do estado. No 
seu ensaio The State: His Historic role; Kropótkin distingue nitidamente estado de governo: 
(<Não podendo haver estado sem governo, há quem tenha defendido que se deve colocar 
como objectivo primordial a ausência de governo e não a abolição do estado» (37). 

Kropótkin reconhece correctamente esta estratégia como irrealista em relação a uma 
possibilidade política prática. O primeiro objecto de atenção deve ser o estado, pois ele 
acarreta não só o poder politico, mas muitos outros elementos, como as grandes áreas 
territoriais, a centralização e concentração do poder nas mãos de uns poucos, as relações 
hierarquizadas e a dominação de classe (38).  Ao tipo de instituição estatal, Kropótkin 
contrapõe a cidade medieval que considerava o melhor organismo político historicamente 
desenvolvido (39).  Conquanto estas cidades não fizessem parte de um estado-nação, elas 
tinham, certamente, governos; mas longe de lastimar a sua existência, Kropótkin louva 
tais instituições governamentais. Aprova entusiasticamente as suas assembleias, os seus 
sistemas institucionais de eleição dos juizes e das milícias locais, tudo de acordo com as 
suas próprias ideias sobre descentralização e instituições participativas. Elogia ainda o 
recurso à arbitragem em lugar do exercício da autoridade sem consenso e a subordinação do 
poder militar à autoridade civil (40).  Por conseguinte, embora não esquecendo o fim último 
da extinção do governo por inteiro, era suficientemente realista para ver que de uma 
perspectiva anarquista, o governo descentralizado das comunidades era um avanço 
considerável depois dos impérios de outros tempos e constituiria um progresso para lá da 
moderna nação-estado. Perante esta complexa visão de «governo», pode ver-se que uma 
simples concepção do anarquismo, como «oposição ao governo» não representa a sua 
teoria com acuidade. 

4 - Objectivos e estratégias do anarquismo 

Um outro problema há que, talvez mais que qualquer outro, em muito contribui para a 
manutenção da confusão generalizada quanto à natureza do anarquismo: trata-se da 
distinção entre a visão anarquista da sociedade ideal e o ponto de vista da acção imediata. 
Por outras palavras, trata-se da questão das relações entre os objectivos utópicos e as 
possibilidades práticas. Várias dificuldades nos surgem a este propósito. Alguns definem 
«anarquista» em termos de aceitação de uma ideia moral de sociedade utópica não coerciva 
e não autoritária. Assim, anarquista será aquele que prefigura a futura sociedade ideal, 
expressando a sua confiança em tal possibilidade e considerando-a como único sistema 
moralmente justificado por inteiro. 

Creio bem que aqui temos um evidente caso de errado uso de terminologia, se as 
distinções tradicionais se mantêm e se as contradições se evitam. Com  tal definição, é óbvio 
que o qualificativo de anarquista se pode alargar a muitos marxistas (se não mesmo à 
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maior parte), dada a sua aceitação da ideia do desaparecimento do estado (41).  Como mui-
tos anarquistas notavam (por exemplo, Bákunin), onde marxistas e anarquistas divergem é 
no campo das estratégias práticas a adoptar, mais que nas suas visões da futura cidade-
-ideal. Em muitos sentidos, a descrição que Kropótkin faz do comunismo é similar à de 
Marx e Engeis. Para os anarquistas, o erro dos marxistas não é propriamente o dos seus 
objectivos finais mas o do uso de determinados métodos que faz tornar tais objectivos 
praticamente inacessíveis. Os métodos práticos de mudança devem, pois, ser levados en 
conta se quisermos evitar que se estabeleça a confusão entre marxistas e anarquistas (istc 
para não mencionarmos outros grupos e correntes, como os socialistas, e até mesmo os 
liberais, cujos objectivos ideais finais também se poderiam integrar sem contradição no 
mesmo plano de ideias). 

Muitas vezes, é verdade, se trazem a lume artigos considerados de um Marx 
anarquista, mas não me parece que eles tenham revelado qualquer pista para um Marx 
descentralista, auto-gestionário ou partidário da livre associação nem, tão pouco, secreto 
admirador de Bákunin. Discute-se, afinal, um aspecto limitado das suas concepções: a sua 
concepção da utopia final. Um exemplo é a análise de R Tucker sobre o marxismo e 
anarquismo The Marxian Revolutionary Idea, em que o autor diz que, se nos limitarmos 
a esta definição, então o marxismo é anarquista, mas «se não considerarmos o anarquismo 
como uma filosofia política abstracta, mas antes como um movimento revolucionário 
conjugado com uma filosofia política, então temos que verificar que marxismo e 
anarquismo entram em profunda confrontação»( 42 ). Esta análise de Tucker é de longe 
superior àquelas que não levam em conta a relevância das realidades sociais no anarquismo 
mas é ainda inadequada, pois são considerados dois anarquismos: um como teoria política, 
outro como prática social. Tucker faz esta distinção quando se interroga sobre como pode 
«o marxismo clássico abraçar o anarquismo enquanto filosofia política, por um lado, e, por 
outro, rejeitá-lo enquanto ideologia socialista»( 43 ). Isto mostra uma incompreensão da 
relação anarquista entre a teoria e prática, é ponto essencial para o anarquismo que os 
meios não estejam em desacordo com os fins. Não pode haver «anarquismo» no seu sentido 
completo sem uma integração na teoria de propostas práticas a partir das condições 
históricas reais. Uma filosofia política anarquista implica uma actividade social anarquista. 

Torna-se evidente que é um erro, então, entender o anarquismo como uma crença na 
imediata realização de uma utopia. 

Uma vez que os anarquistas assumem o ideal de uma sociedade não coerciva, há que 
entender que eles rejeitam automaticamente tudo o que não caiba em tal ideal, 
preconizando a sua imediata destruição? A consequência disto é o anarquismo ser visto 
como a tendência ao desejo de destruição das instituições sociais estabelecidas, 
preferivelmente através da violência. Mas, desde Godwin aos nossos dias, nenhum dos 
teóricos anarquistas defendeu tal sentido extremo, assim como nenhum movimento popular 
anarquista inseriu tal propósito nos seus programas. Mesmo assim, apesar de tal conjunto 
de evidências, é frequente encontrar-se estudantes de teoria politica confundindo 
anarquismo com nihilismo, e até estudiosos, em conferências de filosofia política, se 
questionam sobre a existência. de laços necessários entre anarquismo e bombismo. 
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5 - Uma definição de anarquismo 

Na tentativa de clarificação da compreensão do anarquismo, gostaria de propor uma 
definição ao mesmo tempo específica para ser reconhecida como uma caracterização 
razoável do anarquismo histórico e para o distinguir de outras posições políticas não 
tradicionalmente denominadas «anarquistas», e genérica de tal modo que tenha em conta a 
diversidade existente na tradição anárquica. Espera-se que esta definição forme uma base 
para ulteriores clarificações avançadas por outros. 

Esta proposta de definição engloba quatro elementos .e acredito que, para que alguém 
possa ser descrito como anatquista num sentido completo, todos os quatro devem estar 
presentes. Os fundadores da teoria anarquista (Godwin. Proudhon, Bákunin. Kropótkin) 
assentaram este paradigma e os seus princípios formativos encontram-se implícitos nos 
programas dos movimentos anarco- comunistas e anarco-sindicalistas. os quais constituem 
o suporte da acção anarquista histórica. O individualismo anarquista igualmente é 
abrangido em muitos casos (existindo, no entanto, algumas excepções marginais). 

Assim, para que uma teoria política possa ser classificada como «anarquismo» em 
sentido pleno, deve conter: 

1 - A visão de um ideal, de uma sociedade não-coerciva e anti-autoritária; 2 - A cri-
tica à existência da sociedade actual e das suas instituições, a partir daquele ideal anti-
-autoritário; 3 - Uma visão da natureza humana que justifique a esperança em progressos 
significativos em direcção ao ideal preconizado; 4 - Uma estratégia para a mudança, 
implicando imediatas instituições não-coercivas, anti- autoritárias e descentralistas. 
alternativas. Uma definição destas permite usar o termo «anarquista» quer num sentido 
lato quer num sentido relativo. Obviamente, um anarquista em pleno sentido deve verificar 
as quatro características. Por exemplo, alguém que advogue tácticas anarquistas mas sem 
uma explícita aderência ao ideal anarquista ou que aceite o ideal mas proponha estratégias 
discordantes com ele, apenas pode ser considerado anarquista num sentido muito limitado 
e restrito. 

6 - O ideal do anarquismo 

«Anarquia» é o termo geralmente usado para designar a sociedade ideal pela qual os 
anarquistas lutam e que crêem ser moralmente melhor: Reconheça-se que muitos 
anarquistas são bastante vagos sobre a natureza de tal ideal e isto por várias razões. Uma 
delas apontada por De George, é a de que os indivíduos autónomos e livres encontrarão 
soluções que nós, inseridos no contexto da sociedade actual, dificilmente antevemos. Uma 
outra é a de que os anarquistas não pretendem obrigar ninguém a uma única visão ideal, já 
que a aceitação do pluralismo implica que os diversos grupos criem as suas próprias 
variações de um objectivo geral. No entanto, corre-se o risco da apresentação de um 
modelo ideal ser entendido como autoritarismo mas não há contradição na ideia da 
elaboração de uma descrição bastante pormenorizada da sociedade futura para os critérios 
morais anarquistas, pois tem-se presente que tal modelo está sempre sujeito à crítica e à 
modificação e que outros modelos podem ser considerados pelo menos tão adequados aos 
mesmos critérios. Tais critérios são os de tal sociedade ser não-coerciva, anti- autoritária e 
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terem sido eliminadas todas as formas de dominação. 
Na descrição de uma tal sociedade deve mostrar-se como se constroem instituições em 

que, no mínimo, tenha sido eliminada a necessidade de recurso à violência fisica, ao 
governo, ao estado. Em concordância com a terceira característica enunciada, o ideal deve, 
ao menos, ser plausível do ponto de vista da natureza humana, incluindo uma visão do que 
ela é hoje e uma previsão da sua possível alteração com o tempo. As teorias anarquistas 
mais convincentes, além da aceitação da natureza não-coerciva, não-governamental e anti-
-estatal da anarquia, avançam outras características em que a dominação será abolida da 
sociedade, por exemplo a igualdade económica, social, racial, sexual, geracional, a 
ajuda-mútua, a cooperação e o comunalismo. 

A criação de uma visão consistente da anarquia é um problema importante para os 
teóricos anarquistas. Tenha-se presente que trabalhar neste problema não faz de um teórico 
um «anarquista» a não ser em aspectos muito específicos, como fiz notar atrás. Assim, esta 
problemática pode ser abordada por um filósofo político anarquista no âmbito do 
desenvolvimento de uma teoria da transição do capitalismo e do socialismo para o 
comunismo pleno, ou por um escritor utopista que goste de sonhar com sociedades ideais, 
ou ainda por um filósofo político que meramente tenha um interesse académico na natureza 
de uma sociedade moralmente justificada. 

7 - A crítica anarquista do presente 

Um anarquista tem uma visão específica do actual estado de coisas. Tal visão é em 
certo sentido, a conjunção entre o ideal e as propostas políticas e sociais próprias do 
anarquismo. Consiste na crítica das instituições existentes e, em particular, daquelas 
baseadas na coerção e no autoritarismo. Os anarquistas consideram inaceitáveis um grande 
número de instituições sociais, de um ponto de vista moral, pois são baseadas na força e na 
autoridade externamente impostas. É, evidentemente, o estado e a autoridade política 
centralizada que mais destrutivamente são analisados nestes aspectos. É razoável, 
portanto, aceitar como anárquica qualquer teoria que, baseada no anti-autoritarismo, 
questione os fundamentos morais do estado e do governo. Mas não se deve esquecer que os 
anarquistas vão mais além do que a análise crítica a estes dois componentes, não se 
limitando a criticar a organização política, mas também se debruçam sobre a natureza 
autoritária da desigualdade económica e da propriedade privada, das estruturas 
económicas hierárquicas, da educação tradicional, da família patriarcal, da discriminação 
racial e classista, da rigidez dos estatutos etários e sexuais, para mencionar apenas alguns 
dos tópicos mais importantes. Nalgumas correntes anarquistas, -instituições como a 
propriedade privada e o patriarcado são condenadas bem ao mesmo nível do estado. 

É desnecessário alargarmo-nos mais sobre esta questão, pois tem recebido já muita 
atenção, inclusive no início deste artigo. A maior parte dos comentadores anarquistas têm 
cuidado da oposição anarquista às formas de organização política existentes nas modernas 
nações-estados. Mas em menor escala tem sido compreendida a crítica anarquista às outras 
instituições sociais autoritárias, não se entendendo muitas vezes o carácter globalmente 
anárquico da oposição às condições sociais da actualidade. 
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8 - A concepção anarquista da natureza humana 

A sua concepção da natureza humana constitui um dos elementos centrais do 
anarquismo. Os anarquistas acreditam que certas qualidades do ser humano o capacitam 
para uma vida comum em paz e em liberdade. Muitos anarquistas vão mais longe e indicam 
a propensão humana para a ajuda-mútua, a cooperação, o respeito recproco, o 
relacionamento social, como bases da esperança no progresso social. Significativamente, 
enquanto a maior parte dos anarquistas mantêm a crença nesta solidariedade humana, 
alguns anarquistas individualistas rejeitam-na e baseiam as suas propostas de organização 
social no contrato, no interesse individual racional, e, no caso extremo de Stirner, num 
rigoroso egoísmo (44).  Mas, quer para uns quer para outros, existe a visão da existência 
dum grande potencial da acção voluntária assim como da capacidade de evitar o uso da 
violência e da coerção. 

Esta visão é a razão de frequentes críticas considerando o anarquismo excessi-
vamente optimista acerca da natureza humana. Mas, para que o anarquismo seja coerente 
consigo próprio, só pode ter esta concepção da natureza humana, que forma as bases para a 
formulação de uma sociedade ideal e que fundamenta as propostas práticas necessárias 
para a relevância política e social desse ideal. No entanto, é falso que todos os pontos de 
vista sobre a natureza humana que tenham sido adiantados pelos anarquistas estejam 
dentro deste sentido (<optimista» ou mesmo que isto seja uma característica intrínseca do 
anarquismo. De facto, deve recordar-se que em muitos casos os anarquistas mantêm uma 
muito mais realista - para não dizer pessimista - opinião sobre o problema. A afirmação 
de que o poder corrompe e de que as pessoas facilmente se tomam iresponsáveis ao 
exercê-lo, forma a base para muitas das críticas feitas à autoridade política e ao poder 
centralizado. A dispersão do poder é defendida, não porque as pessoas sejam (<boas)> mas, 
ao contrário, porque a sua concentração tende para que elas se tomem «más)>! E isto não só 
para o poder político, mas estendido a todo o género de poderes, da concentração de poder 
económico - ao nível social - à concentração do poder patriarca! - ao nível familiar. 

Há, de qulquer modo, abundantes mostras de optimismo na tradição anarquista. 
Alguns dos maiores pensadores anarquistas (p. ex. Kropótkin) expressaram várias vezes 
uma confiança bastante ingénua na capacidade das pessoas para a acção benévola e a 
cooperação. Se não se pode considerar este «optimismo)> como definidor do anarquismo, 
isso é feito por aqueles que, com esse argumento, o rotulam como «socialismo utópico)>. 
Na tradição anarquista há a clara rejeição de qualquer ponto de vista dogmático sobre a 
natureza humana (seja «optimista», «pessimista)> ou «realista») e, antes, a aceitação de um 
«ambientalismo». O pensamento de Godwin é explicitamente baseado nesta visão, que 
está também implícita no materialismo determinista de Bákunin. Nesta concepção, as 
pessoas não são por natureza ou boas ou más mas sim de comportamentos e pensamentos 
radicalmente diferentes em circunstâncias também diferentes. A questão que se põe aos 
anarquistas é a da criação de condições sociais que possibilitem a realização das 
potencialidades libertárias do povo e não das autoritárias (ou em certos casos, das 
cooperativas em vez das competitivas). Aquilo que todas as posições anarquistas têm em 
comum, afinal, é a aceitação de um potencial libertário integrante da natureza humana. 
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9 - O programa anarquista para a mudança 

O factor último distintivo do anarquismo são as suas propostas práticas de mudança. 
Os anarquistas têm um programa específico para a acção no momento presente, o qual 
constitui uma estratégia de movimento na direcção do ideal, que é uma resposta ao falhanço 
das instituições actuais e que é coerente com a concepção anarquista das potencialidades 
humanas. O anarquismo perderia todo o seu significado como teoria política e social se 
nada adiantasse sobre a sua praxis e se esse significado não fosse definido claramente de 
modo a não se confundir com quaisquer outras teorias. Assim, como já dissemos, uma 
teoria que nada diga sobre uma estratégia de mudança ou que advogue o centralismo, o 
autoritarismo ou a burocracia não pode ser classificada de «anarquista» num sentido 
completo, se a teoria que com esse nome é conhecida desde Proudhon (e cujas raízes, 
segundo alguns pretendem, vão tão longe na história como o pensamento de Laotsé e de 
Diógenes, o Cínico, e nas práticas das sociedades tribais) se pretende de importância 
relevante. 

O aspecto característico do programa anarquista é que ele institui um movimento 
imediato em direcção ao voluntariado e ao anti-autoritarismo. Exemplos típicos neste 
género de programa anarquista são: a descentralização da autoridade política, autogestão 
dos trabalhadores, expansão da liberdade de pensamento e de expressão, expansão da 
liberdade sexual, educação voluntária, descentralização das estruturas económicas, 
cooperativas, a liberdade de acesso as meios de comunicação de massas, liberalização das 
escolas, instrução aberta e desescolarizada, auto-organização dos moradores, antipsi-
coterapia, relações familiares e pessoais não baseadas na dominação, eliminação das 
segregações baseadas no sexo, raça, idade, língua, e muitos. outros. As propostas 
anarquistas são práticas em dois sentidos. Em primeiro lugar, até as mais ambiciosas de 
entre elas são possíveis de concretizar no seio de uma sociedade em que o anarquismo se 
torne largamente aceite (como aconteceu, historicamente, durante a Revolução Espanhola 
de 1936-39) (45).  Em segundo lugar, mesmo nas sociedades em que o anarquismo não é 
ainda difundido e aceite, várias destas propostas podem ser desde logo praticadas entre os 
próprios anarquistas, como uma alternativa às instituições dominantes. De facto, é para 
este objectivo que os anarquistas (ao contrário dos que escrevem sobre o anarquismo) 
canalizam as suas energias, em vez de especular sobre minúcias e detalhes duma 
sociedade ideal. 

Deve estar agora claro quanto errónea é a concepção que reduz o anarquismo à 
exigência acntica da imediata abolição do governo. O que tem levado à confusão muitos 
observadores superficiais é o objectivo anarquista da abolição do estado. Em muitos casos 
a proposta não é a da substituição do estado-nação por uma sociedade anarquista ideal 
mas, antes, por um sistema descentralizado em que a federação desde baixo vá fazendo 
desaparecer a autoridade centralizada. É seguramente desejável que a federação desde 
grupos primários assente sobre bases de voluntarismo tanto quanto for possível, mas não é 
uma exigência dogmática que todos os vestígios de governo, mesmo que duma forma 
descentralizada, sejam destruídos de imediato. A directriz principal a ser aplicada-
consoante as condições históricas, é a da substituição das instituições coercivas e 
autoritárias por outras voluntárias e libertárias. 
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Uma análise das propostas aqui observadas mostra como elas diferem das que são 
tipicamente apresentadas por outras ideologias. As propostas anarquistas põem a tónica na 
descentralização e no voluntarismo enquanto os marxistas, os socialistas não-marxistas, os 
adeptos dum estado proteccionistas e os liberais modernos, se viram, obviamente, para um 
incremento do estado, da autoridade política centralizada, da burocracia hierárquica, como 
meios para a mudança social. Os anarquistas diferem dos liberais clássicos (que vieram a 
reencarnar em alguns aspectos do conservadorismo americano) pois que os primeiros 
rejeitam o recurso ao governo para a protecção de quaisquer interesses, incluindo aqueles 
que se baseiam na propriedade privada dos meios de produção e das diferenças de classe; o 
liberalismo clássico aceita a concepção limitada do estado como meio de conservação do 
capitalismo. Apesar destas distinções, não há uma fronteira muito clara entre as posições 
políticas referidas, que tendem a convergir nalguns pontos. Assim, o esquerdismo marxista, 
por exemplo, funde-se com o anarco-sindicalismo. Daniel e Gabriel Cohn-Bendit, no seu 
famoso livro sobre Maio 68 em França, chamam as suas próprias posições «Linksradi-
calismus» ou «gauchisme» e classificam-nas de simultaneamente marxistas e anar-
quistas(46 ). Quando os esquerdistas marxistas clamam por conselhos operários e atacam o 
elitismo e a burocracia, torna-se dificil distingui-los dos anarco-sindicalistas, que 
apresentam propostas similares baseadas em análises de classe similares( 47 ). Por outro 
lado, as posições dos individualistas apresentam vários pontos de contacto com o 
com o liberalismo clássico. Como dizia B. Tucker, o maior pensador individualista 
americano, «o anarquismo verdadeiro (ou seja, o individualismo) segue consistentemente a 
escola de Manchester»( 48 ). Os anarquistas individualistas esperam que a abolição da 
interferência do estado conduza a uma sociedade livre e relativamente igualitária baseada 
na teoria do valor do trabalho. Neste ponto, têm muito em comum com Locke, Adam 
Smith, Jeiferson e, sobretudo, com Spencer( 49). Tendo em vista estes tipos de seme-
lhanças, deve concluir-se que enquanto muitos dos que são abrangidos pela definição de 
«anarquista» aqui apresentada mantêm uma posição distinta e específica e são uma 
alternativa às opções políticas habituais, não é esse o caso de outros que, englobados nos 
mesmos princípios, têm pontos de vista bastante próximos de outros que se identificam com 
outras tradições políticas. Não há razão, assim, para que, em teoria política, termos como 
«anarquista» e «marxista» se excluam mutuamente nas suas denotações, mesmo que 
diferindo consideravelmente nas conotações. 

10 - O anarquismo é utópico? 

Creio que a definição de anarquismo aqui apresentada e discutida pode ajudar a evitar 
certos erros acerca das posições anarquistas. Um deles é o de que os anarquistas devem ser, 
ou sempre têm sido, utópicos. Houve quem tentasse demonstrá-lo através da conclusão de 
que o carácter utopista fazia parte da própria definição do anarquismo. Queria sugerir uma 
outra abordagem desta questão. Se desejamos considerar o anarquismo como utópico - no 
que o termo implica de negligência pelas realidades - então devemos examinar as teorias e 
as práticas apresentadas por aqueles que, convencionalmente, são considerados anar -
quistas e que assim se consideram a si próprios. Se assim fizermos, não creio que 
cheguemos às mesmas conclusões que De George de que «o limiar de tolerância do 
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anarquista é tão alto, a confiança no racionalismo e na moral do homem comum tão 
pequena, de acordo com a própria experiência com os companheiros, e o seu projecto para a 
realização da desejada sociedade anarquista de tal modo vago, que não se trata de uma 
teoria política realista mas de uma utopia idealista >>( 50 ). 

Não vejo razão para que o anarquismo seja definido em termos tais que exclua aqueles 
que o aceitam na prática mesmo que não inteiramente satisfeitos com os limitados 
progressos na direcção da concretização total do ideal. Muitos dos maiores anarquistas 
foram, sublinhe-se, o que se poderá chamar «libertários pragmáticos» (p. ex. Proudhon, 
entre os clássicos e P. Goodman, entre os pensadores mais recentes); de facto, Goodman 
defende «uma transformação lenta e gradual» no seu The Black Flag ofAnarchism. Este 
artigo foi alvo de uma reacção polémica simplista e insolente por parte de M. Rudd, o qual 
classifica o anarquismo como conservador, pois tenta transformar uma série de institui-
ções em vez de congregar todas as forças para a destruição da economia que considera a 
única fonte de todos os males sociais(5 1).  Críticas como as de Rudd, fazem a primeira 
acusação de De George soar de modo estranho e sugere que ambos os autores esqueceram 
algumas coisas importantes sobre a natureza do anarquismo. 

Outras questões surgem, relacionadas com a segunda acusação de De George. Como 
já vimos, os anarquistas não têm uma visão da natureza humana exclusivamente optimista. 
De facto, tem-se recentemente assistido a críticas e condenações por parte dos liberais e 
dos socialistas num sentido completamente oposto: que os anarquistas perderam a 
confiança nas capacidades do povo. Barber, por exemplo, acusa os anarquistas de 
desprezarem as massas e de se terem tornado elitistas. Não esquecendo completamente a 
história, é-se forçado a reconhecer que os anarquistas sempre defenderam a capacidade de 
as pessoas tomarem conta do seu próprio destino; sem renegar a precedente afirmação nem 
considerar que poderia estar a abordar duas correntes anarquistas diferentes, Barber acaba 
por concluir serem os anarquistas uma «élite igualitária»( 52). Baseando-se nesta análise de 
Barber, Kramnick vai ainda mais longe e diz serem os anarquistas elitistas no máximo grau. 
Através do método da selecção de citações (mas sem se incomodar em referir o contexto), 
tenta mostrar que os anarquistas são extremamente pessimistas sobre as capacidades do 
indivíduo médio (53).  Se críticas como estas pouco contribuem para uma clarificação do 
anarquismo, servem, pelo menos, para evidenciar a existência de elementos do pensamento 
anarquista que mostram o seu cepticismo acerca da bondade humana. 

Por último, deve notar-se que os anarquistas não são vagos nas suas propostas, como 
De George pensa que são e como, de facto, devem ser. Paul e Percival Goodman, por 
exemplo, no seu livro Communitas (54)  apresentam numerosas propostas baseadas na 
visão anarquista para o planeamento das comunidades. R. Sennett, em The Uses of 
Disorder (55),  cuja segunda parte se chama «Um novo anarquismo», é altamente sugestivo 
em assuntos de política urbana. A filosofia educacional de A. S. Neill(«Summerhill») tem 
sido identificada com o anarquismo, foi aplicada na sua própria escola por mais de 50 anos 
e é praticada em muitas outras que seguem a sua influência (56).  Descrições da aplicação 
em larga escala do programa anarquista, em fábricas e campos colectivizados, com a 
participação de milhões de indivíduos, durante a Revolução Espanhola, podem ser 
encontradas na obra de Dolgoff The Anarchist Coliectives (57).  Em vista de tais evidências 
(cuja abundância espera por quem queira investigar) a acusação de «vagas» às propostas 
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anarquistas deve ser encarada como uma incompleta apreciação do anarquismo actual no 
seu todo. Se alguns anarquistas foram de facto vagos (ou por principio, ou por falta de 
imaginação) outros houve que não foram, sobretudo no que concerne a estratégias de 
mudança imediatas. A vontade de não impor aos outros aquilo que se deseja parece a 
De George como uma formulação de propostas vagas. O que se trata, realmente, é que tais 
sugestões, que podem ser aplicadas integralmente ou sujeitas a modificações, não se 
pretendem impor através da coerção, nem que sejam aceites acriticamente pela 
comunidade. 

11 - A variedade do anarquismo 

Gostaria, por fim, de discutir um último tópico que pode clarificar grandemente a 
questão da natureza do anarquismo: trata-se das classificações dos vários tipos de posições 
anarquistas. Uma dessas classificações divide o anarquismo entre as posioes que colocam 
o seu principal ênfase na autonomia pessoal e na liberdade individual, e as que o colocam na 
participação nos grupos comunais e voluntários. Por este modo, pode fazer-se uma 
distinção entre os individualistas e os anarquistas sociais (apesar de algumas persona-
lidades, como Emma Goidman atribuírem uma importância igual, quer à liberdade 
individual, quer à solidariedade social). 

Uma classificação mais minuciosa com base nas teorias da organização social divide 
os anarquistas em individualistas, mutualistas, sindicalistas e comunistas. Os individua-
listas (cujos principais teóricos são Max Stirner, Josiah Warren e Benjamim Tucker) estão 
muito mais interessados nas possibilidades do indivíduo prosseguir os seus objectivos sem 
interferência de terceiros, do que em formar associações. Aspiram a uma sociedade de 
indivíduos autónomos e auto-suficientes realizando os seus propósitos através de acordos e 
contratos livremente estabelecidos. Os mutualistas, que seguem Proudhon, sentem a 
necessidade de uma forte organização social. Já que o poder económico e político é 
concentrado, as pessoas devem organizar-se para defender os seus interesses e 
principalmente para eliminar situações suportadas pelo estado como a renda, o lucro e o 
juro. É por esta razão que surge a necessidade de bancos mutualistas e de cooperativas de 
produtores e de consumidores. Os anarco- sindicalistas vão um passo mais longe e 
propõem, mesmo, a organização em larga escala da classe operária numa única união 
sindical, como forma essencial para uma mudança social profunda. A sua táctica é a greve 
geral, que seria seguida da total reorganização dos meios de produção segundo os princípios 
auto-gestionários; está muito na tradição do colectivismo de Bákunin. Finalmente, temos o 
anarco-comunismo, que toma como unidade básica a comuna, a cidade, o bairro. As deci-
sões são tomadas com base nas necessidades comunais, a produção feita de acordo com as 
capacidades e a distribuição dos bens de acordo com as necessidades dos próprios vizinhos. 
Kropótkin é o teórico clássico desta corrente. 

Gostaria de me deter um pouco na distinção entre o anarco-sindicalismo e anarco-comu-
nismo, e isto por duas razões. A primeira é a de serem estas as duas formas de anarquismo 
que mais importância histórica têm e as que mais debates entre os próprios anarquistas têm 
produzido, no que conceme às propostas práticas; a segunda é a de muitos observadores do 
anarquismo não apreenderem a importância fundamental desta divisão para a teoria 
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anarquista. De George, por exemplo, afirma que a «mais forte posição actual» consiste 
numa «amálgama» destas duas posições e considera Guérin como o melhor representante 
desta corrente actual (58).  Eu creio que Guérin prestou um enorme serviço aos marxistas, 
aos anarquistas e a todos que se interessem por qualquer destas teorias, com a sua tentativa 
de obter uma síntese entre as duas tradições. No entanto, é esta síntese entre marxismo e 
anarquismo que constitui a «amálgama» apresentada por Guérin, e não a que De George 
refere. Há, assim, uma oposição fundamental entre as posições de Guérin e as dos anarco-
-comunalistas. como M. Bookchin ou qualquer outro que se considere um anarquista 
comunitarista em sentido pleno (59). 

Se é verdade que o anarquismo comunitário incorporou muitos elementos do anarco-
-sindicalismo, o inverso já não se pode considerar verdadeiro. No anarquismo contem-
porâneo reencontramos esta divisão tradicional, em que os comunitaristas são os 
continuadores da tradição anarco- comunista (que não negava a importância da libertação 
dos locais de produção sublinhada pelo sindicalismo), enquanto outros preservam uma 
perspectiva sindicalista, como Guérin e Chomsky (60). 

Os anarquistas comunitaristas não tomam as fábricas nem sequer a economia como os 
principais focos de intervenção (embora considerando-as de grande importância) mas, 
antes, toda a comunidade, com todos os seus elementos inter-relacionados, ou seja, o 
trabalho, o lazer, a educação, as comunicações, os transportes, a ecologia, etc. 
Argumentam que isolar os problemas da produção do seu contexto social conduz ao 
permanente erro marxista de combater a exploração económica perpetuando, e até talvez 
expandindo, outras formas de dominação. Mais: os comunitaristas defendem que as 
análises económicas e de classe que constituem os fundamentos, tanto do marxismo 
clássico como do sindicalismo, estão ultrapassadas e que o próprio anarco-sindicalismo 
está por consequência, pelo menos parcialmente obsoleto (61).  Se o anarquismo é para ser 
compreendido completamente, então a natureza desta questão deve igualmente ser 
compreendida: uma das alternativas foca-se no trabalho, a outra na vida como globalidade; 
uma nas relações económicas, a outra na totalidade das relações humanas e nas relações 
entre a humanidade e a natureza. 

Embora não indo discutir detalhadamente aqui o assunto, no meu ponto de vista as 
posições an arco- comunistas desenvolvidas por Bookchin e outros são as mais válidas do 
anarquismo de hoje. De facto, surgem como as posições sociopoliticas mais capazes de 
incorporar os desenvolvimentos do pensamento moderno, como a ideia do surgimento 
duma civilização neotecnológica (62),  a visão ecológica da sociedade humana e da 
natureza (63),  e, num mais alto nível de generalização, uma concepção orgânica e evolutiva 
da realidade, baseada em parte na ciência moderna (64).  Se se quer avaliar o anarquismo, a 
sua forma mais válida e mais desenvolvida deve ser levada em conta. 

Espera-se que a definição apresentada e as distinções delineadas aqui contribuam para 
reduzir a confusão predominante acerca da natureza do anarquismo. Se assim tiver sido, 
tornar-se-ão talvez maiores as possibilidades de o anarquismo ser visto por aquilo que é - 
uma teoria política e social complexa e desafiadora - e julgado de acordo com os seus 
méritos. 

(Trad. Carlos A. Nuno) 
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Liberdade de consciência e religião 

Se Deus é tudo. o mundo real e os homens não são nada. Se Deus e verdade, a justiça. o bem. 
o belo, o poder e a vida, o homem será a mentira. a inquidade. o mal, a freza. a impotência e a 
morte. Sendo Deus o senhor. o homem é o escravo. 

Estas palavras escreveu-as o anarquista russo Bãkunin no século XIX. Hoje, elas 
necessitam de uma explicação, para serem correctamente compreendidas. E. mesmo 
assim, podem ser enganadoras. Podem, por exemplo, confortar a ideia de que os 
anarquistas seriam persiguidores da liberdade de consciência, de religião e culto, o que 
não poderá nunca ser verdade, a menos que os anarquistas (ou libertários) reneguem o 
fundamental das suas ideias. 

Mesmo no passado. o facto de a grande maioria dos anarquistas se terem 
proclamado ateus ou agnósticos, não invalida que sempre tenha havido alguns - por 
exemplo, Tolstoi - que optaram e defenderam outras posições, a que teremos de 
chamar místicas ou religiosas. E entre estes dois extremos houve também grande 
número de posições intermédias. 

Um outro anarquista, este americano. Benjamin Tucker. definiu da maneira mais 
correcta as relações entre os libertários e as religiões: 

Apesar de verificarem na hierarquia divina uma patente contradição com a anarquia, 
apesar de não serem crentes. os anarquistas não são por esse facto menos partidários da 
liberdade de acreditar (em Deus). Eles opõem-se, sim. resolutamente, a qualquer negação da 
liberdade religiosa. E. assim como proclamam para o individuo o direito de ser ou de escolher o 
seu próprio médico. igualmente reivindicam o direito de ser ou de escolher o seu próprio padre. 
Não mais monopólios ou restrições, em religião como em medecina. 

Com efeito, condenando, antes de mais, todos os sistemas impostos. os libertários 
(ou anarquistas) defenderão sempre que cada indivíduo tenha ao seu alcance a 
possibilidade de construir a concepção do mundo e da vida que lhe seja própria, ao 
mesmo tempo que respeita as dos seus semelhantes. 

Deve pois ser transparente para toda a gente que, dos libertários, nunca terão os 
crentes religiosos algo a temer, por dois motivos: primeiro, pelas razões apontadas, 
porque eles serão os primeiros defensores da total liberdade de consciência; segundo, 
porque estando. por princípio, excluído que os anarquistas exerçam o poder de estado 
fica fora da sua alçada o principal instrumento de coacção das sociedades modernas: 
esse mesmo estado. 

E só aparentemente contraditório que os anarquistas possam ser, de facto, 
defensores da liberdade religiosa, na medida em que esta é uma das dimensões 
possíveis da liberdade de consciência. Normalmente, eles encontrar-se-ão na situação 
magistralmente definida por Voltaire: 

Não estou de acordo com aquilo que dizeis. mas bater-me-ei até ao fim para que o possais 
dizer. 

Feito este esclarecimento de princípio, passemos à denúncia de situações de 
anormalidade que, concretamente no caso português, distorcem o âmbito da liberdade 
religiosa e entravam a existência de uma verdadeira liberdade de consciência. 



Reconheçamos que a religião catclica é aceite e praticada maioritariamente pela 
população portuguesa e aquela cuja influência histórica mais duradoiramente marcou 
a nossa herança cultural. Trata-se de um facto evidente, embora seja geralmente pouco 
agradável para os católicos investigar por que meios e processos isso foi conseguido. O 
problema está por um lado, no quase-monopólio de que beneficia, ainda hoje. esta 
igreja-instituição, relativamente a todas as outras, bem como a diferentes escolas 
filosóficas e aos não-religiosos; por outro lado, no quase-oficialismo  que revestem as 
manifestações da igreja romana. 

O judaísmo. o islamismo e a reforma são igualmente movimentos religiosos que 
tiveram a ver com a nossa história, como o teve o paganismo e o miticismo populares, 
sempre na defensiva contra a ortodoxia oficializada. E não se esqueça o 
«pedreirismo» e o livre-pensamento novecentista, que explodiu sob a forma da 
(<questão religiosa» na 1 República mas que não pode. de forma alguma, ser reduzido 
ao jacobinismo governamental do Partido Democrático de então. 

Está certo que a Igreja Católica tenha a sua rádio, a sua imprensa, até a sua 
televisão e as suas escolas e universidades, desde que essas instituições sejam criadas 
e mantidas pelos seus próprios meios, e não à custa dos dinheiros públicos. Mas já é 
injusto que só ela tenha acesso à televisão e à rádio nacionais, que queira ter, em 
exclusivo, um canal de TV, que consiga impor aulas da sua doutrina nos programas do 
ensino oficial, ou ainda que não existam, em muitos casos, hospitais e, quase sempre, 
casas mortuárias, senão marcada pela simbologia católica. 

Está no seu direito a hierarquia católica ao proclamar o seu repúdio do acto de 
abortar, mas se reivindica o próprio direito à desobediência cívica, é bom que não 
esqueça que há outros actos que são igualmente inaceitáveis para as consciências de 
outros homens: por exemplo o de colaborar em actividades ligadas à preparação da 
guerra. da morte. do extermínio. Das actividades castrenses às prisionais e policiais, 
a lista seria grande - e contra ela não pronuncia a religião romana a mesma 
condenação absoluta que utiliza para o caso do aborto. 

O tempo em que a igreja cristã exercia em Portugal um poder temporal, ao lado da 
nobreza, pertence irremediavelmente ao passado. Hoje, de uma maneira geral, o 
discurso católico é bem mais tolerante e social do que em tempos ainda não muito 
recuados. Mas, em contrapartida, por esse mundo fora, outros fanatismos religiosos 
não param de irromper e alimentar conflitos e violências. 

Os libertários (ou anarquistas) são certamente dos mais ardentes defensores da 
liberdade de consciência e de religião, mas não podem aceitar qualquer forma de 
autoritarismo ideológico, seja religioso ou outro. Não podem igualmente aceitar 
situações de monopólio ou de mal-disfarçado confessionalismo educativo e 
informativo. Acima de tudo, éjáo estado de desenvolvimento da sociedade portuguesa 
que não comporta essas situações; duma maneira ou doutra, ela saberá rejeitar tais 
pretensões. 

A redacção d'A Ideia 

41 



Vê ,  

sumo 
	

r  

joga— marea r - 	 - 

f 	- : 
	

Si 

comi 

( 

h ' 

-4 



1 	 4 



Jorge Valadas 
	 O fim da falsa 

1. Caracterização da crise 

O conjunto das teorias da expansão econômica ilimitada, que ainda há 15 anos 
estavam na moda, parece subitamente ter perdido actualidade e poder de análise 
perante a situação presente. O fim aparente do funcionamento cíclico clássico, com a 
sua sucessão de crises e fases de expansão, foi entendido também como o fim das 
contradições na produção social em regime capitalista. A ideia keynesiana da 
regulação possível dos ciclos económicos por meio da intervenção do Estado na 
produção tinha-se imposto ao conjunto do debate económico e mesmo político. 
Paralelamente anunciava-se a superação definitiva da critica da economia política, tal 
como Marx a havia elaborado, como o corolário desta nova situação de equilíbrio, que 
se pretendia igualmente definitiva. Hoje, a força das coisas fez com que se voltasse ao 
princípio. As certezas e a euforia das afirmações sobre o capitalismo. apresentado 
como um sistema finalmente harmonioso e capaz de se autoregular, de vencer os seus 
próprios limites, são tudo coisas que não passam agora de recordações. E tudo isto 
sem que tenham aparecido análises novas e coerentes que permitissem explicar as 
dificuldades actuais! 

Curiosamente, foi precisamente no final dos anos 60, quando os limites e 
contradições da nova fase do capitalismo, caracterizada pela intervenção do Estado, 
quase não eram ainda perceptíveis, que o trabalho de Paul Mattick se veio demarcar de 
todas as outras análises, fossem elas marxistas, keynesianas ou ambas as coisas, 
baseadas, bem pelo contrário, no aparente sucesso deste mesmo intervencionismo. 
Confrontando as concepções e as realizações da «revolução keynesiana» com os 
princípios e ferramentas criticas da teoria valor trabalho, P. Mattick não se ficou pela 
análise da superficie da economia vulgar e pôs a descoberto as contradições que não 
deixariam de se manifestar, mais tarde ou mais cedo, nas relações entre o Estado e o 
sector privado. O que ele escreveu nessa altura sobre a evolução da economia mista 
adquire hoje toda a sua actualidade, provando o fundamento correcto da sua 
abordagem critica. «Apesar da duração prolongada da conjuntura dita de prospe-
ridade que têm conhecido os países industriais, nada permite afirmar que a produção 
de capital tenha podido superar as contradições que lhe são inerentes por via das 
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prosperidade. Alguns aspectos da crise actual 

intervenções estatais. Pelo contrário, a multiplicação destas últimas revela a 
persistência da crise de produção de capital, enquanto o crescimento do sector 
determinado pelo Estado torna manifesto o declínio cada vez mais acentuado do 
sistema da empresa privada Para suster este declínio, seria necessário fazer cessar a 
enorme expansão da produção induzida pelo Estado e recriar a capacidade de 
expansão automática da produção de capital, o mesmo é dizer, inverter a tendência 
geral do desenvolvimento capitalista no século XX. Sendo tal coisa mais do que 
improvável, só resta ao Estado intervir cada vez mais no sector privado, correndo o 
risco de se tornar um agente de destruição da economia de mercado. O governo, 
quando representa o capital privado, não o faz sem grandes hesitações e sem ter que 
enfrentar a oposição vigorosa dos seus eleitores. Estas hesitações podem ter como 
consequência transformar uma "prosperidade" aparente numa crise efectiva» 1 

Não se trata de anunciar hoje a crise final, a queda do capitalismo, como 
continuam a fazer as diversas variantes do marxismo vulgar ou as testemunhas de 
Jeová. Uma vez que o nível da riqueza social e das forças produtivas é mais elevado 
do que nunca, esta intervenção do Estado continua precisamente a desempenhar um 
papel compensador dos efeitos da baixa de rentabilidade do capital. Mas, 
inversamente, é difícil contestar o facto desta intervenção criar mais problemas do que 
os que resolve e de, no seu conjunto, a economia capitalista ter entrado num novo 
período relativamente aos anos que se seguiram à segunda guerra. Este período 
caracteriza-se fundamentalmente por ciclos muito curtos e de amplitude pouco 
acentuada, com recuperações frágeis subsequentes a recessões prolongadas mas 
pouco profundas. As taxas de crescimento, quando são positivas, são débeis e, de uma 
forma geral, assiste-se a um abrandamento da actividade económica. Após vários anos 
de quase estagnação e de inúmeros discursos sobre «a saída do túnel», não se vê muito 
bem como o capital privado, na sua globalidade, poderá mostrar-se capaz de um novo 
arranque e de uma nova vitalidade, abrindo caminho para uma fase de reprodução 
alargada do sistema. Somos obrigados a constatar que é sempre o mecanismo da 
procura induzida pelo Estado que aguenta a economia e vai ter um papel determinante 
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na sucessão dos ciclos curtos. São os sectores onde as despesas do Estado se mantêm 
importantes que dão maiores provas de vitalidade cada vez que se anuncia a 
«recuperação». E sabido, para nos reportarmos agora ao caso dos EUA, que o 
aumento das encomendas industriais continua a «dever-se essencialmente às 
encomendas de material militar» (2)•  Finalmente, o declínio da produção privada de 
capital é confirmado pelo papel desempenhado pelo Estado na «reactivação» 
constante da produção. 

O ritmo lento da crise actual faz com que as suas consequências sociais e 
económicas não se possam comparar com as observadas no decurso de crises 
anteriores. Mas isso não impede que os sinais de asfixia sejam manifestos, desde a 
baixa dos investimentos privados (3)  à queda da rentabilidade, desde as falências em 
massa e dos movimentos de concentração de capitais até à insuficiência dos lucros e ao 
recurso generalizado ao crédito, com todo o cortejo de desiquilíbrios monetários e 
financeiros. No domínio social - e para falar nas sociedades ditas desenvolvidas - o 
advento de um desemprego de massa e de miséria social transbordante constituem 
manifestações incontestáveis desta situação nova ( 4 ). A este respeito, será interessante 
notar que esta tendência para a pauperização social e para a baixa do valor da força de 
trabalho não foi de modo algum invertida, nem sequer atenuada, pelos curtos períodos 
de «recuperação» experimentados pela economia de diversos países. E verdade que, 
se olharmos para o caso da economia americana, a taxa de desemprego, que era de 
cerca de 11% em 1982, anda pelos 7%. Este facto é mesmo apresentado como prova 
da «recuperação reaganiana». Mas, se observarmos este dado de mais perto, 
verificamos que esta inversão de tendência, esta diminuição do desemprego, esconde 
uma transformação da estrutura da classe assalariada e uma continuidade na baixa 
global do valor da força de trabalho. O emprego cresceu quase exclusivamente nos 
sectores de serviços, tenho a situação continuado a degradar-se nos sectores 
produtivos industriais (5)•  Os salários destes novos postos de trabalho são nitidamente 
inferiores aos salários industriais suprimidos e assiste-se, globalmente, a uma baixa do 
valor da força de trabalho. A mulher assalariada tornou-se o novo sujeito desta 
tendência para a desvalorização do trabalho e dos salários, fenómeno este conhecido 
nos EUA por «feminização da pobreza» (6) 

Eis, pois, como se continua a reduzir globalmente a massa salarial, ao mesmo 
tempo que se baixa o desemprego momentaneamente, com o objectivo de melhorar a 
rentabilidade do capital exixtente. Pelo que os ciclos de recuperação não significam 
hoje em dia expansão, um alargamento da base de exploração, um crescimento da 
mais-valia relativa pela introdução de novas técnicas e transformações no processo de 
trabalho. Pelo contrário, o que se observa é uma contracção da base de produção. bem 
como um aumento da exploração e da mais-valia absoluta através da redução dos 
salários. 

2. A crise financeira 

É significativo que as primeiras grandes brechas abertas pela crise actual se 
manifestem na esfera monetária e financeira. Isso traduz, numa certa medida, o facto 
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de o recurso aos mecanismos de crédito ter em grande parte permitido o desenvol-
vimento da produção mundial nos anos recentes, que se chegou mesmo a acelerar, à 
medida que as condições de crise se iam instalando. Enquanto a produção de capital se 
faz sem demasiados sobressaltos, o recurso ao crédito permite aos capitalistas 
aumentarem a massa de capital-dinheiro que se pode transformar em capital adicional. 
O crédito não é então mais do que a facilidade de transformar dinheiro em capital, ou 
seja, transformar capital potencial, mas não empregado, em capital investido. «O 
crédito permite ao capitalista individual, ou a quem passe por tal, dispor de maneira 
absoluta, e dentro de certos limites, do capital e da propriedade alheios e, portanto, do 
trabalho alheio»( 7 ). Quando a rentabilidade baixa, o crédito torna-se o meio principal 
de impedir que as empresas soçobrem e de estas pagarem as obrigações da dívida já 
contraída, uma vez que os lucros já não são suficientes. A baixa da capacidade de 
auto-financiamento do sector privado e o consequente endividamento são actualmente 
reveladoras desta evolução (8)  Assim. se na fase de expansão o sistema de crédito 
permite acelerar o processo de reprodução do capital. em período de recessão esta 
aceleração actua no sentido do desiquilíbrio, ao mesmo tempo que esconde as raízes 
do mal: a insuficiência dos lucros. Por isso, podemos dizer que, antes de cada crise, a 
expansão do crédito dissimula a sobre-produção de capital, o declínio da 
rentabilidade. Nos grandes centros capitalistas, a crise actual do sector privado, a 
queda dos lucros, provocou efectivamente a expansão do endividamento bancário. 
Desde há alguns anos que o aumento da taxa de falências, mesmo entre as unidades 
capitalistas de grande envergadura, anuncia a fragilidade de um sector bancário em 
que as perdas não param de crescer (9)•  Pode constatar-se, aliás, que um pouco por 
todo lado se «encontram agora cadáveres potenciais nas unidades de tratamento dos 
bancos (10) », entre os quais se contam verdadeiros gigantes da indústria privada 
mundial 0 1)  A este endividamento do sector privado nos países do capitalismo 
avançado vem hoje juntar-se o de muitos países da zona dita em vias de 
desenvolvimemto, assim como da parte do mundo onde reina o sistema capitalista de 
Estado, desde o Brasil e a Argentina até às Filipinas, da Nigéria e do México até à 
Polónia e à Roménia. Ainda aqui os números são eloquentes. Só no que respeita ao 
mercado financeiro americano, a dívida total dos mutuários estrangeiros é hoje 
quarenta vezes superior ao que era quando da grande crise dos anos 30 (12),  o que dá 
uma ideia da amplitude do recurso ao crédito no capitalismo moderno, bem como da 
fragilidade e instabilidade do sistema. Na maioria dos países, o endividamento atinge 
níveis incompatíveis com as suas possibilidades económicas já débeis e frequente-
mente a produção já não é suficiente para cobrir o serviço da divida (13)  E aqui 
pensamos em Marx quando este, abordando os problemas da dívida pública, faz 
referência ao «plano financeiro do louco que, num dos contos de Cervantes, propõe ao 
povo de Espanha que deixe de se alimentar durante apenas duas semanas para 
conseguir os meios necessários para saldar a dívida pública (14)»•  Com a diferença de 
que uma proposta desta natureza se revelaria hoje inaplicável em sociedades onde uma 
tal abstinência está já, involuntariamente, em vigor. . . Muitos destes créditos serviram 
para colmatar OS enormes défices de Estado - indispensáveis para o funcionamento 
económico de muitas sociedades de burguesia fraca ou inexistente - ou foram 
distribuídos por sectores privados ineficazes que, longe de os converter em capital, 
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pura e simplesmente os dissiparam (1 5).  Só que os recursos que vão alimentar as 
despesas públicas dos Estados devedores tinham, neste caso, sido canalizadas, não 
para o capital privado destes países (quase inexistente), mas para o capital privado dos 
países desenvolvidos credores. Os créditos que os bancos tinham assim concedido 
correspondiam de facto ao capital-dinheiro recolhido nos centros do capitalismo 
desenvolvido. 

Enquanto o serviço da divida foi honrado, o capital bancário privado só tinha a 
ganhar neste mecanismo. A partir do momento em que a insolvência das sociedades e 
países devedores aumenta e se expande. tornando problemático o pagamento dos 
juros, é todo o sistema bancário que é abalado. 

Potencialmente explosivo, este mecanismo do recurso ao crédito em período de 
fraca rentabilidade do capital cria uma dinãmica própria, sendo a continuação do 
endividamento a única maneira de aguentar o sistema no seu conjunto. «Muitas vezes, 
importantes devedores só podem assumir o serviço da divida graças à concessão de 
novos créditos pelos bancos (17) ». De uma forma geral, o sistema bancário continua 
assim a responder a essa necessidade de capital-dinheiro, preenchida na sua maior 
parte pela produção de dinheiro. E fácil reconhecer que «os bancos centrais de quase 
todos os países desenvolvidos se dedicam a abastecer de moeda o sistema bancário e 
praticamente nenhum respeita os objectivos de crescimento restritivos que todos 
tinham estabelecido incialmente em matéria de massa monetária (1 8)» Por sua vez, as 
necessidades de financiamento dos déficites dos orçamentos estatais, por meio de 
empréstimos, não param de crescer. Com  efeito, a crise, ao mesmo tempo que estimula 
o capital privado a recorrer ao crédito, reforça a necessidade de intervenção do Estado 
na economia. E esta a regra da economia mista. Nos EUA, este crescimento do peso 
do Estado na economia atinge nos dias de hoje níveis jamais vistos. Os números que se 
podem adiantar neste domínio dão uma ideia de quanto esta tendência se acelera a 
uma velocidade que parece escapar aos próprio poderes políticos 0 9)  O crescimento 
da dívida pública, na medida em que faz aumentar a procura social no mercado, torna-
-se um factor decisivo da inflação que se vem acrescentar aos efeitos da expansão do 
crédito privado. Em última análise, é a capacidade que o Estado tem de intervir na 
produção de moeda através dos bancos centrais que permite manipular esta inflação, 
provocada pelo endividamento privado e público, de forma a transformá-la em 
beneficio de um equilíbrio do sistema. Além disso, a «inflação dirigida» transforma-
-se num elemento indissociável do funcionamento da economia mista, de certo modo, 
uma fuga para a frente à medida que se acentua o problema da rentabilidade do capital 
privado, que está na origem da intervenção do Estado. Este pode, momentaneamente, 
tentar reduzir esta «inflação institucionalizada». sempre pelo recurso aos mecanis-
mos monetários. E o que faz a maioria dos governos dos países desenvolvidos desde o 
início dos anos 80. Mas a possibilidade de agir sobre a oferta de moeda permanece 
ineficaz se não se tiver a possibilidade de modificar o peso dos déficites públicos e de 
reduzir a intervenção do Estado. Consegue-se assim reduzir a inflação correndo o 
risco de fazer soçobrar largos sectores do capitalismo privado (bancário e industrial) 
atingidos pela alta das taxas de juro que tornam o crédito impossível. Mas nem por isso 
a massa monetária se vai restringir, na medida em que os enormes déficites 
orçamentais continuam a escoar as massas de capital-dinheiro que, não se podendo 
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transformar em capital adicional, ficam disponíveis na esfera do mercado monetário. 
Por outras palavras, a maior parte da massa monetária em circulação é criada pelas 
despesas públicas e a redução' do crédito privado tem um efeito reduzido no mercado 
monetário. Inversamente, podemos constatar que, tendo em conta a amplitude das 
contas do Estado, seria necessário, para conseguir limitar a sua capacidade de aceitar 
empréstimos, elevar as taxas de juro a um nível tal que iria provocar inevitavelmente a 
derrocada da maioria das empresas privadas. As tentativas actuais de vencer a 
((inflação institucionalizada)) demonstram o fracasso das políticas ditas monetaristas 
que se quiseram arvorar em oposição-alternativa ao keynesianismo e se pretenderam 
capazes de resolver o problema do mau funcionamento do capitalismo misto, a famosa 
(<estagflação)). mistura de inflação e de recessão. 

3. A ciência económica 

É certo que osprelè'ements do Estado sobre a massa dos lucros privados atingem 
hoje nas sociedades desenvolvidas um nível muito elevado, tributo este suficien-
temente pesado para provocar uma reacção aberta e agressiva da parte do capitalismo 
privado. Para tomar como exemplo o caso francês, sabe-se que a taxa dos 
prelèvements obrigatórios passou de 35,7% do produto interno bruto em 1973 para 
43,8% em 1982 (20)  Tanto mais que o crescimento da parte dos lucros retida pelo 
Estado se tem vindo a acelerar. Pressionados pela fiscalidade estatal, os capitalistas 
privados têm tendência para considerar a intervenção do Estado na economia como a 
fonte de todos os males e o keynesianismo como a justificação deste estado de coisas, 
que já não podem aceitar sob pena de assinarem a sua própria sentença de morte 
enquanto classe capitalista privada. Estas ideias, hoje muito espalhadas nas classes 
capitalistas, limitam-se a inverter - por razões evidentes de tentativa de sobrevivên-
cia os dados da realidade económica. O facto de. hoje em dia, o keynesianismo ser 
entendido de uma forma invertida no seio das classes burguesas, só mostra o fracasso 
do seu projecto económico, bem como a ultrapassagem dos limites que este tinha 
estabelecido, pelo movimento contraditório e próprio da economia mista que estimula 
a intervenção crescente do Estado. 

A par das transformações do capitalismo, deram-se também modificações na 
função e lugar dos economistas na sociedade. P. Mattick assinalou aliás este facto 
quando pôs em relevo como a era do intervencionismo tinha transformado os 
economistas burgueses num corpo de funcionários do Estado, uma espécie de 
contabilistas das despesas públicas, com todas as consequências estéreis que isso 
podia envolver no que respeita à produção do pensamento económico da classe 
dirigente. Neste sentido, Keynes foi o último grande economista burguês, tendo sido 
capaz de abordar, com todas as implicações de urna opção de classe, uma visão 
histórica do futuro do modo de produção capitalista. E pois pouco surpreendente que 
possamos constatar hoje - justamente numa altura em que os sinais de impasse e de 
estagnação económica são cada vez mais evidentes - a ausência total de pensamento 
económico inovador entre a burguesia, bem como de discussão sobre as causas e as 
consequências da crise. A característica dominante da «ciência económica» parece 
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ser agora a incoerência! Afirma-se hoje o contrário do que se disse ontem. Pessoas 
como Samuelson (prémio Nobel da economia!) pretendiam, em 1971,  que «com os 
conhecimentos de que dispomos hoje, sabemos seguramente como evitar uma 
recessão económica ou impulsionar a política de despesas» (21).  «Não vale a pena 
ficarmos preocupados, e ninguém vai ficar com insónias», acrescentava ele. Dez anos 
passados, deve ter perdido definitivamente o sono e agora teme «o desastre» (?), 
enquanto adverte, deste vez, que «o vazio que existe em matéria de teoria económica 
reforça as decepções e as incertezas; não existe nenhuma teoria aceitável de política 
económica» (22).  Em resumo, que é preciso reconhecer a ignorância dos economistas 
quanto ao que se passa eao que se vai passar! Será então de admirar que o irracional 
irrompa agora enquanto factor «explicativo» dos mecanismos económicos? Este é um 
passo que algumas pessoas não hesitaram em dar, corno mostra a influência 
conquistada nos tempos que correm por gurus mais ou menos místicos sobre o 
mercado da bolsa, em Nova Iorque e noutros centros financeiros. Recentemente um 
psiquiatra americano declarava aos jornais que «o medo ou a economia reaparecem 
constantemente nas terapias. independentemente da condição social dos doentes» (23). 

As voltas que o mundo dá! A «ciência económica», que havia, de uma forma tão 
positiva, enterrado a critica da economia, vê-se hoje impotente e incapaz de fornecer 
uma explicação, por mais limitada que seja, para a crise do aparelho económico. Eis 
como de ciência se transformou em Medo! 

Dito isto, não deixa de ser um facto que o essencial do reduzido debate económico 
se processa em torno da questão da intervenção do Estado na economia e dos limites 
da economia mista. Estas preocupações traduzem a importância desta nova 
contradição no ciclo de produção de capital e a justeza da crítica que viu no dirigismo 
próprio da fase moderna do capitalismo um factor de conflito e agravante dos 
problemas inerentes a esta produção. E certo que estas preocupações e suas 
implicações permanecem, neste debate, dentro dos limites do pensamento burguês, 
reduzidas às confrontações intercapitalistas, entre os que continuam a considerar a 
intervenção do Estado uma necessidade para a sobrevivência do capital privado e do 
mercado e os que, pelo contrário, vêem nesta intervenção a fonte de todos os males 
actuais. 

No centro do debate estão duas tendências da «ciência económica»: os 
monetaristas e os defensores da «economia da oferta». 

As criticas dos monetaristas ao keynesianismo concentram-se essencialmente nos 
problemas e limites da produção induzida pelas despesas do Estado e suas 
consequências sobre a massa monetária, a «inflação institucionalizada» de que já 
falámos. Todavia, a escola monetarista permanece ligada ao pensamento keynesiano; 
ela «nasceu de uma polémica sobre a natureza das intervenções públicas e não 
propriamente sobre o seu princípio . [Ela] pressupõe a existência da economia mista e 
de uma política activa procura apenas,, após uma análise científica (ou que se pretende 
como tal) da interacção entre o sector público e o sector privado, propor soluções 
técnicas que minimizem as consequências nefastas para estes resultantes da 
intervenção» (24).  Como vimos, as manipulações monetárias, não só tiveram grandes 
efeitos sobre o montante do orçamento e do déficite, como acabaram por enfraquecer 
um sector privado já em crise. Elas revelaram-se, em certa medida, inaplicáveis no 
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estado actual da economia mista e das relações existentes entre a produção rentável e 
a produção induzida, não-rentável. Onde a receita monetarista foi aplicada sem 
obstáculos, como foi o caso de alguns países da América Latina ou de Israel, as suas 
consequências foram catastróficas. Em vez de revigorar o fraco capital privado 
naciônal, o chamado regresso à «liberdade» dos mecanismos de mercado saldou-se na 
derrocada completa da economia e em crises sociais e políticas sem precedente (25).  O 
fracasso das políticas monetaristas mostra, pelo contrário, como as aplicações da 
revolução keynesiana acabam por corresponder melhor à fase de economia mista. 
Ainda que a intervenção do Estado não resolva os problemas da produção de capital, o 
relançamento da produção através do crescimento da procura induzida pelo Estado 
continua a ser, nos nossos dias, a única forma de manter a actividade económica e um 
simulacro de equilíbrio económico. O advento da corrente da «economia da oferta» é, 
por seu lado, exemplar da confusão que reina actualmente na ciência' econômica 
burguesa, da sua crise e da sua esterilidade. Embora encontremos igualmente aí as 
preocupações respeitantes aos limites da intervenção estatal, a falta de consistência 
das propostas e da análise fazem com que. desde o inicio, esta corrente tenha sido 
considerada, inclusivamente pelos defensores da economia liberal tradicional, como 
«uma forma de pensamento mágico», uma espécie de «economia do vodu» (26)...  Um 
novo ciclo de expansão do capitalismo privado, o regresso à livre troca e ao livre jogo 
das leis do mercado só dependeria assim de uma redução substancial da fiscalidade, a 
famosa política dos tax-cuts, e, é claro, de uma redução da pressão do Estado sobre os 
lucros privados. Muito em voga no seio da administração Reagan durante a primeira 
fase do seu mandato, ligada à direita conservadora e reaccionária americana, esta 
corrente teve apoio de um sector do capitalismo industrial que subscrevia qualquer 
proposta de redução dos prelèvements do Estado sobre os seus lucros. É claro que as 
importantes reduções de impostos aplicadas pela administração Reagan. ao mesmo 
tempo que fizeram aumentar o déficite do orçamento. não tiveram o resultado 
esperado. Os investimentos produtivos e a acumulação do sector privado permanecem 
estagnados, sendo quando muito arrastados pelos ciclos de reposição de stocks (27). 

Do mesmo modo que as indemnizações concedidas pelo Estado francês aos 
accionistas privados das empresas nacionalizadas, as reduções de impostos feitas aos 
capitalistas americanos, em vez de serem investidas na produção de capital. passaram 
para a esfera da especulação financeira. Mais uma prova de que o factor determinante 
da crise actual continua a ser a rentabilidade do capital. Por isso o fracasso dos «novos 
liberais», os «economistas da oferta». se seguiu tão rapidamente ao brilho da sua 
aparição, enquanto os problemas referentes aos limites da economia mista continuam 
por resolver. 

4. O Estado e as classes 

Em tempo de crise, o discurso económico está necessariamente carregado de 
sentido político. de implícitos ideológicos, que traduzem os objectivos burgueses de 
dominação de classe. Tem-se mesmo a impressão de que, quanto mais impotente para 
descobrir os males de que sofre o modo de produção, mais elementos ideológicos 
contém a «ciência económica». O caso mais caricatural é sem dúvida o da «economia 
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da oferta», que proclama, alto e bom som, a necessidade de uma aliança do tipo 
populista entre explorados e exploradores, entre o capital e o trabalho, para sair da 
crise, já que, estava-se mesmo a ver, os interesses de uns são os interesses dos outros. 

Para além destes incitamentos à colaboração de classes, que se produzem 
invariavelmente em cada período de crise (28),  o que importa pôr aqui em evidência é o 
conjunto das ideias subjacentes a estes discursos. Trata-se desta insistência sobre a 
necessidade de dar livre curso às forças e leis do mercado como única solução para 
escapar da estagnação económica. A intervenção do Estado, o crescimento do 
dirigismo económico, e portanto político, deram assim origem a uma corrente de 
pensamento burguês que repõe no centro das preocupações os valores da «Liberdade» 
e da «Criação Individual», demasiado asfixiados pela extensão e omnipresença do 
Estado! Encontramo-nos aqui perante uma reacção burguesa à burocratização e 
centralização, bem como às formas cada vez mais totalitárias que acompanham, na 
sociedade moderna, o advento e desenvolvimento da economia mista. Mas. enquanto 
a intervenção do Estado na economia foi, e continua a ser. o factor determinante que 
permitiu ao capitalismo privado escamotear provisoriamente a sua crise inelutável de 
rentabilidade, perpetuando a sua sobrevivência, eis que os ideólogos da burguesia 
tomam o remédio pelo mal. Numa regressão filosófica que nos faz remontar às raizes 
da revolução burguesa do século XVIII, alguns destes discursos opõem o Estado à 
«liberdade» na «sociedade civil». Esta «liberdade», bem entendido. é a que tem as 
suas raízes na propriedade privada, «garantia da autonomia» (29).  Esta corrente de 
pensamento dos «novos liberais» recebe por vezes o reforço inesperado de tendências 
libertárias reformistas (e mesmo de direita, em particular nos EUA) que adaptam o 
seu tradicional anti-estatismo á defesa da «liberdade económica» do mercado e da 
empresa privada (30).  Esta espécie de revisionismo proudhoniano (antes a empresa 
privada do que o Estado) não vê as relações de mercado como relaoes sociais, e como 
força de opressão fundamental a força de trabalho sob a forma mercantil, a separação 
do produtor relativamente aos meios de produção e a alienação dai decorrente. 

Se olharmos de mais perto, constataremos que o essencial para todas estas 
pessoas - para quem a fronteira entre «esquerda» e «direita» se esbate (31) - não é 
tanto «prescindir do Estado», voltar simplesmente aos mecanismos de mercado como 
reguladores da economia, cuja impossibilidade na fase actual do capitalismo já 
compreenderam muito bem. E significativo verificar que a preocupação fundamental 
se refere à intervenção do Estado nas condições de produção, na formação e 
manutenção da mercadoria força de trabalho. A parte das despesas públicas que é 
assim constantemente apresentada como «insuportável» é a que diz respeito ao salário 
social. desde os subsídios de desemprego até aos sistemas de protecção social. A 
insistência, por parte de todas as classes dirigentes, dos seus economistas e sociólogos, 
quanto à necessidade de reduzir a parte destas despesas no orçamento do Estado 
tornou-se o lugar comum dos diversos discursos sobre os remédios para a crise. Como 
se os problemas da intervenção estatal.da produção induzida, se reduzissem a isso! 
Curiosamente, estes mesmos economistas que veêm logo, em muitas despesas 
induzidas pelo Estado. «a utilização para fins improdutivos de riquezas já produzidas 
(32) e vêm exigir «rigor» da parte do Estado, permanecem estranhamente silenciosos 
quando se trata, de despesas militares que aparentemente não inserem na mesma 
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lógica... No preciso momento em que, em todos os países desenvolvidos, se afirma a 
necessidade de rever os mecanismos das despesas com a saúde - consideradas 
demasiado grandes - leva-se o cinsmo de classe ao ponto de se defender, como 
condição da «redefinição das fronteiras entre o Estado e uma sociedade mais maleável 
mas mais capaz de iniciativas», a «restauração de um Estado mais limitado, mas 
também mais musculado», pois «o Estado é necessário para arbitrar as tensões 
interiores, proteger a independência nacional, prever e dirigir as mutações 
necessárias» (33).  Por outras palavras: menos segurança social e mais segurança 
militarizada e policial! Eis como resolver de forma original e inovadora os problemas 
da produção não-rentável e dos limites do sector público. Esta atitude, que se 
generaliza actualmente, não passa, na realidade, de uma pseudo-critica da intervenção 
estatal. Com  efeito, a intervenção do Estado não tem parado de aumentar e os défïcites 
orçamentais continuam a crescer em todo o lado, inclusivamente onde o discurso 
«neoliberal» é de bom tom (34).  As despesas militares representam uma parte sempre 
em crescimento das despesas públicas, compensando a redução da parte referente às 
despesas sociais úteis. Enquanto os ideólogos da «Reaganimics» se espraiam em 
considerações infindáveis sobre os benefícios do regresso ao «laisser faire», o Estado 
americano intervém cada vez mais na produção agrícola e industrial, estabelece 
barreiras proteccionistas. ajuda os sindicatos a comprarem empresas na falência - no 
desenvolvimento disfarçado de um sector de propriedade não-privada (35) -. prepara 
políticas de reconversão industrial, mutiplica os auxílios ás empresas em dificuldade, 
etc (36).  Neste quadro, a insistência posta na redução das despesas sociais só pode 
significar uma proposta clara de redução dos salários, medida esta actualmente em 
vias de aplicação generalizada nos países desenvolvidos. Em conclusão, e para além 
de toda esta conversa de dar livre curso aos mecanismos de mercado, o que se pretende 
restabelecer é o livre jogo do mercado de trabalho. E necessário que o desmeprego 
possa finalmente desempenhar plenamente o seu papel tradicional de força de pressão 
sobre o valor da força de trabalho, e para isso importa reduzir, ao máximo, o sistema 
de assistência do período anterior, do Estado-providência (37). 

Só dando livre curso aos mecanismos da crise o capitalismo pode restabelecer a 
relação de valor entre o capital constante e o capital variável de um modo favorável a 
uma recuperação da acumulação. Mas isso implica deixar generalizar-se a recessão 
com todas as suas consequências econômicas, sociais e políticas, que neste momento 
estão longe de se poderem medir. A opção é tanto mais difícil quanto a economia mista 
se encontra numa fase histórica crítica, entalada entre uma redução da intervenção 
estatal, que encerra o perigo de acentuar a decomposição da economia, e o aumento 
desta intervenção, portador do fim da produção privada de lucro. Por agora, e perante 
a sua recusa de enfrentar abertamente os problemas com métodos capitalistas - a crise 
-, só resta aos defensores da economia mista o recurso ao aumento da mais-valia, da 
taxa de exploração. Com  o senão de os limites desta contratendência para a baixa da 
taxa de lucro se repercutirem imediatamente no domínio da luta de classes e porem o 
problema de uma eventual resistência da classe operária ao reforço da exploração. A 
partir deste momento, a crítica da economia abandona o terreno puramente teórico e 
abstracto para se encontrar no da prática social. Para retomar a expressão de Marx. 
trata-se agora da «economia política da classe operária», da oposição aberta aos 
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imperativos da produção de capital, com todo o seu cortejo de misérias e barbárie. E 
ainda a procissão vai no adro... 

(Tradução de Luís Leitão do original em francês) 

( 1 ) Paul Mattick. Marx et Kevnes, Paris 1972.   p. 188 
(2) Departamento do comércio dos EUA. Le Monde, 3 de Maio de 1984. 
(3) Em 1983. portanto em período de «recuperação». os investimentos privados baixaram nos EUA 

de 4%. 
(4) Na sociedade mais rica e poderosa de todas onde vigora o modo de produção capitalista. os EUA. 

cerca de 1 5% da população vivia, em 1982,   abaixo do limiar de pobreza oficial. Para os negros, este valor 
sobe para 36.5%. A existência de carências alimentares e de situações de fome cada vez mais generalizadas 
é reconhecida em todos os quadrantes. 

(5) Entre 1979 e 1984 foram criados 4 milhões de empregos nos serviços, comércio e finanças, 
enquanto, durante o mesmo período, o número de postos de trabalho perdidos na indústria, minas e 
construção foi de 2.5 milhões (United States Bureau Labor of Statistics, citado por B. Harrison e B. 
Bluestone. «The future of work». International Herald Tribune, 23 de Junho de 1984). 

(6) As mulheres constituem actualmente nos EUA 50% da população assalariada, mas os seus 
salários são em média inferiores aos dos homens em 40%. 

(7) K. Marx, Oeuvres (Economic), II, Pléiade, p. 1177. 
(8) No caso de França, o autofinanciamento das empresas sofre uma contracção continua, ao mesmo 

tempo que o investimento estagna ou baixa. pois o recurso ao crédito já não serve para a reprodução do 
capital. Ver «Estudo do Banco de França para 1982». Le Monde, 1 de Setembro de 1983. 

(9) Só no Canadá o montante dos empréstimos perdidos pelos bancos aumenta ao ritmo de 35% ao 
ano: «Os bancos abalados pela crise financeira». The Economist, 16 de Outubro de 1982. reproduzido em 
Problémes Economiques. n.° 1806, Paris, 1983. 

(10) Ibid. 
(11) Por exemplo, a International Harvester e a Massey-Fergusson, cuja divida ultrapassa os cinco mil 

milhões de dólares (mais de 5% da dívida total dos países em vias de desenvolvimento, e 1/6 da Polónia) 
estão desde há alguns anos à beira da falência. Eis aqui um facto que não podemos deixar de relacionar com 
a decisão americana de recomeçar o comércio de produtos agrícolas com a URSS! 

(12) «La dette du Tiers Monde et Ia crise financiére internationale: un merveilleux écran de fumêe». Le 
Monde Diplomatique, Novembro de 1982. Paris. 

(13) Para a América Latina, o montante total da divida - que representa 48% da dívida dos países 'em 
vias de desenvolvimento' - ultrapassa de três vezes o montante anual das suas exportações. 

(14) K. Marx. Oeuvres ('Économie), H. Pléiade. p. 1788. 
(1 5) Consideremos o exemplo da Venezuela. Nos anos 60, o parque de máquinas agrícolas era neste 

país um dos maiores do mundo. A maior parte destas máquinas, adquiridas com os créditos governamentais, 
nunca funcionou. por falta de manutenção ou de conhecimentos técnicos! 

(16) Os bancos privados pressionam cada vez mais os Estados no sentido de stes assumirem as dívidas 
dos países na falência. ((E preciso que. progressivamente. o sector privado vá sendo substituído por 
organismos oficiais como o FMI. o Banco Mundial e os Estados». artigo publicado na National 
Westminster Bank Review, London. Agosto 1982, citado por C. Julien, op. cit. 

(17) W. Fautz. «La dépression économique de 1929-1933 se répétera-elIe?». Le mois économique et 
financier, Paris. Outubro 1982. reproduzido em Problêmes économiques, n.° 1806. Paris. 1983. 

(18) Ibid. 
(19) As necessidades de financiamento do Tesouro americano passaram de 2.9% do PNB em 1982 

para 6.7% em 1983; calcula-se em 750 milhões de dólares por dia as necessidades do empréstimo. P. 
Fabra; «Le dollar est-il une monnaie solide?, Le Monde, 7 Novembro 1983. 

(20) Economie et statistique, n.° 157. Julho/Agosto de 1983. 
(2 1) Sarnuelson. «Inflation des Preis des Wohlstandes», Der Spiegel n.° 35. 1971. p. 104. citado por 

P. Mattick, Crises et théories des crises, Champ Libre. Paris. 1976. 
(22) Samuelson. «Economic theory is in disarray». International Herald Tribune, 24 de Junho de 

1983. 
(23) Washington Pos4 24 de Fevereiro 1983, citado por P. Méchet, «Oubliez Ia crise, elIe 

disparaitra». La Quinzaine Littéraire n.° 399. Agosto 1983. 
(24) P. Mongin. Le monétarisme aujourd'hu4 une doctrine anti-keynésienne hantée par son 
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contraire, Biblioteca delia libertá. Turim. Abril/Junho 1981. reproduzindo em Problémes économiques, n.° 
1782. 1983. 

(25) O caso do Chile é exemplar em dez anos a sua dívida exterior foi multiplicada por cinco. o 
endividamento privado representa 80% do capital bancário, a produção cai verticalmente e o desemprego 
atinge um terço da população. 

(26) A expressão é de O. Bush (durante a campanha para a investidura presidencial do partido 
republicano), que mais tarde se tornou vice-presidente dos Estados Unidos! Para uma descrição crítica da 
«economia da oferta». ver J. T. Campen e A. Mac Ewan. «Crisis. contradictions and conservative 
controversies in contemporary US capitalism», The Review of Radical Political Economics, New York, 
Autumn 1982. reproduzido em Problêmes économiques, n.° 1836. Paris, 1983. 

(27) Desde há alguns anos que os ciclos de «recuperação» - que são sempre anunciados como a saída 
da recessão - não se caracterizam de modo nenhum por úma recuperação dos investimentos produtivos, mas 
sim pelo simples aumento da produção ligado à reposição dos stocks consumidos pelo crescimento da 
procura induzida. 

(28) Os socialistas europeus actualmente no poder perfilharam o essencial destas concepções. Eles 
sublinham que é preciso não penalizar demasiado «os ricos», pois de outro modo a sua acção econômica ir-
-se-ia reflectir negativamente na condição das classes trabalhadoras... 

(29) Rosanvallon e Y. Cannac, «Que faire de L'Etat», Le Débat Setembro de1983. Paris. 
(30) Encontramos uma piscadela de olho a estas ideias e uma descrição das suas origens ideológicas. 

no seio da corrente libertária americana de raiz individualista (por oposição à corrente de acção directa de 
massa simbolizada pelos I.W.W.): ver a reedição do texto de R Rocker, Pionieri delia liberta, com um 
trabalho de R Creagh sobre o anarquismo americano. Edições Antistato, Milano, 1982. 

(3 1) Para o caso francês, ver o artigo citado. Le Débat, Setembro 1983. Temos de deixar aqui de lado 
as correntes capitalistas de Estado, exteriores a esta convergência. 

(32) P. Fabra, «La voie de Ia sagesse». Le Monde, 12 de Julho de 1983. 
(33) Simon Nora. «Entretien avec E. Maire», Le Débat, Setembro de 1983. 
(34) Relativamente ao PNB.a percentegem das despesas públicas passou. entre 1960e 1982. de 32% 

para 44% na Grã-Bretanha, da 27.8% para 33,2% nos Estados Unidos, de 32% para 46.9% na Alemanha. 
etc... valores da OCDE. 

(35) Há actualmente nos Estados Unidos perto de um milhar de empresas adquiridas pelos seus 
empregados segundo o sistema dos «Planos de propriedade operária». Isto abrange já mais de 500 000 
assalariados e fábricas por vezes bastante importantes (mais de mil trabalhadores). Segundo estes «Planos». 
«os empregados. embora possuindo a maioria do capital, não têm direito de voto». Ver«USA. quand les 
salariés rachèttent leurs entreprises», Le Figaro, 23 de Agosto de 1983. 

(36) Ver a este respeito B. Dethomas, « Aux Etats-Unis. controverse sur Ia nécessité d'une politique 
industrielle». Le Monde, .10 de Agosto de 1983. 

(37) Nos Estados Unidos, o montante dos subsídios de desemprego médios decaiu de 40% entre 1976 
e 1982. «Washington Post editorial», International Herald Tribune, 17/18 de Setembro de 1983. 

Este texto derivou de um trabalho mais vasto, a partir de uma leitura colectiva do livro de Paul Mattick: 
Marx et Kevnes. les limites de l'économice mixte (1972) realizada em Paris no decurso do ano 1982/3. 
Trata-se de uma tentativa de análise de situação presente do capitalismo da esfera privada, partindo dos 
conceitos elaborados por este autor. 

P. Mattick (1904-198 1 ) participou activamente na revolução alemã dos anos 20 enquanto membro da 
esquerda comunista anti-bolchevique. Nos anos 30 emigra para os E.U.A. onde milita nos I.W.W. 
(sindicalistas revolucionários) e anima diversas revistas comunistas de conselhos. Para além da sua obra 
política. na  qual defende as ideias de um comunismo libertário e cntica as concepções estatais do 
socialismo (bolchevistas e social-democratas). P. Mattick preocupou-se com a análise da fase moderna do 
capitalismo. Partindo da teoria valor-trabalho de Marx. a sua critica da prática e princípios da «revolução 
keynesiana» opõe-se às diversas correntes estalinistas e reformistas que vêm na intervenção do Estado um 
factor positivo e de equilíbrio da vida económica. 

Jorge M. Valadas, desertor da marinha portuguesa em 1967. exilou-se em Paris, onde vive e trabalha 
como electricista. Membro do grupo da revista Cadernos de Circunstância (1967-1970). Autor de: O Tigre 
depapel(sobre o desenvolvimento do capitalismo de estado na China), Paris 1972. Lisboa 1975: Portugal: 
a concepção golpista da revolução social, Paris 1976. Lisboa 1976; Polónia......... 

Colabora em diversas publicações europeias e americanas marxistas anti- autoritárias e libertárias. Em 
Portugal tem colaborado irregularmente em A Batalha. 
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Miguel Serras Pereira 

Autogestão, democracia 
e projecto libertário 

A força de abusos repetidos. o termo «autogestão» acabou por perder precisão política 
e força distintiva imediata. Quando o ouvimos, já não sabemos bem se se trata de 
afrouxar as conexões entre certos mecanismos administrativos e outros sectores 
hierárquicos. de mobilizar «psicologicamente» a mão-de-obra no sentido de um afã 
intra - ou inter-competitivo mais aceso, ou pelo contrário, de assumir e estender a 
exigência democrática radical e os princípios libertários ao campo - é certo que cada 
vez menos facilmente delimitável - da produção económica. 

Será apenas. nas linhas seguintes e sob a forma de alguns pressupostos mínimos 
preliminares, esta autogestão anti-hierárquica e radical a ocupar-me. como dimensão 
de auto-governo colectivo e de autonomia individual, inseparável do projecto político 
de quem entenda. em primeiro lugar. que a intervenção social é um momento decisi'o 
da liberdade (de movimentos, pensamento. expressão. iniciativa e proposta) e. em 
segundo lugar. que a acção social reflectida e explícita se confunde com a actividade 
política enquanto. como a caracteriza Castoriadis. exercício da própria autonomia 
visando a autonomia de outrém. 

Economia e política 

O tema da autogestão pode ajudar-nos. numa perspectiva de democracia 
libertária, a desobjectivar (desmistificar a pretensa objectividade) da actividade 
económica. 

A «objectividade» das «leis» da economia é. com  efeito. uma das categorias 
axiais da visão do mundo capitalista e burocrática dominante. Corresponde à 
racionalização de motivações implícitas. conduzindo a hipostasiar em «ciência» ou 
«necessidade objectiva» o que não passam de necessidades e interesses da 
organização hierárquica do poder expressa na distinção entre dirigentes e executantes 
e na sua extensão institucional ao conjunto da vida em sociedade. 

O célebre primado do económico. como infraestrutura. não passa de uma 
afirmação trivial (quando pretende significar que precisamos de produzir bens como 
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condição sine qua non de existência). ou de uma mistificação, hoje o mais das vezes 
ideologicamente interessada, no caso em que pretenda que é a produção que 
determina as relações de poder. em vez de o contrário. 

A verdade está em que a subordinação radical da vida quotidiana dos seres 
humanos dos nossos dias à esfera econômica é, de um a outro extremo. um  fenómeno 
politico. Antes de serem uma relação económica, as relações de produção são relações 
de poder. E não é preciso demonstrar que as próprias relações de produção capitalistas 
só podem florescer em certas circunstâncias politicas. num quadro institucional 
definido, em que o Estado -. mesmo o Estado Liberal do capitalismo clássico: 
Estado-Policia. precisamente - desempenha um papel de garante e de homo-
geneizador e organizador do «espaço económico». fundamental. 

Encurtando razões poderia dizer-se que a atitude autogestionária implica, para 
começar, uma repolitização explicita e em profundidade da esfera da economia e do 
trabalho. Implica o entendimento e reavaliação em termos de relações de poder de 
toda a organização da produção e do conjunto da actividade económica socialmente 
instituída. 

Claro que não se trata de ignorar a competência. as informações, os dados da 
investigação tecnológica pertinentes. etc.. relativos ao processo de produção de bens 
«socialmente necessários». Trata-se se desligar da cadeia hierárquica essas 
competências. informações e dados, devolvendo ào colectivo dos trabalhadores da 
empresa o momento da decisão e tornando tudo o mais elementos consultivos, ainda 
que de ponderação indispensável. 

Organização formal e contra-organização produtiva 

A sociedade capitalista e a cadeia burocraticamente hierarquizada da moderna 
produção industrial encontram-se recheadas de contradições. que se traduzem na 
prática por injunções incompatíveis e simultâneas, que não podem ser cumpridas sem 
serem violadas no mesmo acto, 'e cuja análise critica não deixaria de dar outro relevo 
aos pontos de vista acima esquematizados. 

A organização da produção na empresa-tipo exige. com  efeito. que os executantes 
das instruções e ordens da Direcção o sejam apenas. se  limitem a cumprir as ordens 
sem as discutirem ou tentarem compreender. e que, ao mesmo tempo (nos mesmos 
gestos. horas e lugares). se sintam motivados. participantes e responsáveis pelo 
resultado final da sua actividade. 

Basta pensar no que se passa durante uma «greve de zelo» para compreendermos 
que a produção económica só funciona porque os trabalhadores - excepto durante as 
greves de zelo referidas - não só não podem limitar-se ao cumprimento das instruções 
recebidas e à observância da organização formal da empresa. como têm mesmo que 
lhes desobedecer. ignorar. contornando, a todo o instante do período de laboração. 
para fazerem o que lhes é exigido que façam. 

Assim, quando pensamos na energia produtiva indispensável desta contra-
-organização da base, verificamos que a paragem da democracia à porta das fábricas. 
escritórios, serviços, etc., por muito que se apresente como uma das exigência de 
racionalidade da economia dominante, não passa de um absurdo do ponto de vista da 
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eficácia do processo de trabalho e da regulação integrada e consciente - e com 
conhecimento de causa - das tarefas produtivas. 

Isto não é. todavia o mais importante. e a verdade ,é que não defendemos a 
autogestão em nome da economia como ultima instância da realidade social ou do 
Juízo critico. 

Tudo o que temos que garantir é a viabilidade de um outro modo de produzir, que 
assegure as condições materiais de existência, sem sacrificar a essa garantia 
«negativa» (não morrer de fome. não sofrer passivamente o ambiente histórico-natural 
herdado. etc.) o auto-governo colectivo e a autonomia individual da comunidade 
libertária ou radicalmente domocrática que visamos instituir. E é evidente que. se  os 
direitos humanos (das Declarações de Princípios mais completos) e as liberdades civis 
(a opor ao totalitarismo moderno) acabam à entrada do trabalho. isso os compromete e 
torna singularmente precários, mesmo no que à sua auto-defesa pelos beneficiários 
mais imediatos se refere. no «resto» da 'ida de todos os dias. Por desgraça. para além 
da reflexão suficiente para a fundamentação destas afirmações. a experiência histórica 
já as demonstrou à saciedade ao longo deste presente século. 

A repolitização libertária da organização do processo produtivo é um dos núcleos 
profundos do projecto autogestionário e significa que a democracia não pode acabar 
quando se trata de determinar o quê, o como e o porquê dos bens que produzimos e 
cuja oferta pretendemos ver socialmente garantida. Furtar ao processo de decisão 
política pelos interessados esta dimensão profundamente moduladora da existência 
em comum é esvaziar as liberdades democráticas mais elementares do enraizamento e 
da densidade sensível indispensáveis à sua transformação em problema directa ou 



pessoalmente interpeladorde cada um. capaz de revivific aro espaço que. entre ele e os 
outros. abre o campo de diálogo, da solidariedade e da «composição». 

Igualitarismo, pluralismo e mercado 

Um dos argumentos favoritos, e que hoje voltamos a ouvir com insistência, dos 
defensores da organização hierárquica dominante. em favor da desigualdade 
economica - que. como vimos, é uma desigualdade de poder e, portanto. um  caso 
incontestável dessa desigualdade política que poucos. mesmo de entre os seus 
heneliciarios e agentes mais entusiastas. se  atrevem a defenderem termos nus e crus - 
consiste em afirmar que ela se limita a dar expressão às diferenças inter-individuais, e 
que essa expressão da diferença deve ser garantida corno «direito humano» 
fundamental. 

O que este sofisma faz é jogar com diversas acepções dos termos «igualdade» e 
«diferença». para concluir que o facto óbvio de os indivíduos não serem idênticos 
justifica a subordinação política de uns e outros. e do seu conjunto à mesma cadeia 
hierárquica de ter e poder. 

Ora. precisamente canalizar hierarquicamente a expressão das diferenças entre 
os indivíduos, tornando-a sinonimo de desigualdade económica e política, e fazendo-a 
corresponder ao lugar que se ocupa na escala de um poder organizado segundo o eixo 
dirigentes/executantes. equivale a limitar radicalmente a expressão e o desenvol-
vimento da singularidade de cada um. a exigir de todos o mesmo tipo de qualidades e a 
soterrar sob a luta pelo poder as suas potencialidades mais ricas de afirmação 
criadora. 

Libertar a expressão e as linhas de desenvolvimento das diferenças entre os 
indivíduos - competência particular. gosto por certas ocupações. inventividade 
artística. dons de investigação científica. sa t'oir:faire  artesanal. sensibilidade 
tecnológica. animação cultural. etc.. etc. - parece implicar, pelo contrário, a ruptura 
com toda a desigualdade de poder e com a própria ideia de hierarquia política (quer 
dizer: económica. Jurídica. militar, e assim por diante). 

Conforme escreviam Castoriadis e Mothé. num artigo intitulado «Autogestão e 
Hierarquia>: «lima organização racional da economia numa sociedade autogerida 
implica, com efeito. enquanto os objectos e serviços produzidos pela sociedade 
tiverem um "preço" ( ... ) e houver um "mercado" para os bens de consumo individual., 
que a produção seja orientada segundo as indicações desse mercado. quer dizer. em 
última análise, pela procura dos consumidores (...). 

Mas um "mercado" dos bens de 
consumo individual só é realrn ente defensável se for realmente democrático - a saber: 
os boletins de voto de cada um devem possuir, nele, todos o mesmo peso. Os boletins 
de voto são os rendimentos de cada um. Se os rendimentos forem desiguais. o voto 
acha-se no mesmo instante viciado ( ... ). E temos que levar em conta que o impacto da 
distribuição desigual dos rendimentos sobre a estrutura, da produção dos bens de 
consumo é enorme (...). 

A supressão da hierarquia dos salários é o unico modo de 
orientar a produção segundo as necessidade da colectividade, de eliminar a luta de 
todos contra todos e a mentalidade económica. e de permitir a participação 
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encarregadas do planeamento na União Sovietica fixarem (ver The Econo,n,çi. de 

pag. 5) (revendo ou mantendo) em cada ano 12 milhoes de preços. 
Mais uma vez se chama a atenção para que. até aqui, a discussão tem sido 

conduzida em termos da contraposição entre os preços e as quantidades como 

variáveis que podem sustentar o mecanismo de coordenação económica e não em 

termos de qualquer contraposição entre as diversas formas como pode ser estabelecido 

o mesmo sistema de preços. 
E conveniente notar, ainda, que nada do que adiante se dirá depende 

fundamentalmente dos preços serem expressos em unidades monetárias, como 

habitualmente se verifica. Portanto. a generalidade do que em seguida se dirá e 

mesmo mais vasta do que as economias monetarizadas. A moeda não é senão um dos 

possíveis numerários para a fixação ou expressão dos preços. A sua utilização indica, 

contudo. que dada a tecnologia existente, é, na generalidade das situações. o mais 

eficaz. Note-se a propósito como a evolução das formas da moeda tem acompanhado a 

evolução tecnológica. 

II. O sistema de preços enquanto mecanismo de coordenação economica 

A eficácia de qualquer mecanismo de coordenação económica, e portanto 

também do sistema de preços, na promoção da eficiência depende da forma como este 

cumprir três funções: 

a) A transmissão da informação relevante: 

b) A organização de um sistema de incentivos à actuação dos diversos 

agentes económicos de acordo com a informação transmitida. 

c) A organização da distribuição dos resultados da actividade ecnómica 

conjunta. 

Vejamos contudo, com mais pormenor, em que consiste cada uma destas funções 

do sistema de preços. 

A primeira das funções acima enunciadas refere-se à capacidade que o sistema de 

preços pode ter para informar cada agente económico do que é o conjunto dos agentes 

económicos está a fazer ou se propõe fazer em referência a cada actividade. 

Neste quadro, ainda que uma observação estática do sistema de preços possa 

indicar a cada agente económico, como se inserir de forma óptima no conjunto. será a 

dinâmica do mesmo sistema de preços que sinalizará junto dos agentes económicos a 
evolução das actividades. 

Porque a prossecussão das actividades económicas envolve tempo, a dinâmica do 

sistema de preços induz as decisões e as acções dos agentes através da transmissão da 

informação que fundamentará as expectativas dos mesmos agentes económicos. 

Tal como sucede com qualquer mecanismo de reprodução musical também a 

eficácia do sistema de preços na transmissão de informação depende inversamente do 

ruído que acompanha cada sinal relevante. A informação transmitida, para ser eficaz, 
tem então que ser clara e inequívoca. 

Como nota refira-se ainda a extrema economicidade do sistema de preços 

enquanto mecanismo de transmissão da informação. De facto para que cada agente 
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possa proceder a uma escolha optimizada, basta-lhe observar o sistema de preços e 
considerar as suas próprias preferências. 

Porque. neste caso, os agentes não são, em geral, passivos, não é suficiente para a 
coordenação económica que a informação chegue sem ruído. Porque é fundamental 
que cada agente actue de acordo com a informação recebida. torna-se crucial o 
cumprimento eficaz da segunda das funções enunciadas para o sistema de preços. 

E então necessário que o sistema de preços, enquanto mecanismo de coordenação 
económica, suporte sistema de incentivos que leva os agentes a decidir e a agir de 
acordo com a informação transmitida. 

Neste outro contexto. a eficácia do mecanismo de coordenação depende da 
intensidade das respostas que induzir aos agentes económicos. 

E importante notar, aqui, que o funcionamento dos incentivos, como é verdade 
em geral, depende dos objectivos próprios dos agentes a quem esses incentivos são 
dirigidos. 

A eficácia do mecanismo de coordenação económica, na promoção da eficiência, 
depende então da forma como for capaz de induzir os diversos agentes económicos a 
actuar de acordo com a informação recebida. dados os objectivos desses mesmos 
agentes e presumida a relevância da informação transmitida. 

Para minimizar as perdas por inércia é. obviamente, importante que o sistema 
seja capaz de sinalizar aos agentes, com a maior rapidez qual a situação verificada nas 
actividades económicas assim como seja capaz de levar os agentes económicos a 
responder no menor intervalo de tempo à informação transmitida. 

Finalmente, resta considerar a terceira das funções enunciadas para o sistema de 
preços. a distribuição. 

A ligação entre o sistema de preços e as distribuições de riqueza e do rendimento 
resulta da interacção entre o sistema de preços e os direitos de propriedade. De facto 
a riqueza de um agente económico não é mais do que o produto dos seus activos pelos 
preços correspondentes, enquanto que o rendimento é o produto dos serviços dos 
factores que. sendo sua propriedade, são, no período relevante, objecto de transacção. 
pelos preços correspondentes. 

Também sob este aspecto a análise do funcionamento do sistema de preços é de 
importância mais geral do que, imediatamente, se poderia presumir. De facto, mesmo 
quando por intervenção fiscal ou em qualquer caso de identidade politica. a distribuição 
da riqueza é tornada independente do simples funcionamento do sistema de preços e, 
quando, por exemplo, no caso das economias ditas socialistas a propriedade dos 
«meios de produção» é não privada, a distribuição do rendimento continua largamente 
dependente do sistema de preços que vigorar. 

Isto deve-se a que é, hoje, inaceitável que a utilização dos serviços de um dos 
factores produtivos, o factor trabalho, não seja largamente controlada pelos seus 
«proprietários». A rejeição desta hipótese implica a aceitação das situações que 
correntemente são classificadas como de escravatura... 

A ligação das questões distributivas com as considerações de eficiência que 
decorrem da utilização óptima dos recursos prendem-se com os incentivos que, por 
esta via, podem ser criados ou destruidos, à submissão por cada agente económico dos 
serviços dos factores produtivos sob o seu controle ao melhor uso dos mesmos. 
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É útil, para uma perspectivação tão completa quanto possível do que ficou dito, 
que se chame a atenção para a dupla dimensão do conceito de eficiência que vem 
sendo utilizado. 

Para além da eficiência produtiva, isto é, de na actividade produtiva se seguirem 
métodos que garantam um custo mínimo em recursos uiilizados para cada produção, o 
conceito envolve também o que se poderá designar por eficiência no consumo. 

Porque é óbvio que o consumo não constitui um fim em si mesmo mas é, antes, um 
meio de satisfação de necessidades e desejos, torna-se importante garantir que um 
dado nível de satisfação dessas necessidades e desejos possa ser atingido com um 
custo mínimo em recursos utilizados. Isto porque só dessa forma, e dados os recursos 
utilizáveis. é possível garantir um máximo na satisfação das referidas necessidades e 
desejos. 

Só nestas condições se pode falar em eficiência... 
Note-se, finalmente, que mesmo aqui, não estão a ser assumidas hipóteses quanto 

à definição dos referidos desejos e necessidades. Estes, que constituem no fim de 
contas o objectivo da actividade económica, podem ser definidos de forma 
centralizada, por alguém ou por alguma entidade, ou de forma descentralizada pelas 
pessoas que constituem a unidade económica. 

III. Determinação do sistema de preços 

Não é, sob todos estes aspectos, irrelevante, a forma como é estabelecido o 
sistema de preços. Em todas as unidades económicas modernas o sistema de preços é 
parcialmente determinado de forma descentralizada, no sentido em que decorre das 
acções individuais dos agentes económicos sem estarem sujeitas a qualquer forma de 
intervenção exterior de tipo coercivo e, parcialmente, de forma centralizada na medida 
em que existem inúmeras formas de intervenção coactiva sobre os próprios agentes 
económicos. 

O que diverge, sob este aspecto, quanto à apreciação dos comportamentos 
observados nas economias modernas, é a importância relativa das componentes 
centralizada e descentralizada na estruturação e dinâmica de preços. Esta é, contudo, 
uma apreciação eminentemente técnica pois as diferenças que a este respeito podem 
ser notadas são, dos pontos de vista social e político, qualitativamente diferentes. 

A forma descentralizada de estruturação do sistema de preços é, correntemente, 
designada por mercado. Ultrapassando as confusões habituais entre forma de 
estruturação do sistema de preços e organização dos direitos de propriedade, será útil 
precisar aqui que o mercado não é mais do que uma construção abstracta sobre um 
hipotético micro universo caracterizado pelas variáveis espaço e tempo, onde os 
agentes económicos potencialmente participantes num conjunto de actividades 
económicas interligadas acordam, sem interferências exteriores imediatas, sobre as 
condições das respectivas transacções económicas. 

Alternativamente, a forma centralizada de estruturação do sistema de preços, por 
vezes designada por planeamento central, refere-se explicitamente às formas através 
das quais autoridades não directamente envolvidas nas transacções económicas nelas 



interferem. Estas interferências podem, obviamente, envolver inúmeras formas. 
Também, na apreciação destas intervenções pode ser útil separar os aspectos de 
estruturação do sistema de preços dos aspectos decorrentes do sistema prevalecente de 
direitos de propriedade. 

No entanto, como é evidente, a intervenção económica das autoridades políticas 
será tanto mais fácil, em termos gerais. quanto mais limitados forem os direitos de 
propriedade dos indivíduos e também quanto menores forem as suas automia e 
capacidade de acção individual. 

A avaliação normva das formas enunciadas de estruturação do sistema de 
preços deve passar por vários tipos de considerações, sempre para além das 
apreciações que se possam fazer quanto aos direitos de propriedade e formas de 
organização social e política daí decorrentes. 

Um primeiro tipo de considerações refere-se naturalmente ao modo como cada 
uma das formas de estruturação do sistema de preços contribui para a promoção da 
eficiência económica. E evidente que, se por eficiência económica se entende a 
utilização óptima dos recursos, é o próprio processo de optimização e a sua avaliação 
que exige a consideração de algum objectivo face ao qual os resultados possam ser 
avaliados. 

Tomando os casos extremos, isto é. por um lado o que se poderia designar por 
perfeita descentralização, correspondendo à ausência total de qualquer forma de 
intervenção exógena sobre as acções económicas dos agentes e, por outro lado, as 
situações que corresponderiam ao planeamento caracterizado pelo absoluto da 
decisão central pode ver-se que, em relação ao primeiro dos casos. são relevantes 
apenas os objectivos dos agentes económicos participantes directamente de cada 
actividade económica enquanto que. no segundo dos casos referidos, são exclusi-
vamente relevantes os objectivos próprios dos planeadores ou da direcção central da 
economia. Mais uma vez se reafirma que. em qualquer dos casos, os resultados 
dependem crucialmente do sistema de direitos de propriedade subjacentes. 

Qual destes dois critérios permitirá uma me'hor aproximação ao que, de forma 
abstracta. de poderia entender como os objectivos do conjunto dos agentes que 
integram uma dada economia? 

A resposta a esta questão não é possível de forma independente de considerações 
de tipo filosófico e político pelo que não valem senão as opiniões pessoais dos que lhe 
tentarem responder. Eventualmente a experiência histórica poderá ajudar mas. em 
última instância, é o conjunto de valores de cada um que fornecerá a resposta. 

Alguns outros elementos poderão, mesmo assim, ser aduzidos por forma a 
permitir uma observação mais profunda do que pode estar em causa. 

Por um lado a complexidade das economias modernas, em relação à qual se volta 
a citar o exemplo que constitui a fixação anual de doze milhões de preços pelas 
autoridades de planeamento da União Soviética (que, note-se, nem sequer 
corresponde ao caso puro da economia de direcção central, quanto mais não seja 
devido aos quinze a vinte e cinco por cento que se estima para a importância relativa 
da economia paralela que, por definição, escapa à intervenção autoritária do 
planeamento). não permite que sejam ignoradas as espantosas necessidades de recolha 
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e tratamento de informação para introduzir alguma coerência no sistema de preços 
assim estabelecido. 

A burocracia que decorre da necessidade de proceder a estas actividades não 
poderá deixar, com as tecnologias existentes, de ser avassaladora. 

Os rendimentos e a riqueza que. os componentes desta burocracia têm ao seu 
dispor são, naturalmente, um dos custos da actividade de planeamento. As 
consequências dos erros que eventualmente possam cometer serão outro. 

Sendo certo que no caso da descentralização perfeita estes custos podem ser 
evitados, não pode presumir-se à partida que outros não existam. Um exemplo simples 
decorre de, no processo de decisão económica, cada agente apenas levar em 
consideração os custos e beneficios de cada actividade para si próprio. 

E evidente que grande número de actividades económicas se podem traduzir em 
custos e/ou beneficios para agentes que não participam directamente do processo de 
decisão económica. Diz-se, nestes casos, haverem efeitos externos das actividades 
económicas e as eventuais ineficiências que dai podem decorrer são uma consequência 
de os preços não transmitirem, ainda nestes casos. toda a informação relevante. 

Também, é possível identificar bens e serviços que, pelas suas próprias 
características, não são eficientemente providos num quadro de decisão descen-
tralizada. 

Finalmente, também as eventuais assimetrias de informação podem conduzir a 
resultados ineficientes. Estas últimas não são contudo uma particularidade das 
economias submetidas à decisão económica descentralizada. 

IV. Aplicações da análise e conclusões 

As três secções anteriores estabeleceram o quadro teórico, e portanto abstracto. 
que pode ser relevante para a apreciação das situações que se podem correntemente 
observar. Nesta secção procurar-se-á, através de alguns exemplos, ilustrar algumas 
das situações que. de forma implícita. foram descritas nas secções anteriores. 

Em primeiro lugar e para obviar a confusões frequentes não será inútil relembrar 
que a discussão foi até aqui, e continuará a ser. essencialmente conduzida em termos 
da contraposição entre mecanismos centralizados e descentralizados de decisão 
económica. Frequentemente observa-se que o mesmo tipo de discussões é conduzido 
em termos da contraposição entre liberalismo e estatização. Sendo certo que as 
discussões serão pró,.dmas. uma vez que a decisão política é, em termos económicos. o 
mecanismo de decisão centralizada por excelência. descentralização e liberalismo 
podem não coincidir. 

Um exemplo a este propósito pode ser dado pela recente decisão governamental 
de liberalizar o preço da «bica». Tratou-se efectivamente de uma liberalização na 
medida em que o estado deixou de fixar o preço da «bica» mas, pelo menos 
temporariamente, não se verificou a descentralização do processo de fixação do preço 
da«bica». 

O que sucedeu foi que o governo permitiu que se formasse um cartel, isto é. uma 
associação de vendedores com o objectivo de fixar preços. ao  mesmo tempo que 



deixava de interferir directamente nesse processo. Pela natureza do cartel o processo 
de decisão continua a desenvolver-se de forma centralizada uma vez que os 
vendedores possam agir em conjunto. 

Atrás referiu-se que este tipo de situações tende a ser temporário e neste sentido 
liberalii.açao e descentralizaçao tendem a aproximar-se nos seus efeitos. No entanto. 
do que os consumidores podem beneficiar e da descentralização, e não da 
liheralizaçao. 

A tendência para a dissolução dos carteis. que a experiência recente da OPEP 
ilustra exemplarmente. permite mostrar por que Forma podem os consumidores. que 
sao todos os elementos constituintes da unidade econômica relevante, e nessa 
qualidade, beneficiar da descentralização. 

E uma atirrnaçao geral que a Finalidade da centralização dos processos de 
decisao. como no caso dos carteis. e o de através da manipulação dos preços. 
max imi/ar os proventos dos proprios decisores. No entanto cada um dos elementos do 
cartel pode beneficiar se for o unico a «furar» as decisoes do cartel. Há portanto. aqui. 
um  incentivo claro para que cada elemento viole os acordos ao nível do cartel. Se todos 

i uma parte significativa desses elementos o Fizer. o cartel dissolver-se-a. 
Porque o cartel é uma organizaçao dos vendedores que apenas podem ganhar 

mdix idualmente se venderem mais. o processo de furar as decisões do cartel passa 
me' itavelmente pelo abaixamento do preço. visível ou encapotadam ente. E deste 
processo tipicamente descen trai izador, que os consumidores irão ganhar. O melhor 
exemplo e dado pelos resultados das tendências recentes para a quebra da disciplina 
n cio da OPEP. 

Os et'eitos negativos, para os consumidores. que pode ter a intervenção 
centralizada do estado na fixaçao de preços. são bem ilustrados pelos resultados da 
pohtica igncola comum da C.E.F.. Com o objectivo de elevar (ou não permitir que 
desçam) os rendimentos dos agricultores foram fixados preços e tributadas as 
importaçoes de largo nimero de produtos agrícolas e seus derivados. 

Os consumidores têm entao que pagar mais caro do que seria necessário esses 
mesmos produtos. Porem. porque a esses preços os produtores oferecem mais do que 
Os consumidores pretendem adquirir geram-se excedentes cuja gestão é. também ela 
suportada pelos consumidores sob a Forma de custos de armazenagem e/ou subsídios 
'para a enda desses excedentes nos países fora da C.E.E. 

Mais ainda, os excedentes significam que estão a ser utilizados recursos na 
producao dc bens que os consumidores não pretendem. prescindindo-se em 
onsequencia dos produtos que poderiam ser obtidos pela utilização desses recursos e 

os consumidores desejassem. 
Nao se contesta. com  esta análise. o objectivo de transferir rendimentos do 

coninto dos indivíduos para os grupos de produtores agrícolas, mas apenas o 
mecanismo como é feita essa transferência. a intervenção centralizadora na formação 
dos preços. 

A alternativa consistia simplesmente em permitir a formação dos preços de forma 
descentralizada e suprir pelo montante julgado adequado os rendimentos dos actuais 
produtores agrícolas. Dessa forma poderiam ser poupados pelo menos os custos de 
armazenagem dos excedentes e ganhos os beneficios da melhor utilização dos 
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recursos. Para além. obviamente, dos custos de manter a burocracia encarregada de 
gerir a politica agrícola comum. 

Nem sempre. porém. os mecanismos de decisão descentralizada se revelam 
superiores. Como se disse atrás. isso sucede quando, por exemplo, a informação sobre 
a qual os agentes fundamentam as suas decisões diverge da informação relevante do 
ponto de vista do conjunto da unidade económica relevante. Dito em linguagem mais 
técnica quando os custos de oportunidade privados divergem dos custos de 
oportunidade sociais. 

Este tipo de situações pode ocorrer no quadro. por exemplo, de uma actividade 
económica que tem efeitos externos sobre agentes que não participam do processo de 
decisão relevante. O exemplo típico é o de uma actividade poluente. Admita-se que a 
poluição emitida é proporcional à quantidade. produzida. 

Com um mecanismo de decisão descentralizado em que o decisor, ao nível da 
actividade poluente, não seja obrigado a indemnizar quem sofre os efeitos negativos da 
poluição, a produção e portanto a quantidade de poluição serão maiores do que o 
nível desejável para o conjunto da unidade económica relevante. 

E necessário, em casos como este, a intervenção centralizada que faça a unidade 
poluente incorporar no processo de decisão económica os custos que essa actividade 
impõe sobre os outros agentes. Dessa forma pode reduzir-se a poluição emitida ainda 
que através da redução da produção. 

Decorre ainda deste último aspecto que em geral não é óptimo eliminar a poluição 
pois poderá ser preferível suportar alguma poluição para poder dispor dos resultados 
da actividade produtiva que lhe está subjacente. 

Por simetria de argumento podem apreciar-se os casos em que os efeitos externos 
são avaliados positivamente pelo conjunto dos agentes económicos. Será o caso. por 
exemplo da construção de parques, preservação de monumentos. etc. 

Nestes outros casos, porque no quadro do processo de decisão descentralizada os 
agentes se não poderiam apropriar de parte dos beneficios gerados pelas suas 
actividades, tenderão a desenvolvê-las a níveis inferiores aos óptimos. Também neste 
quadro se pode justificar uma intervenção centralizadora, por exemplo sob a forma de 
subsídios. 

Subsídios podem eventualmente justificar-se no caso dos transportes colectivos 
urbanos. Nas grandes cidades muitas pessoas sofrem custos do congestionamento das 
ruas e esses custos são proporcionais ao próprio congestionamento. Pode então 
justificar-se que, central izadamente. sejam subsidiados os utilizadores dos transportes 
colectivos se dessa forma for possível reduziro congestionamento e, por consequência. 
os custos que daí decorrem. 

Note-se que em todos estes casos a intervenção centralizadora consiste 
fundamentalmente na organização dos incentivos que podem levar os indivíduos 
abrangidos a agir de acordo com os objectivos do conjunto. sendo as intervenções mais 
frequentes do tipo fiscal, isto é, através da modificação do sistema de preços 
decorrente da introdução de impostos e subsídios. ou do tipo regulamentador. 

Também estas intervenções têm custos. que podem mesmo ser superiores aos 
beneficios. A probabilidade de que assim seja e portanto de que apesar da não 
optimalidade da decisão descentralizada esta seja preferível à centralização será. em 



geral. tanto maior quanto menores forem os beneficios potenciais da intervenção 
centralizadora ou quanto maiores os custos desta. 

Os custos da intervenção centralizadora podem ser de diversos tipos. 
designadamente os que decorrem da não coicidência entre as preferências dos 
burocratas e políticos e as preferências do conjunto de indivíduos que integram a 
unidade económica relevante. Imagine-se a este propósito que estudos sérios vêm a 
confirmar que a construção das centrais nucleares não é a solução adequada aos 
efectivos problemas energéticos portugueses mas que os ministros gostam de 
inaugurar centrais nucleares... 

Num outro plano, talvez este argumento não seja irrelevante para a proliferação 
de estradas que ligam Lisboa ao Algarve quando as ligações ao Norte são o que se 
conhece. Eventualmente será um problema de férias... 

Outros custos podem também decorrer da centralização dos processos de decisão 
económica. Em primeiro lugar pode considerar-se o custo da própria intervenção, isto 
é. o custo de suportar o aparelho burocrático necessário para proceder àquele tipo de 
intervenções e os custos da recolha e tratamento da informação necessária ao processo 
de decisão. Em segundo lugar há que considerar os custos dos erros nos processos de 
decisão. 

Sem pretender discutir aqui se seria possível ter tomado melhores decisões em 
devido tempo, o caso do complexo de Sines ilustra exemplarmente este processo. Para 
além dos custos da formulação e revisões dos estudos há os custos elevadíssimos da 
construção das fábricas e infraestruturas cujos beneficios são no mínimo duvidosos. 

O caso de Sines ilustra um outro ponto. De facto a existência de efeitos externos 
positivos ou negativos não é particular dos processos de decisão descentralizada. Os 
efeitos negativos do complexo de Sines. sobre o ambiente na: região. mostram 
claramente que mesmo no quadro dos processos de decisão centralizada não podem 
ser ignorados os eventuais efeitos externos das actividades económicas. 

Em síntese. creio poder concluir-se que os processos de decisão descentralizada 
são em geral mais favoráveis, quer porque têm associados menores custos quer porque 
os incentivos que lhes estão implicitos conduzem a uma muito maior flexibilidade. 

Há. no entanto. sivações em que se justifica que seja considerada a eventualidade 
de interferências centralizadoras nesses processos de decisão. 

Neste quadro é crucial notar que não é suficiente concluir da existência de 
elementos negativos decorrentes dos processos de decisão descentralizada para 
justificar a centralização e. nomeadamente. a interferência estatal. Isto porque. como 
se viu, essas interferências também têm custos. 

A intervenção estatal só se justifica. então. quando estiver assegurado que os 
beneficios decorrentes da intervenção são superiores aos custos do processo de 
decisão descentralizada somados aos custos da própria intervenção. Caso contrário 
continua a ser preferível a descentralização. 

Docente da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. 



José Manuel Henriques 

Economia autónoma e território 

Da insatisfação de 1. 	Tomando como referência a experiência de Poder Local em Portugal no período 
necessidades básicas que se seguiu a Abril de 1974, nomeadamente no que respeita às formas de 

a reconstrução da 
vida 

organização social que emergiram neste período. 	distintas do mercado e da 

sócio- comunitária intervenção pública tradicional, fomos conduzidos à seguinte interrogação: conterá a 
sociedade portuguesa recursos internos à sua estrutura social que as concepções sobre 
o desenvolvimento, dominantes entre nós. não permitem identificar? 

O problema que assim. se  nos depunha «resumia-se» à tentativa. ambiciosa, de 
procurar uma metodologia, e um enquadramento conceptual. ajustados à compreensão 
global da dimensão «económica» da actividade das populações. Tarefa tanto mais 
dificil quanto mais se reconhece a complexidade crescente de que se reveste a 
existência humana em sociedade. Complexidade esta que, pelo facto de não ser 
«quantificável» nos seus aspectos eventualmente decisivos, nem conceptualmente 
apreensível na análise económica tradicional. não pode ser considerada como «não- 
-existente». 

Tal posicionamento do problema conduziu-nos a alguma exploração da 
problemática 	relativa 	à. 	assim 	designada. 	«economia 	subterrânea». 	que 	aqui 
deixamos expressa nalguns dos seus traços gerais. Se. naturalmente. não foram 
respostas 	que 	encontrámos. 	não 	quisemos deixar de transmitir algumas das 
interrogações que nos moveram. 

Uma hipótese de partida tem orientado esta nossa indagação: a sociedade 
portuguesa conterá recursos potenciais que decorrem da qualidade das suas estruturas 
sócio-comunitárias. Estes recursos potenciais constituirão. eventualmente. vantagens 
estratégicas que decorrem de esta sociedade manter, ainda, características de uma 
sociedade terceiro-mundista (forte coesão sócio-comunitária, estruturas familiares e 
de 	parentesco 	vivas 	e 	actuantes. 	etc.) 	sem 	que 	estas 	características 	sejam 
acompanhadas dos aspectos mais negativos que caracterizam as sociedades do 
Terceiro Mundo. Por outro lado, haveria a considerar as vantagens que decorrem da 
sociedade portuguesa não conhecer, pelo menos na mesma extensão. os problemas 
característicos das sociedades «mais desenvolvidas» e que são usualmente tomadas 
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para comparação (desagregação da vida sócio-comunitária, grave perturbação dos 
ecossistemas. controlo burocrático da vida social, etc.). 

A experiência portuguesa após o «25 de Abril de 1974». particularmente no que 
respeita à articulação entre Poder Central/Local. abre, quanto a nós, perspectivas 
particularmente ricas para. no quadro de uma concepção e de uma política de 
desenvolvimento, que não as dominantes. reflectir sobre as formas concretas de 
articulação entre estratégias alternativas de desenvolvimento e a sua articulação 
territorial em torno do Pode Local. Esta articulação. obedecendo a uma preocupação 
de desenvolvimento diversificado e de satisfação prioritária das necessidades básicas 
de toda a população, encontraria no Poder Local autárquico a instância privilegiada 
para o apoio ao «sector autónomo» da sociedade, no quadro de uma reestruturação do 
espaço económico-local. Estaríamos perante o reconhecimento das vantagens 
positivas de formas de socialização distintas do Estado e do sector privado, e que se 
admite poderem contribuir para o reforço da «autonomia territorial». 

2. 	Antes de mais, o que entender por «economia subterrânea». e por «economia 
autónoma»? Expressões como «economia subterrânea». «economia submersa>. 
«economia paralela». «economia informal». «economia autónoma». etc.. são 
referidas com uma frequência só comparável à imprecisão de que é acompanhado o 
seu uso. Na realidade raramente é claro qual o conjunto de actividades que com elas se 
pretende designar. Latente encontramos. contudo. uma preocupação geral: tudo se 
passa como se a sociedade dispusesse de recursos «invisíveis», e renováveis. de 
reservas internas à própria estrutura social. Tal é a posição defendida por Rosanvailon 
(1980) em cujos trabalhos nos vamos apoiar. Cabeham na «economia subterrânea» 
(expressão que vamos adoptar) actividades domésticas. pequena produção direc-
tamente auto-consumida, entreajuda familiar, serviços de vizinhança, assim como 
trabalho clandestino sob todas as suas formas. A dimensão (actividades de pequena-
-escala). a legalidade (embora nem sempre se trate de trabalho clandestino), o carácter 
mercantil. ou não, dos bens e serviços oferecidos (nem todos são transaccionados 
contra uma soma monetária) e a relação com o Estado (actividades não tributáveis). 
são os quatro critérios essenciais utilizados por aquele autor para a identificação das 
actividades que «economia subterrànea». 

Sob o ponto de vista, constaremos que a «economia subterrânea» se manifesta de 
dois modos diferentes. Poderemos falar de uma «economia subterrânea oculta». 
caracterizada pela ilegalidade perante o Estado mantendo, embora. uma relação 
orgânica com «mercado» (indústria clandestina, trabalho clandestino, etc.); e 
poderemos ainda falar de uma «economia subterrânea autónoma» correspondendo a 
formas não concorrentes. nem complementares. mas alternativas relativamente ao 
«mercado» e às formas de redistribuição estatais (associações culturais. associações 
comunitárias de saúde, auto-construção, cooperativas de educação. etc.). Trata-se de 
um conjunto de actividades que não podem ser consideradas como pertencendo ao 
sector público ou ao sector privado, fruem de relativa independência orgânica 
relativamente a eles, só têm sentido em contextos sócio-comunitários políticos. 
históricos e culturais (em sentido antropológico) concretos, e manifestam, por isso. 
profundas diferenciações espaciais. 

Saliente-se que. se  formas de complementaridade entre a «economia oficial» e a 
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«economia subterrânea oculta» podem constituir sinônimo de sobreespioração. pondo 
em causa os sistemas actuais de repartição de rendimentos (desembocando 
numa desarticulação das políticas de (<welfare»). é ainda P. M. Rosanvalion quem 
alerta para o papel altamente positivo que pode ser desempenhado pela «economia 
subterrânea autónoma». Enquanto economia «alternativa», e não complementar. o 
seu incentivo poderá constituir um apoio indispensável de qualquer estratégia de luta 
contra a pobreza. assegurando um tipo de desenvolvimento diversificado, e apoiado 
sobre o reconhecimento de formas de organização social distintas do Estado e do 
sector privado. Tal abordagem pressupõe o repúdio do Estado e do sector privado. Tal 
abordagem pressupõe o repúdio em considerar a actividade económica de um modo 
abstracto independentemente das estruturas sócio-econômicas em que se insere. 
Rosanvailon sugere a necessidade de readaptar os modos de intervenção estatal 
paralelamente com a limitação do espaço social do «mercado». Ou seja, se formas de 
solidariedade «curtas» constituem a resposta do futuro à entropia da acção social do 
Estado. por outro lado, a produção num quadro limitado (actividade individual de 
grupo, ou familiar, em estruturas associativas voluntárias) mostra possuir «economias 
de pequena-escala» que vêm de encontro aos desejos e aspirações das populações. 

3. 	Uma breve referência a outros autores que se têm debruçado sobre este tema 
deverá acompanhar-nos num passo seguinte. 

Egon Matzner (1982), autor que, tal como Rosanvailon. se  tem debruçado sobre 
as perspectivas de futuro que se abrem ao «Wellfare State». conclui pela necessidade 
de um novo padrão de desenvolvimento em que a «economia autónoma» 
desempenharia um papel chave. Egon Matzner reconhece-lhe um carácter com-
plementar relativamente a todos os bens e serviços que. devido à sua flexibilidade. 
diferenciação. e proximidade do quotidiano vivido, não possam ser oferecidos nem 
pelo Estado nem pelo «mercado». Matzner faz incluir no que chama «sector 
autónomo» as actividades ligadas a organizações sem fins lucrativos (igrejas, 
fundações. associações. etc.). trabalho de grupos voluntários (entreajuda de vizinhança. 
trabalho comunitário para ajuda a deficientes e idosos, etc.). trabalho privado 
doméstico (trabalho individual ou em cooperação). movimentos sociais (Burgerini-
tiativen). etc. 

André Gorz (1980) defende a necessidade de conquista de espaços de autonomia. 
a partir da análise da acentuação da tendência para uma organização dualista do 
espaço social em torno de- uma esfera da «heteronomia» e de uma esfera da 
«autonomia» à qual a primeira estaria subordinada. A esfera da «heteronomia» 
caberia a produção programada. e planificada, de tudo o que é «necessário» à vida dos 
indivíduos e ao funcionamento da sociedade, o mais eficientemente possível, e com o 
mínimo consumo de esforços e de recursos. A esfera da «autonomia» caberia a 
produção pelos indivíduos de bens e serviços «não-necessários», mas conformes aos 
desejos. aos gostos. e à fantasia de cada um. 

Por último. uma breve referência a Xavier Greife. Greife (1928) faz associar ao 
conceito de «trabalho autónomo», comunitário, e cooperativo (serviços de vizinhança. 
cooperativas), a pequena produção mercantil de âmbito local, e a «experimentação 
social). Para este autor. a «experimentação social» vai corresponder às acções ligadas 
aos grupos tendo em vista encontrar soluções para os seus problemas. Está ligada à 
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implementação de estruturas de animação ou de gestão local num quadro geralmente 
municipal (creches. centros de juventude, centros de tempos livres, centros de saúde. 
centros comunitários de acção social. etc.). 

A «experimentação social» não poderá permitir, obviamente. uma saída para a 
«crise», nem é isso que está em causa. Salientando este aspecto. Greife reconhece. no 
entanto. que poderá permitir redução de custos de investimento e funcionamento 
ligados à produção pública de serviços sociais. em especial no campo da saúde. 
Poderá permitir ainda uma maior participação e um melhor controlo sobre a qualidade 
dos serviços por parte do utentes. 

4. 	O contexto histórico da «crise» parece oferecer. assim, um momento 
privilegiado para repensar o papel desempenhado e/ou a desempenhar futuramente. 
pela esfera «autónoma» da sociedade. no quadro de uma reestruturação do espaço 
económico-social. 

Uma abordagem da realidade da «economia subterrânea» no nosso país parece. 
pois, mostrar-se de extrema oportunidade. Se se levantam dificeis problemas 
metodológicos e conceptuais à sua «apreensão» e «quantificação». isso deve-se 
exactamente ao facto de os quadros conceptuais e os instrumentos de análise 
utilizados correntemente se encontrarem ligados a outras formas de produção e troca. 
Convém realçar que a restrição progressiva da noção de «actividade económica». 
decorrente da evolução histórica do objecto da Ciência Económica. faz com que se 
tornem cada vez mais claros os limites da Teoria Económica tradicional. para uma 
compreensão global da «dimensão económica» da actividade humana em sociedade. 
Sem o recurso a outras ciências sociais como a Antropologia. A Sociologia, a Ciência 
Política, a Psicologia, etc.. dificil se torna dar conta da actividade económica como 
processo institucionalizado. e de «economia subterrânea» muito em particular. 

Exemplifiquemos este último aspecto recorrendo à problemática associada à 
«vida de relação». Estamos em crer que a qualidade das estruturas informais de 
relação social. interpessoal e sócio-comunitária, constituem o núcleo central da 
especificidade das actividades ligadas à «economia subterrânea». Não será. pois. 
inoportuno relembrar quais são os pressupostos do comportamento humano em que 
assenta a Teoria Económica tradicional. 

S. O Homo Oeconomicus é um «ser» exclusivamente racional que. sempre na 
posse de informação total sobre as consequência das diferentes alternativas que se lhe 
deparam na sua acção. age orientado sistematicamente em função da maximização 
de um objectivo. Possui uma estrutura de comportamento perfeitamente «norma-
lizada», mecanicamente organizada em função da reacção a estímulos externos. (por 
exemplo, aumentando o preço de um produto admite-se que automaticamente a 
procura desse bem diminua). E um «ser» «livre» e «autónomo» ao qual se depara uma 
realidade «exterior». O seu comportamento é perfeitamente egocêntrico. Não conhece 
«pertença» nem «reciprocidade». Leonhardt Bauer (1982) demonstrou que à luz dos 
trabalhos de Jean Piaget os pressupostos em que assenta a Teoria Económica 
tradicional corresponderiam ao comportamento de uma criança na fase pré-
-convencional e das operações concretas. A luz da Psicologia do Desenvolvimento 
estaríamos longe da maturidade intelectual e moral que caracterizam o homem adulto. 
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Para a Teoria Económica tradicional o homem não vive. funciona». Não se 
angustia nem se alegra. não se deprime nem se envolve. O Horno Oecono,nicus só 
conhece motivação exógena em função de estímulos externos a que reage como um 
automato. O afecto. a esperança. a solidariedade, e o projecto. são-lhe desconhecidos. 
Não existe em «relação». Estamos nas antípodas de um «ser» que tem exactamente 
como característica essencial a sua dependência do «outro» para dele se distinguir 
pela «diferença». 

6. Retomando a formulação da nossa interrogação inicial referíamos aí a 
concepção do desenvolvimento dominante entre nós. Sabemos que o paradigma 
dominante se reduz ao crescimento economico. legitimando conceptualmente qualquer 
politica que se oriente exclusivamente para a acumulação de capital. Os esforços no 
sentido da reconstrução de uma «outra» concepção têm vindo a retomar a 
problemática das necessidades humanas como sua problemática central. Reduzida 
conceptualmente ao crescimento económico, a Teoria do desenvolvimento veio a 
apoiar-se na Ciência Económica. Por sua vez, caracterizada esta pela preponderância 
da Teoria Económica Neo-clássica, a Teoria do desenvolvimento veio a partilhar os 
mesmos pressupostos sobre o comportamento humano que atrás referíamos. Uma 
«ideologia economicista» fortemeuLe enraizada tem constituído poderoso obstáculo a 
outros posicionamentos do problema. 

A problemática das necessidades humanas, dizíamos, constitui o núcleo central 
em torno do qual se tem procurado reconstruir uma concepção alternativa do 
desenvolvimento. Abandonados os pressupostos referidos. «indivíduo» e «sociedade» 
são tomados como dois aspectos do mesmo «humano». Pressupõe-se que «pessoas» 
reais vivem em contextos sócio-comunitários concretos que enquadram a vida de 
relação». As necessidades humanas. e a sua salisfação. só nesse contexto adquirem 
o seu pleno sentido. Se as transformações estruturais a empreender como condição 
para o desenvolvimento não são redutíveis ao nivel local, é a esse nível que o 
desenvolvimento se torna «real». é a esse nível que a motivação endógena e a 
lemocracia participativa poderão ser vividas. Afirma-se que ao quotidiano individual 
e sóciocomunitario <(vivido» está associada uma «identidade territorial» concreta. 
A participação alcança-se através da reconstrução da vida sócio-comunitária. 
nomeadamente. atraves da generalização da construção de «comunidades de 
interesses». 

7. O conceito de «necessidades básicas» surgiu como expressão da tentativa de dar 
operacionalidade ao critério das «necessidades» como referência em abordagens 
sobre o desenvolvimento. A utilização que dele é feita nem sempre se ajusta ao seu 
conteúdo. Mas não vamos. aqui, aprofundar este aspecto. Interessa-nos tão somente 
realçar que a sua utilização obriga a questionar a redução conceptual da «satisfação de 
necessidades básicas» à acessibilidade aos equipamentos colectivos. A luz daquele 
conceito os equipamentos colectivos terão que ser questionados enquanto « 
equipamentos do poder» (Fourquct e Murard. 1976: Lavergne. 1979) para o 
enquadramento. controlo. normalização, e reterritorializaçào do sujeito social. 
Exemplificando para ocaso da saúde trata-se da «desmedic ali zação da Saúde» como 
alternativa à «medicalização de sintomas». Trata-se tanto da garantia de condições 
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saudáveis de existência (evitando a dimensão evitavel da patologia), como da 
garantia do direito a adoecer enquanto expressão somática de conflitos psico-

-sociais interiorizados. Obriga a questionar o papel desempenhado pelo «poder 
médico» na dependência crescente em que as populações se encontram perante o 
«sistema médico». E que uma redução conceptual da «não-normalidade» à 
«patologia» legitima que ao «poder médico» caiba o «controlo da normalidade 
individual», ou seja, o controlo da interiorização do controlo social. assim reduzido ao 
policiamento médico da ( pacidade individual de auto-controlo. 

Condição base da saúde mental de qualquer comunidade a riqueza da «vida de 
relação» surge como referência e orientação numa abordagem do desenvolvimento 
orientado para as necessidades básicas. A reconstrução da vida sócio-comunitária 
surge como alternativa ao controlo institucional da vida social (da creche 
ao «lar» para a «terceira idade»), uma alternativa real à sua reconstrução artificial 
através da criação estatal de equipamentos colectivos. 

8. 	Não nos querendo alongar demasiado. finalizemos este percurso. Talvez que o 
essêncial esteja claro relativamente á interrogação inicial que formulávamos: conterá a 
sociedade portuguesa recursos internos á sua estrutura social. «não-existentes» à luz 
das concepções dominantes entre nós? 

Sintetizemos em tomo de duas interrogações finais: - a qualidade das relações 
socio-comunitárias na sociedade portuguesa (não esquecendo. naturalmente. os seus 
conflitos estruturais, latentes e manifestos) traduzir-se-á por obstáculos. ou incentivos. 
á expansão de actividades caracterizadas por uma relativa autonomia relativamente 
ao Estado e ao «mercado». quando se analisa a actividade económica no quadro das 
estruturas sociais em que se insere? - se a vontade politica. orientada para a 
satisfação das necessidades das populações. encontrar na reconstrução da vida socio-
-comunitária uma condição necessária ao reforço da «autonomia territorial», poderá a 
«economia autónoma» constituir um elemento estratégico do poder local autárquico 
para a integração territorial de elementos de um desenvolvimento endógeno «de baixo 
para cima»? 
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Mário de Deus 

Desenvolvimento económico 
e política ecológica 

«Ver-se-á a humanidade decair ao nível da animalidade. em lugar de preservar uma medida 
prudente entre as suas acções e as suas capacidades psíquicas. fisiológicas e instintivas? O 
risco parece tanto maior quanto ela ameaça abater as barreiras ecológicas que são suas. para 
invadir o domínio das outras espécies e modificar o ambiente até o tornar impróprio para a 
vida». 

Serge Moscovici. A sociedade contra-natura. Retrand. 	p. 303. 

1. INTRODUÇÃO 

O excerto que retirámos encerra uma problemática de actualidade incontestável (1). 
Referimo-nos aos problemas do «ambiente» na generalidade e em especial às 
caracten sticas que assumem as relações Homem-Natureza. Questões concretas como 
a poluição, crescimento demográfico e utilização dos recursos naturais. inserem-se 
neste âmbito. constituindo no seu conjunto parte da temática da análise ecológica - 
a Ecologia Humana. 

De facto o assunto «ambiente» domina as atenções dos mass media e da opinião 
pública. Basta apercebermo-nos da frequência com que surgem notícias que a ele se 
referem. nomeadamente da Natureza. urbanismo. acidentes de petroleiros e centrais 
nucleares, protecção e ordenamento do território. desertificação, para verificarmos a 
sua importância. 

Paralelamente multiplicam-se em todo o Mundo os encontros sobre o assunto 
com o patrocínio das mais diversas organizações internacionais. A década de 70 
terminou com o alerta mundial para a defesa do planeta, face às perspectivas 
ameaçadoras do crescimento económico (2). 

Contudo verifica-se que só muito raramente se passa da simples descrição de 
acontecimentos e situações. quase sempre numa visão parcial e catastrófica. para a 
análise das causas e consequências, o que impossibilita a compreensão da verdadeira 
dimensão social dos fenômenos. Causas e consequências, sendo forçosamente de 
ordem política e económica, ficam assim por identificar. 

As teses da Ecologia, que se autonomizou face às suas bases (ciências naturais. 
biologia. geogafia. etc.) para se assumir como uma super-ciência. que utiliza em 
simultâneo uma multiplicidade de métodos e técnicas de outras disciplinas e aplica o 
método sistémico de análise, derivado da Teoria Geral dos Sistemas, não podem 
deixar de ser essenciais para a compreensão do estado das relações sociais de 
produção e. sobretudo, para demarcar a estrutura determinante - a ecónomia. 
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Se bem que as origens remotas da abordagem ecológica remontem aos trabalhos 

cienti Fico-naturais de Lamarck (1809). Humboldt. Candole. Engler. Darwin (1859) e 
outros como Malthus (1 789). só com a Dialéctica da Natureza de Engels (1 875). esta 
entra definitivamente no campo da Economia Politica. 

O hiologo krnst Haeckel utili,ou pela primeira vez a palavra ecologia (de «oikos» 
- casa) em 1886. definindo-a como sendo «a ciência das relações entre o ser vivo e o 
seu ambiente» (3). 

O sistema ecológico compõe-se de ecossitemas, populações e indivíduos, que por 

sua vez são os elementos dinâmicos que o fazem funcionar e lhe dão características 

próprias: abertura. adaptatividade. autoregulação. estabilidade e complexidade. Os 

ecossistemas obedecem portanto às leis que regem qualquer sistema - «um sistema 

do ponto de vista da teoria geral dos sistemas é um complexo de elementos ou 

componentes. directa ou indirectamente relacionados numa rede causal de tal modo 

que cada componente se relaciona pelo menos com alguns de modo mais ou menos 

estável, dentro de determinado período» (4). No ecossistema a interacção entre os 

elementos atinge o nível máximo de complexidade, pelo que o seu estudo é conduzido 

pelo metodo sistêmico. transdisciplinar, que utiliza outros mais especializados, come 

a cibernética e a propria Teoria Geral dos Sistemas, no que respeita à formalização 
matemática dos modelos (5). 

2. CRISE ECOLÓGICA E CRISE ECONÓMICA INTERNACIONAL 

Os ecologistas estão convencidos que a sociedade industrial caminha rapidamente 

para um ponto de ruptura com a Natureza, pondo assim directamente em causa todo o 

processo de crescimento económico seguido pelos países industrializados e encarando 

a hipótese de o crescimento atingir o seu limite material, dada a limitação dos recursos 

disponíveis. Demonstrada esta possibilidade, ficam automaticamente ameaçadas as 

formas de organização sócio-económica com base em acumulação capitalista, assim 

como se desmistifica o que se chama generalisadamente de «progresso» ou «nível de 
vida». 

Neste contexto e segundo o ponto de vista ecológico. os problemas do 

crescimento atingem tanto os países de economia de mercado como de direcção 
central («socialista»), já que todos baseiam o seu crescimento no aumento progressivo 

do produto industrial em todos os sectores e na acumulação de capital financeiro. 

Efectivamente. os países socialistas continuam programando o seu crescimento 

economico com base no desenvolvimento tecnológico da produtividade. 

\ ernolução tecnológica. motor e sustentáculo do processo de desenvolvimento 

mundial constitui então o factor responsável pela orientação suicida do crescimento. 

('laro que OS países em vias de desenvolvimento e terceiro-mundistas. dada a sua 

deendência no quadro da divisão internacional capitalista do trabalho. não escapam 

is consequências nefastas deste modelo de desenvolviment.. e, antes pelo contrário. 
sofrem-nas mais acentuada e indiscriminadamente, já que as formações periféricas 

importam os modelos económicos dos países do centro. 

Todavia, a eventual paragem brusca do processo de acumulação devida ao 

esgotamento dos recursos naturais. ou mesmo a um agravamento incomportável dos 
custos de utilização das matérias e das tecnologias dspoluentes ou reciclantes (ainda 
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que a médio prazo), não constitui o único problema para o sistema capitalista. 
Paralelamente está latente. desde os anos 60. uma crise económica profunda. que se 
manifesta por um desemprego crescente, inflação incontrolada. fortes tensões nos 
mercados financeiros internacionais e incapacidade para satisfazer as necessidades 
sociais essenciais. 

A crise actual arrasta-se sem que se vislumbre possibilidade de recuperação 
decisiva, enquanto a política económica oficial não consegue concretizar os 
objectivos propostos. apesar da busca constante de novas soluções no quadro versátil 
das políticas de estabilização baseadas na teoria Keynesiana. A alternativa 
crescimento e inflação ou desemprego e estabilidade de preços já não se verifica. 
tendo-se instalado em todo o mundo a economia da «estagflação». onde se combina a 
inflação com o abrandamento do crescimento e o desemprego com a alta de preços. 
Aliás, a subida generalizada dos preços, sendo resultado de uma crise que não é 
possível suster, acaba por servir como motor do crescimento, salvaguardando em cada 
período a rentabilidade mínima do investimento e a superação dos efeitos 
concorrenciais negativos. 

A internacionalização crescente das economias e o dorrunio das multinacionais 
no comércio mundial desenvolve-se num contexto de especulação, que gera a 
instabilidade de preços e moedas. 

A maior parte dos países apresenta balanças de pagamento deficitárias, cujo 
equilíbrio é precariamente garantido à custa de endividamento progressivo. 
A dependência em bens alimentares também não cessa de crescer. face a uma 
estagnação da produção agrícola, estando a quase totalidade do comércio e 
abastecimento cerealifero sob controle dos EUA. URSS e Canadá. 

Continua no entanto insistindo-se no mito do crescimento industrial e do produto 
material, esperando que taxas de investimento crescentes e projectos gigantescos 
possibilitem o reequili brio das economias nacionais. No entanto o fracasso tem sido 
evidente. Os grandes projectos comprometem enormes custos sem garantirem a 
rentabilidade programada nem a melhoria das necessidades sociais (e').  A inflação nos 
preços das importações e o custo crescente das infraestruturas básicas provocam o 
encarecimento financeiro dos empreendimentos industriais e. «uma vez comprome-
tidas as despesas para grandes projectos é mais dispendioso abandonar o projecto que 
continuá-lo mesmo não rentável»( 7 ). 

A explosão dos preços. a guerra do petróleo e as perturbações monetárias. 
confirmam que o crescimento capitalista não está garantido. Todos os paises com 
comércio externo são atingidos pela inflação e o desemprego. caminhando-se 
progressivamente para um crescimento nulo - «o crescimento zero já não e um mito e 
o progresso industrial pode a qualquer momento ser paralisado pela desordem 
económica e financeira que reina no mundo»( 8 ). 

A crise ecológica. ela própria produto do sistema. veio acentuar ainda mais a crise 
económica. social e cultural que o sistema atravessa. Da mesma forma os estados 
socialistas, incapazes de assegurar um desenvolvimento a ónomo. começam a 
manifestar idênticos sintomas. 

A ecologia ao pôr em causa a «razão de ser>' do M.P.C. e ao demonstrar a sua 
evoluçao para a autodestruição. coloca o enfoque da sua critica ao n,el do 
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superestrutural. o político, o que acaba por atingir o sistema nos seus fundamentos 
(o lucro da exploração do' trabalho, como forma de enriquecimento material). 

De qualquer forma a crise ecológica afecta todos os intervenientes, patrões e 
assalariados e criou novas forças li luta revolucionária. Poderá o sistema sobreviver 
mais uma vez ao aprofundamento da crise, agora de natureza ecopolítica? 

3. CRESCIMENTO OU DESENVOLVIMENTO 

3.1. Identificação e evolução da problemática ecológica - o Clube de Roma 

Em 1972 as questões relacionadas com o ambiente passaram definitivamente a 
constituir assunto de debate mundial, ganhando lugar privilegiado nas preocupações 
mundiais. 

Reconheça-se no entanto que ainda durante os anos 60 já se mostravam sérias 
preocupações quanto à degradação do ambiente (ver por exemplo os documentos do 
Conselho da Europa: Carta Europeia das Aguas (1967) e Campanha Europeia sobre 
Conservação das Aguas Doces (1968); entre 1968 e 1970 a UNESCO publicou 
vários documentos sobre conservação da Natureza e do ambiente). A Conferência 
sobre o Homem e a Biosfera, organizada pela UNESCO em 1970 foi uma tentativa 
para solidarizar os governos para a colaboração necessária (9). 

Ainda em 1970 políticos de vários países pronunciaram discursos calorosos 
sobre a defesa do ambiente. nomeadamente Nixon. Pompidou e Chaban-Delmas. 
Enquanto no Vietnam os EUA realizavam um verdadeiro ecocídio. Nixon declarava 
- «é preciso fazer as pazes com a Natureza». Perante o Conselho da Europa 
Cousteau denunciava o estado alarmante da poluição dos mares. 

A temática era apenas abordada pelos especialistas (naturalistas, demógrafos, 
biólogos), que a tecnocracia dominante considerava mais lunáticos e excêntricos que 
propriamente cientistas. Em Maio de 1971. 2200 cientistas apresentavam ao 
Secretário Geral da ONU (U Thant) o «apelo de Menton», onde se anunciava a 
evolução dramática da Sociedade (fome. guerra e poluição). No mesmo ano e nas 
reuniões preparatórias da Conferência de Estocolmo de 1972, o economista japonês 
Shigeto Tsuru formulou teoricamente pela primeira vez os problemas do ambiente. 
que constituíram o tema fundamental da conferência (10). 

Realizada pela ONU esta conferência destinava-se ao estudo do ambiente 
humano e reuniu especialistas e intelectuais de todo o mundo. inclusivé alguns prémios 
Nobel como o zoólogo Konrad Lorenz. o biólogo Jacques Monod, o químico Linus 
Pauling. a etnóloga Margaret Mead. que mostraram preocupação pela evolução da 
Sociedade e referiram os perigos que afectavam o desenvolvimento e o planeta em 
geral, especialmente a aplicação incontrolada da inovação tecnológica (II). 

Os países «subdesenvolvidos», pelo contrário, defenderam o crescimento como 
imprescindível para as suas economias. não mostrando ainda nesta altura 
preocupações quanto ao esgotamento dos seus recursos naturais (sabemos como 
actualmente já afectados pela crise energética mundial. passaram a adoptar modelos 
moderados de desenvolvimento). 

O ano de 1972 e o de tomada de consciência ecológica. que se ficou a dever 
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sobretudo à publicação de três documentos importantes sobre o tema. É publicado 
pelo Clube de Roma o relatório do MIT - Limits to growt/z (12) - que o primeiro 
tinha encomendado. numa altura em que já lavrava nos EUA uma crise de 
pessimismo quanto ao crescimento económico. O Clube de Roma. criado em 1968.. 
apresentou-se como uma associação internacional de especialistas, intelectuais e 
«homens públicos» (financeiros e industriais), e pretendia analisar a evolução da 
sociedade; o Clube nunca deixou dúvidas quanto ao seu grau de ligação com os 
monopólios internacionais. 

O estudo, solicitado ao Grupo de Estudos de Dinâmica de Sistemas do MIL foi 
financiado pela FORD. FIAT e VOLKSWAGEN e consistia «num estudo sobre 
problemas críticos do ambiente», tendo como base a elaboração de um modelo 
matemático sujeito à simulação de cinco variáveis - população. produção 
alimentar, produção industrial, recursos naturais não renováveis e nível de 
poluição. analisadas sob várias combinações numéricas até ao ano 2000. As curvas 
traçadas pelos computadores acabaram por comprovar as previsões: aumento da 
população, esgotamento dos recursos naturais, generalização da poluição. ruptura 
no crescimento da produção industrial por falta de energia e matérias primas. 
degradação do meio ambiente devido à acumulação de resíduos (pesticidas. 
radioactividade, etc.). erosão e alterações climáticas. 

O Clube concluiu que a humanidade se encontra ameaçada pelo colapso 
económico geral e sujeita a «um estrangulamento rápido que conduzirá as 
quantidades de alimentos e produtos industriais disponíveis por habitante ao nível 
mais baixo que o de 1900» (13).  A crise começaria ainda no fim do século XX 
(1985-2000) e culminaria cerca do ano 2020. Pela primeira vez era posta em causa 
a crença no crescimento económico sem limites. Pior ainda, o relatório apontava 
com solução imediata a paragem do crescimento - «crescimento zero» - como 
veio a popularizar-se. Haveria portanto que parar o crescimento da população e do 
consumo mediante o controlo dos nascimentos e redução do investimento industrial. 
elevação da produção agrícola, do consumo colectivo, expansão dos serviços, 
preservação dos solos, aumento da durabilidade dos produtos. reciclagem 
generalizada e redução da poluição por indústria a 1/4 do nível atingido em 1970. 
A não se verificarem simultaneamente estas condições a derrocada era inevitável. 

O relatório caiu como uma bomba nos meios económicos e financeiros, 
alertando a «iniciativa privada» para o novo perigo que se deparava. Ao abrir-se o 
longo debate sobre o crescimento. o sistema passa a integrar nas suas preocupações 
a questão «ambiente». No fundo o relatório constituiu um superestudo de mercado 
«que viria a possibilitar uma planificação dos investimentos muito menos 
"poluída". economicamente mais rentável e politicamente controlada» (14). 

Ainda em 1972 a revista The Ecologist publica no seu vol. 2.°, n.° i, o manifesto 
dos ecólogos ingleses - A blueprint for survival (15) - onde se propõe um plano de 
26 medidas a pôr em prática. nomeadamente a eliminação dos insecticidas, utilização 
de fertilizantes orgânicos, fragmentação da monocultura. nova educação, abandono da 
actual contabilização do produto e expansão dos transportes públicos. 

A terceira contribuição para o lançamento definitivo do debate sobre o 
crescimento deve-se a Sicco Mansholtm cujas ideias foram publicadas pelo 
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Humanité. também em 1972 e que ficaram conhecidas pelo (<Documento Mansholt». 
Este, na altura presidente da Comissão Europeia da CEE. foi responsável pelo «Plano 
Mansholt» para a agricultura europeia. que visava o redimensionamento das 
explorações agrícolas com vista a aumentar a sua rentabilidade, o que passava pela 
exclusão dos pequenos e médios agricultores da Comunidade, e acarretaria o aumento 
de desemprego nos campos e um afluxo dos rurais às zonas urbanas. 

De tecnocrata defensor da «Europa verde» virou adepto do «crescimento zero» 
após a leitura do relatório do Clube. Converteu-se à ecologia e considera que a 
humanidade caminha para a catástrofe se não conseguir enfrentar o esgotamento dos 
recursos naturais e agrícolas, propondo a paragem do crescimento industrial e a 
procura de um novo equilíbrio. 

O Clube de Roma manteve posteriormente as suas previsões pessimistas como é 
visível no seu posterior relatório - The turning point - onde revela bastante receio 
quanto à expansão da indústria nuclear e da consequente acumulação de resíduos 
radioactivos. 

A consciência ecológica nascida em 1972 não reflectia porém nenhuma 
unanimidade quanto à evolução da sociedade. nem quanto às medidas adequadas à 
sua transformação. Para além das interpretações optimistas ou pessimistas. a 
perspectiva das classes representativas do poder empresarial é diferente da adoptada 
pelo movimento popular. No fundo, e utilizando a terminologia de Michel Bosquet. 
existiam «duas ecologias». 

3.2. Industrialização e crescimento económico 

Com a Revolução Industrial a sociedade humana quebrou os últimos laços que a 
mantinham dependente da Natureza, dando início a um processo de desenvolvimento 
autosustentado que se mostrou ilimitado. A Natureza, de dominadora passou a 
dominada; o homem deixou de ser um eemento integrante 'do ecossistema para 
passar a dêterminá-lo discrecionariamente. Vence o antropocentrismo, segundo o qual 
o homem é a causa e o objectivo da vida. 

O fenómeno «industrialização» alterou profundamente as relações do homem 
com a Natureza, tanto como a estrutura da própria sociedade. A luta de classes e as 
tensões sociais agravaram-se com a concentração industrial e o progresso económico 
ficou confinado às regiões urbanas (16). 

Até final da 1.a  Guerra Mundial o desenvolvimento económico processou-se 
regularmente; as crises dos finais do séc. XIX serviram apenas para que o sistema se 
aperfeiçoasse e introduzisse os mecanismos de controle adequados aos desustes da 
economia do «laissez faire». 

Alguns pessimistas ainda nesta época. desenvolveram prognósticos ameaça-
dores. anunciando a queda da burguesia e dificuldades no crescimento, não sem 
louvarem apologeticamente a mesma ordem burguesa. 

Entre estes Malthus (1789) foi o mais severamente criticado. Considerava que as 
«leis dos pobres» (17)  facilitavam o aumento demográfico. o que, tendo em conta a «lei 
dos rendimentos decrescentes» da produção conduziria a sociedade à fome e à 
miséria. Maithus calculara que antes do ano 2000 a população duplicaria em cada 20 
anos. Surpreendentemente verifica-se hoje que a duplicação se verifica em 27 anos, 
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donde se conclui que as suas previsões não eram tão «pessimistas». 
Stuart Miii, economista clássico, preconizou o abandono do processo de 

inovação tecnológica em favor da distribuição equitativa da riqueza, sem a qual 
antevia a possibilidade de grandes convulsões sociais. Marx. crítico acérrimo de 
Malthus limitou a sua análise ao circuito das relações comerciais de produção. não 
arriscando previsões, para além da tendência do M.P.0 para o expansionismo 
ilimitado. Ainda hoje perante a evidência da crise ecológica. os marxistas e 
neomarxistas dificilmente aceitam a integração desta problemática no pensamento 
materialista, escusando-se a pôr em causa os fundamentos da produção capitalista. 
A este propósito diz Jacques Robin: «O materialismo histórico situa-se resolutamente 
na linha do crescimento-progresso; e se alguns marxistas actuais propõem a 
substituição do trabalho humano, como factor decisivo da produção.....o crescimento 
mantém para eles um papel fundamental; é ele que permitirá acabar com a alienação 
humana» (18). 

A degradação do ambiente pela poluição aparece nos finais do séc. XIX. com  a 
implantação das indústrias de base nos grandes aglomerados urbanos. Constitui-se 
nesta altura a estrutura urbano-industrial característica da sociedade industrial, que 
perdura nos nossos dias. A utilização intensiva de combustíveis fósseis e a 
especialização do trabalho garantiram um crescimento exponencial da produção. 

Após a 1.a  Guerra Mundial. inesperadamente, surgiram as primeiras pertur-
bações da ordem económica. Contrariando as expectativas, aumenta o desemprego. 
ao  mesmo tempo que afrouxa o crescimento. Nos anos trinta e na sequência da crise de 
1929 entra-se em estagnação com quebra de produção. O alastramento de desemprego 
e da inflação induz a visão pessimista quanto ao futuro, que se desvanesse entretanto. 

O desenvolvimento extremamente rápido de tecnologia durante a 2.a  Guerra 
Mundial (energia atómica, química, telecomunicações. informática, radiologia, 
petroquímica, etc.), assegurou a retoma do crescimento económico. desta vez 
impulsionado pela imparável evolução da Ciência e da Técnica. Conseguida a 
estabilização política nos países desenvolvidos e assumindo o Estado o controle da 
situação económica, garantindo o pleno emprego com uma política económica activa. 
parecia que o M.P.C. poderia dominar a sua expansão. alimentada por um 
crescimento acentuado do consumo. 

A recessão económica voltou nos anos 60. novamente com o desemprego e 
inflação, ficando a produção aquém das necessidades criadas. 

A crise monetária internacional (agravada pela excessiva liquidez), em que a 
desvalorização do dólar em 1972 foi a ocorrência de maiores repercussões. junta-se 
então à crise ecológica. O espectro da derrocada volta. 

3.3. Crescimento económico, sociedade de consumo e poluição 

A população mundial cresce mais 6 milhões todos os meses e por volta do ano 
2000 será de 7 biliões de pessoas. Quanto à poluição, a realidade faz antever um 
futuro dramático. O Planeta encontra-se sujeito à subversão da sua ecologia. 
nomeadamente a dos rios e mares. Os desiquílibrios manifestam-se a todos os níveis 
devido a uma multiplicidade de factores: pilhagem dos recursos naturais. desar-
borização, esgotamento do solo, desaparecimento da fauna e da flora e poluição 
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industrial generalizada. 
O fenómeno tende a alastrar a toda a formação social a partir dos centros 

industriais e os fundamentos teóricos do crescimento são postos em causa. ao  mesmo 
tempo que se procura novo padrão de valores. 

A controvérsia roda em torno da relação «crescimento/desenvolvimento», 
passando pela crítica dos processos de avaliação económica. Já não se acredita que 
uma expansão generalizada das indústrias elimine o desemprego e melhore a 
qualidade de vida. O crescimento da produção. característica do modo capitalista de 
produzir. está desmistificado. 

A todos os níveis do sistema político-económico instalou-se a «psicose» do 
produtivismo, associando-se rentabilidade à maximização da produtividade e da 
eficiência. Este «crescimento pelo crescimento» acabou por conduzir a sociedade 
industrial para o gigantismo generalizado da produção e da tecnologia associada 
(lembre-se o projecto para o petroleiro de 1 milhão de toneladas, o Concorde e o 
Tupolev. o Complexo de Sines. os complexos nucleares, etc.), concretizando-se 
projectos em que o risco de potenciais agentes poluidores são ignorados ou só 
minimamente avaliados. 

O processo avaliado para apreciação deste crescimento tem sido como se sabe. o 
PNB (ou o RN), noção que se vulgarizou a partir de 1960; de facto, como diz Pierre 
Samuel «a religião do crescimento é o culto do PNB» (19). 

No seu cômputo não se entra em conta com a rarefacção dos recursos naturais 
(matérias primas), nem se deduzem as destruições provocadas pela poluição do 
ambiente. Antes pelo contrário, são incluídas como componentes positivas, a 
produção das indústrias anti-poluição. a fabricação de poluentes. de armas e de 
material espacial. para além dos mais variados serviços, como a assistência médica a 
acidentados. 

Mesmo sob o ponto de vista do valor monetário, o PNB é sujeito a variações 
consideráveis em curtos prazos, dadas as frequentes alterações de preços e 
instabilidade da paridade monetária. Na perspectiva ecológica. o PNB traduz 
falsamente o nível de desenvolvimento, assim como o RN p/capita. 

Continua a não se ter em conta a alienação do património natural (p. ex. o ar e a 
água. considerados bens não escassos e portanto não rentabilizáveis) pelo que a 
contabilidade nacional não os inclui: O cálculo económico não possui instrumentos 
capazes de avaliar bens que não se apresentam-com preços. Evidentemente que no 
futuro as empresas terão de imputar esses consumos como custos (custos de 
despoluição) - «como já haviam integrado o custo da protecção social» (21). 

Por outro lado não parece possível que a curto prazo a maioria das empresas 
possa suportar os elevados custos da tecnologia reciclante, ou mesmo os encargos com 
as penalizações correspondentes a uma inutilização dos recursos utilizados. 

Mas o processo de acumulação de capital não se poderá fazer sem que o 
crescimento se mantenha, sem que se atinjam níveis superiores de consumo. Esta 
necessidade vital torna dificil a incorporação do problema do ambiente no sistema. 
dado que este é posto em causa por aquele, ou pelo menos obriga-o a uma 
reconversão momentaneamente paralizadora. 

O crescimento constitui só por si uma garantia de autoperpetuação; só que a 
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poluição é um processo cumulativo e à escala mundial. Atingindo o ponto crítico de 
ruptura dos ecossistemas naturais mais complexos, é o próprio crescimento que fica 
condenado. 

Característica ainda do fenómeno «crescimento industrial», a produção de 
armamentos, marginal em relação ao conjunto do sector industrial, serve cada vez 
mais como instrumento de estabilização das economias e «na medida em que a 
produção bélica ao facilitar a realização do excedente das grandes empresas 
multinacionais. atenua as contradições do capitalismo, a sua importância política é 
imensa» (22).  Da mesma maneira nos países socialistas, o sector de produção de 
armamento revela-se cada vez com maior peso no conjunto da economia. 

Como factor de destruição do ambiente a guerra actual conduz a enormes 
ecocídios, dada a sua multiplicidade, poder destrutivo e localização em áreas de 
habitat tradicionalmente protegido. 

3.4. Agricultura e população: dois problemas relevantes 

As despesas impressionantes com material de guerra (6.5% de toda a produção 
mundial em 1979) representam um desperdício, quase total de investimentos sem 
contrapartida social. para a produção de bens que, regra geral. são rapidamente 
amortizados ainda antes de estarem obsolescentes; por outro lado cada vez mais é 
necessário satisfazer as necessidades sociais em equipamento que a própria guerra 
destrói. Nos EUA, por exemplo, do total de despesas públicas de R&D (Investigação 
e Desenvolvimento). 90% dirige-se para programas militares. aeroespaciais e 
nucleares. 

A agricultura, embora ainda em fase primária de industrialização na maior parte 
dos países. tende a seguir o mesmo modelo de crescimento da indústria, apesar da sua 
modernização se continuar a efectuar na dependência do sector industrial. 

Nos países industrializados (e não só) a agricultura empresarial praticamente 
substitui a agricultura familiar e comunitária. A monocultura intensiva surge então 
como processo de obtenção do máximo lucro na exploração da terra (22).  Também 
aqui o espectro da poluição se afigura cada vez mais ameaçador. O cultivo intensivo da 
terra à base de fertilizantes artificiais. químicos e pesticidas, leva ao esgotamento e 
envenenamento dos solos, que posteriormente entram em erosão irreversível. 

O crescimento coloca paralelamente sérios problemas quanto ao abastecimento 
de bens de consumo. para além de que 2/3 dos habitantes do globo se encontram sub-
alimentados e perante a eventualidade da fome. 

Segundo Renê Dumond. perante estes números haverá no ano 2000 que produzir 
o triplo de alimentos. A chamada «Revolução Verde» (23)  não parece ser solução, pois 
recorre a processos e técnicas poluidoras: utilização massiça de pesticidas. alteração 
da composição dos solos e sementes produzidas laboratorialmente. Na práctica a sua 
aplicação conduz aos mesmos efeitos previstos para o Plano Mansholt isto é, a 
destruição da pequena propriedade e da exploração familiar, o que será particular -
mente grave para os países «subdesenvolvidos». dadas as condições de subemprego 
existentes. 

A concentração alastra-se e acentua-se. o que provoca renovadas pressões sobre 
os ecossistemas circundantes. Em 1975 o mundo era 39% urbano prevendo-se uma 



taxa de 50% para o ano 2000, o que corresponderá a uma densidade de 50 h/km2 . 

Nesta altura 80% da humanidade residirá em cidades de mais de 100.000 habitantes. 
Com  o avanço dos complexos urbano-industriais altera-se a paisagem e aniquila-se o 
seu valor estético. desiquilibra-se a rede hidrográfica e neutraliza-se a capacidade 
agrícola dos terrenos. 

Os países de economia de direcção central. não escapam a esta tendência. se  bem 
que sejam menos afectados. O crescimento baseado apenas numa planificação de 
curto prazo com objecti' os exclusivamente económicos. não satisfaz as necessidades 
em termos de ambiente e qualidade de vida. O crescimento define-se por exponenciais, 
mas como diz Sauvy. «a Natureza não resiste a exponenciais» (24). 

A poluição começa a tornar-se localmente insuportável e é já muito dificil 
implantar refinarias, centrais térmicas ou nucleares, celuloses e aeroportos. As 
populações estão previnidas e exigem às empresas a garantia da imunidade do 
ambiente. o que impõe sistemas de reciclagem dispendiosos, que estas não estão 
facilmente dispostas a instalar. 

Na corrida pelo crescimento há que contar com os não desenvolvidos que aspiram 
aos mesmos níveis de satisfação de necessidades. Porém. «para que todos os seres 
humanos do ano 2000 tenham o nível de vida actual das classes médias dos países 
desenvolvidos, o consumo de recursos naturais deverá ser multiplicado por 10 pelo 
menos» (25). 

4. ECOLOGIA E SUBDESENVOLVIMENTO 

Sendo sobretudo uma consequência do crescimento industrial, a degradação do 
ambiente ainda não atingiu proporções tão preocupantes nos países «subdesen-
volvidos» (PS) de economia periférica como nos países ditos 'desenvolvidos (PD). 
Naqueles não se implantou (ainda) a estrutura sócio-económica típica da sociedade de 
consumo. 

De uma forma geral na maior parte destes países a concentração urbano-fabril é 
fraca. existindo grandes áreas em que a economia continua a desenvolver-se com base 
no sector tradicional. de subsistência ou não. e no regime agro-pastoril, sobretudo em 
África e América Latina. 

A relativa estabilidade dos ecossistemas é contudo aparente e transitória. 
Corresponde a um estádio de arranque para o crescimento que se identifica 
estruturalmente com o período pós-Revolução Industrial da Europa capitalista. 
apenas tecnologicamente diferenciada. De qualquer forma, dada a sua inserção no 
mercado mundial capitalista, os países em vias de desenvolvimento (PVD) são 
pressionados a seguir um tipo de desenvolvimento idêntico ao dos países do centro, 
dentro dos limites determinados pela lógica da dependência (comercial e tecnológica). 
pelo que são particularmente graves as perpectivas de evolução da problemática do 
ambiente nos PVD. 

Fora do quadro de um desenvolvimento mais ou menos autárquico. parece assaz 
dificil que os PVD consigam atingir um nivel de industrialização equilibrada, sem que 
se coloquem na depedência face à economia mundial. Esta dependência, aliás, tende 
actualmente a entrar num novo tipo de troca desigual. cuja relação se estabelece 

85 



através do centro, pela revolução científica e técnica e através da periferia, pela 
adopção do modelo de desenvolvimento «clássico», com base nas «indústrias 
industrialjzantes» (26) .  

Esta nova dependência permitida aos PD a exportação das indústrias 
«tradicinais» (siderurgia, química, metalúrgica, mecânica. montagens. têxtil, etc.). 
que para além de começarem a não garantir no centro a rentabilidade dos 
investimentos, acarretariam mais altos custos anti-poluição. 

Em contrapartida. os PD usufruindo desta exportação de tecnologia, preocupar-
-se-iam agora com as indústrias modernas, como a nuclear. espacial, electrónica, 
telecomunicações. petroquímica. etc. caminhar-se-ia para nova divisão internacional 
do trabalho em que «na base da desigualdade estará a desigualdade nas qualificações 
da mão de obra'> (27) 

Assim. da interacção entre a realidade actual, de pulverização das estruturas 
industrial izantes e a situação futura, de implantação de uma estrutura industrial 
concentrada, há que considerar alguns problemas ecológicos subjacentes: pilhagem de 
recursos liaturais, destruição dos solos agrícolas e desertificação. empobrecimento da 
população. continuação do atraso face aos PD. dificuldades de abastecimento 
alimentar, urbanização desorganizada e deficiente em infraestruturas de saneamento. 

A lógica do «crescimento» para os países atrasados sem dúvida que passa pela 
implantação de uma sociedade industrial sustentada na elevação do consumo 
material - «a construção de indústrias metalurgicas e químicas é, portanto. para o TM 
uma questão de sobrevivência e um grande aumento de rendimento é impossível sem 
uma base industrial» (28) .  As preocupações ecológicas para o TM põe-se então 
sobretudo ao nível da escolha da tecnologias. 

A via autocentrada que mencionamos apresenta-se como um modelo capaz de 
superar estas contradições. mediante a adopção de uma planificação social e 
económica que, com base no aproveitamento dos recursos internos de factores. 
possibilite a manutenção do equilíbrio ecológico. 

Contudo esta via pressupõe uma imprescindível alteração do quadro de valores em 
que se baseia a organização social. o que passa por uma modificação do «status» 
político desses países e pela implantação de sistemas democrático avançados. 

Por último há que referir um outro factor: o crescimento demográfico. 
Dissemos já que a sobrepopulação constituía um dos eventuais quadros de 

ruptura no crescimento. Entre o crescimento demográfico e o crescimento económico 
existe normalmente uma correlação significativa. A um crescimento popiilacional 
corresponde um aumento na produção de bens de consumo e de produção. Um e outro 
relacionam-se e interinduzem-se. 

A urbanização (transportes, habitação, saneamento e serviços) avança conforme 
o crescimento populacional e o equipamento industrial, constituindo nos países 
industrializados um factor de maior peso na degradação do solo e do ambiente. Os 
solos mais produtivos são os primeiros a ceder perante o urbanismo exponencial. o que 
leva a retirar potencialidades agrícolas. 

Nos países em que a população começa a evoluir segundo taxas decrescentes, 
continua a registar-se aumento do quantitativo populacional. Escusamo-nos de 
comentar neste ponto uma ideia bastante refundida entre os economistas. de que o 
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estacionamento da população provoca a estagnação no crescimento; do ponto de vista 
ecológico esta tese é desprovida de qualquer sentido. 

Nos PVD o número de habitantes constitui preocupação fundamental no quadro 
do desenvolvimento. Efectivamente, mais de metade da população habita o TM. 
sobretudo nos países asiáticos, onde o nível de degradação e de desertificação do solo é 
acentuado. 

A população representa portanto um factor de agravamento da situação 
ambiental nos PVD, já a partida sofrendo da dedegradas característica do 
subdesenvolvimento. Nos aglomerados urbanos destes países é sobretudo ao nível das 
infraestruturas de saneamento, que mais se fazem sentir as carências do ambiente: 
lixeiras e estrumeiras junto às habitações e águas de uso doméstico infectadas, esgotos 
a curso livre, bairros de lata. onde as pessoas se amontoam sem que existam as 
mínimas condições sanitárias (29). 

Por outro lado o crescimento demográfico de uma população com fraca 
mobilidade social e profissionalmente impreparada. impede ainda o estabelecimento 
de uma estrutura industrial multisectorial - «o aumento da população que pode ser um 
estímulo nalguns países, é um embaraço, um entrave ao desenvolvimento e 
modernização dos países do TM( 30 ). 

Pior ainda, será de prever em muitos países um empobrecimento da respectiva 
população e queda do nível de vida, já que dificilmente a população decrescerá. tendo 
em conta que melhorarão os serviços médico-sanitários e antiepidémicos. 

A inversão do processo de desenvolvimento e a defesa do ambiente têm muito a 
ver com a estrutura do poder existente nesses países; na grande maioria dos casos o 
poder político-económico é dominado por minorias previligiadas de fachada 
nacionalista (ou mesmo progressista), que apenas administram as 'riquezas naturais 
em beneficio do capital internacional( 31 ). 

5. ECOLOGIA E LUTA DE CLASSES 

5.1. A alternativa ecológica face à crise ideológica 

A partir da publicação do relatório do Clube de Roma «a questão ecológica» 
passa a preocupar também os poderes industriais, que alertados para o perigo que para 
si constituía a conciencialização de massas. passaram a defender publicamente as 
posições ecológicas. 

A polémica gerada à volta dos limites do crescimento conduziu ao aparecimento 
de diferentes atitudes políticas. que genericamente se resumema três: a «tecnocrá-
tica». defendendo as virtualidades da inovação tecnológica que solucionaria os 
problemas da poluição; a «optimista», apostando no estabelecimento de um largo 
período de transição para readaptação dos sistemas económicos, apoiado no controle 
dos nascimentos. na  utilização dos recursos renováveis e na reciclagem da produção. 
até que por volta da 2.a  metade do século XXI o crescimento retomaria de forma 
equilibrada: a «pessimista», antevendo o agravamento da poluição generalizada e da 
concentração populacional e o esgotamento dos recursos energéticos. conduzindo à 
catástrofe económica e social e defendendo a reconversão integral e imediata da 
produção e da organização social. 
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O Clube de Roma pelo seu lado. defende uma tese moderada no quadro da 
manutenção do sistema de mercado, que consiste essencialmente em propor como 
solução viável o «crescimento zero» (zero growth). De acordo com os «zeroístas» ter-
-se-ia de garantir a paragem do crescimento industrial, para que se não se acentuasse o 
desiquilíbrio do ecossistema terrestre, o que pressuponha uma reconversão profunda 
da actividade económica e abertura de um período de transição para novas formas de 
organização social e económica. Nesta nova fase procurar-se-ia a todo o custo atingir 
um novo equilíbrio para um desenvolvimento controlado. Este ponto de vista, como 
facilmente se percebe é susceptível de ser interpretado dos mais variados ângulos (32). 

O teórico, mais conhecido como divulgador e defensor do não crescimento é 
Mansholt. o tecnocrata convertido à ecologia de que falamos. Este que nunca chegou a 
admitir explicitamente que a crise ecológica fosse resultado exclusivo da economia de 
mercado capitalista, nem de longe aceitou a via revolucionária como capaz de 
conduzir à superação das contradições do sistema. tendo vindo progressivamente a 
radicalizar as suas posições; chegou mesmo a afirmar que o remédio está numa 
sociedade socialista» e que «o capitalismo condenado dará à luz se para tanto tiver 
tempo. uma inevitável opção colectivista»( 33 ). Acredita ainda que actualmente já nem 
a paragem do decrescimento é suficiente, defendendo então que o crescimento deveria 
ser inferior a zero, com uma imperiosa redução do consumo material( 34 ). 

Independentemente do radicalismo de Mansholt a ideologia do não crescimento 
aponta no essencial para a adopção de um sistema controlado que seria dirigido a 
partir do centro capitalista. As contradições provocadas pelo crescimento exponencial 
tenderiam assim a ser solucionadas no quadro do sistema. redobrando-se os esforços 
para que a crise fosse finalmente superada. Não se excluiria, portanto, a 
implementação de uma política económica rigorosa e autoritária, de cariz malthusiano 
dirigida pelo capitalismo central e imposta ao nível - O Universo concentracionário? 

Os países «subdesenvolvidos», já gravemente afectados pela crise ecológica. 
seriam obrigados a suportar  esta nova fase de readptação do sistema. Sendo assim não 
estaria em causa a morte do capitalismo e o advento do M. P. S. 

O crescimento zero. na  óptica dos seus defensores é compativel com o sistema 
actual, continuando a assegurar uma taxa de lucro mínima e a suficiente reprodução do 
capital. 

Mas será mesmo possível admitir que o M.P.C. sobreviva sem crescer, sem 
aumentar a capitalização, sem que a taxa de lucro se mantenha? Teoricamente. a 
estagnação da economia de mercado implica a sua invibialização. Segundo Bosquet 
«crescimento é contrário á lógica do sistema capitalista, mas não é necessariamente 
imcornpatível com a sobrevivência do capitalismo sobre outra forma. durante um largo 
período»( 35 ). 

Por outro lado a gestão do ambiente em níveis adequados implica uma política 
ecológica à escala mundial. o que ultrapassa largamente o âmbito restrito dos 
interesses económico-políticos preponderantes (multinacionais, grupos políticos 
dominantes. chauvinismos nacionalistas, etc.). 

Os «zeroistas». para além de caírem no utopismo. defendem uma tese de cujo 
alcance subservivo raramente se apercebem. a negação pura da lógica capitalista. 

Neste quadro, a mudança radical de filosofia que Mansholt propõe parece não ser 



realizável sem se admitir a intervenção da luta politica e a passagem a um novo quadro 
de valores. que, não sendo os do liberalismo também não vincularão ao socialismo, tal 
como ele existe hoje (o de Estado). 

Assim. a luta de classes continuaria a ter aqui um papel fundamental e 
determinante: efectivamente um novo sistema de relações sociais adaptável a um 
crescimento controlado só poderá resultar da própria dinâmica da luta de classes. 
sobretudo da sua componente regional e local. 

5.2. O movimento ecológico face à possível reconversão do sistema capitalista 

Após a publicação do relatório do Clube de Roma o estahlishment depressa se 
apercebeu do perigo que corria se não se associasse ao movimento de contestação 
gerado. Ao mesmo tempo dada a persistência da crise de rentabilidade e a necessidade 
de aumentar e diversificar a produção. o aproveitamento do clima social foi realizado 
oportunamente. Anunciaram-se novas tecnologias de antipoluição que assegurariam 
um novo mercado— a própria poluição tornava-se negócio rentável. 

Depressa os grandes trusts chamaram a si o problema da poluição. Da mesma que 
a nova indústria veio a constituir uma renovada fonte de lucro. a propaganda política 
ecológica e a publicidade comercial orientaram-se para a pormoção dos novos 
produtos( 36 ). 

Em todo o mundo. mas especialmente nos E. U. A.. as conhecidas ,,  Foundations , ) 
encontram-se à frente do combate ecologico. promovendo campanhas protectoras do 
ambiente e patrocionando a formação de uma elite de tecnocratas do ambiente. A 
população. desviada assim do problema político, evita a associação poluição-politica-
-sistema económico. 

A eventualidade de a crise ecológica conduzir ao combate ideológico 
(socialismo/capitalismo) fica desviada inteligentemente. defendendo-se o apolitismo. 
o interesse nacional. proclamando-se as alternativas tecnológicas e responsabilizando-
-se a sociedade no seu conjunto pela poluição. O capitalismo industrial, causador e 
beneficiário da crise ecológica sai vitorioso. 

A introdução generalizada da medidas antipoluição ao nivel do processo de 
produção. implicaria sem dúvida acréscimos consideráveis da custos. o que 
desorganizaria os mercados, impossibilitando a manutençao da estabilidade da 
estrutura industrial. Por outro lado. a aplicação pragmática do «principio do poluidor-
-pagador» (defendido pela OCDE), conduziria a resultados semelhantes. As grandes 
empresas e às classes dominantes não interes3a suportar estes encargos sem 
contrapartida. 

A imputação dos custos do ambiente à sociedade (scJedade de consumo), liberta 
os poluidores industriais e oc empresários, da sujeição à revolta popular - «face a um 
crescimento ecológicojá forte a indústria espera a consciência ecológica da população 
para aceitar os impostos destinados a financiar a antipoluiçào»( 37 ). Como consumidor 
e como contribuinte cada um pagaria a sua parte. ao  sentir-se tambem como agente 
poluidor. 

Os grupos monopolistas, detentores da moderna tecnologia e de reciclagem. 
controlarão a sua transferência. assegurando como anteriormente um sobrelucro, 
como é seu objectivo( 38 ). Desenvolve-se o capitalismo ecológico e capitaliza-se a 
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Natureza: de facto para os detentores do capital só existe uma crise - a da obtenção 
do lucro e essa já vem de trás. 

O próprio «crescimento zero», a principio considerado inaceitável, começa a ser 
bem recebido pelos dirigentes do Ocidente. A paragem momentânea do crescimento 
permitiria aliás a recuperação da economia, face às frequentes pertubações da 
expansão da produção. de forma a readaptar o sistema a um crescimento 
supervisionado ainda à custa de um maior controlo sobre os agentes económicos. O 
acesso ao mercado, a implantação industrial, a arbitagem entre qualidade de vida e a 
expansão. ficariam estabelecidos por regras especiais e dependentes das directrizes do 
planeamento. 

Existe porém o problema tecnológico. Na maior parte das vezes a nova tecnologia 
implica uma fabricação muitas vezes poluidora, para além de um acréscimo de 
produção. Por outro lado, a substituição de processos tecnológicos por outros dos 
quais não se conhecem suficientemente os efeitos, poderá conduzir a sérios perigos-
«as revoluções técnicas consistem em substituir um processo perigoso por outro pior e 
trocar um prerigo conhecido por um desconhecido»( 39 ). 

O volume de investiment' necessario para eliminar a poluição. de forma a fazer 
face a uma legislação compulsiva de defesa do ambiente. será dificilmente conseguido 
por muitas empresas. Neste caso fica ameaçada a sua sobrevivência ou. na  melhor das 
hipóteses serão aglutinadas pelas grandes empresas. Visto de outra forma o 
alastramento da degradação do ambiente, afectando cada vez maior número de 
indivíduos, conduzirá o problema ecológico para o nível da luta de classes. O pânico 
biológico poderá levar as massas à radicalização extrema, o que torna imprevisíveis os 
efeitos políticos. 

Em todo o mundo as associações ecológicas. inicialmente meros movimentos 
intelectuais, tendem a assumir um papel importante ao nível do poder político ao 
mesmo tempo que se radicalizam. 

Após o significativo sucesso dos ecologistas franceses. alemães e austríacos nos 
resultados eleitorais. c&iara'ii-se condições favoráveis à organização dos partidos 
ecológicos do nível local, nacional e mundial. A defesa da Natureza constitui já um 
verdadeiro internacionalismo ecológico.( 40 ) 

Aliás, o problema ecológico nada favorece a simples apologia socialista, tal como 
ela existe hoje. A degradação do ambiente nos países socialistas atinge níveis 
acentuados e a base do desenvolvimento económico continua sendo a expansão das 
actividades industriais. Compreende-se portanto. que o facto de haver socialização 
dos meios de produção e a sua gestão pela colectividade, não se elimina a causa 
fundamental: a contradição entre o crescimento incontrolado e exponencial das forças 
produtivas e a limitação e fragilidade dos recursos naturais do planeta. 

Neste aspecto o marxismo (ou melhor. o socialismo científico), não aprofundou 
suficientemente a sua crítica do M.P.C.. quanto à sua forma de produção. o 
produtivismo( 42 ). O modelo soviético de desnvo!vimento industrial assim o confirma. 

De qualquer forma. a ecologia é uma disciplina revolucionária, que se aproxima 
mais do socialismo, no sentido em que neste regime será mais fácil a adopção de 
políticas ecológicas. Mansholt acabou por aceitar este previsão; mas também Marcuse 
«a verdadeira ecologia vai dar um combate militante por uma política socialista»( 43 ). 
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Quanto mais rigorosas forem as medidas tanto mais se imporá a socialização (ou o 
socialismo). 

A problemática ecológica reintroduziu a investigação futurológica. Tanto a leste 
como a oeste. inevitavelmente, e porque as leis da Natureza são implacáveis, há que 
defender o futuro da Sociedade. 

No que respeita à teoria do socialismo é já notório o esforço dos teóricos para 
redescobrirem e redefinirem o materialismo a problemática do «crescimento»( 44 ). 
abrangendo desde a filosofia libertária e utópica (Ex. Proudhon. Kropótkine. Saint-
Simon. Hegel). ao socialismo cientifico (Marx-Engels). 

6. ECOLOGIA E ECONOMIA 

A nova economia terá de sujeitar o seu desenvolvimento ao aproveitamento 
óptimo dos recursos naturais. do ambiente e do equilíbrio biológico. A durabilidade 
dos produtos terá de ser substancialmente aumentada. previligiando-se o valor de uso 
contra o valor de troca. Neste sentido. a produtividade fica condicionada pela 
disponibilidade de recursos humanos e naturais. 

Conclui-se portanto que a sobrevivência da Sociedade ê imcompatível com o 
actual modo de produção capitalista e ultra-industrial, assim como parece ser em 
relação ao modo de produção socialista, na forma actual. Neste aspecto a ecologia 
acaba por ser anticapitalista ao negar o lucro como meio de acumulação continua de 
capital. A partir daqui. também as relações sociais de produção. de comércio e de 
valor são postas em causa. 

Evidentemente que tudo isto pressupõe um reequilíbrio económico e cultural ao 
nível dos diferentes centros e periferias, igualmente na divisão in'ternacional do 
trabalho e na aquisição de tecnologia. 

Em todo o mundo ganha-se a consciência dos custos elevados da poluição. custos 
estes que acabam por ser pagos por toda a sociedade. Impõe-se que o planeamento de 
desenvolvimento económico seja ponderado conjuntamente por todos os países. de 
forma a garantir a subordinação do interesse económico à conservação do ambiente. A 
protecção da Natureza pressupõe um planeamento dirigido para a organização 
integral do espaço e fixação do potencial de produção. No fundo uma economia da 
Natureza. do seu valor e preço. 

Passo importante é a montagem de um sistema de recolha de informações 
relativas ao ambiente que permita a cada momento. mediante o tratamento automático 
de dados, a ponderação de decisões de ordem económica e social. 

Desde o princípio da década de 70 já nos EUA se deram passos nesse sentido. No 
seguimento do 2.° congresso dos EUA. onde se manifestou interesse por um banco de 
dados sobre o ambiente. foi apresentada uma proposta de lei (Bill HR56) para que se 
criasse um National Environmental Data System. Em 1971 no Study of 
Environmental Quality Information Program in the Federal Government e em 1972, 
no relatório do Council on Environmental Qua!ity, volta a propor-se a constituição de 
sistemas de dados. 

Contudo essas intenções não foram concretizadas ficando abandonados os 
projectos. Existem ia em vários países centros que procedem à recolha .e tratamento 
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automatizado de dados do ambiente. de forma ainda experimental e local. No futuro 
essas informaoes serão trocadas entre as várias naçóes. no sentido de serem tomadas 
decisões comuns. 

A ciência ecológica veio introduzir novos parãmetros extnnsecos nos modelos 
macroeconómicos. que até agora não consideravam. As concepções clássicas que têm 
fundamento os modelos estão ultrapassadas. A actividade não é um sistema fechado. 
mas pelo contrário, está em contacto com o ambiente, segundo um ciclo continuo de 
inputs/outputs. 

Entre a actividade económica e o sistema ambiental existem relações, mediante 
acçõPs e retroacções multiplas. O movimento de feedhack é permanente: qualquer 
alteração no circuito económico provoca alteração no ambiente e esta última na 
primeira (e vice-versa). A produção industrial exerce um efeito «multiplicador» da 
degradação do ambiente. 

Ao nível macroeconômico uma das técnicas actualmente em pratica em alguns 
paises para o estudo dos custos das estratégias anti-poluição. incluindo os seu 
reflexos sobre o nível dos preços intersectoriais. consiste na elaboração de matrizes 
(matrice poliution). A técnica input-outpul fornece através de analises multi-
sectoriais. as quantidades dos vários poluentes libertados directa e indirectamente por 
cada ramo em unidades monetárias. Pode-se assim verificar qual o impacto sobre os 
preços resultante da introdução de novas tecnologias. 

A utilização por sua vez de matrizes de recursos permite prever qual o impacto da 
«raridade» de um elemento sobre os diversos sectores. Evidentemente que neste caso. 
a análise input-output é no fundo. apenas uma técnica de previsão das flutuaçoes 
conjunturais que resultarão da provável escassez de recursos naturais. 

Desta forma. é perfeitamente possível construir modelos mais ou menos 
pormenorizados, que nos informem sobre as quantidades de poluentes emitidos por 
determinada actividade, e/ou que possibilitem avaliar os respectivos efeitos sobre o 
ambiente. 

Ultimamente a análise regional tem estado particularmente atenta ao equa-
cionameto do problema do ambiente face ao desenvolvimento. Alguns modelos têm 
sido construidos e aplicados a casos concretos. E o caso do modelo CUM-
BERLAND/KORBACH( 45 ) aplicado à região de Maryland. Este modelo parte do 
pressuposto que existe uma relação proporcional entre a quantidade produzida e a 
quantidade emitida de poluentes, o que parece uma hipótese muito aproximada da 
realidade. 

Isard (46).  por sua vez propõe um macro-modelo em que as relações 
interregionais se estabeleçam entre variáveis do sistema económico e as do sistema 
ecológico. Evidentemente que um modelo com esta complexidade é de difícil 
aplicação, dada a dificuldade que representa a selecção e valorização das variáveis do 
sistema ecológico. 

No campo das técnicas de planear, iento. sem dúvida que a introdução dos 
parâmetros ecológicos vem dar ainda maior relevo à análise «custo-beneficio». 
Todavia, põe-se de novo o problema da valorização. 

Com a abordagem ecológica da economia a noção de «valor monetário» revela-se 
inadequada e insuficiente, sobretudo quando se pretende contabilizar o valor útil dos 
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bens e a sua desvalorização por degradação. Avança-se já no campo teórico a noção 
de «custo energético». que exprimindo-se numa unidade energética universal (ex: 
quilocaloria). poderia ser adoptado por todos os países. Esta ideia repousa na 
constatação que qualquer corpo em movimento produz energia sob a forma de calor. 
Em 1971 H. ODOM propôs uma equivalência de 10.000 Kilocalorias por dólar. 

A perspectiva da utilização da unidade energética como padrão monetário. 
parece ser bem encarada pelos organismos internacionais (como o FMI). nome-
adamente tendo em vista a resolução dos problemas das flutuações monetárias e da 
especulação financeira. Aliás, como os maiores países consumidores de energia são os 
que possuem mais elevados índices do PNB. não apresentaria dificuldades a 
contabilização do produto. 

Ainda nesta óptica não seria difícil produzir as análises multisectoriais de que 
falámos atrás. com  a introdução da contabilidade energética. A quantidde de energia 
traduziria o nivel de produção. 

Resumindo, e de acordo com Joel de Rosnay. a «utilização da unidade energética 
permitiria no plano energético a aproximação dos sistemas biológicos. ecológicos e 
sócio-económicos»( 47 ). Teríamos assim a possibilidade de obter um verdadeiro índice 
de qualidade do ambiente, aplicável em todos os níveis de desenvolvimento. 

'7 CONCLUSÃO 

A ecologia aponta para a revolução cultural e cientifica, podendo mesmo a luta 
pela salvaçao da Natureza conduzir à maior crise revolucionária de sempre. Enquanto 
o movimento ecologico se vai solidarizando em todo Mundo. a sociedade industrial 
produz um último atentado contra o Planeta: o terror nuclear. 

Contra a sociedade concentracionária impõe-se a «socialização da Natureza», 
tal como propõe Saint-Marc (48).  a abolição das soberanias estaduais e das 
propriedades privadas. 

Resta prevenir as pessoas contra a tendência ainda frequente de ver na ecologia e 
no ideal ecologico a apologia do ruralismo mistificante ou de retorno à Natureza. Não 
se trata de regressar a Natureza nem de retardar no conhecimento técnico-científico. 
Trata-se sim. de dar ao Homem a sua real dimensão. 

A concluir e da mesma forma como começamos. a resposta esclarecida de 
Moscovici: 

«O retorno à Natureza é uma panaceia... a falta de Natureza provoca a existência 
de sociedade: o excesso de sociedade conduz à reintegração da Natureza... O homem 
não pode viver nos dois estados: ou está na sociedade ou está na Natureza. 
A ruptura com a primeira atira-o automaticamente para a segunda» (49) .  

ARVILL Robert - Man and Environment. 
BARRETO. Luis S. - O Ambiente e a Economia. Lisboa. Secretaria de Estado do Ambiente. 1977.49 p. 
BIOLAT. Guy - Marxismo e Meio Ambiente. Lisboa. Seara Nova. 1977. 188 p. 
BOSQUET. Michel - Ecologia e Politica. Lisboa. Editorial Noticias. 1976. 187 p. 
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BONNEFOUS. Edouard- Sobreviver. Ainda épossi rei sairarohomem? Lisboa. Socicultur. s/d. 231 p. 
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DUMONT. René - Utopia ou Morte! Lisboa. Sã da Costa. 1976. 171 p. 

- O crescimento da Fome. Lisboa. Editorial Vega. 1977. 159 p. 
ENGELS. Friedrich - Dialéctica da Natureza. Lisboa. Presença. 1978. 341 p. 
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SAINT-MARC. Philippe - Socialisation de ia Nature. Paris. Stock. 1971, 380 p. 
MOSCOVICI. Serge - A Sociedade Contranatura. Lisboa. Bertrand. 1977. 355 p. 
ROBIN. Jacques - Do Crescimento Econômico ao Desenvolvimento Humano. Lisboa. Socicultur, 1977 

149 p. 
ROSNAY. Joel - O Macroscôpio. Para uma visão global. Lisboa. Arcadia. 1977. 277 p. 
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SAMUEL. Pierre - Ecolegie: détente ou cvcle inférnal. Paris. 10/18. 445 p. 
SAUVY. Alfred - Crescimento zero? Lisboa. Publicaçoes Europa-America. 1974.   295 p. 

(1) Alertamos para o interesse na'leitura deste autor. ja que as suas obras são praticamente 
desconhecidas em Portugal. Tendo como base conceptual a antropologia e a filosofia e mediante uma 
exaustiva utilizaçao do metoda dialectico. Moscovici procura a explicação para o sentido da evolução  da 
sociedade humana, recorrendo ainda a ciência biologica. A sua analise, que podemos chamar de 
antropobiologica. revela-se tanto original como eclëtica. redundando numa filosofia geral que o autor 
pretende reabilitar - o naturalismo. Para além desta obra existe tambem Homens domésticos. homens 
selvagens. Bertrand. 1976. 

(2) Na pagina seguinte. 
(2) Quem teve ocasião de ver na RTP a serie «Segredos do Mar» pôde confirmar a relevância da 

questao. perante a opinião abalisada de Jacques Cousteau. 
(3) A partir desta definiçao outras foram elaboradas, como a de Roger Dajoz - «A ecologia e a ciência 

que estuda as condições de existência dos seres vivos e de toda a especie de relações que existem entre os 
seres vivos e o seu meio». Précis d'ecologie. dunod. 1974. p. 2ou a de Michel Cuisin - '<A ecologia ocupa-
-se de todos os seres vivos, animais e vegetais e das relações com o meio e os seres que vivem em torno 
deles". O que é a Ecologia. Lisboa. Iniciativas Editoriais. 1976. p5. II e 12. 

(4) Jose Antonio Barreiros. «O direito do meio ambiente" in Uns comem os figos.... Seara Nova. 1975. 
p. 213. 

(5) Na pag. seguinte. 
(5) Para uma apreensao do alcance global da analise sistemica. ver Manuela Silva. Analise Sistémica. 

modelização social e pianilicacão social. Cadernos do Gabinete de Investigações Sociais. n.° 13. 1974.   
(6) Vem a proposito lembra" o caso do complexo de Sines sorvedouro constante de somas enormes. 

apesar de estar ia posta em causa a sua rentabilidade e a oportunidade do seu lançamento no estado actual 
das necessidades da economia portuguesa. O projecto do Alqueva. ainda em fase de lançamento. da mesma 
forma. começa a desiludir às primeiras expectativas. 

(7) Edouard Bonnefous - Sobreviver. Ainda épossi rei salvar  homem?. Socicultur. 1977. p. 171. 
(8) Bonnefous. op. cit. p. 154. 
(9) Tem interesse a consulta do Projecto de Programa Intergovernamentale Interdisciplinar a Lomz'o 
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ONU o Secretariado para o Meio Ambiente. 
.(12) Edição portuguesa: Os limites do crescimento Publicações D. Quixote. 1873. 
(13) Edição portuguesa: Como ramos sohret'ir(': Seara Nova. 1977. 
(14) Vitor Matias Ferreira. Cadernos de Ecologia e Sociedade. n." 1. p. lO. 
(IS) Edição portuguesa: Como vamos sobreviver. Seara Nova. 1977. 
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marginais'>. (Gonçalo Ribeiro Teles. ((Poluição e desenvolvimento economico'). in Uns comem os figos.... 
p. 80). 
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( 1 7) Leis que vigoraram em 1,u.laterra desde 1562. com  a finalidade de garantir a as.si.sIéneia tios 
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imposto especial. «Taxa dos pobres». 
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(34) Outros autores defendem um crescimento negativo (da produçao. entenda-se). com Bosquet: 

«Melhor» pode ser «menos»: criar o minimo de necessidades, satisfazë-las como minimo de necessidades. 
satisía,é-las com o minimo gasto possivel de materias primas. de energia e de trabalho. provocando o menos 
possivel de prejui/os (Bosquet. Ecologia e Liberdade. Vega. 1978. p. 36). 

(35) Bosquet. Ecologia: caso de rida ou de ?norte. p. 49. 
(36)» hoje em dia ha publicidade que nao exorte a salvar o meio ambiente. a acabar com a poluiçao e o 

envenenamento». Herheri Marcuse. Ecologia: caso de i'ida ou de morte, op. cit.. p. 77. 
37) Samuel. op. cii.. p. 32. 

(38) So nos EUA a industria antipoluicao representa j um orçamento superior ao da NASA. 
(39) Samuel. op. ('ii.. p. 32. 
(40) «A luta antipoluicao e revolucionarioa ou nao existira'>. in Caderno  de Ecologia e Sociedade. n.» 

1. p. 36. 
(42) «O marxismo tem sido esvaziado da parte da sua cntica da economia pohtica para se tornar numa 

mera teoria das frirças produtivas, num mero produtivismo ou desenvolvimentismo». R. Tavora. Cadernos 
de Ecologia e Sociedade. n.» 9.1977. p. 98. 

(43) Marcuse. op. cii.. p. 80. 
(44) «Assim os factos lembram-nos constantemente que nao reinamos sobre a Natureza como um 

conquistador sobre um povo estrangeiro. como se estivessemos de fora. mas que dela fazemos parte. com  a 
nossa carne, o nosso sangue. o nosso cerebro. e que o nosso dominio sobre ela reside no facto de termos sobre 
os outros seres a vantagem de conhecermos as suas leis e de nos sabermos servir delas'>. Friedrich Engels. 
Dialeciica da Naiure:,. Presença. 1979.   p. 193. 

(45) CUMBERE.ANF) e KORBACH. "A regional lnterindustry environment model". in Papers and 
Proeeedings of lhe Regional Science A.s.sociation, XXII. 1969. 

(46) W. Isard. «Some notes on t'e linkage oU the ecologie and economic systems'>. in Papers and 
Proceeding ol lhe Regional Science .4.s.sotiation. XXII. 1969. 
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i48) Philippe Saint flvlarc . Socia/ization de lei tVaiure Stock. 1971.  
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João %ía li//Is Pereira 

Economia subterrânea: 
O certo e o duvidoso 

Parece estar a despontar mais uma dessas «ciências ocultas ,,  tão populares em tempos 
de cri seídesencanto"sal vê- se quem poder ,,  ou o que lhe queiram chamar. mas 

também tão perenes face a interrogaçoes ate hoje pendentes. porventura perpétuas. E 

agora a vez da «anâlise da economia subterrânea ,, . materia que vem proliferando em 

eruditas páginas de revistas çconômicas e sociolõgicas estrangeiras. e ultimamente. 

com  o atrasozito do costume. nas nossas também. Ciência duplamente oculta. esta: 

oculta matéria (não lhe chamam alguns justamente «econômia oculta»? ) e no método 

de análise, já que os especialistas ainda não deram com satisfatórias regras para este 

jogo de escondidas com um objecto que se lhes furta. 

Numerosas leituras. observação empírica e reflexão própria conduziram-me a 

algumas certezas. e outras tantas duvidas. que aqui deixo ao leitor. livre pela sua parte 

de duvidar das certezas e de sorrir das minhas dúvidas, separa elas já tiver encontrado 

respostas seguras. 

A minha primeira certeza é adeque estamos aqui (mais ainda, se me é permitida 

a imprecisão. do que em tudo o que é object&das ((ciências sociais ») perante matéria 

ideológica por excelência. Ao procurar sistemartizar. teorizar, quantificar a economia 

subterrânea. os cientistas sociais. por mais bem intencionados, não fazem mais do que 

tentar inseri-Ia no seu próprio quadro de referência ideológico. As definições que 

propoem as hipoteses que colocam, o metodos de analise (lLtC sugerem estao 

obviamente impregnados dessa preocupação. Isto é. aliás, legitimo: não será natural 

que se sintam intranquilos e queiram responder a um desafio inesperado à consistência 

do seu sistema ideológico? Já não será tanto. contudo. que se pretendam ocultar-nos 
esse essencial «ponto de partida)). 

Basta ter presente que a designaçc' de «subterrânea» define um posicionamento 

muito particular da dita econommia (produção e troca de bens.prestaçào de serviços) 

face ao mercado - ou aos mecanismos «planificados» que o substituem. ..ou 

reproduzem - e ao Estado. para além de subentender formas «menos comuns» de 
conportamento e relocionamento dos agentes sociais implicados. Como poderão as 

teorias e as conclusões do «cientista» não ser minimamente influenciadas por aquilo 

que. enquanto «cidadão». pensa do mercado. do Estado. do comportamento e 

96 



relacionamento dos agentes sociais? Estamos. ô claro. no domínio do poli tico. logo. 
do ideokgico. Por mais factos importantes que nos apresente. por mais números que 
nos de' - e tudo isso sera porvnttira interessante e meritorio - . so aceitaremos as suas 
explicaçÕes se nos sentirmos sintonizados com o quadro ideológico que as inspirou. 
que nem sequer e dificil de apreender. pois. ainda que não explicito. ele transparece 
com nitidei a cada esquina do mais «cientifico» dos textos sobre estes temas. 

Isto conduz-nos ã segunda certeza: a economia subterrânea é e não é marginal, ao 
mesmo tempo. E marginal na medida em que se situa. por definição, à margem dos 
mecanismos instituidos de contabilização econômica. quando não indiscutivelmente 
«a margem da lei» (1).  Mas é-o também sempre que. formal ou informalmente. 
«institui» fbrmas de relacionamento entre agentes sociais e econômicos que fogem ao 
«normal» no sistema econômico-social vigente (relações de dependência de tipo pré-
-capitalista. trocas não-monetarizadas. relações de cooperação familiar ou comuni-
taria. etc.. etc.). No entanto. e simultaneamente. não é marginal, na medida em que 
mantem uma relaçao muito estreita com a «economia oficial». que quase sempre 
ainda que indirectamente) lhe serve de referencial. Em todas as actividades 

subterrâneas monetarizadas. ilegais ou não. essa relação é clara: decide-se «entrar» tio 
crntrahando porque se comparam os ganhos esperados com os que se obteriam numa 
actividade «visivel» (um emprego. um  estabelecimento comercial. por exemplo): 
como a rendeira vende a sua produção a vizinhas e conhecidas porque obtém um preço 
melhor do que entregando-a ao circuito comercial (enquanto elas lhe compram porque. 
pelo seu lado. lhes fica a um preço mais baixo. para além de razões pessoais. tie 
qualidade. de confiança. etc.). Mas também as actividades não-monetarizadas 
dificilmente fogem a mesma dependência: produz-se bens agncolas para auto-consumo 
porque se considera que e mais compensador do que vendê-los aos preços de mercado: 
e quando. por exemplo, se troca um cabrito por uma prestação de serviços, esta troca 
nao monetária é feita necessariamente em função dos preços e salários correntes na 
zona (de outro modo. como se chegaria a um acordo?). Em segundo lugar. a economia 
subterrânea substitui ela propria um mercado para produtos fabricados na 
economia oficiil: os materiais para construção clandestina, os electrodomésticos ou 
automóveis, a escoar nos circuitos de contrabando. as máquinas industriais para 
trabalho «negro» a domicílio, etc. 

Mas há mais. emais importante: todos os autores indicam, e confirmam a 
observação quotidiana. que está na economia subterrânea um dos segredos da 
surpreendente «brandura». em termos sociais, de urna crise económica que os 
números oficiais sugeririam dever ter efeitos catastróficos. Há mesmo quem admita ser 
a crise, em boa parte. uma «ilusão estística>'... Seja como for. o facto de a economia 
subterrânea estar a ser como que uma «bóia de salvação» da economia oficial e. por 
isso mesmo. a ser vista com bons olhos pelos diversos governos, é um sinal 
indesmentivel da sua intrínseca <não-marginalidade» ou. se  se quiser. da sua 
marginalidade controlada. 

Uma última certeza: a economia subterrânea não só não tem nada de novo, como 
não há razão para nos espantarmos com a sua proliferação e prosperidade. dadas as 
circunstâncias presentes. Com  efeito. muitas das suas formas monetarizadas 

97 



r 
r Líi 

IU 

L 

(contrabando. corrupção, tráficos clandestinos diversos) têm sido uma constante em 
todos os tempos, verificando-se apenas um natural crescimento e diversificação de 
actividades perante a extrema «regulamentação» das sociedades modernas. As 
formas não-monetarizadas constituíram. noutros tempos. parte importante se não 
essencial das «economias oficiais». vindo a atingir o estatúto «subterrâneo» quando o 
sistema de mercado (modo de produção capitalista) alargou o seu império.à escala das 
economias nacionais e também da economia mundial. Mas persistiram sempre. em 
paralelo com as formas oficiais de produção e distribuição. 

Se nos cingirmos ao século XX. são bem conhecidos os factores que têm 
determinado, em certos países e períodos, vigorosos surtos de prosperidade da 
economia subterrânea: as fases de grandes carências da abastecimento e consequente 
inflação galopante (guerras. revoluções. situações de «escassez programada)> ou de 
deficiências de controlo da economia. como sucede nas economias «planificadas» dos 
países de Leste). os períodos de depressão/desemprego. em que é sensível a queda dos 
rendimentos reais gerados pela economia oficial. as situações de enfraquecimento ou 
instabilidade do poder de Estado (a Alemanha de Weimar. a Itália das últimas 
décadas. por exemplo). 

Sendo assim. e se agora nos limitarmos ao caso português. fácil é verificar que 
nele encontramos os factores típicos de cada uma dessas fases: forte inflação, clima 
depressivo e de alto desemprego (na economia oficial), debilidade e instabilidade do 
poder de Estado. 

Como surpreender-nos. então. com  o evidente vigor da economia subterrânea? 
Foge-se ao dinheiro ou procura-se «muito dinheiro, mas rápido». inventam-se activi-
dades que gerem rendimentos paralelos ou complementares. ou que (o que vem dar no 
mesmo) reduzam despesas de forma a «segurar o nível de vida», beneficia-se da 
benevolência/ impotência do Estado (a quem politicamente interessa esta economia de 
compensação que. aliás. «alimenta» também muitos altos funcionários e dirigentes 
politicos e torna impraticável qualquer acção para combater). 

Restam, porém. umas quantas. e sérias. interrogações, às quais bem gostaria que 
economistas e sociólogos dessem mais atenção. Vejamos então para começar: ainda 
que não haja nada de novo, enquanto «fenómeno», na economia subterrânea. haverá 
ou não nas suas manifestações presentes (aqui e noutros países) uma componente de 
modificações estruturais dos comportamento sociais? Isto é. será que. para além de 
conjuntural. em primeira aproximação facilmente «explicável», não estaremos a 
assistir à génese ou ao desenvolvimento de novas formas de produzir e trocar. que 
virão a configurar alterações de fundo no modo de viver colectivo, a prazo? Não me 
estou. é claro, a referir à parte propriamel)te «oculta», monetarizada e ilegal: o 
empresário que enriquece com sub e sobrefactu rações. fugas ao fisco, dívidas à 
Previdência e não-pagamento de salários não faz mais do que procurar o lucro 
máximo. como lhe prescreve a teoria económica, apenas usando meios que. em 
tempos «normais», seriam impensáveis (2).  Mas. mesmo nesta área, ainda há tempos 
tal interrogação me era posta por um urbanista amigo. perante a proliferação do 
trabalho a domicílio no Norte do país - quando seria tão simples atribuí-lo 
inequivocamente a esse mesmo comportamento «maximizador». aproveitando-se de 
situações de desemprego e sub-emprego. Onde. porém, a questão adquire todo o 



sentido é quando se constatam as múltiplas formas de «fuga ao sistema>'. ao 
assalariamento (mesmo (<negro»). is servidões da compra e venda «desigual». à 
guerra permanente de todos que é a essência do sistema concorrencial. aos horários 
fixos. etc.. etc. Se bem que tudo isto tenha sido. sem dúvida, determinado em grande 
parte pelos factores já indicados, pergunto: não haverá, também nisso. muito de um 
desejo fundo de emancipação, muito do que nos ficou dos «tempos loucos» de 74-7 5 
(e. noutros países. das lutas e movimentos emancipadores vários que se têm 
desenvolvido e acentuado n últimas décadas) e prefigura um futuro outro? 

Vejamos a questão por outro ângulo. Um especialista em «economia 
subterrânea» do FMI (!!!) escreve: «Numa economia de mercado cm bom 
funcionamento, sem um sector público, não haveria actividades ocultas». Ou seja. a 
economia subterrânea seria uma manifestação da «livre iniciativa» contra as forças 
«socializantes»íburocratizantes/estatais que a espartilham. E a posição que já atrás 
encontrámos. mas agora identificando claramente o Estado. pela sua omnipresença e 
intervenção, como o verdadeiro «gerador» da economia subterrânea. Isto levanta 
novas questões: se assim é. como explicar que ela prolifere justamente onde o Estado é 
mais fraco? Mas. mais importante: como explicar que parte da economia subterrânea 
se afirme. também, contra o mercado (ainda que. como vimos, o tenha fatalmente 
como referente). e não apenas contra o Estado. ou á margem dele? Serão. 
simplesmente. como muitos pensam. essas manifestações «anti-sistema» meras 
regressões a formas pré-capitalistas sem esperança nem futuro? 

Não duvido que. se  fosse possível medir economicamente o «valor» das várias 
actividades subterrâneas. o peso maior estaria. de longe, naquelas que se substituem a 
um mercado ngido e distorcido. e disso tiram o melhor partido. Mas as outras 
insignificantes que sejam em termos económicos, não carregarão consigo. tantas 
vezes, a imensa subversão que é introduzir o prazer numa área que a sua própria 
negação: a produção? Pela minha parte. nunca vi comportamento mais subter-
râneo/subversivo que o de um negro moçambicano numa fabrica açucareira. 
acompanhando com um martelar de dedos. como num batuque. os ruídos 
cadenciados e agressivos de uma maquina: ele transformava-os numa dança 
imaginária. Era uma afirmação. a única possivel. de «emancipação» - coisa que 
economistas ou sociólogos de ideias feitas e vocação quantificadora não têm meios. 
nem métodos. para apreender. 

Tudo o que veio a revolucionar as sociedades e as civilizações. não começou 
«subterrâneo». «utópico»? Tudo o que hoje se quer dar como «natural» e 
«estabelecido», não começou por ser subversivo? 

(1) Com efeito, nem todas as manifestaçoes da economia suhterrãne, são ilegais. São-no o 
contrabando. o trafico de divisas, a corrur"ao.  a construção clandestina, a fraude e evasao fiscais. 
• assalariamento não registado. o trafico de droga. as fugas de capitais. entre muitos outros. Mas não 
• são. obviamente: a agricultura para auto-consumo. o artesanato de âmbito local, as acções de 
cooperação e entre-ajuda entre vizinhos. a troca directa de produtos ou de prestação de serviços. 
a produçao caseira (de bolos. de rendas. de confecções) para «vizinhos». o bricolage. etc. 

(2) Dai as generalizações marcadamente ideológico. como esta (de Villaverde Cabral) vai um passo: 
«As economias subterrãneas surgem. indiscutivelmente, como as mais próximas do ideal-tipo do mercado 
perfeito. o nos antipodas. portanto. das utopias convivais e comunicacionais» (in Análise Social. n.° 76). 



Conceição Teles de Sousa 
Mário Rui Pinto 

O trabalho feminino na sociedade 

Antes mesmo de se instaurar a dominaçao do homem pelo homem a 'Sociedade li erarquica 
conseguiu su}eitar a mulher ao homem. inaugurando assim a era da dom inaçâo na sua forma 
mais refinada. 

Murrav Bookchtn /.sJ)o/7U!!zeI(/a(/d 1' or!:(I,li:(Fcú() 

O papel desempenhado pela mulher na sociedade tem variado ao longo dos séculos. 
Apesar de uma análise correcta e completa a este papel ter de considerar a 
multiplicidade e interdependência dos seus aspectos. é essencialmente sobre o seu 
vector económico que nos iremos debruçar. 

O c'tatuto do trabalho feminino encontra-se. actualmente. bastante degradado. A 
«história» que aprendemos e ensinamos não só ignora o trabalho desenvolvido pela 
metade feminina da humanidade (exceptuando as (<heroínas»). como também anula 
essa mesma metade impedindo-a de realizar a sua própria identificação sexual. Um 
exemplo: a imagem humana evocada pelo termo trabalhador é este reotipadamente 
masculina. O poder e os preconceitos tradicionais conseguiram assim, e de uma forma 
evidente, alterar e iludir a capacidade de percepção colectiva da sociedade. E. no 
entanto. o trabalho feminino é, como veremos, tão velho quanto a humanidade. 
Façamos. então, um pouco de história. 

Segundo Sheila Lewenhak, o equilíbrio de poder entre os sexos tem pendido 
alternadamente para um e outro lado. Nos últimos 8 000 anos a balança inclinou-se a 
favor dos homens e em detrimento das mulheres (1). Até esta data. e tanto quanto se 
,.,abe. a mulher predominava nas comunidades tribais. quer em termos sociais quer 
económicos. Dois factores contribuíam para esta predominância económica: um, era a 
completa aceitação social da igualdade. permutabilidade e cooperação existentes 
entre mulheres e homens para a concretização de qualquer trabalho: o outro. prendia-
-se com o grande número de processos produtivos que a mulher dominava e aplicava 
em exclusivo. como. por exemplo, o fabrico de utensílios, tecidos e casas. Mais tarde. 
e já noutro campo, a, mulher dominará também a domesticação de animais selvagens e 
a agricultura sedentária. 

A deterioração do estatuto do trabalho feminino, iniciada ainda na Idade da 
Pedra, constituíu um longo e complexo processo. As próprias mulheres contribuíram, 
fortemente. para a degradação deste estatuto ao substituirem o comunalismo não 
estratificado pela hierarquização da socieda.ie tribal, segundo a posse material, a 
idade e o sexo. No entanto. outros fatores, temporalmente diferenciados. poderão 
explicar a reviravolta ocorrida na sua situação:. 

- A revolta da classe dominada, os homens. que. ao  apropriar-se dos rituais 



da iniciação, retirou à mulher o seu papel de intermediária com as 
divindades. papel este que era um dos pilares da sua predominância 
social: 

- A progressiva melhoria das condições climatéricas que provocou um 
aumento demográfico. com  a consequente vulgarização do mistério do 
parto (outro pilar importante da predominância social da mulher). e um 
maior individualismo, com a consequente corrosão das formas estabele-
cidas de poder. 

- O seu afastamento das actividades relacionadas com a caça. quer por 
causa dos filhos, quer porque o maior conforto existente as levou a 
especializarem-se em tarefas perto de casa. 

Com a introdução do esclavagismo na sociedade humana (Período Neolítico. ou 
seja.cerca do IV milénio a.C.), todo o anterior sistema de distribuição sexual do 
trabalho foi sendo alterado. Doravante, as mulheres. ao  deixarem de assegurar a 
continuidade dos trabalhos agrícolas e das células produtivas/familiares, deixaram. 
concomitantemente. de ser polos em direcção aos quais os homens se deslocavam( 2 ). 

A viragem definitiva no papel económico desempenhado pela mulher ocorreu 
com as importantes transformações surgidas durante o período de 3 500 A. C. a 1500 
D.C.. nomeadamente: 

- o incremento na utilização de máquinas e metais. e o inerente 
desenvolvimento industrial: 

- o aparecimento de cidades. e o consequente enclausuramento doméstico 
das mulheres: 

- o incremento na utilização de máquinas e metais. e o inerente 
desenvolvimento industrial: 

- a passagem do estádio de remuneração das pessoas pelos seus produtos 
para o de remuneração pelo seu trabalho. o que deu origem ao 
aparecimento do trabalho asalariado na sua versão moderna: 

- o início da divisão sexual do trabalho. 

Todas estas transformações se foram acentuando posteriormente. sobretudo 
durante a Revolução Industrial, agravando. ainda mais, a deterioração do estatuto do 
trabalho feminino. Pode-se mesmo dizer que estas transformações deram origem a 
uma discriminação sexual sem precendentes na história da humanidade - a dona de 
casa, produto daquilo a que Ivan Illich apelida trabalho-sombra e define como (<uma 
forma de trabalho não pago que a sociedade industrial exige em complemento à 
produção de mercadorias e serviços» (3).  Impossível de quantificar em termos 
economicos concretos poderemos acrescentar que o trabalho-sombra é inerente a uma 
realidade social específica. consubstanciado no trabalho doméstico moderno mas. 
englobando ainda as idas às compras. o trabalho desenvolvido pelos estudantes em 
casa. o esforço dispendido nas deslocações de e para o emprego. o stress. etc. 

Quer este tipo de trabalho, quer mesmo o trabalho assalariado, são dificeis. senão 
impossíveis, de encontrar nas sociedades orgânicas não nierarquizadas (4).  Logo. 
pode-se concluir que o trabalho-sombra e o trabalho assalariado nasceram e 
cresceram juntos. ambos constituindo, embora de maneira diferente. pilares 
importantes desta sociedade alienante (5). 
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O estudo destas questões em Portugal. ou para Portugal, é extremamente 
problemático devido não só à sua modernidade (a temática feminina aparece apenas 
depois do 25 de Abril) como também à completa ausência. e deformação, de 
elementos estatísticos. Apesar disto. foi recentemente posto à venda um livro, da 
autoria da Prof.a Manuela Silva, em que se aborda o tema do trabalho feminino na 
sociedade portuguesa (6).  Livro que consideramos importante. mais pela abundância é 
modernidade dos dados estatí-sticos coligidos do que, propriamente, pelas conclusões 
e explicações teóricas daí retiradas. No fundo. este livro vem provar e quantificar 
estatisticamente aquilo que a nossa capacidade de apreensão do real nos transmite 
diariamente - que a mulher é discriminada no mercado de trabalho. apesar de 
Portugal ter. neste campo, uma legislação avançada. No entanto. Manuela Silva 
adianta basicamente explicações economicistas para este fenómeno. consagrando 
apenas 14 páginas (capítulo 7) a uma análise sócio-cultural do mesmo: peso da escola. 
da família, da igreja e do aparelho ideológico do Estado Novo na formação de uma 
mentalidade masculina retrógrada. geralmente apelidada de machismo. 

Globalmente, foi a partir da década de 60. para se acentuar na década de 70, que 
a mulher começou a participar mais na actividade económica. As causas prendem-se 
com a emigração, a guerra colonial, o aumento da escolaridade, o incremento das 
industrias ligeiras (geradoras de postos de trabalho indiferenciados e de baixos salários 
«oferecidos» às mulheres) e o enfraquecimento do aparelho ideológico do fascismo. 
que apoiava o estatuto subalterno da mulher na sociedade. 

No entanto, apesar do maior peso da mulher na actividade económica (passou de 
25.4(1/0 do total da população activa em 1970 para 41.4% em 1980). ela continua a ser 
discriminada, quer trabalhando (o seu salário é cerca de 75% do do homem). quer 
estando desempregada (em 1980. a taxa de desemprego feminina era de 13.3% contra 
4% nos homens). Por outro lado. nota-se que, a partir dos 24 anos, diminui a taxa de 
actividade feminina. As causas são evidentes: casamento. nascimento dos filhos. 
normas sociais vigentes e carências em infra-estruturas sociais. Constata-se assim 
que. enquanto. por um lado. vários factores impelem a mulher para o mercado de 
trabalho (direito fundamental. realização pessoal/profissional, independência 
económica e necessidade. face ao constante aumento do custo de vida, da existência 
de um segundo ordenado no agregado familiar), por outro, há uma «mão invisível» que 
a repele e cujas causas já foram acima referenciadas. 

Até quando? Compete à mulher portuguesa dar a resposta. 

(1) Sheila LEWF.NHAK. .4 mulher e o trabalho Presença - colecção Clivagens. n» lO. 

(2) ('laude MEILLASSOUX. Mulheres. celeiros e capitais (Afrontamento -- colecção Critica e 

Sociedade. n.° 7). 

(3) Ivan ILLICI-I. «O trabalho-sombra» (Revista «Aprendizagem/Desenvolvimento)). n.» 2. do 
Instituto Piaget). 

(4) A, ste  propósito. ver Pierre CLASTRES. A sociedade contra o Estado (Afrontamento - colecção 
Biblioteca das Ciências do Homem. n.° 1) e P. CLASTRES. M. GAUCHET. A. ADLER e J. LIZOT. 
Guerra, religião, poder (Edições 70 - colecçào Perspectivas do Homem. n.° II). 

(5) Nalguns dos países mais avançados economicamente. como. por exemplo, a Suécia e Noruega. o 
trabalho-sombra já é remunerado. No entanto. em nossa opinião, isto não invalida o que acabamos de dizer. 

(6) Manuela SILVA. O emprego das mulheres em Portugal (Afrontamento - colecção Critica e 
Sociedade. n.° II). 
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Notas de 
leitura 

SmaII is Beautiful (um estudo de 
economia em que as pessoas também 
contam 

de E. F Sc/iunacher 
(Lisboa Publicações D. Quixote, 1980.   293 p.) 
Traduçao do original inglês por Cardigos dos 
Reis 

Lima boa traducao editada ha ia quatro anos. 
onde as «ralhas abundam contudo. 

Nao e um tratado técnico comum sobre 
economia nem um hevi-seller fabricado pela 
moda. Talvez por isso a restante obra de 
Schumacher. sobretudo Good Work, ainda não 
tenha sido editada em Portugal. 

O livro trata de economia. mas sobretudo de 
lilosof ia economica. Abordam-se desde pro-
blemas de produçao, sociais. ecologicos. tec-
nologicos. até problemas metafisicos e morais. 
Schumacher e incontestavelmente um hereje: 
entre outras faltas ele escreve sobre ciência e 
metafisica com um despudor surpreendente. ao  
mesmo tempo que as suas concepções sobre 
propriedade furam as ideologias de consumo 
habitual. 

Copérnico poe a Terra a girar em volta do 
Sol. Kant recusa um sujeito passivo perante a 
experiência. Marx acusa a dialéctica hegeliana 
de estar de pernas para o ar. Recentemente. 
tambem lllich se propõe Inverter as Insti-
luiçôes (ed. Moraes. 1973). Também Schuma-
cher acusa a economia de funcionar de pernas 
para o ar: o conceito de «económico» significa 
uma preocupação com os «bens» e não com as 
pessoas. A inversão desta ultim:i perspectiva ê 
a razai de ser «um estudo de economia em que 
as pessoas também contam». 

E permanente a chamada de atenção para os 
problemas de escala: precisamos de funcionar  

com organizações e tecnologia a uma escala 
humana. E impossível construir a paz. o belo e 
o bom com uma tecnologia desadaptada e 
agressiva em relação às pessoas. 

A maior parte do livro é dedicada aos 
problemas de desenvolvimento. Se nos países 
«avançados» se morre de angústia e de outras 
crises, nos «subdesenvolvidos» morre-se de 
fome. O ineficaz e irrisorio auxilio ao Terceiro 
Mundo e tema para o desenvolvimento do 
conceito-chave de <(tecnologia intermédia». 

Distingue-se com clareza a diferença entre a 
«transferência de tecnologia)) que mantém a 
dependência além de exportar sectores pro-
dutivos indesejáveis, ou uma ajuda em bens que 
agrava as dividas, por um lado. e a ajuda em 
kpioii-hom,. em conhecimento. que auxilie as 
C5SOS a ajudarem-se a si proprias. a con-

quistarem a sua autonomia. por outro lado. A 
«tecnologia intermedia» e barata. eficaz. adap-
tada as necessidades locais, simples de fabricar 
e operar. nao tão arcaica e obsoleta como a 
maioria das tecnologias tradicionais. mas não 
tão sofisticada que impeça qualquer um de 
aprender a utiliza-Ia. 

As ultimas paginas dão conta da actividade 
do Intermediate Technologv Development e 
Group de Londres. Entretanto esperemos pela 
traduçao (prometida para as calendas) de 
Sinali iv Po.s.sihle, publicado por George 
McRohie. onde se mostram algumas aplicacoes 
praticas destas teorias. 

O autor (Schumacher) e um homem de 
ciência: o livro mostra-o inequivocamente. 
Talvez por isso mesmo o seu empenhamento 
em desmontar alguns mitos de el'icacia duvi-
dosa. Um computador é útil mas não para 
avalizar cálculos exploratórios ou de previsao. 
de validade duvidosa, que na maior parte das 
vezes poderiam ser executados «no verso de 
um sobrescrito» (p. 102) com um custo muito 
menor (a economia, em acção!). A ciência 
transformou-se numa mitologia, acredita-se 
que funciona objectivamente e com bases 
próprias e imutáveis. No seu ensino normal 
mente nunca se monstram as bases metafisicas 
em que assenta e que lhe orientam a direcção 
da investigação: tão-pouco se elucidam os seus 
limites. tara Schumacher a economia depende 
da «meta-economia». Ao expor o capitulo 
sobre «A doutrina económica budista». ele 
mostra como é possível chegar a conclusões 
económicas diferentes se o ponto de partida 
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forem valores diferentes. nomeadamente o 
alcance de «meios de vida decentes)) (p. 49) e 
não a cobiça. 

A ciência. particularmente a economia. 
mostra-se impotente para resolver problemas 
sociais. especialmente no que estes dependem 
da moral. Por exemplo, não há nada de 
cientifico que prove a inelutabilidade da situa-
ção do Terceiro Mundo. A questão é moral. de 
ter ou não vergonha na cara. Contudo. a moral. 
a pobre moral. caiu em descrédito: a toada 
agora é o amoralismo. Resta saber se essa nova 
metafi sica amoralista. materialista, materna-
tizadora. não terá conduzido a um beco sem 
saída. 

A situaçao do mundo actual é a resposta de 
Schumacher. analisando uni sistema econô-
mico cientificamente gerido: ((Um sistema 
industrial que utiliza 40% dos recursos prima-
rios do globo para abastecer menos de 6% da 
população mundial apenas poderá dizer-se 
eficaz se obtiver resultados extremamente 
brilhantes em termos de felicidade humana. 
bem-estar, cultura. paz e harmonia. Escuso de 
insistir flO tacto de cLue o sistema americano 
não consegue fazer isso... » (p. 100). 

Antônio Duarte 

Um Pouco mais de Azul 

de 1-fuber! Reei'es, 
(Lisboa. Gradiva. 2.' ed. 1)84) 

O Autor dedica o seu livro a (<todas as pessoas 
maravilhadas com o mundo)). Aceitamos a 
aventura... 

O ((prazer do texto» de Hubert Reeves. ou o 
(<prazer» desta aventura, deriva, sem dúvida. 
de diversos factores. Trata-se. em primeiro 
lugar. dum estudo sobre a «evolução cósmica)) 
(conforme o subtítulo da edição portuguesa). 
duma tentativa de captar os primeiríssimos 
instantes e de explicar as sucessivas fases de 
estruturação/organização do universo. 

«Pode-se demonstrar que, num universo 
onde tivesse havido mais luz. nenhuma galá-
xia poderia ter nascido. Se tivesse havido 
menos. as estrelas não se teriam formado (mas 
sim objectos mais pequenos). A luz da física. da 
quimica. da biologia ou da astronomia moder -
nas é. portanto. possível determinar este  

quantum satis duma explosão no  puré-  
primordial. ha 15 mil milhões de anos e 
consequente inicio duma expansão infinita (?) 
do universo, o distanciamento progressivo das 
galáxias. gerando o frio, o vazio. o escuro. na  
enormidade dos espaços siderais. E possível 
determinar uma dimensão histórica à escala 
cósmica - «A historia do cosmos é a história 
da matéria que, acorda». 

Assim. H. Reeves, servindo-se das evolu-
ções química. nuclear e biológica. vai recons-
tituir aquilo a 'que ele chama a Odisseia do 
Universo, que é. no fim de contas. uma espécie 
de viagem iniciática que vai da «chama a 
música» ou. por outras palavras, da entropia a 
informação, do caos ao cosmos. 

Fazendo-nos sentir o profundo parentesco 
que nos une á natureza (numa imensa árvore 
genealógica cujas raízes mergulham e se 
perdem no braseiro inicial). Reeves permite-
-nos. certamente. um  melhor conhecimento de 
nós próprios, na nossa relatividade e na nossa 
pequenez terrestre. 

E aqui. neste ponto. que o seu texto nos 
remete para um domínio que não é já só o da 
ciência, mas que tem a ver com a filosofia, com 
a lógica e. por conseguinte, com as nossas 
interrogações ontológicas. com  a nossa inca-
pacidade. ainda humana. de conceber um 
tempo e um espaço «zero>'. o «antes do 
começo». o «nada». E. por outro lado. nos 
«convence» de que. na  impossibilidade de 
agarrarmos o ante-passado deste passado - ao 
qual podemos. estranha e maravilhadamente 
assistir. olhando e. logo, perturbando as estr-
elas - nos resta interrogar o transparente 
futuro: morte e nascimento. Fica-nos ainda. 
provavelmente, da sua leitura. a crença de não 
estarmos sós neste mistério, porque (segundo o 
principio de Mach. citado pelo Autor) «todo o 
universo está misteriosamente presente em 
cada local e a cada instante do mundo». Tudo é 
um, como diriam os alquimistas. 

Assim, diria também que o texto de Reeves 
(acessível a especialistas e a não especialistas 
pelo estilo apelativo, directo e. ao mesmo 
tempo. subtil de alguém que conta. com  efeito. 
uma história), se aproxima. igualmente. da 
poesia. E que ele é e faz soltar. em cada um de 
nós. um  desejo de descoberta. de iden-
tificação/subversão na respiração cósmica. 
uma «ciência» oculta. em última análise o Anjo 
(na acepção de Salah Sêtié. in La Uniéme t%Juit 
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- interpelação interpelada, exclamação excla-
mada. interrogação interrogada, ao mesmo 
tempo exterior e interior a si próprio e a nós) 
que permitiu a Mário Sã-Carneiro (parafra-
seado no título da edição portuguesa. com  a 
aprovação de Hubert Reeves) ter escrito: 

Quase o amor, quase o triunfo e a chama 
Quase o princípio e o fim. quase a expansão. 

Manuela Parreira da Silva 

LUtopia coilectivista e Ia crisi dei 
«socialismo scientifico» 

de Francesco Sa verio Menino 
Roma. Editore Armando Armando. 119981. 
1982. 

Eis reeditada. quase com um século de distân-
cia. uma das primeiras obras de crítica ao 
marxismo vindas do interior do próprio campo 
socialista, se exceptuarmos. evidentemente, os 
anarquistas. 

Foi em 1890-91 que Merlino (1856-1930) 
publicou uma primeira série de artigos na 
Société t'Jouvelle. de Bruxelas. antecipando 
assim a crítica de Bernstein. numa abordagem 
do colectivismo socialista que mereceu então. 
e durante muitos anos, os piores epítetos 
((reformismo»). mas que hoje pode começar a 
ser lida de outra maneira. Nessa altura. 
Menino começava a destacar-se do anar-
quismo comunista que preponderava em Itália. 
mantendo polémicas nomeadamente com 
Malatesta. No fim dessa década. nas páginas 
da sua Rivista Critiva del Socialismo e em 
obras como esta. Merlino aperfeiçoou sufi-
cientemente a sua crítica, a ponto de ela nos 
oferecer. hoje. momentos de grande frescura. 
Politicamente. porém. ficou isolado. cortado 
que estava dos movimentos dominantes, mar-
xismo e anarquismo. 

O livro em referência tem uma excelente e 
densa introdução de Giampietro (Nico) Berti. 
Este. põe em evidência a análise merliniana 
que procura demonstrar - por antecipação - 
que os efeitos sociais práticos dos regimes 
comunistas (centralização, burocracia e tota-
litarismo) derivam necessariamente do âmago 
da doutrina marxista. Aponta Menino o «erro  

fundamental que consiste na crença de que o 
poder possa ser realmente possuído pelas 
massas e que a classe operária, ou alguém em 
seu lugar. uma vez tomado o poder. o destruirii 
em beneficio de toda a sociedade>'. E diz mais: 
«Os chefões da classe operária organizada 
apropriar-se-ão do poder e não mais o largarão. 
Organizarão o trabalho. os serviços públicos. 
uma administração e uma burocracia - seni-
pre excessiva! - e saberão introduzir na 
distribuição do produto do trabalho. pela força 
ou doutra forma. distinções e desigualdades 
entre aqueles que ocuparão as sobreditas 
funções e aqueles condenados aos humildes 
trabalhos manuais'>. 

Na análise económica. Merlino distingue-se 
igualmente de toda a teorização marxiana. Ele 
não crê na teoria do valor-trabalho e aproxima-
-se da concepção da escola austríaca da 
«utilidade»: O valor não seria uma forma 
histórica destinada a desaparecer no socia-
lismo. O mercado deveria assim continuar a 
jogar o seu papel de condição da autêntica 
formação do valor, mesmo para além do 
capitalismo. Ouçamos. antes. as linhas finais 
do estudo introdutivo de Berti: «Merlino é 
assim o primeiro socialista depois de Proudhon 
a deduzir de modo radical as consequências 
políticas e sociais da crítica ao colectivismo. O 
problema para ele não é mais o de colectivizar 
ou não colectivizar, mas sim o de eliminar 
todas as formas parasitárias e todas as injus-
tiças sociais que impedem a livre e igualitária 
formação do valor. Em suma. o socialismo não 
é a supressão. mas a perfeição. da lei do valor. 
Intransponível é pois. o abismo que o separa 
de Marx. A conjugação entre as exigências da 
liberdade individual e da justiça social. 
esboça o socialismo merliniano como abolição 
de todo o monopólio, pela gestão directa dos 
meios de produção por parte dos trabalha-
dores livremente associados. O socialismo 
realiza-se, não como estabilização da produção 
e do consumo. - que significaria mesmo um 
monopólio, isto é. o exacto contrário do 
socialismo - . mas. ao  invés, como sociali-
zação das bases das estruturas produtivas por 
parte dos trabalhadores. tornados assim sujei-
tos activos e responsáveis da produção. A 
emancipação dos trabalhadores encontra-se 
pois. na  passagem da sua condição subalterna 
de assalariados à condição autónoma de 
produtores: o socialismo não é a transforma- 
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çào. mas sim a superação histórica, do libe-
ralismo. O socialismo é. afinal, o liberalismo 
realizado. E a conjugação entre o dinamismo 
de uma sociedade económica livre com as 
instâncias éticas da justiça social. Menino 
formula. assim. em primeiro lugar. de maneira 
fundamentada. a concepção de um socialismo 
liberal, espécie de «terceira via» entre comu-
nistas e liberalismo». 

E curiosa esta redescoberta dos primeiros 
críticos do socialismo. surgidos do interior do 
próprio movimento. Neste aspecto. a crítica 
fustiga igualmente o próprio anarquismo, da 
época. também ele largamente inbuído do 
messianismo proletário. Menino é pois um 
autor que se torna de certo modo actual e 
interessante ler nestes finais do século XX. tal 
como os anarquistas individualistas ameri-
canos (nomeadamente Tucker). e até o próprio 
Proudhon. onde todos vão buscar alguma coisa 
da sua economia e da sua sociologia. São 
autores a descobrir e a comparar entre si. como 
ainda o é. por exemplo, o polaco Jan Waclav 
Makhaiski (1866-1926) que. com  uma pene-
trante análise, define o socialismo como a 
ideologia dos intelectuais revolucionários que. 
em nome do operariado, instituem uma nova 
dominação classista. 

João Freire 

Les libertaires aniericains 

de 1-lenri Arvon 
(Paris. Presses Universitaires de France. 
1983). 

Um excelente livro para aqueles que acreditam 
que nem tudo está definitivamente decidido. 
Com  efeito. neste primeiro contacto com os 
libertários americanos, desde os individualistas 
até aos anarco- capitalistas e passando pelos 
libertários conservadores, tudo nos parece 
inesperado (por vezes demasiado) e novo. Os 
sistemas a que a tradição do nosso espaço 
cultural nos habituou. vão-se desfazendo pouco 
a pouco. Somos confrontados com a novidade 
de um pensamento. que ganha raizes noutro 
tempo e noutro espaço. Dir-se-ia que toda a 
história dos libertários americanos nos aparece 

marcada assim por um conjunto de lugares 
particulares e diferentes. A Europa. e com ela a 
história do socialismo, perde grande parte do 
seu fascínio. O capitalismo torna-se não só uma 
reivindicação histórica, que marca toda a 
história do pensamento libertário americano. 
como até o lugar da afirmação do novo. A 
utopia e o desejo tomam aqui aspectos per-
feitamente inesperados e surpreendentes. e que 
nos obrigam a uma seria reflexão e a uma 
confrontação nova. O capitalismo, a que 
poderíamos por comodidade e facilidade acres-
centar o adjectivo «libertário», que tem em 
Benjamim Tucker o seu momento privilegiado. 
torna-se uma escola de liberdade, uma dimen-
são do indivíduo, como o desejava Stirner. e 
não da comunidade. 

Apesar de polémico. e até de inquietante. 
pelo inesperado das suas afirmações, este livro 
de Henri Arvon é. talvez por isso, um livro 
indispensável. Na linha dos seus anteriores 
trabalhos, onde nos aparecem já vários estudos 
sobre a influência do pensamento libertário. 
trata-se de um livro simples. mas completo. um  
livro a ler urgentemente. porque a bibliografia 
sobre este tema (o dos an arco- capitalistas) é. 
na Europa. escassa e rudimentar. O que é 
grave, por se tratar de um tema polémico sim, 
mas também gritantemente actual. Como dizia 
o João Freire em artigo passado. o slogan 
«Free Minds and Free Markets» é ainda um 
sério desafio à nossa capacidade de imaginar 
uma economia moderna que possa merecer o 
qualitativo de livre. 

António Cândido Franco 

Os Anarquistas - trabalhadores 
italianos no Brasil 

de Edgar Rodrigues 
(S. Paulo. Global Editora. 1984. 187 pp.) 

Mais um livro do infatigável militante e 
pesquisador do anarquismo que é Edgar Rodri-
gues. Desta vez é a imigração libertária 
proveniente de Itália que é estudada. e que tanta 
importância teve para a tórmação de uma 
consciência colectiva no nascente operariado 
brasileiro. 
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Trata-se. como não podia deixar de ser. da 
Colónia Cecilia e dos companheiros de Giova-
nni Rossi, mas também de episódios e figuras 
menos conhecidas. Por exemplo, do médico 
Libero Badarô. do primeiro <martir acrata» 
Polinice Mattei. de Gigi Damiani. de Oreste 
Ristori. A. Cerchai e Francesco Gattai. E 
tambem de lutas. de repressoes. propaganda e 
convivência. 

Num estilo sintético, a 'ra inclui numerosas 
extractos e referéncias documentais. Conclui-
-se com urna serie de sistematizações biográ-
ficas. hihliograficas e outras. 

.João Freire 

Cinéma et Anarchie 

Chegou-nos recentemente um dossier editado 
em Geneve pelo Centre International de 
Recherches sur í Anarchis mel Editions Noir 
sobre as relações entre cinema e anarquia. 

E uma brochura fruto provisório de um ano 
de pesquisas com origem na vontade de 
algumas pessoas em organizarem um festival 
de cinema sobre aquele tema. O Festival 
acabou por ter a duração de uma quinzena, em 
Fevereiro último. na  Suíça. 

Baseadas as pesquisas em duas dimensões 
principais, a saber: a) a constituição de um 
inventario e b) a interrogação e a critica sobre 
a coincidência possível entre cinema e anar-
quia. A apresentação da brochura opta. con-
tudo. por uma ordem inversa. fazendo. num 
primeiro lance, alguns artigos interrogativos. 
históricos: críticos ou apenas indicativos, e. 
num segundo. a filmologia das fitas de que 
tiveram conhecimento. 

Abordam assim a época do mudo, a 
revolução mexicana. o cinema contra os 
anarquistas. a revolução e a guerra de Espanha. 
Joe Hill e o anarquismo nos EUA. Passa-se 
depois para os domínios da ficção e de alguma 
análise de formas de expressão libertárias (os 
irmãos Taviani. Jean Vigo, Luis Bufiuel). 

A finalizar, diversas outras categorias de 
filmes são abordados ao de leve como sejam os 
telefilmes que nestes últimos anos têm por 
vezes chegado aos ecrãs televisivos. sob forma 
de entrevistas, reportagens. documentários e 
reconstituições históricas. 

Quanto à filrnologia. parace-nos ser um 
registo suficiente. Contudo. daquela lista pou-
cos são os filmes exibidos em Portugal. se  
excéptuarmos alguns mais significativos como 
Alionsanfan e San Michele aveva un galio (de 
Paolo et Vittorio Taviani) II Misterio di 
Oberwald (de M. Antonioni), Viva Zapata (de 
Elia Kazan). Reds (de Warren Beatty). Fiim 
d'amore e d'anarchia (de Lina Wertmüller) e 
L 'An 01 (de Jacques Doillon. Alain Resnais e 
Jean Rouch). Fica-se pois com água a crescer 
na boca ao pensar no resto da lista... 

De fora também qualquer referência a filmes 
de realizadores portugueses. embora no pare-
cesse possível integrar aí alguns (poucos) 
títulos, coerentemente com o critério escolhido. 
No entanto. é expresso pelos autores que a obra 
não é nem complete nem definitiva. 

E. porque estamos também de acordo ter-
minamos. como o livrinho. com  a citação de 
Fernand Pefloutier. 

«Cest l'ignorance qui fait lés résignés. 
C'est assez dire que l'art doit faire des 
révoltés.» 

Carlos Reis 

rrafias ioa, 

ADRIANO INÁCIO BOTELHO 

Nasci em Angra do Heroísmo. ilha Terceira, 
Açores, a 12 de Setembro de 1892, onde perma-
neci até Outubro de 1907, data em que parti para 
Ponta Delgada, ilha de S. Miguel, e ali completei o 
curso dos liceus, em Junho de 1909. 

Em Outubro desse ano vim para Lisboa e 
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matriculei-me na Escola Politécnica. Tencionava 
então concorrer à Escola de Guerra. 

Nessa época estava no auge a campanha contra 
a monarquia, sendo um dos seus arautos o jornal 
O Século, de que passei a ser leitor habitual. 
Interessei-me por essa campanha, mas indivi-
dualmente, não me tendo ligado a ninguém que 
nela participasse. 

Quanto aos estudos, decorreram-me bastante 
mal, por culpa dos professores. e resolvi ir para 
Coimbra no ano lectivo seguinte. 

Cheguei àquela cidade em Outubro de 1910. 
pouco depois da proclamação da república, e ali 
havia grande agitação na Academia. que recla-
mava os cursos livres e a criação duma faculdade 
de Direito em Lisboa. Conseguiram apenas os 
primeiros, e por isso continuou a agitação durante 
todo o ano, à frente da qual se manifestavam 
estudantes anarquistas. como Alexandre Sobral 
de Campos. José António Gomes e outros. 

E eu. que tinha no meu subconsciente a revolta 
contra a tirania dos mestres, exultei com a atitude 
irreverente e desassombrada desses estudantes 
perante as intervenções do reitor da Universidade. 
o professor da faculdade de Medicina Dr. Daniel 
de Matos. Então, comecei a segui-los e a declarar-
-me também anarquista. lendo primeiro o livro do 
Dr. Eltzbacher sobre as doutrinas anarquistas. 
Destas, as que logo me atraíram foram as de Pedro 
Kropotkine. 

Li depois as suas obras em português. tendo 
comprado algumas e tendo-me emprestado outras 
o Aurélio Quintanilha. 

Desisti de concorrer à Escola de Guerra e ainda 
estive matriculado nas cadeiras que me faltavar 
para terminar a licenciatura em Ciências (nesse 
tempo na Faculdade de Filosofia), mas em Junho 
de 1914 abandonei Coimbra e definitivamente os 
estudos. 

É certo que as ideias tiveram influência nesta 
resolução. mas fi-lo sobretudo por questões  de 
ordem particular. 

Vim para Lisboa. com  a ideia de me empregar 
num escritório, mas encontrei dificuldades. e 
pensei ir para Paris. 

No entretanto, rebentou a guerra. que me 
impediu de partir para aquela cidade. Lembrei-me 
então de ir para a América do Norte. e nos fins de 
1914 segui para Angra do Heroismo, para dali 
embarcar em Março de 1915 para aquele país. 

Ainda escrevi para Nova Iorque. ao Alexandre 
Berkman. que nessa altura se tinha deslocado para 
a Califórnia. e que não me animou, alegando que 
não conhecia o ambiente e que não poderia 
orientar-me convenientemente. Mas. quando essa 
resposta chegou. já Portugal tinha entrado na 
guerra. 

Não desisti, porém, da minha ideia, confiado em 
que a guerra terminasse brevemente (no que me 
enganei) e confiado também no apoio. para os 
primeiros tempos, de parentes e amigos que tinha 
na América do Norte. 

Finalmente, acabou a guerra em 1918 mas não 
se restabeleceu logo a navegação entre os Açores e 
os Estados Unidos e eu. já farto de esperar. resolvi 
voltar para Lisboa, em Setembro de 1919. 

Logo nos primeiros dias o Aurélio Quintanilha 
foi comigo falar ao Alexandre Vieira, então 
director d'A Batalha, e ficou combinado que eu 
faria para este jornal traduções de imprensa 
estrangeira sobre o movimento sindical e liber-
tário. Assim comecei a minha colaboração, numa 
secção intitulada «O que vai lá por fora). 

Depois, o Neno Vasco, já muito doente. propôs-
-me que o auxiliasse no seu emprego e. assim, a 
partir de Fevereiro de 1920. colaborámos profis-
sionalmente até ao Verão, em que ele partiu para 
S. Romão de Coronado. no Minho. onde faleceu 
em Setembro de 1920. 

Eu fiquei no seu lugar. onde permaneci até 1970 
(cinquenta anos). Tive muitos aborrecimentos e 
contrariedades, mas também recebi provas de 
consideração, mesmo dos patrões. e entre os 
empregados conquistei valiosas amizades. 

** * 

Após a Conferência Anarquista de Alenquer. de 
1923. ingressei num grupo anarquista, por reco- - 

mendação de António José de Avila, que dele 
fazia parte. 

Foi constituído por inciativa de António Alta- 
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vila, que convidou para o mesmo José Carlos de 
Sousa. Augusto Carlos Rodrigues e Luna de 
Carvalho. 

O Ávila faleceu no fim de 1923. o Luna de 
Carvalho foi afastado por estar em desacordo com 
as ideias dos restantes e o Altavila afastou-se por 
si próprio, alegando ofensas do José Carlos de 
Sousa. O grupo ficou então reduzido a este último, 
ao Rodrigues e a mim. 

Graças à actividade inca..sável de José Carlos 
de Sousa, o grupo «O Semeador>' realizou, em 
seguida. uma grande obra de propaganda: resposta 
a vários problemas apresentados por ele, discuti-
dos entre nós e publicados. em parte, no jornal 
anarquista do Porto A Comuna; escreveu um 
extenso trabalho sobre o regime de propriedade 
privada, em que colaborei. mas muito pouco: fez 
uma série de conferências na Universidade Popu-
lar Portuguesa. que deveriam terminar com a 
defesa do Anarquismo mas que a sua saúde não 
lhe permitiu acabar. Estes trabalhos devem estar 
na «Voz do Operário», no espólio que para lá foi 
enviado pela Universidade Popular. 

O José Carlos de Sousa foi um dos mais 
dedicados propagandistas do ideal anarquista que 
conheci. Só pensava ansiosamente na sua divul-
gação e achava sempre pouco tudo quanto fazia. 
Faleceu em 1935 e. desde 1923. com  ele convivi 
amigavelmente, conservando as mais gratas re-
cordações dessa convivência fraternal. 

Em 1926 fui desviado para a actividade confe-
deral pelo militante Artur Aleixo de Oliveira, dos 
manufactores de calçado. 

Houve nessa época um grave litígio da CGT. 
que determinou uma recomposição do Conselho 
Confederal e Aleixo de Oliveira, delegado da 
União dos Sindicatos de Évora. propôs-me que 
com ele aceitasse essa delegacia, composta de dois 
membros. Recusei, mas ele não ligou importância 
à minha resposta e indicou-me para esse cargo, do 
que só tomei conhecimento quando vi o meu nome 
publicado n'A Batalha. Mas, nessa ocasião, os 
comunistas, aproveitando-se dos desentendimen-
tos no seio da CGT. desenvolviam uma intensa 
ofensiva para dela se apoderarem. Em face disto. 
resolvi aceitar essa nomeação para, pelo menos. 
combater com o meu voto essa ofensiva, mas 
sempre com a ideia de me afastar logo que o perigo 
comunista fosse vencido. 

Este desapareceu, mas começaram as perse- 

guições aos militantes confederais e eu. que ão 
era conhecido como tal. permaneci no meu posto. 
com  os poucos que foram escapando. 

Em 1931 as perseguições afrouxaram. suponho 
que pela proclamação da república em Espanha. e 
eu pedi a minha demissão. Foi então que escrevi o 
folheto Da Conquista do Poder, de propaganda 
anarquista. 

Mas, em 1932. e a pedido do Mário Castelhano. 
voltei para a CGT. para o Comité Confederal. Foi 
este Comité que preparou o movimento de 
18.1.34. para o que criou um outro comité, a que 
não pertenci. 

Nova razia nos quadros confederais. mas o 
Comité Confederal reconstituiu-se com o Mique-
hno dos Santos e Emidio Santana, regressado dá 
prisão nos Açores. e ao qual se agruparam depois 
Silva Campos. Alberto Dias e Júlio Duarte. Era 
este o Comité existente quando rebentou a 
revolução espanhola de 1936-1939. A actividade 
dalguns anarquistas espanhóis. ao  aceitarem car-
gos ministeriais, e a aprovação desta atitude pela 
quase totalidade dos libertários portugueses meus 
conhecidos, causou-me profundo desgosto. ou 
melhor. profunda revolta, cheia de ódio contra os 
prevaricadores e seus defensores. 

Fiquei num estado de espirito de desconfiança 
das convicções dos que se intitulavam libertários. 
Convenci-me ainda mais de que o que era mais 
necessário era a divulgação das doutrinas anar -
quistas. ( ... ) 

Convenci-me então de que já não veria a queda 
do fascismo em Portugal e comecei a distribuir 
jornais e folhetos, entregando alguns a camaradas 
de Almada e enviando outros para Edgar Rodri-
gues. no Brasil. 

No entretanto. visitou-me o Quintal, e assen-
támos em nos encontrarmos periodicamente. 
Assim. passámos a frequentar o Café Palladium. 
onde apareciam às vezes outros camaradas. como 
Jaime Rebelo. José Francisco. Adélio Gaiato. etc. 

Isto durou até 24.4.74. que novamente desper-
tou a minha vontade e energias para a propaganda 
anarquista e que se, tem traduzido. na  colaboração 
à Voz Anarquista. 

Não juava já ver na minha vida um jornal 
anarquista em Portugal, e por isso cada número 
que aparece,, apesar das criticas dalguns. causa-me 
sempre grande contentamento. ( ... ) A.I.B. 

Esta auubiorafta 1"()i-nos deixada pelo nosso ami» e companheiro 
Adriano Rotelho cerca de quatro ano' antes da sua mor1. ocorrida, como 
noticiamos. cm 1 dc Maio de 1 
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MAY PICQUERAY 

Em Novembro de 1983 falecia em Paris a octoge-
nária May Picqueray, legendária anarquista, que 
até ao fim da sua vida foi capaz de gritar «Avante, 
jovens!, pelo amor, a fraternidade, a liberdade!». 

O jornal Le Refractaire,  de que foi directora 
desde o primeiro número e que agora se encerra 
- tal era a identificação entre uma e outro - 
dedicou-lhe um último número, inteiramente con-
sagrado a depoimentos e testemunhos de alguns 
dos seus companheiros de caminhada. 

Aí aparecem nomes da velha-guarda como os 
de Pierre-Valentim Berthier, Robert Jospirr (velho 
anarquista, pai do líder actual do Partido Socia-
lista francês), Nicolas Faucier (o bem conhecido 
pacifista, activo desde entre-as-duas-guerras), 
Jeanne Humbert (relíquia do neo-maltusianismo 
libertário), ao lado de Pierre Martial e outros da 
nova geração. 

Já no livro Quatre-vingts ans d'anarchie May 
deixara um eloquente testemunho de uma vida de 
rebeldia, de combates, de boas causas. Agora 
mesmo Bernard Baissat terminou um filme biográ-
fico intitulado Ecoutez May Picqueray, certa-
mente outro registo magnífico da sua coragem e 
determinação. 

Revisora de imprensa, mãe solteira de três 
filhas, dedicada especialmente - tal como Louis 
Lecoin - ao anti-militarismo, ao desarmamento, 
ao pacifismo, estava contudo longe das posições 
não-violentas e não recusava a força, se preciso 
fosse, para defender a paz e as liberdades 
individuais, valores que, acima de tudo, prezava. 

Mas não queremos aqui deixar de incluir 

algumas das palavras que uma das suas filhas lhe 
dedica, retiradas do número-memória do Refrac-
taire: 

«Ce qu'elle nous a appris, ce que nous lui 
devons, le sujet est presque inépuisable: à chanter. 
dit Sonia; Ia générosité, dit Lulu; àjuger selon mes 
critères propres. dirais-je. En tout cas, à ne pas 
rester les deux pieds dans le même sabot. Et puis. 
Ia solidarité aux amis, Ia débrouille. Ia tolérance, 
l'apétit de vivre, l'amour des bouquins. Et à ne pas 
avoir peur devant Ia force de nos sentiments. Elle 
était étonnante, parfois imprévisible. souvent 
paradoxale. Mais tous ses sentiments étaient 
forts.» 

Também eu ainda guardo a imagem desta 
mulher de espantosa vitalidade, sempre presente 
em todos os acontecimentos que reuniam os meios 
libertários parisienses, vendendo o seu jornal. 
procurando sobretudo o contacto com os jovens. 
os objectores de consciência, os insubmissos, os 
refractários. Sacrée May! 

João Freire 

No último semestre. «A Ideia»: 

• Enviou um comunicado a imprensa por 
ocasião do lO.° aniversário do 25 de Abril 
onde se salientava que a «liberdade» tem de 
ser posta no seu «activo>' e que Portugal ê 
hoje uma «sociedade aberta. onde os con-
flitos ocorrem e são reconhecidos como tais. 
e que permite manter todas as esperanças 
quanto à sua evolução>'. 



• Realizou, com vários amigos, uma excursão 
à praia de Sta. Cruz e Serra de Montejunto. 
no domingo 17 de Junho. 

• Viu o seu n.° 32-33. de Abril último. 
referenciado em jornais como o J. L., O 
Jornal e o Expresso. 

• Enviou um comunicado à imensa em 
17.7.84 a propósito da chamada lei de 
«segurança interna» 

Entre as habituais iniciativas de Verão. os 
anarquistas portugueses levaram a efeito um 
convívio em S. Pedro da Trafaria (Almada) em 
finais de Junho. e um acampamento em S. 
Jacinto (Aveiro) na primeira quinzena de 
Agosto - organizados respectivamente pelo 
Centro de Cultura Libertária de Cacilhas e 
pelos camaradas do Norte. No plano edi-
torial. estes mesmos agrupamentos abalan-
çaram-se à aventura de novas publicações. O 
primeiro com a Antítese, que deverá ser 
lançada em Outubro. e o segundo com A 
Magern. que já viu a luz do dia e tem como 
endereço o Apartado 158 - 3002 Coimbra 
Codex. 

O movimento ecológico e alternativo con-
tinua a marcar a sua presença em Portugal. 
querendo nós salientar o abaixo-assinado pro-
movido por elementos da comunidade cientí-
fica em favor da uma moratória nuclear, a vinda 
de Rudolf Barho a Portugal. o lançamento do 
mensário Terra Mágica, com uma importante 
difusão. e vários debates havidos sobre as 
questões armamentistas e as ligadas ao Plano 
Energético Nacional. 

Na actividade editorial registamos a boa 
qualidade geral das mais recentes produções da 
Afrontamento. do Porto. e as seguintes obras 
de particular interesse, para nós: a revista de 
filosofia Logos: o livro de Georges Gurvitch 
Proud/ion das Edições 70: o Anuário de 
Poesia da Assírio & Alvim: o livro de Bruno 
Rizzi .4 Burocratização do Mundo da Anti-
gona: Os .4 narquistas (Trabalhadores italianos 
no Brasil). o mais recente trabalho de Edgar 
Rodrigues. na  Global Editora. de S. Paulo: 
Urna campanha de Salubridade, colectânea 
de textos publicados por Júlio Carrapato no 
desaparecido O Meridional, agora em edição  

da Centelha; o clássico de Pietro Gori A 
Anarquia Perante os Tribunais, na mesma 
editora; a reedição da Concepção Anarquista 
do Sindicalismo de Neno Vasco, com um 
estudo introdutório, pela Afrontamento. 

Internacionalmente, a iniciativa libertária 
mais marcante dos últimos tempos foi cer -
tamente o Encontro internacional realizado no 
final de Setembro em Veneza. sob a inspiração 
orwelliana. O momento central deste encontro 
foi o Colóquio de estudos «1984: tendências 
autoritárias e tensões libertárias nas sociedades 
contemporâneas». que juntou um lote qua-
lificado de participantes e registou anima-
díssimos debates. 

Estão nos planos próximos da nossa revista 
«A Ideia»: 
• Um espectáculo de música. em Lisboa, 

comemorativo dos seus 10 anos, com orga-
nização da Era Nova. 

• Um seminário de aprofundamento. sobre 
temas de economia / novas tecnologias / 
/ sindicalismo - como reflexo de questões 
actualmente tratadas na revista. 

• Dedicar o tema central dois números a sair 
no ano de 1985. sucessivamente. às ques-
tões ecológicas e às de educação. 

A Editora Sementeira continua a ter dispo-
nível os seguintes livros: de Edgar Rodrigues - 
O Despertar Operário em Portugal (200$ para 
assinantes). Os Anarquistas e os Sindicatos 
(220$). A Resistência Ana rco- Sindicalista  à 
Ditadura (300$) e A Oposição Libertária em 
Portugal (330$) (os 4 livros por 1.000$): de 
José Francisco - Episódios da Minha Vida 
Familiar e de Militante Confederal  e Páginas 
do Historial Ce,getista (180$ cada): de A. 
Modesto. F. Quintal e J. Francisco Alfarrábio 
Poético (100$): e de M. Graça Amaro Oliveira 
A Cabacinha Preta (ilustrado. para crianças. 
120$). Pedidos ao Apartado 3122 - 1 303 
Lisboa Codex. 

- 

Preços. É a cantiga habitual. Para os leitores 
antigos d'Á Ideia. os actuais preços tornam-se 
surpreendentes. Para os que descobrem hoje a 



qualidade do seu texto e do seu grafismo, 
somos uns «mãos largas». Na realidade, os 
preços de capa que vimos ultimamente pra-
ticando estãoabaixo do seu custo e só graças a 
receitas extraordinárias (as serigrafias do Bo-
tas) os podemos manter. Porém. isto é uma 
solução de transição. Para além de contarmos 
com uma (moderada) expansão das vendas, 
teremos que. progressivamente, levar o preço 
de capa ao seu custo real. Sem isso. nenhum 
projecto consegue vingar. Assim. desde já 
anunciamos que. para o ano de 1985, a 
assinatura passará para 500$00. posto que o 
preço de cada exemplar rondará pelos 270$00. 
Por outro lado, podemos desde já antecipar, 
com boa dose de probabilidade. que, a partir do 
início de 1986. deveremos passar a publicar 3 
números por ano: dois simples. de cerca de 72 
páginas cada. em Outubro e Janeiro. e um 
duplo, em Maio, com a dimensão actual. para 
cobrir os tempos estivais. 

Esperanto. Ajeito de reconhecimento público. 
queremos informar os nossos leitores que o 
autor das versões em esperanto publicadas na 
revista tem sido. desde sempre. o companheiro 
Alberto Pedro da Silva. Esperamos poder 
continuar a contar. por muito tempo. com  a 
sua prestimosa colaboração. 

O índice geral, 74-83. publicado no último 
número. dispensou-se de inserir algumas rubri-
cas. menos personalizadas ou mais regulares. 
por uma questão de economia de espaço. Foi o 
caso dos editoriais e textos semelhantes da 
autoria colectiva da redacção, das pequenas 
informações ultimamente arrumadas na rubrica 
«miscelânea», da secção «solidariedade inter-
nal». etc. Igualmente ficou retida a enumeração 
das brochuras. panfletos. desdobráveis, comu-
nicados à imprensa e similares editados na-
quela década. Os leitores compreenderão facil-
mente estas limitações. O que. porém. não tem 
justificação foi a não inclusão de Fiama Hasse 
Pais Brandão e do seu artigo «História: o 
direito à alucinação» publicado no n.° 30-
-31/Outubro 83. na secção Cultura. As nossas 
desculpas. pelo lapso. à Fiama e aos leitores. 

COMPRE, ASSINE, 
DIVULGUE, EXIJA 

A IDEIA 
-- revista de cultura 

e pensamento anarquista 

distribuidora Dijornal 
últimos n.0s  saídos: 

-- 30-31 / Anartista /170$ 

- 32-33 / Dez anos / 190$ 

próximo n.° (a sair em Abril 85): 

36-37 / com completo dossier sobre 

ecologia em Portugal 

a partir de 1986: 3. nos/ano 

e não esqueça os livros da 

EDITORA SEMENTEIRA. c.r.l. 
Apartado 3122 - 1303 Lisboa Codex 

Por motivos alheios à nossa vontade, não nos 
foi possível dedicar ao pintor Mário Botas, há 
um ano desaparecido. todo o relevo que 
havíamos desejado para este número. Aqui 
fica, pois. o registo da intenção. 
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Plataforma editorial 
Temos a convicção de que a vida social, a tecnologia e a própria cultura se estão 
deslocando, cada vez mais, do referencial individual para o referecia1 colectivo, do homem 
para as instituições. 

O mundo actual submete as pessoas. despreza a natureza e vive dos antagonismos 
que cria. As rivalidades entre capitalismo privado e socialismo estatal ou entre países 
desenvolvidos e terceiro mundo. conquanto exprimam oposições efectivas, tanto como 
convergências, não apresentam verdadeiras alternativas de vida para os indivíduos. 

Julgamos pois necessário reflectir sobre a realidade social do nosso tempo, para nela 
intervir em favor do homem e da sua liberdade, propondo outras lógicas económicas 
e políticas que tragam o sinal de uma cultura e de valores libertários. Tal é o sentido 
da existência de .4 Ideia. 

• A ideia, revista de cultura e pensamento anarquista, é uma publicação periódica 
de carácter doutrinário ou ideológico, guiada por ideais de liberdade e solidariedade 
humanas. 

• A revista procurará reflectir sobre os mais variados temas contemporâneos: sociais, 
ecológicos. culturais, ecónómicos, políticos, locais e internacionais; bem como con-
tribuir para a investigação histórica sobre o anarquismo. 

• A orientação geral do periódico compete, colectivamente, àqueles que mais directa-
mente contribuem para a sua elaboração: conselho redactorial e colaboradores 
permanentes. 

• A revista acolhe colaboração escrita de pessoas que, mesmo não se considerando 
elas próprias anarquistas, perspectivem os seus trabalhos numa óptica de liberdade 
e recusa de qualquer forma de opressão. 

• A decisão sobre a publicação de artigos, arranjo gráfico, etc., cabe ao conselho re-
dactorial. Os originais recebidos e não publicados serão devolvidos aos seus autores, 
com a devida justificação. 

• A responsabilidade do conteúdo dos artigos assinados compete exclusivamente aos 
seus autores. Dos escritos porventura não assinados responde. moralmente, o con-
selho redactorial e, por força da lei, o director. 

• A publicação da revista não tem qualquer intuito lucrativo. Para assegurar a sua 
existência, agradece-se toda a ajuda financeira dos leitores e simpatizantes. As contas 
de exploração da revista serão publicadas anualmente.. 
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