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A ecologia colocou, e continua a colocar, inúmeros problemas no campo
da sua própria definição. Se começou por ser simplesmente o estudo da
influência dos factores externos sobre o animal ou o vegetal,
rapidamente compreendeu as poderosas virtualidades que estavam na
base de um tal conhecimento. Também o estudo dos organismos
naturais, agrupados em comunidades bióticas, e que constituía, em
ecologia tradicional, o ramo da sinecologia, teve rapidamente
implicações muito numerosas e cada vez mais largas, que já na primeira
metade deste século deixaram antever transformações e conclusões, de
certo modo, inéditas e revolucionárias.
Para darmos um exemplo, já considerado clássico, a ecologia
recusava-se a encarar o estudo da toupeira apenas nos seus aspectos
morfo fisiológicos, como a biologia pretendia, mas procurava saber qual
a relação entre a estrutura óssea do animal e o seu meio.
O ecólogo ia assim muito mais longe, deixando implícitas no seu
estudo premissas de uma importância extraordinária. Antes do mais, o
objecto deixa de estar «insularizado», isto é, isolado do seu contexto (e
até do seu observador). Os fenómenos passam a ter interesse a partir do
momento em que são inter-relações constantes, conjuntos e tensões
específicas. A ecologia torna-se então a primeira ciência capaz de, por si
só, assumir uma vasta interdisciplinaridade. O seu domínio é a
interacção e, por isso mesmo, o todo. Como diz Michel Cuisin, para
conhecer em ecologia um único animal, o ecólogo deve transformar-se
sucessivamente em ornitólogo, em botânico, em climatólogo, em
geólogo, em geógrafo e até em sociólogo.
Com efeito, a interacção entre sociedade e natureza tornou-se, a
partir de certa altura, o momento privilegiado de uma nova abordagem
ecológica. A ideia de que a sociedade humana produzia uma relação
específica com a natureza, que dependia essencialmente das formas
como estava tecnicamente organizada (daí, o interesse do artigo de
Murray Bookchin que publicamos neste número), torna-se indispensável.
Com efeito, um lote importante de relações específicas ao nível da
biosfera, não partiram de uma evolução constante e per se dos sistemas
naturais, mas foram determinadas pela actividade técnica e social do
homem (agricultura, pesca, indústria, urbanização, transportes, etc.).
Daí que, a partir de um certo momento, a ecologia se torne, pouco a
pouco, em ecologismo, isto é, actividade de intervenção marcadamente
política. Ela impõe um limite e, por isso, um horizonte político e social.
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Mas, hoje, depois deste limite, a reflexão sobre a ecologia e sobre
as suas implicações não está, de modo nenhum, acabada. Como disse,
de forma exemplar, ainda há bem pouco tempo, Daniel Cohn-Bendit:
«Pela minha parte, não digo apenas que a lógica ou a reflexão ecológica
limita o campo da minha utopia; digo também que a reflexão sobre os
movimentos sociais, sobre as liberdades, limita o campo da ecologia.»
Deste modo, o ecologismo redescobre uma outra ecologia, bastante
mais flexível e humana, mas, por isso mesmo, também mais fiel à ideia
de interacção, na medida em que a necessidade de conjugar
inventivamente a sociedade e a natureza não pode também esquecer a
necessidade de conjugar em termos de autonomia o indivíduo e a
sociedade. Trata-se enfim de reconhecer a sociedade humana como um
ambiente específico, de natureza sui generis, que pode, no seu conjunto,
evoluir num sentido libertador e autónomo. Deste modo, a sociedade
humana e o indivíduo têm a capacidade e o direito de uma expressão
própria, de uma potência de liberdade fundamental, o que, para nós,
implica a rejeição decidida de todo o tipo da moral do gene, que um
autor como Wilson, através da sociobiologia, nos propõe.
Trata-se então de fazer avançar a reflexão ecológica, libertando-a
de todo o cientismo e todo o autoritarismo, no sentido de uma
concepção em aberto, capaz de encarar a sociedade e o indivíduo como
um meio em que é necessário agir, mas não como instrumentos de fins
exteriores, decretados em nome de Deus, da História ou da Natureza —
— trata-se de olhar a vida social e histórica e a existência de cada um de
nós enquanto paisagem: uma paisagem que temos que reconhecer e
orientar, enquanto dela fazemos parte, como fundo de todas as figuras
da nossa liberdade.
Daqui que, por muitas razões, entre as quais avulta o malogro do
chamado «socialismo científico», nos interesse muito mais uma
perspectiva ecologista algo difusa, aberta às dimensões poéticas e
filosóficas da existência individual e histórica, capaz de se articular
numa sensibilidade muito larga, por referência aos movimentos sociais,
do que uma ecologia de natureza exclusivamente científica (embora
os contributos da ciência não devam ser menosprezados), redundando
facilmente em ecologismo administrativo e reduzindo, com isso, de
forma absurda e perigosa, a problemática ecológica à gestão do
ambiente fisico.
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Neste sentido, a obra de Ruy Cinatti, um poeta que tem
simultaneamente sido um apaixonado pela natureza, vem-nos a pôr,
desde há muito, em contacto com um espaço de importância essencial, e
mais não fazemos que prestar-lhe uma homenagem mínima publicando
nestas páginas a sua colaboração. Mas também todos os outros
trabalhos, quer no campo da reflexão política e social, quer no campo da
actividade literária e artística, definem, a seu modo, um espaço de
liberdade e criatividade que nos parece condição necessária à
progressiva superação de concepções demasiado sumárias da sociedade
e da natureza.
Se defendemos, no campo social e das instituições, o primado de
uma concepção dialógica da verdade e da justiça, em ecologia
procuramos que algo semelhante à mesma atitude dialógica se afirme,
permitindo-nos passar de uma relação que reduz a natureza não-humana a matéria-prima, indiferente e neutra, da expansão ilimitada
das forças produtivas - ou de destruição militar -, a uma relação em
que a natureza seja assumida como estofo íntimo da nossa carne e
condição necessária da fecundidade e força da nossa imaginação.
Tudo nos leva a concluir que é hoje urgente a passagem não só para
um novo ponto de vista no campo do saber, como também no campo do
político, do social e do humano. A importância da física moderna - da
teoria quântica de Bohr à relatividade de Einstein, e assim por diante -,
bem como os progressos da biologia, da nova ecologia e da teoria geral
dos sistemas, são auxiliares preciosos e conhecimentos indispensáveis
para a mutação que hoje parece impor-se no campo das ciências. Ao
mesmo tempo, o conceito de autonomia adquire cada vez mais
importância, a ponto de o encontrarmos na base de numerosos
movimentos internos à reflexão epistemológica e científica. Também ao
nível do social, do político e do humano, a autonomia parece tornar-se
um projecto cada vez mais largo, fazendo-se sentir em termos como
«autogestão», «autodeterminação» e «auto-organização» (já não só da
célula, do átomo e dos ecossistemas, mas dos grupos sociais). Dir-se-ia
que uma nova consciência de liberdade se tende progressivamente a
definir e a orientar tanto no campo do pensamento como no da vida
social, embora encontre pela frente obstáculos também cada vez mais
pesados, que, na ausência de resposta efectiva da nossa parte, poderão
comprometer duradouramente o futuro.
5

No ponto onde a imaginação social e a descoberta científica se
cruzam com a expressão de um certo imaginário libertário, a revista A
Ideia gostaria não de propor um modelo pedagógico fechado, mas de
libertar as ideias e o imaginário substancial de percursos alternativos,
capazes de defenderem da asfixia as novas concepções radicais (porque
profundas) da autonomia, e de contribuírem para uma incessante
multiplicação das suas linhas de força e actividade.

João Freire

Deixar o pessimismo para
os tempos melhores*
1. 1984 não foi, afinal, substancialmente pior do que 1983, e 1985 não se diferenciará
grandemente de 1984. A «crise» de que tanto se fala está, é, vive quotidianamente
connosco, o que, se é certamente grave, deixa-nos apesar de tudo mais esperançados do
que certas leituras de Orwell poderiam dar a entender. E tempo de crise, mas também se
esboçam e adivinham formidáveis transformações. Sem pretendermos ser optimistas,
temos contudo o direito de aceitar o desafio dessas mudanças para nelas gravar o sentido
das nossas aspirações e exigências. Estamos certamente - e em particular no caso
português - em fase de crise económica e social, de que são visíveis os sinais e
abundantes os indicadores - da pobreza ao desemprego, da corrupção ao
desinvestimento. Em crise se sente igualmente o sistema político democrático, perante os
indícios de desafecção do eleitorado e do descontentamento público, o risco de alterações
sensíveis do panorama partidário em próximas oportunidades e a noção que parece
começar a ter da sua dificuldade de auto-regeneração. Mas a crise mais grave parece ser
a crise de valores e objectivos, a crise de imaginário, como se tudo tivesse já sido provado
e reprovado com um sabor a desilusão, - paradoxalmente no momento em que a
tecnologia nos permite já entrever não só novas formas de relacionamento social e
económico, até agora apenas do domínio da ficção, como inclusivamente novos saltos
culturais e políticos que são sem dúvida enormes interrogações nos dias de hoje, mas que
nos devem estimular para uma aposta razoável mas firme no futuro.
A «terceira vaga» não trará certamente com ela o fim das ideologias, mas significará
muito provavelmente o afundamento de algumas das ideologias actuais. Julgamos que,
tal como no domínio da informática o software, a inteligência, é tão importante ou mais
que os equipamentos e máquinas electrónicas, também o agudo sentido da limitação dos
recursos e da sua afectação (isto é, da «crise») deve exigir uma atitude intelectual
extremamente audaciosa. E indispensável, na fase actual - e que se arrisca a ser o nosso
fim de século - uma disposição mental capaz de aliar um extremo pragmatismo de
objectivos e de meios a uma extrema radicalidade de intenções e de propostas.
* Título intencionalmente plagiado de um artigo de Amadeo Bertolo publicado na revista Volontá, Milão.
n.° 3 (1983).
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2. Há hoje, no plano político português, um consenso bastante alargado quanto ao
diagnóstico da situação económica, tantas e tão variadas são as vozes que se elevam para
acusar o estado, o estatismo e o sector público de estarem no centro, se não mesmo na
origem, de uma crise que se caracteriza, em termos macroeconómicos, por acentuados
défices das contas externas e das contas do estado, e por um efeito de estrangulamento do
serviço da dívida pública. Desde o CDS ao PS, todos reconhecem a necessidade de
«menos estado» e de «melhor estado», isto é, que este se ocupe menos de gerir empresas
e que gaste mais economicamente as receitas públicas que lhe são confiadas. Apenas as
dosagens práticas das receitas variam, mas estas diferenças têm mais a ver com as
clientelas eleitorais do que propriamente com perspectivas essencialmente divergentes.
Só, naturalmente, a área do PC continua a propôr um modelo colectivista e centralizado,
talvez até porque sabe que não tem hipóteses de proximamente poder ser posto em
prática em Portugal.
3. Este consenso relativamente largo e o predomínio do económico no discurso político
de hoje não deve, porém, esconder as diferenças reais que opõem as forças políticas entre
si. Está na natureza do próprio sistema da democracia representativa que os partidos ou
forças políticas concorram entre si no mercado da opinião pública (um voto é uma
opinião expressa) em busca de um poder de representação aprazo. Esta disposição que
faz, em grande parte, a sua força, faz também a sua fraqueza: o comportamento dos
partidos é, antes de mais, ditado pelo desejo de maximizarem a sua força eleitoral,
aumentando os ganhos, ou limitando as perdas. Por isso, as coligações interpartidárias
são sempre compromissos provisórios em que cada parceiro procura sobretudo ganhar
tempo para, na próxima oportunidade, levar a palma aos seus concorrentes.
4. O partido socialista é aquele que, desde 1974, mais vezes subiu ao governo e
melhores resultados eleitorais registou. Tem sido um partido-chave no sistema partidário
e sobretudo na condução do poder político. Deixando de lado as suas posições doutrinais
e a simbólica da associação «socialismo-liberdade», temos de reconhecer que é um
partido de grande expressão nacional, fundamentalmente das classes médias e populares,
que recolhe em grande parte a herança do republicanismo histórico português. As suas
raízes mergulham no laicismo (quando não no anticlericalismo) da 1.a república, no
oposicionismo (e, em momento apertados, no reviralhismo) à ditadura salazarenta, e no
populismo acaudilhante que Mário Soares soube criar nos meses tempestuosos do
período revolucionário.
Pelo seu lado, o partido comunista funda-se inteiramente no seu passado antifascista e é, por isso, na cultura política da sociedade portuguesa, um fenómeno bem
mais recente. Partido leninista típico, é, de facto, sociologicamente, um partido operário,
de assalariados rurais e industriais, com fortes bases de implantação no funcionalismo
público e no mundo da cultura, características estas que facilitam a sua aparente
homogeneidade. Sendo o partido de uma família política sem raízes históricas profundas,
é contudo o mais envelhecido e o mais ameaçado pelo desenvolvimento da sociedade
portuguesa. A sua força vem-lhe precisamente dos atrasos e anacronismos ainda
patentes nesta. A sua chance histórica estaria no retorno a um regime autoritário
conservador, que lhe permitisse a liderança de uma nova oposição não-institucional.

Quanto ao CDS, se bem que sem passado como grupo político, mergulha as suas
raízes no catolicismo nacional, e todos sabemos o que este é. A sua dificuldade maior
tem residido precisamente no ajustamento entre a sua -juventude institucional e a
fortíssima tradição cultural e política que representa. Das três referências ideológicas
hoje assumidas por este partido - democracia-cristã, o nacionalismo e o liberalismo só esta última lhe veste mal e ver-se-á um dia que se trata de mero conjunturalismo.
Quanto mais não seja, porque a «doutrina social da igreja» é ainda, na prática, um
intervencionismo estatal e porque um verdadeiro liberalismo em Portugal é coisa que
ainda está por aparecer...
O PSD é, portanto, a única das grandes forças políticas que não tem história, não
tem referência ideológica precisa e que, para cúmulo, perdeu a liderança forte e
personalizada que a cimentava. E pois um partido-refugo, um partido-refúgio, um
partido-centro, cujo papel tem sido também importantíssimo na vida política portuguesa
dos últimos anos. Sendo claramente interclassista e de dimensão nacional, nele se podem
observar transparentemente quer as frequentes alterações de pessoal dirigente numa luta
pelo poder interno em estado quase puro, quer as contínuas mudanças de posição
impostas pela virulência e expressividade das suas bases. Além de ser um verdadeiro
populismo, o PSD é certamente o partido «mais anárquico»: tanto poderá desaparecer
sem deixar rasto na primeira reviravolta séria que possa vir a sofrer o actual sistema
político, como, pelo contrário, estarmos perante a gestação tumultuosa de uma nova
corrente política em Portugal.
5. Dos pequenos partidos restantes, não vale a pena falar, tal é a sua falta de expressão
política. A extrema-esquerda pouco mais tem sido do que um PC sem responsabilidades
e, por isso, mais barulhento. Os monárquicos do PPM, a quem não faltarão raízes
históricas, surpreendem pela sua insignificância eleitoral, tal como, de resto, o fascismo e
a extrema-direita.
Mas não pode deixar de referir-se as movimentações em curso com vista à alteração
deste panorama partidário, com a possível emergência de novas forças.
O partido «eanista» tem sido, evidentemente, a grande expectativa de há anos a esta
parte. Não pode negar-se que Ramalho Eanes, ao longo de dez anos de mandato
presidencial, não tenha criado uma imagem diferente da generalidade dos políticos
portugueses, quer nas acções quer nas omissões, emprestando um ar simultaneamente
sério e civil às funções que desempenhou no topo da hierarquia estatal. Ora, o
movimento político que dele se reclama terá de assumir os contornos dessa mesma
imagem, sob pena de, se o não fizer, rapidamente se desagregar por falta de qualquer
outro cimento, ideológico, sociológico ou histórico. Tendo-se apoiado e alimentado,
durante estes anos, do sentimento vivaz das periferias, das autarquias, dos
independentes, contra o centralismo governamental lisboeta, como poderá este
movimento assumir as responsabilidades de uma representação política nacional?
Como poderá ele conciliar o poder moderador de Eanes como presidente, com o papel
de executivo a que não quer, nem de longe, renunciar?
Por outro lado, o «eanismo» não poderá furtar-se aos constrangimentos do quadro
partidário português: se os outros partidos vão ter que aceitar a sua presença, também vai

ter que viver com eles, na maioria ou na oposição, no governo ou no parlamento. Este
jogo tenderá a empurrá-lo para a esquerda, embora ele se esforce por manter vivas as
suas referências mais tradicionais, em especial o cristianismo de grande parte dos seus
apoiantes. Mas perante a existência da democracia-cristã do CDS - e a ser este capaz
de manter a sua posição - assistir-se-ão a prováveis tensões graves no seio desta família
político-cultural. Poderá ser o «grande debate» e a «dessacralização» do catolicismo
português - como previa há tempos, em Coimbra, Franco Charais, ao relembrar o efeito
semelhante que o 25 de Abril provocara à outra grande instituição tradicional em
Portugal, as Forças Armadas. Mas poderá igualmente acontecer que não chegue a haver
revolução alguma na Igreja, e sim uma clivagem em que o «eanismo» (ou o que dele
restar) fique para o catolicismo, como o partido comunista está para a democracia.

6. O outro esboço de concorrência aos partidos já instalados situa-se, em estado ainda
potencial, na área daqueles que, não se contentando com o funcionamento do sistema
político actual, propõem formas de democracia participada (isto é, uma complementaridade de aspectos da democracia representativa corrente com outros tirados da
democracia directa), mas sobretudo encaram estas alterações inseridas num outro
modelo de desenvolvimento económico e de relacionamento social, bem como de
relações internacionais e do modo como são vistos os recursos naturais. E a área em que,
lá fora, se situam os Grünen alemães ou o Partito Radicale italiano.
Um debate, já de há vários anos, prossegue entre os ecologistas portugueses sobre
este projecto. Depois de assistirem à apropriação de várias das suas ideias pelo PPM,
pelo PC (e o seu apêndice Partido (<Os Verdes»-MEP), e um pouco por todos os
tenores do discurso político, além dos mass media, parece continuar a ser prevalecente
entre eles a ideia de manter o movimento ecologista fora da esfera da política
institucional. Contudo, é preciso que os termos deste debate sejam clarificados e
aprofundados, pois julgamos que esta recusa se funda em duas razões principais,
qualquer delas encerrando grande dose de ambiguidade. A primeira é um inconfessado
sentido das realidades, que leva alguns a adiarem sucessivamente para mais tarde um
confronto com o mundo real (neste caso o sistema político) que deixaria os pobres
ecologistas em rude postura. A segunda estriba-se num radicalismo verbal e conceptual
que, pura e simplesmente, rejeita aquele mundo real, e que é próprio ao funcionamento de
seitas muito coesas, sejam elas políticas ou religiosas.
Ora, em qualquer destes casos está ausente um raciocínio metódico sobre os
pressupostos, os condicionalismos e as consequências de uma participação institucional
na vida política. Está ausente a pergunta «participar para quê?», até porque não existe
ainda coerência alguma de proposta, de estratégia capaz de subtender algumas das
medidas ou posições pontuais sobre as quais possa existir um consenso relativamente
alargado entre os ecologistas (por exemplo, a recusa da opção nuclear). Pode fazer-se
um partido ou participar-se em eleições com objectivos bastante diversos, embora em
qualquer caso se aceitem as regras do jogo institucional. A prova mais evidente disto está
nos partidos comunistas que conseguem integrar-se perfeitamente no sistema
democráticõ, ao mesmo tempo que continuam a negar-lhe os pressupostos de pluralismo,
alternância e liberdade de expressão.
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Para se encarar um projecto de participação institucional é contudo condição
indispensável que exista o objectivo, perfeitamente claro e estruturado, de um modelo de
sistema político alternativo, e, em segundo lugar, uma estratégia coerente de intervenção.
Ora, pensamos que o modelo alternativo capaz de se confrontar com êxito com a actual
democracia representativa (é desta que estamos tratando, pois em países ditatoriais a
conversa teria de ser toda outra) e de dar resposta positiva às suas bem visíveis
insuficiências e taras congénitas, não poderia ser outro senão um modelo de democracia
directa e federalista. E sobre este modelo que têm, em primeira mão, de se pronunciar,
os militantes da área «alternativa» (ecologistas, pacifistas a sério, feministas, naturistas,
comunitários, mundialistas, etc.). Pode, e será quiçá inevitável, admitir-se a existência de
formas mistas e de transição. Mas não pode é abandonar-se este objectivo estratégico ou
utilizá-lo apenas como mera retórica. Que a participação directa das populações, a
autogestão dos processos sociais e a sua coordenação federativa são, ou não, os
conteúdos da filosofia política dos novos movimentos sociais, é assunto que deve ser
esclarecido desde o início. Haverá ecologistas que acham que não, que uma política
ambientalista e ecológica é compatível com uma democracia representativa, com uma
aristocracia ou até com uma ditadura esclarecida, mas não cremos que seja esse o
sentimento predominante entre os que se reconhecem nesta nova área.
Definido este objectivo, haveria que estabelecer uma estratégia de intervenção
coerente e consequente. Pode fazer-se política de várias maneiras, como já se disse. Não
é evidente nem forçoso que seja o poder e o partido, o objectivo e o instrumento dessa
intervenção: correcta para uma força do sistema político actual, essa seria uma entrada
desastrosa para uma força que visasse transformar a prazo o sistema. Apostar apenas
na «câmara de ecos» das campanhas eleitorais; procurar a conquista de representação
oficial de um sector da opinião pública nos órgãos legislativos e de controlo, mas não nos
executivos; participação exclusiva nos órgãos periféricos, nas autarquias e comunidades
- eis alguns dos caminhos que poderão ser objecto de consideração. E quanto aos
instrumentos organizativos há também uma certa gama de escolha, sendo o partido
actualmente conhecido - eleiçoeiro, clientelista e elitista - o modelo a justamente
evitar.
Será este o caminho e a perspectiva dos que, entre nós, sonham com um partido
ecologista e com os resultados eleitorais obtidos na Alemanha? Será este o caminho e a
perspectiva de um movimento como o MAD? Ou será que a ambiguidade de certas
respostas ou a opção deliberada de alguns querem fazer dele apenas o mesmo que a
Fraternidade Operária foi para a UEDS caso, em que o MAD seria inevitavelmente
absorvido nos limites de um «eanismo» enquistado?
E este esclarecimento e decantação de posições que os próximos tempos permitirão
talvez fazer.
7. Uma das grandes dificuldades da situação portuguesa - talvez mesmo a maior reside na fraqueza e falta de autonomia dos movimentos sociais. Problema com história
antiga, tem sido já equacionado de mil e uma maneiras sem nunca ficar esgotado.
A sociedade civil é tão menor face ao estado que até já houve um governo - o de Pinto
Balsemão - que fez da libertação daquela tutela a sua bandeira política. Clamam hoje os
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industriais, os comerciantes, as cooperativas, os agricultores, os autarcas, quase toda a
gente afinal, contra o abuso da intromissão do estado na esfera económica e civil, mas,
logo que se avizinha a concorrência livre pela entrada na CEE, são essas mesmas forças
que vêm reclamar em altos gritos contra «a falta de protecção dos poderes públicos».
O sindicalismo actual é, como todos reconhecem, de cunho acentuadamente
partidário. A altiva autonomia do sindicalismo revolucionário do princípio do século é
apenas uma curiosidade histórica. Os consumidores não chegam a constituir um
movimento com consciência própria, mesmo quando o cooperativismo de consumo tem
alguns exemplos interessantes a exibir ou há associações de inquilinos com milhares de
sócios. Mas o que é a DECO como associação? Onde estão as expressões organizativas
dos consumidores e as suas exigências de qualidade dos produtos? - confiam na
fiscalização económica! Com os camponeses acontece o mesmo: verberam a «reforma
agrária» e o «colectivismo», mas, com a liberdade económica, querem igualmente os
subsídios para isto e aquilo, a garantia de escoamento de produtos e de preços - e o
estado que se arranje!
Os jovens, os estudantes, só agora parecem de novo despertar de anos de letargia, e
são ainda as organizações juvenis partidárias as que mais dão nas vistas. Das mulheres,
nem é bom falar: nem o aborto, nem as discriminações sexistas as fazem mexer, como
movimento, e lá está a Comissão da Condição Feminina, que funciona na dependência
directa da Presidência do Conselho de Ministros, a fazer um trabalho de quase
pioneirismo! Mesmo no campo cultural, onde se nota um revigoramento das iniciativas, a
mão estendida ao estado é uma constante no cinema, no teatro, na edição, nas
universidades, etc..
Neste país, apenas dois movimentos sociais possuem actualmente uma dinâmica
própria suficiente para garantirem, no essencial, a sua independência: são o movimento
religioso (referimo-nos à pluralidade de comunidades religiosas e não particularmente à
igreja católica) e o movimento desportivo. Por estranho que possa parecer, são os únicos
que têm uma dimensão e profundidade social que lhes permite auto-sustentarem-se: têm
a sua base económica própria, a sua imprensa, são plurais, geram as suas instituições e
grupos responsáveis de forma autónoma, admitem os conflitos no seu seio e são capazes
de, melhor ou pior, os resolver, têm um amplo imaginário colectivo e, finalmente,
consideram-se em expansão, ou seja, acreditam que amanhã possuirão mais adeptos do
que aqueles que têm hoje.
Os partidos políticos têm sido o canal de expressão quase exclusivo da diversidade
inerente a uma sociedade complexa, como a portuguesa. Não fossem os sinais evidentes
de esgotamento deste sistema e até se poderia admitir que este partidarismo seria
funcional para o sistema social global, como, por exemplo, a corrupção e o mercado
negro o são para os países comunistas. Mas a este debate se junta actualmente a
polémica estado-sociedade, público-privado, cuja eternização constitui um excelente
alibi para muitas incapacidades. Considere-se, por exemplo, que daqui saem reduzidas,
para não dizer laminadas, as perspectivas de um sector de economia social (o das
cooperativas e empresas autogeridas pelos seus trabalhadores, além de grande parte das
muito peqúenas empresas, familiares e produtores independentes), o qual, mesmo em
economia aberta, teria todas as possibilidades de se afirmar, ao lado dos gigantes
públicos e privados e da concorrência estrangeira.
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8. É certo que o balanço de uma década de vivência pós-ditatorial comporta aspectos
francamente positivos, como o desabrochar do «poder local» e das autonomias
atlânticas, para já não falar da liquidação do problema colonial, e, de uma maneira geral,
da liberdade pública disfrutada. Não há aqui qualquer «ilusão democratista» da nossa
parte, como alguns poderão considerar, mas apenas a capacidade de identificar a
diferença fundamental que existe éntre uma sociedade aberta e uma sociedade
concentracionária. O que é espantoso é que haja quem se recuse a reconhecer esta
diferença. Ainda há pouco tempo o «revolucionário profissional» Francisco Martins
dava, numa carta ao Expresso, exemplo desta atitude declarando continuar à procura da
«vanguarda operária» capaz de «semear entre os operários a revolta contra o papel que
lhes foi distribuído de vaca leiteira do sistema» (sk).
O que nos parece, isso sim, matéria grave e de profunda reflexão é o facto de, à
fraqueza do poder político em Portugal, não ter correspondido, nestes anos todos, uma
capacidade da sociedade civil para se afirmar e, em certas áreas e parcialmente,
dispensar a tutela estatal. A instabilidade, fraqueza e inoperância dos governos, em vez
de estimular as iniciativas das populações, dos agentes económicos, das autarquias e
periferias, parece provocarem, antes, angústia nos indivíduos e bloqueamento nas
instituições.
Se isto é verdade, poderia ficar em causa a velha máxima de que «o melhor governo
é aquele que menos governa». E possível que, mais tarde, os indivíduos venham a
reconhecer quão livres eram, apesar das dificuldades económicas, nos anos que estamos
vivendo. Mas, então, poderá ser apenas uma reflexão, sem alcance social prático. Ou
terá razão Almeida Santos quando ainda há tempo dizia que «quando o forte oprime ô
fraco, a lei liberta»?
E certo que pode parecer incómodo, para os libertários, serem hoje os sectores
habitualmente vistos como conservadores (patronato, economistas e políticos liberais) a
fazerem o mais vigoroso discurso anti-estatal. Mas se o movimento e a prática do
anarquismo histórico se colocou francamente «à esquerda», a sua ideologia sempre
recusou o tipo de diferenciação esquerda-direita, e, sem procurar colocar-se
«ao centro», revelou uma certa equidistância teórica entre as duas grandes correntes
ideológicas modernas: o liberalismo e o socialismo. Não é por isso de estranhar que, após
uma tão pronunciada estatização das sociedades actuais, mesmo das que garantem a
liberdade e pluralismo político, se tenha entrado num novo ciclo histórico em que esta
tendência se inverteu. Se, no passado, os anarquistas se encontraram politicamente mais
próximos dos socialistas, porquê recusar que possam estar agora de vizinhança com
liberais? A questão está mais, em Portugal, na necessária distinção a fazer entre os
verdadeiros e sinceros e aqueles para quem a liberdade é um mero valor transaccional ou
circunstancial.
É certamente muito importante, nos -tempos actuais, ser capaz de guardar a total
liberdade crítica, seja em relação à realidade, seja em relação às próprias convicções.
Escrevia não há muito o director e editorialista do Expresso que a hipótese presidencial
de Maria de Lurdes Pintasilgo era, finalmente, um risco inaceitável posto que, apenas
directamente apoiada no eleitorado, quem a poderia amanhã controlar uma vez instalada
por cinco anos em Belém? Em contrapartida, escrevia, um qualquer outro candidato
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ofereceria sempre a garantia de que, tendo sido apoiado pelos partidos, as forças sociais
ou económicas, estas o controlariam o suficiente para se evitarem eventuais
destrambelhamentos. Ora, por repugnante que possa parecer uma tal lógica, não deve ela
merecer uma reflexão mais atenta? O mesmo se poderia dizer da experiência dos
governos maioritários das autonomias regionais, quando comparados com a governação
central, para melhor poder entender certas propostas de reforma do sistema político que
apontam para uma maior autonomia, estabilidade e responsabilização directa dos
executivos, ou seja uma separação mais nítida entre execução por um lado, e
legislação/representação/controlo, por outro - o que na gíria política se chama, mas
carregado de sentido, de presidencialismo.
E evidente para todos a rapacidade, venalidade e imaturidade da generalidade da
«classe política» portuguesa, onde teremos a contragosto de incluir o sector da imprensa,
tanto ela vive da questiúncula partidária e sem que com isto estejamos a aplaudir as
tiradas demagógicas de um Alberto Jardim. Mas que alternativa diferente constituem os
comunistas, a extrema-esquerda, os sindicalistas que tanto berram? Que alternativa
diferente constituem os «eanistas»? Temos, com efeito, de concluir que não são ainda
visíveis no horizonte - e em todo o caso carecem ainda quase em absoluto de expressão
política - as forças capazes de virem a criar a possibilidade de uma escolha, consciente e
livre, de formas políticas novas, correspondentes às expectativas já hoje existentes em
círculos muito reduzidos, ou às possibilidades deixadas entrever pelos avanços da
técnica e da investigação científica.
9. O ano simbólico de 1984 passou e estamos agora a menos de 15 anos do século XXI.
Quinze anos é já um prazo reduzido, mesmo na vida das pessoas. Há decisões de hoje
que continuarão a influenciar de maneira profunda a vida das mulheres e dos homens do
próximo século. Considerado nesta perspectiva, o corrente ano de 1985 é muito mais do
que as peripécias de umas eleições presidenciais, de uma reformulação governamental ou
de um «ano da juventude». E, sobretudo, o ano «menos 15», para o marco do milénio.
Este, é, evidentemente, mais um símbolo, como tantos outros que povoam o nosso
imaginário colectivo. Mas é um símbolo que queremos aceitar, com toda a carga
valorativa das grandes utopias.
No plano político - mas não exclusivamente institucional - em que aqui nos
colocamos, estamos numa altura em que não nos devemos preocupar excessivamente
com os ocupantes do poder e com os seus ritmos de vida e problemas. O tempo é
sobretudo de pragmatismo nas medidas e nos resultados, mas simultaneamente de
grande ousadia da crítica e das propostas. É preciso, por exemplo, estilhaçar o
preconceito generalizado sobre a lei das maiorias, cujos resultados são cada vez mais
insustentáveis e perniciosos. O que significa politicamente, socialmente, uma medida
aritmética de 50%? Assuntos há em que uma qualquer maioria simples seria suficiente
como método de apuramento de uma decisão ou escolha colectiva. Noutros, pelo
contrário, só uma maioria fortemente qualificada poderá assegurar o consenso suficiente
para a sua exequibilidade. Ao contrário do que poderia supor-se, o direito público e
constitucional só nos parece merecer o qualificativo de anacrónico, pela extrema
insuficiência e pobreza que o caracteriza actualmente. Quer no domínio da organização
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política, quer no seu próprio corpus conceptual - veja-se a figura emblemática da lei,
geral, forçosa e abstracta -, quer ainda na maneira como considera o estado e a
sociedade, este importante ramo do direito faz figura de boçal e grosseirão em face do
progresso dos últimos 50 anos das ciências sociais e humanas, e das actuais sofisticações
da técnica e da comunicação. Propor e avançar ideias novas nestes domínios, ou por
vezes ideias velhas mas devidamente operacionalizadas para as novas condições, é um
contributo inestimável para a continua reelaboração que a vida social faz sobre si
própria, mesmo quando uns são os autores e outros os intérpretes, quando pode parecer
excessivamente grande a distância que medeia entre os generosos impulsos iniciais e os
resultados que finalmente saem de uma prática social sempre e cada vez mais complexa.
É preciso descentralizar, tudo, e sempre mais do que aquilo que está. Até porque,
nas condições de hoje, só o centralismo isola, enquista, enquanto que a pulverização e a
efervescência espontânea são rapidamente socializadas, comparadas, niveladas, por
efeito de uma cultura que se afirma cada vez mais como universal e que tem como
suporte fundamental as novas tecnologias da comunicação.
E preciso libertar, liberalizar, ainda que tal perspectiva possa ser suspeita de
reaccionarismo, pois só assim se suscitarão os mecanismos de controlo social
necessários à protecção de qualquer comunidade. Se não forem estes, será sempre um
corpo estranho, superior e exterior - um Estado! - a impor a sua ordem à sociedade.
É finalmente preciso educar, entregar a cada um dos indivíduos que compõem a
sociedade - a qual, sem eles, não existe - as chaves e os instrumentos de conhecimento
e de cultura que lhes permitam explorar em proveito próprio o universo tecnológico em
que irão, cada vez mais, viver.
Os grandes desafios da nossa época - a guerra e a paz, a finitude dos recursos e o
desenvolvimento, a massificação e os direitos humanos, a revolução tecnológica e a
comunicação - têm a característica comum de serem, simultaneamente, problemas
locais e mundiais. O que, se deixa inteira a incerteza do seu resultado, abre contudo para
cada indivíduo a possibilidade e a responsabilidade de uma sua intervenção. Isto, para
um anarquista, deve ser já uma razão satisfatória.
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José Maria Carvalho Ferreira

Os limites históricos da filosofia
e prática do anarco-sindicalismo
Nos meios anarquistas, oficiais e clássicos, há tendência a perpetuar um certo
anquilosamento das suas ideias e práticas. Em 1985, a história diz-nos que a realidade
socioeconómica, cultural e política dos povos é extremamente negativa para com a
identificação e prossecução do imaginário colectivo dentro dos parâmetros do ideal
anarquista. No que me toca, como indivíduo, eu sou ainda daqueles que acredita e vive
com paixão e voluntarismo militante o ideal concebido como projecto societal
anarquista. Mas, face à nossa triste miséria do quotidiano vivido e da frágil inserção do
anarquismo no movimento social com características radicais, por vezes, ponho-me a
pensar e, bastantes vezes, fico apreensivo sobre o grau de idealismo e utopia que a minha
mente transporta e dinamiza. Em consequência, mil e uma interrogações são feitas na
tentativa de explicar racionalmente o actual estádio de letargia a que o anarquismo
chegou à escala planetária.
Em função disso, questiono-me. Em que tipo de sociedade vivemos? Qual a sua
complexidade e contradições? Qual o grau de robotização e cibernaltização do género
humano, face à introdução generalizada da informática, robótica, telemática, energia
nuclear e outros tipos de tecnologia sofisticada emergente da terceira revolução industrial
no modus vivendi do capitalismo desenvolvido? O que é hoje a classe operária? Quais as
consequências da modelização paradigmática de alternativa societal estar estabelecida
nos parâmetros dos Estados Unidos e da União Soviética? Que tipologia de genocídio foi
estabelecido entre as sociedades capitalistas desenvolvidas de consumo e as sociedades
subdesenvolvidas de penúria? Será que estamos próximos da hecatombe humana com o
prelúdio da terceira guerra mundial, ou o instinto de conservação e de transformação da
espécie humana impedirá tal facto? Mais ainda, porque é que as instituições militares,
partidárias, sindicais, familiares, escolares, hospitalares, profissionais, etc., têm
tendência a hegemonizar e a burocratizar o controlo e a repressão dos indivíduos
proletarizados? Enfim, entre a multidão de problemas que nos afectam à escala local,
regional, nacional e internacional, quais são as hipóteses potenciais, de cariz positivo,
capazes de fazer sair o ideal e a prática anarquistas do actual estádio letárgico em que se
encontra?
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Problematizando e substantivando estas questões com a temática do anarco-sindicalismo, como filosofia específica importante do anarquismo e do sindicalismo no
movimento social operário, interessa sumariar a sua história. Esta, rica de ensinamentos,
pela natureza teórica e prática do seu passado, sofre, neste momento histórico, uma crise
e vicissitudes negativas de grandes proporções. Esbatendo as contradições e
transformações operadas no seio da sociedade capitalista, da filosofia e prática anarco-sindicalistas chegar-se-á à análise que aspiramos.

1. A emergência histórica do capitalismo e do anarco-sindicalismo

Pelo seu dinamismo socioeconómico, cultural e político, o capitalismo gerou e
desenvolveu uma tipologia de relações sociais de produção que culminou num processo
exacerbado de opressão e exploração do homem pelo homem. Enclausurados nas
fábricas, campos e oficinas, os operários do século XIX (sem escamotear essa realidade
nos séculos precedentes) viram-se constrangidos a trabalhar extenuadamente como
«bestas produtivas» de mercadorias e de lucro. Para agravar, de sobremaneira, a sua
condição e função, recebiam salários que mal davam para matar a fome. Marginalizados
das instituições representativas da sociedade civil e do Estado, sentiam-se como
cidadãos de segunda classe 1
Conjugada com a essa realidade, os antagonismos e contradições surgidos entre o
proletariado e a burguesia sofreram uma grande sistematização. Nos seus primórdios, a
luta do proletariado contra o capital situou-se na órbita fabril, ou seja, na luta contra os
maleficios provindos da irracionalidade da tecnologia inserida nos processos produtivos,
dos salários de miséria que auferiam, na grande extensão e extenuação das jornadas de
trabalho. Por outro lado, pela via da associação e cooperação, o proletariado emergia
para um tipo de luta que consistia em diminuir os efeitos altistas do aumento de preços
dos bens de primeira necessidade e subtrair-se ao jugo civilizacional e ideológico do
capitalismo, desenvolvendo a sua emancipação cultural. A aprendizagem da luta do
proletariado no século XIX era, por tal motivo, essencialmente reivindicativa e por vezes
radical, situando-se dentro dos limites lógicos da sociedade capitalista e pouco
potencializada para a realização da Revolução Social 2
O constante agravamento das condições socioeconómicas e culturais do
proletariado, despoleta o aparecimento de conflitos tendentes a radicalizar o processo da
luta contra o capital. O surgimento e desenvolvimento de operários com enorme
propensão para a luta associativa de classe e acesso à cultura emancipalista, emerge-os
para uma posição de autênticos paladinos revolucionários da causa operária.
Simultaneamente, perante as contingências negativas do processo desenvolvimentista do
capitalismo, expressas, essencialmente, na miséria e agravamento do sofrimento do
proletariado, surge no seio da burguesia e nobreza intelectuais um conjunto de indivíduos
filantrópicos e revolucionários que emergem para os mesmos objectivos que o
proletariado revolucionário.
As reminiscências teóricas e práticas do anarco-sindicalismo provêm, em grande
medida, dum processo cumulativo e simbiótico entre operários e intelectuais
.
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revolucionários que persistiram, fundamentalmente, nos fins do século XIX e princípios
do século XX. Do sindicalismo, como força e razão associativa dos escravos
proletarizados que sofriam as contingências negativas da opressão e exploração
capitalistas. Do anarquismo, o ideal e a utopia de uma sociedade paradisíaca projectada
pelos intelectuais revolucionários', como forma de alternativa societal.
O facto do anarco-sindicalismo despontar para a história oficial, a partir dos
princípios do século XX', ajuda-nos a compreender a referida realidade. Nesse contexto,
surgem, pois, formas de sindicalismo díspares. Todos, sem excepção, pretendem
defender e reivindicam o seu melhor posicionamento junto da classe operária. O anarcosindicalismo aparece como a forma mais radicalizada e potencialmente mais
emancipalista dos trabalhadores na sua luta contra o Estado e o capital. Obreiristas por
essência e apoliticos por princípio, facilmente se demarcam e degladiam contra os tipos
de sindicalismo que enveredavam pelo reformismo e estavam submetidos à lógica dos
partidos políticos e do pacto social entre o capital e o trabalho. Percursores da acção
directa e assemblária, como forma revolucionária da organização proletária; do
sindicalismo, como forma de organização básica da organização científica do trabalho,
da produção e distribuição de riqueza social; federalistas, como forma de simbiose da
organicidade societal global, aglutinando e generalizando os esteresses específicos da
empresa, da comuna, da região, do espaço nacional e internacional numa perspectiva
comum e harmónica, em função de tudo isso, tornam-se antipolíticos, anti-estatistas e
anticapitalistas. A greve geral, o apoio mútuo e o associativismo de classe a nível local,
regional, nacional e internacional, por outro lado, potenciam os meios mais eficazes para
a prossecução positiva da Revolução Social.
As repercussões práticas dos conflitos e concorrência inter- sindicatos surge,
previamente, no seio da primeira Associação Internacional dos Trabalhadores, nos fins
da década de sessenta do século XIX. As lutas personificadas e lideradas pelas facções
de Marx e Bákunin expressam de forma incisiva, essa realidade. Depois, surgem as
centrais sindicais ligadas aos partidos políticos de ideologia marxista (havendo
excepções, claro), sindicatos autónomos e sindicatos como características anarco-sindicalistas. Provenientes duma dada sistematização orgânica e ideológica, o
aparecimento da FORA em 1905, da CNT em 19106, da CGT em 1919 1, etc., são a
expressão mais acabada e um marco inequívoco da referida evolução sindical.
Podemos afirmar, de modo peremptório, do grande impacto que o anarco-sindicalismo teve no seio do movimento social operário na sua luta contra o capital e o
Estado. Comparativamente às centrais sindicais que pululavam no contexto fabril
capitalista de tendência reformista e partidária, as centrais sindicais (chamadas, quase
sempre, Confederações) de natureza anarco-sindicalista revelaram-se radicais e,
inclusive, tentaram, em certos contextos históricos, desmoronar o capitalismo pela via da
greve geral e da Revolução Social'. Porém, com o advento da Revolução Russa em
1917, os objectivos programáticos do anarco- sindical i smo vão sofrer uma relativa
erosão. A positividade simbólica do bolchevismo no imaginário colectivo do proletariado
revolucionário provoca o contágio generalizado no seu seio e, por via disso, problematiza
a Revolução Social de modo diferente. Logicamente, desde então, o apoliticismo, o anti-estatismo e a antiditadura do proletariado defendidas acerrimamente pelos anarco19

-sindicalistas serão postos em causa. A «Revolução Social», através do exemplo
histórico russo, deixa de ser algo do domínio do impossível e do utópico, para passar a ser
um exemplo de modelo societal imperativo a realizar pelo proletariado a nível universal.
A partidarização e a boichevização do movimento sindical passa a estar na ordem
do dia. Os ditames da Internacional Sindical Vermelha à luz do internacionalismo
proletário dinamizam-se imperativamente no seio do movimento partidário e sindical. A
desagregação das correntes anarco-sindicalistas passa a desenvolver-se à escala
planetária. Esse facto é de tal maneira notório que, inclusivamente, as centrais sindicais
que defendiam acerrimamente os princípios do anarco-sindicalismo, passaram, durante
os primeiros anos da evolução da Revolução Russa, a apoiá-la, mesmo quando esta
fuzilava os anarquistas'.
Perante as contingências da paradigmatização societal confinado nos modelos
capitalista ocidental e no «socialismo real» de tipo soviético, o capitalismo é impelido a
um grande desenvolvimento e reestruturação do seu processo produtivo de riqueza social
e de capital. A ameaça generalizada da implementação do «socialismo real» à escala
planetária e a constante agudização dos conflitos sociais decorrentes da situação
proletária, ao impelir o capitalismo para um processo reformista, provoca a produção e o
consumo massivo de mercadorias. Simultaneamente, pela via de um reformismo
institucional a nível parlamentar, político, cultural e sindical, produz uma realidade que
se vai coadunar com as expectativas e aspirações históricas do proletariado, viabilizando
o acesso, deste último, à promoção e dignificação sociais.
Assim, pela via do investimento maciço em novas tecnologias e pela organização
científica do trabalho, o capitalismo, torna-se bastante mais produtivo de capital e
mercadorias e, ao mesmo tempo, produz uma maior socialização normativa no tecido
social. O capitalismo redistribui funcionalmente os rendimentos pelos diferentes estratos
sociais de modo mais positivo, reorganizando, paralelamente, a problemática mercantil
em termos da oferta e da procura no mercado. Nesse sentido, grande parte das
reivindicações históricas do proletariado, que tinham sido consubstanciadas na exigência
da melhoria de salários e de uma maior partilha da riqueza social existente, vão ser
satisfeitas pela produção e consumo de mercadorias. O proletariado saciava, assim, a sua
fome de consumo mercantil e esquecia-se das suas reivindicações típicas da Revolução
Social. Acedendo promocionalmente às instituições mais representativas ou imaginando
tal hipótese, através da universidade, famílias ricas, parlamento, ministérios, exército,
cinema, futebol, bancos, lotaria, etc. - sentem-se cidadãos de parte inteira em direitos e
deveres. Na concorrência genuína do espectáculo das relações humanas, das instituições
e das empresas, etc., é-lhes permitida a hipótese de ascenderem ao topo hierárquico das
funções e de promoção social.
O anarco-sindicalismo, face à paradigmatização dos modelos societais alternativos
e face à integração e identificação do proletariado na lógica normativa da evolução
capitalista, tinha forçosamente que ser objecto de uma desagregação histórica. Desde a
eclosão da segunda guerra mundial, essa realidade, desenvolveu-se e, no momento, não
se vislumbra outra coisa de que não perpetuar-se.
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2. Actualidade das contradições inerentes ao desenvolvimento do capitalismo
e do anarco-sindicalismo

A telemática, a indústria espacial, a robótica, a burótica, a cibernética, a energia
nuclear, a electrónica, a biotecnologia, os meios de informação e de comunicação por via
satélite, etc. fundamentam exponencialmente o actual modelo de produção e consumo do
sistema capitalista desenvolvido e dão um significado histórico emergente e potencial da
terceira revolução industrial. A exponencialidade estrutural da terceira revolução
industrial, como condição e função, é-nos demonstrada, de modo inequívoco, pela forma
sofisticada e fantasmática como as empresas produzem uma diversidade típica de
mercadorias e como os centros comerciais e supermercados espectacularmente
moldados, as vendem aos cidadãos consumidores. Provinda de uma socialização
inerente à reestruturação do processo produtivo mercantil, grande parte da população
activa trabalha e usufrui de rendimentos gerados nas empresas produtoras de
mercadorias típicas - energia nuclear, electrónica, robótica, informática, electrodomesticos, televisão, material de guerra, imóveis de cimento, auto-estradas, etc.. A
suportabilidade das contingências negativas do trabalho assalariado é assumida pela
generalidade dos trabalhadores, já que, enquanto escravos modernos do capital, podem
usufruir de rendimentos e consumir, grande parte, das mercadorias produzidas.
Logicamente, o capitalismo reestruturando-se na via da terceira revolução industrial, por
seu lado, optimizou as hipóteses normativas de valorização do capital. Não
escamoteando a função estruturante da publicidade e meios de comunicação
cibernetizados para a socialização normativa dos indivíduos, do que não há dúvida é que
o referido modelo de consumo mercantil é acerrimamente disputado pela multidão de
consumidores que pululam nas sociedades capitalistas desenvolvidas. Modelo de
produção e modelo de consumo, pela identificação social que provocam, são a causa e o
efeito duma homogeneidade global que sistematizam uma predisposição generalizada no
mesmo sentido. As contradições e os antagonismos existentes entre os diversos estratos
sociais são, desse modo, diluídos no mesmo imaginário colectivo de produção e consumo
em massa. O sentido unívoco desses modelos faz com que os estratos sociais mais
esfomeados e marginalizados aspirem, na maior parte dos casos, a trabalhar e a consumir
segundo as regras normativas estabelecidas'°.
Em termos da funcionalidade hierárquica institucional portadora de harmonia e
identidade socioeconómica e civilizacional, etc., quem produz e reproduz o sistema
capitalista é, essencialmente, a especie humana que dá vida aos modelos de produção e
consumo. O resultado deste fenómeno histórico é, todavia, contradictório. Por razões
óbvias, a sociedade de consumo e de produção massificada a um desenvolvimento, cada
vez mais sofisticado, das técnicas e métodos de racionalidade científica do trabalho
inserido no processo produtivo de mercadorias e de capital. Resulta desse processo
evolutivo da reestruturação do capital, a substituição do factor trabalho pelas novas
técnicas. Este tipo de evolução histórica provoca, necessariamente, o desemprego que,
por outro lado, é cumulativamente acompanhado pelo crescente surto demográfico
populacional da espécie humana neste planeta.
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O desemprego passa a ser o grande trauma e o fantasma mais proeminente do
imaginário colectivo da sociedade de produção e consumo de massa. Para além dos
traumatismos e insuficiências socioeconómicas, o desemprego traz consequências
bastantes mais vastas a nível da condição humana. A sociedade produtivista e
consumista, ao mesmo tempo que, tornou o homem uma espécie exponencial e
estruturalmente desempregada, na sua realidade quotidiana normativa, esvaziou-o de
inteligibilidade humana e robotizou-o. O homem proletarizado do capitalismo
desenvolvido desaprendeu a falar e perdeu as faculdades criativas da linguagem
comunicativa e informativa. Perdeu as capacidades de falar, escrever e pensar, a partir e
em função de si. A propensão para a solidariedade, para o amor, para o prazer e a festa,
como formas básicas da sociabilidade dos indivíduos, perdem-se no espectáculo
programado de uma sociedade acrítica e estupidificante. Existindo e persistindo como
mero apêndice funcional da tecnologia sofisticada e consumindo acriativamente o
espectáculo mercantil da sua vida, o indivíduo proletarizado é, por outro lado,
constrangido a consumir um sistema civilizacional e cultural mediatizado pela lógica
cibernetizada das instituições produtoras de imbecilização societal.
Num mundo bipartido entre aqueles que têm trabalho e aqueles que não o têm, a
situação de desempregado induz facilmente ao desespero e à perca de pontos de
referências identificatórias no meio da multidão normalizada pelo trabalho e o consumo
de massa. A prova mais insofismável, desta realidade, subsiste ao nível da tipologia das
reivindicações exprimidas pelas instituições representativas dos trabalhadores - sindicatos e partidos operários. Para estes, neste momento histórico, a sua grande
reivindicação nos países capitalistas desenvolvidos consiste em pedir trabalho.
E evidente que a racionalidade evolutiva do sistema capitalista não é compatível com
este tipo de exigência histórica. Se o capital pudesse dar trabalho a todos que o exigem e
necessitam, dava-o, já que essa é a sua função. Mas, na iminência da destabilização da
socialização dos indivíduos provinda do desemprego massivo, se o capital como sistema
pode suportar, em parte, essa realidade com base em subsídios socioeconómicos de
desemprego típico, em contrapartida, não consegue superar as insuficiências de
racionalidade e inteligibilidade fomentadas pela condição e função de desempregado.
Estes, não sabendo fazer outra coisa do que trabalhar e consumir massivamente, quando
perdem esse estatuto racional de normalidade entrem facilmente num processo de
disfuncionalidade societal.
Como consequência lógica do modelo produtivista e consumista que a multidão dos
países desenvolvidos produz e reproduz, uma outra realidade societal foi criada nos
países considerados subdesenvolvidos. A montante e ajusante, o modelo produtivista e o
modelo consumista do capitalismo desenvolvido não podia reproduzir-se e expandir-se
em condições positivas se ficasse restringido aos seus mercados internos de recursos
naturais existentes nos limites territoriais. Grande parte dos recursos humanos e
matérias-primas necessárias aos seus processos produtivos provêm dos países
considerados subdesenvolvidos. Por outro lado, os seus mercados internos são exíguos
em termos potenciais de procura para escoar toda a produção mercantil existente.
A indústria de guerra, electrodoitiesticos, televisão, automóveis, etc. são manifestamente
superiores às necessidades do consumo normativo e potencial . das sociedades
desenvolvidas. Em termos de causa e efeito, pode-se afirmar que a racionalidade do
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sistema capitalista só é compreensível nos parâmetros da sua constante exiguidade
consumista e na sua excessiva produção. Nas circunstâncias, a sua sobrevivência
histórica só é possível com a complementaridade funcional de um sistema societal
subdesenvolvido identificado com a sua racionalidade, mas que persiste sempre como
apêndice funcional e complementar das suas regras imperativas dominantes. A
dualidade riqueza/pobreza, dominadores/dominados, espoliadores/espoliados, opressores/oprimidos, etc. aparece, assim, como o resultado lógico da reestruturação
capitalista a nível universal e a partir de uma hierarquização funcional estabelecida entre
desníveis de desenvolvimento.
Nesse sentido, grande parte dos indivíduos proletarizados que subsistem como
consumidores e produtores de mercadorias nos países desenvolvidos (Europa Ocidental,
Japão, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Europa Oriental, etc.) persistem e
reproduzem-se porque a jusante e a montante da sua realidade societal existem os países
subdesenvolvidos que os alimentam e justificam. O estatuto socioeconómico, cultural e
civilizacional das sociedades que emergem para a terceira revolução industrial é
acompanhada pela miséria, fome e genocídio que é feita sobre os explorados e oprimidos
da África, América Latina e Central e Ásia. Evidente que essa realidade não genérica a
todos os indivíduos pertencentes a essas sociedades espoliadas e oprimidas pelas
sociedades desenvolvidas. Nelas também subsistem aqueles que oprimem e exploram.
Mas, isso não invalida das relações existentes entre países desenvolvidos e países
subdesenvolvidos.
Hoje, por tais motivos, as sociedades desenvolvidas não segregam, exclusivamente,
fenómenos geradores de conflitos e de antinomias a partir da sua lógica negativa societal.
A conflitualidade e antagonismos clássicos entre o proletariado e burguesia vão ser
reestruturados, pela via do usufruto sincrónico que ambos produzem e consomem na sua
função societal, no capitalismo desenvolvido, beneficiam colectivamente da pilhagem,
opressão e exploração que fazem sobre os povos subdesenvolvidos. A desumanização da
espécie humana a nível universal atingiu tal dimensão que a produção e o consumo de
indústria de guerra, centrais nucleares, meios de comunicação, etc. permitem que as
sociedades de consumo, pela via do espectáculo televisivo quotidiano, gozem
normativamente como formação e informação no seu imaginário colectivo da guerra e
genocídio dos povos que estão a ser exterminados. A tragédia é tal que, para além da
enorme impotência expectante que essas imagens contêm, elas ainda servem como
paliativo de diversão da imbecilização e desumanização dos escravos modernos do
capital.
E significativo constatar as consequências previsíveis dos fenómenos analisados.
Continuar a consumar na prática as actuais aspirações e expectativas do capital, do
Estado, das classes trabalhadoras, do4 sindicatos, dos partidos, das igrejas e restantes
instituições normativas é caminhar para um paradoxo societal insustentável. Aumentar a
produção e o consumo, permitindo, simultaneamente, a prossecução irracional do lucro e
dos modelos produtivista e consumista subjacentes significa desenvolver, ainda mais, a
tecnologia inerente à terceira revolução industrial e, consequentemente, produzir, cada
vez mais, a guerra, o genocídio, a pilhagem, a imbecilização e a depradação do homem e
destruir a natureza. O processo de envolvência contagiante desse desenvolvimento
(ir)racional - o desemprego e a deterioração qualitativa da vida quotidiana dos
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indivíduos provinda da reestruturação capitalista - pelos ditames imperativos que
contém provocará a robotização e imbecilização progressiva do indivíduo proletarizado.
Daí resulta, necessariamente, a dessocialização funcional dos mesmos e a desagregação
progressiva das instituições normativas o que provocara um aumento da repressão e
controlo sobre todos aqueles que tendam para a contestação e marginalização do sistema
societal vigente.
Simultaneamente, a este processo de normalização e repressão dentro dos
parâmetros da sociedade vigente, a famigerada «função revolucionária» e a «capacidade
autónoma» dos trabalhadores dilui-se nessa realidade. O espectro miraculoso da sua
missão imperativa consubstanciada numa atitude antipolitica, anti-estatal e anticapitalista extenua-se progressivamente, perante a força estruturante dessa normalidade. A
sistematização desse processo que, em princípio, deveria culminar na «greve geral» ou
na «Revolução Social», tarda a consumar-se na prática e, hoje, é, potencialmente, uma
boa ideia como forma de crítica radical das opções reformistas e burocráticas do
movimento partidário e sindical, mas sem resultados práticos consequentes. A «greve
geral» ou a «Revolução Social» não se identifica com a personalidade e o estatuto
socioeconómico, cultural e político de um proletariado produtivista e consumista. O
indivíduo proletarizado, antes de ser escravo moderno do capital e do Estado, é,
fundamentalmente, um conjunto de potencialidades fisiológicas e intelectuais segregadoras do instinto e da racionalidade conservadoras.
Nesse sentido, não basta negar a função patronal e estatal, quando e só se tem fome,
quando se é desempregado ou quando se quer usufruir de mais bem-estar social e
económico. Tudo isso, em grande parte, tem sido satisfeito pela lógica evolutiva das
reformas capitalistas e estabelece-se dentro dos seus parâmetros normativos. Por tais
razões, hoje, para haver «greve geral» ou «Revolução Social», é necessário que os
indivíduos proletarizados se neguem como condição e função. Implica que tenham de
transformar, radicalmente, o seu imaginário colectivo e a sua perspectiva de modelo
societal. Implica a escolha de uma sociedade baseada em padrões antiprodutivistas e
anticonsumistas. Isso passa por pôr em causa a sua função e condição na escola, no
trabalho, na família, nos tribunais, no exército, na política, dos partidos, nos sindicatos,
nas igrejas, etc., e que não reduzam a sua vida quotidiana aos instintos orgânicos e,
sobretudo, aos estomacais. Assumir essa posição, é agir numa perspectiva de
emancipação de um ser humano liberto das causas que fundamentam a exploração e a
opressão do homem pelo homem.
Perante as contradições inerentes à miséria e à morte socializada da espécie humana
à escala universal, precedentemente sumariadas, importa, agora, extrair e articular as
potencialidades do anarco-sindicalismo nesse contexto.
E sabido que a base teórica e prática da referida corrente sindical é, essencialmente,
obreirista e produtivista. Pese embora a vontade meritória de muitos militantes
ortodoxos defensores intransigentes do anarco-sindicalismo, a sua capacidade inter ventiva junto das massas trabalhadoras é bastante frágil e tende a tornar-se estéril. O
famigerado e sistemático chamamento dos exemplos históricos ocorridos, anteriormente,
no âmbito da dinâmica do anarco-sindicalismo, revelam uma impotência no presente
porque éproduto de um passado fantasmático que não é possível reconstituir. A pouca
influência dos princípios e práticas anarco-sindicalistas no seio das massas trabalhadoras
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a nível mundial é uma demonstração, inequívoca, dessa realidade.
As repercussões desse fenómeno negativo para as aspirações e expectativas do
anarco-sindicalismo geram, de modo inevitável, a desmobilização, a fadiga militante e,
inclusivamente, cisões, manigâncias e «traições» no seio das estruturas sindicais
inseridas nas suas posições". Quando existe a necessidade de recorrer a essa tipologia de
comportamentos militantes, isso diz-nos da problematização dos organismos sindicais
que, embora reclamando-se dos princípios genuínos dum sindicalismo emancipalista e
revolucionário, se pontificam de maneira semelhante ao das suas congéneres que tanto
criticam. A essência desses fenómenos persistem porque os sindicatos, ao estarem junto
e terem por missão exclusiva a defesa intransigente dos interesses específicos das massas
trabalhadoras, exprimem a defesa dos seus interesses mais imediatos, aqueles que estão
subjacentes da evolução normativa do sistema capitalista. Portanto, ao defenderem
aquilo que os operários querem e ao agirem em seu nome, toda e qualquer organização
sindical, por mais radical que se pretenda, está, logicamente, sujeita às contingências
normativas e contraditórias da sua inserção institucional. As lutas operárias
sistematizadas contra o sistema capitalista, quer passem pelos sindicatos, pelas
comissões de trabalhadores, pelas assembleias ou comités de trabalhadores, todas elas
emanam da mesma contradição reformista - reivindicar uma melhoria relativa das
condições socioeconómicas, políticas e culturais a partir dos parâmetros do sistema
societal vigente.
Por isso, quando ocorrem cisões internas à lógica prática e teórica do anarcosindicalismo no contexto social operário e capitalista, todas elas, sem excepção, provêm
da mesma realidade. A fuga de muitos militantes das organizações anarco-sindicalistas
para métodos de luta violentos contra o capital e o trabalho assalariado", como forma
mais «consentânea» e «revolucionária» para a emancipação do proletariado, a tendência
histórica à intervenção «reformista» dentro das instituições fabris e sindicais, como
forma mais «adequada» e «pedagógica» para levar os trabalhadores à sua emancipação' , etc. demonstram as contradições e as características cisionistas que se depara ao
anarco-sindicalismo na actualidade. Na generalidade dos casos, esses fenómenos
exprimem a incapacidade de compreenderem a realidade económica, social, política e
cultural que os cerca. Incapazes de verem as contradições do movimento operário e
sindical, a partir da sua condição e função de militantes do anarco-sindicalismo,
subvertem e superam ideologicamente essas contradições, para uma culpabilização
sistemática do sistema capitalista e das características negativas do sindicalismo
reformista e burocrático 14
Assim, é prática corrente considerar as correntes sindicais que, actualmente,
determinam o conteúdo e formas do movimento social operário na sua luta contra o
capitalismo, como correntes enfeudadas na dinâmica dos desígnios partidários e
projectados numa óptica reformista, burocrática e contra-revolucionária. Subentende-se,
na maioria dos casos, que esses elementos negativos que desvirtuam e atraiçoam os
princípios do movimento social revolucionário são, segundo à concepção anarco-sindicalista, provenientes da inexistência de uma prática sindicalista, eminentemente,
emancipalista e revolucionária. Os apologistas do sindicalismo revolucionário, do
conselhismo e, sobremaneira, do anarco-sindicalismo têm sido pródigos e acérrimos
defensores desse esquematismo revolucionário, típico dum purismo e religião obreiristas.
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A inteligibilidade dessa concepção resume-se sempre ao mesmo significado. Se o
movimento operário está vergado e atomizado pela lógica do desenvolvimento e
crescimento histórico do capitalismo, essa realidade subsiste porque o maquiavelismo da
classe dominante (oprimindo, explorando, ideologizando, etc.) e a traição reformista dos
partidos e sindicatos operários a isso conduz. Esse tipo de posicionamento é bastantes
vezes defendida na sociedade portuguesa".
E se, historicamente, o anarco-sindicalismo, nos princípios do século XX, teve uma
relativa credibilidade e inserção revolucionária no seio do movimento social operário,
hoje o pragmatismo dessas teses revela-se repetitiva e sem qualquer proficuidade positiva
junto das actuais características do proletariado. Denota-se que a actual problemática do
sindicalismo não se pode resumir à velha temática maniqueísta, dos bons e maus
sindicalistas, dos bons e maus sindicatos. Os sindicatos e o sindicalismo, nestas
circunstâncias, não pode ser perceptível a partir dos parâmetros costumeiros da
«traição» e das «manigâncias» políticas das burocracias sindicais. Eles são também e,
sobretudo, aquilo que o movimento social operário aspira como expressão específica do
seu enquadramento e socialização positiva na lógica evolutiva do capitalismo. Isso diz-nos que, se os sindicatos estão cheios de vícios burocráticos, reformistas e políticos,
também é devido, em grande parte, ao simples facto de o proletariado, por comodismo ou
alienação, assumir, desse modo, os seus interesses específicos através das referidas
instituições e, em última instância, porque o próprio conteúdo das reivindicações
económicas, sociais, políticas e culturais elaboradas pelas centrais sindicais satisfazeram
as aspirações e expectativas do seu imaginário colectivo e do seu modus vivendi
quotidiano.
Por outro lado (e esse é, talvez, o aspecto mais relevante), denota-se,
tendencialmente, que o tipo de sindicalismo enquadrado nos princípios normativos do
sistema vigente está a sofrer uma relativa desagregação . Os problemas existentes, nesse
aspecto, mais uma vez evidenciam que as contradições do sindicalismo e dos sindicatos
não são o produto exclusivo de uma má estratégia das burocracias sindicais. Esse facto é
produto da perca de credibilidade reivindicativa dos sindicatos, mas também é produto
da essência desenvolvimentista do capital e das consequentes mutações em todo o
processo de produção e valorização do mesmo. Os sindicatos e o sindicalismo na sua
funcionalidade específica, como fábricas de gestão social do trabalho assalariado e
interesses normativos do proletariado, face a essas mutações tecnológicas com enormes
repercussões na procura e oferta do mercado de trabalho, têm que readaptar-se às novas
contingências que esse processo originou. Se não o fizerem as burocracias sindicais,
enquanto gestores e apropriadores das mais-valias geradas nos seus sindicatos, mais do
que ninguém, terão interesse em que as suas empresas de gestão social venham a
rentabilizar-se, modernizando-se, e não entrando em falência histórica.
E preciso não esquecer que o fenómeno da perca de credibilidade e de influência
sindical junto das massas trabalhadoras não é produto exclusivo das mutações
tecnológicas per si, nem tão pouco da falta de reestruturação dos sindicatos. A actual
crise do sistema capitalista à escala universal, a falta de dinamismo sindical e o
consequente aumento do grau de dessindicalização nas grandes centrais sindicais e nas
correntes anarco-sindicalistas, provém também da impossibilidade de se poder
sobreviver sem trabalhar. A terceira revolução industrial, que dinamiza a institucio' 6
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nalização de uma normalidade exprimida num desemprego progressivo e na produção de
um vazio existencial, sistematiza também a crise sindicalista.
E, neste domínio, sejamos minimamente lúcidos - operários, capitalistas,
burocratas sindicais, de partidos e do Estado, etc., etc., cada qual, à sua maneira,
colabora na defesa voluntária do seu estatuto e da sua melhoria específica, mesmo que
ele seja miserável. Quer queiramos ou não, os «explorados» e os «oprimidos» das
sociedades capitalistas desenvolvidas, porque beneficiam de um determinado estatuto
privilegiado no contexto mundial e porque ainda ideologicamente sofrem da paranóia da
promoção social, são eles, em grande medida, que produzem e reproduzem, de modo
voluntário, o sistema societal onde estão inseridos. Se o anarco-sindicalismo está em
crise, isso deve-se ao facto de não poderem reivindicar aquilo que os trabalhadores
aspiram - trabalho e riqueza social expressa em consumo mercantil. Os indivíduos
proletarizados ou candidatos potenciais a essa função, sendo desempregados,
desmotivam-se de tudo e dos sindicatos, mais, mergulham facilmente numa situação de
dessocialização generalizada, porque não sabem fazer outra coisa do que não trabalhar e
porque, consequentemente, não auferem rendimentos suficientes para sobreviverem na
sociedade paradigmatizada na imbecilidade e no consumo da morte lenta.
3. Que hipóteses para o anarco-sindicalismo?
O anarco-sindicalismo como forma de sistematização histórica da emancipação da
emancipação societal do proletariado, quer em termos da sua tipologia reivindicativa ou
revolucionária, na generalidade dos casos, procurou diminuir a exploração e a opressão
do capital sobre o trabalho, atenuar a acção repressiva do Estado ou, por vezes extinguilo, etc., mas, no fundo, nunca conseguiu pôr em causa a essência profunda dos modelos
produtivista e consumista inerentes ao actual paradigma societal. Ou seja, se é facto que
a «Revolução Social» é um princípio teórico e prático definidor das características
específicas da função histórica do anarco-sindicalismo, não obstante tudo isso, as suas
predisposições gerais do sistema societal são enquadráveis numa defesa da ideologia do
prodútivismo, do consumismo e do trabalho com persiste nesta sociedade. Admitindo
que o patronato e o Estado sejam extintos do contexto societal, admitindo ainda que
haveria uma organização científica do trabalho, da produção, do consumo, etc., tudo isso
não obstaria a que persistissem vestígios da sociedade actual.
Olhando para a tipologia organizativa das instituições familiares e empresariais de
natureza anarco-sindicalista, olhando, inclusive, para a natureza orgânica das
confederações sindicais anarco-sindicalistas, denota-se a existência de uma divisão
social do trabalho que é compatível e faz parte integrante normativa do capitalismo. Por
outro lado, a tipologia das reivindicações no âmbito potencial da «Revolução Social»
restringe-se numa continuação de um produtivismo e consumismo baseado na produção
e reprodução de bem-estar socioeconómico, cultural e político acrescido. Ou seja, a
produção mercantil de bem-estar através do esforço físico e laboral e na depradação da
natureza e da espécie humana.
Este projecto societal reducionista de «Revolução Social» não é superado pela sua
visão obreirista, nem na destruição do Estado e do capital. O facto de serem os
trabalhadores a auto-organizarem-se e projectarem o seu próprio modelo de
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emancipação no interior de uma concepção «fabril» produtora de mercadorias e na
distribuição «igualitária» das mesmas, a partir de uma concepção organicista do
sindicalismo, por oposição às actuais funções do Estado e partidos políticos, é, ainda,
uma visão industrialista e materialista da história, segundo os princípios do materialismo
histórico marxista. Inclusivamente, o cooperativismo e o comunitarismo federalistas
inserem-se, como formas orgânicas de institucionalização da sociedade a nível global,
mas sempre em função das regras normativas e imperativas subjacentes a um
sindicalismo orgânico omnipotente e omnipresente na determinação das necessidades da
produção, reprodução e distribuição de riqueza social da sociedade.
Extrapolando essa eventual inserção do anarco-sindicalismo para os nossos dias, é
impossível sistematizar qualquer tipo de sindicalismo que não seja estruturado no âmbito
da lógica do reformismo e burocracia sindical. E isso porque o actual estádio de
desenvolvimento e complexidade do capitalismo, conjugados com as aspirações
imediatas e os interesses conservadores do proletariado, só permitem um espaço de
intervenção normativa na realidade societal. Pedir direito ao trabalho, quando a
reestruturação tecnológica da terceira revolução industrial o impossibilita, é um contra-senso, pese embora a racionalidade de quem o exige, enquanto persistir as causas que o
fundamentam. Pedir outras regalias, como seja, do acesso a uma habitação condigna,
maior consumo e maior estabilidade social, económica, cultural e política, torna-se, cada
vez mais, dificil de satisfazer. A delapidação da terra (rios, solos, mares, florestas,
espécies animais, etc., ) está a pôr em risco a realização desse tipo de reformas e,
inclusive, põe em risco a própria sobrevivência do capitalismo e da espécie humana.
O cadáver adiado que é esta sociedade, torna-se uma realidade. Embora se consiga
aguentar de pé e se perpetue através de reformas pontuais, quanto a mim, elas são de
carácter meramente preventivo e com poucas hipóteses de se tornarem curativas.
Partindo destas condições, ao anarco-sindicalismo só lhe resta duas opções. Ou
envereda pela defesa de uma melhoria progressiva do «estatuto» do trabalhador,
conjugando essa acção numa perspectiva pedagógica de evolução progressiva para a
«Revolução Social»; ou então opta, pura e simplesmente, por uma alternativa «radical»,
o que implica, em certa medida, o desmoronamento das suas premissas filosóficas e
práticas. Se envereda pela primeira hipótese, arrisca-se a fazer pouco mais do que
assimilar para o seu seio, alguns militantes sindicalistas ou operários descontentes com
outras centrais sindicais e reivindicar pouco mais reformas que as mesmas. Se não o
fizer, poucos operários terá à sua volta dos seus objectivos programáticos. E verdade que
os operários estão nas fábricas, campos e oficinas, mas, para além de reivindicar o que a
grande maioria dos mesmos aspira (embora até, por vezes, com um certo grau de
radicalidade quando a realidade normativa do capital entra em crise), o que restará do
projecto emancipalista e da «Revolução Social» defendido, intransigentemente, pelo
anarco-sindicalismo? Reivindicar a «Revolução Social», sem pôr em causa a essência
dos modelos produtivista e consumista desta sociedade e a persistência do trabalho
assalariado, do lucro e do Estado, etc., hoje, historicamente, é um acto, eminentemente,
contraproducente.
Na previsibilidade possível e potencial, porém, para o evoluir da desagregação do
actual modelo societal paradigmatizado imperativamente pela URSS e os USA, na
morte lenta tediosa e no genocídio na imbecilização generalizada pela via da
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massificação e dos controlos cibernético e psiquiátrico dos indivíduos, etc., tudo isso, não
poderá ser assumido como função e condição do actual movimento social operário. Por
essa razão, todo e qualquer sindicalismo (inclusive o anarco-sindicalismo), que pretenda
organizar os produtores e os consumidores de riqueza social a partir do proletariado
descrito nas páginas precedentes, estará constrangido a produzir e reproduzir o modelo
societal subjacente a essa realidade.
Proletariado/trabalho assalariado e burguesia/capital são o espelho de uma mesma
realidade. O proletariado «fabril» de mãos calosas e esfomeado de «consumo mercantil»
e de «promoção e dignificação institucional» foi morto pela lógica evolutiva das reformas
socioeconómicas e mutações tecnológicas do capital. A falência histórica desta matéria-prima revolucionária ao dar azo, simultâneo, à prossecução da morte do proletariado
clássico, problematiza-se a morte do indivíduo proletarizado que é explorado e oprimido,
do indivíduo proletarizado que morre extenuado a trabalhar e morre de tédio, quando não
trabalha. Hoje, por tal motivo, o projecto possível de emancipação universal da espécie
humana não é redutível, nem exclusiva, de qualquer classe social, por mais pobre e
miserável que ela seja. E nos indivíduos proletarizados e enclausurados que pretendem a
sua emancipação autêntica e voluntária que, o projecto de Revolução Social poderá ser
dinamizado e realizado.
Só o indivíduo pode lutar contra os ditames imperativos da racionalidade
massificada que produz desemprego e produz uma espécie humana acéfala, que não sabe
fazer outra coisa que trabalhar e morrer de morte lenta. Só o indivíduo que lutará contra a
produção e o consumo da morte, substantivado pelas centrais nucleares, material bélico,
destruição dos mares, rios e solos, da destruição e genocídio da espécie humana e outras
espécies existentes no planeta, poderá sistematizar uma Revolução Social possível.
Partindo destes pressupostos básicos, a tipologia reivindicativa revolucionária, sendo de
características globalizantes e universais, implica uma associação e solidariedade
bastante fortes entre indivíduos autênticos, resultando daí que a «Revolução Social» não
é possível a partir de uma filosofia e prática corporativistas, como é o caso do anarco-sindicalismo, ao submeter-se a uma classe social - o proletariado fabril. Contra este
pressuposto - só os indivíduos proletarizados poderão ser o centro aglutinador e
sistematizador da emancipação do género humano. Só ele, com as suas diferenças
socioeconómicas, culturais e civilizacionais e com a sua autenticidade voluntarista pode
dar azo à formação de uma sociedade potencialmente anarquista.
E demasiado evidente que esse projecto societal de emancipação universal da
humanidade só é credível se forem extinguidas todas as funções e condições que
substantivam a actual sociedade. Do mesmo modo que a massa trabalhadora deve ser
extinta e tudo o que a produz e reproduz - trabalho assalariado, lucro, mercadoria,
Estado, capital, etc., por razões causísticas e de identificação com essa realidade, o
patronato, a igreja, tribunais, polícia, exército, burocratas sindicais e políticos, etc.,
deverão automaticamente, também, ser extintos. Os indivíduos pertencentes a essa
sociedade se enveredarem voluntariamente pela morte histórica da sua condição e
função, estarão em plena igualdade de circunstâncias, com todos os restantes, para viver
na sociedade envisajada.
Em síntese, para finalizar, o anarco-sindicalismo, em confrontação com estes
parâmetros de «Revolução Social», está ultrapassado pelos acontecimentos e nunca
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poderá aspirar a esse objectivo a partir de uma filosofia teórica e prática, que já deu os
seus resultados positivos no princípio do século XX, mas que, hoje, revela-se
inadequada. Porque é de natureza obreirista e industrialista defende uma concepção de
sociedade produtivista e consumista (embora sem patrões, sem Estado e sem políticos)
evolui na lógica normativa do capital e, nesse sentido, pode ser útil e persistir, mas nunca,
como elemento básico da emancipação humana que, hoje, aspira à realização imediata
da Revolução Social. O anarquismo, nesse sentido, individualista associativista, é a
alternativa, mas nunca como «modelo» de sociedade, e sim como sistematização
histórica de um movimento social, disperso, agindo no mesmo sentido universal e
emancipalista do género humano.

1 Como excelente contextualização da realidade socioeconómica, política e cultural do proletariado do
século XIX nos países capitalistas desenvolvidos de então, veja-se os livros de Paul Lafargue, O Direito á
Preguiça,, Estampa, Lisboa, 1975; Friedrich Engels, A Situação da Classe Trabalhadora em Inglaterra,
Afrontamento, Porto, 1975.
2 Revolução Social no sentido anarquista. Ou seja, transformação radical do sistema capitalista à escala
universal e através da extinção do Estado e do capital.
As principais personalidades, de maior envergadura intelectual e revolucionária, entre outras, do
anarquismo, nesse período histórico, foram Mikail Bákunin, Pierre Joseph Proudhon, Piotr Kropotkin, Elisée
Reclus, Errico Malatesta, etc.. Sobre a problematização do relacionamento entre o movimento operário
revolucionário e os intelectuais, ver o excelente livro de Jan Waclav Makhaiski, Le Socialisme des
Intellectuels, Seuil, Paris, 1979.
' Sobre essa realidade, entre as várias obras que trataram da problemática do anarco-sindicalismo, vejase, os seguintes livros: Sebastian Marotta, El Movimiento Sindical Argentino, Calomino, Buenos Aires, 1970;
Daniel Guérin, Ni Dieu ni Maitre, Maspero, Paris, 1973; Manuel Joaquim de Sousa, O Sindicalismo em
Portugal, Afrontamento, Porto, 1974; Juan Gómez-Casas, Historia del Anarcosindicalismo en Esparia,
Aguilera, Madrid, 1977.
Sobre a FORA (Federação Operária Regional Argentina), ver Sebastian Marotta, ibid. e Diego Abad
de Santillán, La FORA - Ideologia y Trayectoria, Proyección, Buenos Aires, 1971.
6 Sobre a CNT (Confederação Nacional do Trabalho) espanhola, ver Juan Gómez-Casas, ibid.; Diego
Abad de Santillán, Contribution a la Historia del Movimiento Obrem Espa,iol, Cajica, México, 1971; Juan
Gómez-Casas, Historia de la FAI, Zero, Bilbao, 1977.
Sobre a CGT (Confederação Geral do Trabalho) portuguesa, ver Manuel Joaquim de Sousa, ibid.;
Campos Lima, O Movimento Operário em Portugal, Afrontamento, Porto, 1972.
8 O exemplo da revolução espanhola de 1936-39 foi, sem dúvida alguma, até hoje, a expressão prática do
anarco-sindicalismo, mais radical, pese embora as suas contradições burocráticas e reformistas. Ver, sobre esse
aspecto: José Peirats, La CNT en la Revolutión Espaiiola, Ruedo Ibérico, Paris, 1971, 3 vols.; e Gaston
Leval, Espagne Libertaire (36-39), Ed. du Cercle/Ed. de Ia Tête de Feuilles, Paris, 1971.
Esse facto é bastante bem analisado na introdução de João Freire ao livro de Neno Vasco, Concepção
Anarquista do Sindicalismo, Afrontamento, Porto, 1984. Sobre a adesão e desagregação do anarcosindicalismo, produto do advento da revolução russa, veja-se Diego Abad de Santillán,La FORA - Ideologia
y Trayectoria, pp.241 a 260; Juan Gómez-Casas, Historia delAnarcosindicalismo en Espaiia, pp. 107 a 139.
10 O anarco-sindicalismo ortodoxo alimenta, muitas vezes, as suas esperanças revolucionárias nos
estratos sociais do proletariado mais afectados pela mutação e crise do capitalismo. Os artigos de Federica
Montseny, «La Nueva Revolución»; «Cris o Mutación»; publicados no jornal Solidariedad Obrera,órgão da
CNT da Catalunha, n.° 142 da 2.a quinzena de Fevereiro de 1984 e n.° 145 de Abril de 1984, respectivamente,
são uma expressão significativa dessa posição.
11 Sobre esse aspecto, os artigos de Juan Gómez-Casas, «Atención: Nuevas Definiciones sobre
Anarcosindicalismo»; «La Unidad y Ias bases dentro de Ia CNT»,jornal Solidaridad Obrera, órgão da CNT
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da Catalunha, n.° 128 (número extraordinário do VI Congresso da CNT) de Abril de 1983 e n.° 142 da 2.a
quinzena de Fevereiro de 1984, respectivamente, atestam bastante bem das actuais contradições existentes no
seio do anarco-sindicalismo em Espanha.
12 Apelos da Prisão de Segóvia, Antígona, Lisboa, 1984, da autoria dos Grupos Autónomos, pese
embora as suas vicissitudes marxistas, é um excelente requisito da emergência histórica das opções «radicais» e
«violentas» dos Grupos Autónomos que estão em contradição com a ortodoxia anarco-sindicalista.
13 Como crítica bastante interessante das incongruências da teoria e prática anarco-sindicalista, neste
momento histórico, veja-se o livro de Carlos Semprum-Maura, Ni Dios, Ni Amo, Ni CNT, Viejo Topo, Paris,
1975.
14 Essa posição é bastante bem defendida por Ramon Liarte no seu artigo «Alternativa Confederal - El
Anarcosindicalismo», Cénit, n.°s 222-23 de Julho a Dezembro de 1977.
15 Sobre esse aspecto, veja-se A Batalha, desde o seu último reaparecimento em 21 de Setembro de 1984,
até aos nossos dias. Como exemplo histórico, mais alargado, vejam-se, entre outros, os seguintes livros: Correia
Pires, Memórias de um Prisioneiro do Tarrafal, Déagá, Lisboa, 1975; Acácio Tomás Aquino, O Segredo das
Prisões Atlânticas, A Regra do Jogo, Lisboa, 1978; José Reis Sequeira, Relembrando e Comëntando; José
Francisco, Páginas do Historial Cegetirta, Sementeira, Lisboa, 1983; Edgar Rodrigues, O Despertar

Operário em Portugal (1834-1911), Os Anarquistas e os Sindicatos (Portugal 1911-22); A Resistência
A narro-Sindica lista à Ditadura (Portugal 1922-39); A Oposição Libertária em Portugal (1939-74),

Sementeira, Lisboa, 1980-82.
16 Sobre a actual desagregação dos sindicatos inseridos no capitalismo desenvolvido, veja-se o artigo
«Os Sindicatos sem Capacidade de Resposta», A Batalha, n.° 99, de Setembro de 1983; e o artigo de Jorge
Rodrigues e Luís Marques, «As Novas Vias do Sindicalismo Europeu», Expresso (Revista), de 1-12-1984.
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Jean Maitron: Ravachol e os anarquistas
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Bruno Rizzi: A burocratização do mundo
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Ruy Cinatti

Realidade e sonho
Para Austen Goodman Solano de Almeida

Na minha casa em Lahane, cidade de Dili, ilha de Timor, havia quatro quartos, um dos
quais meu quarto de cama, esta provida de mosquiteiro cujo vértice cónico se prendia ao
tecto de ripado de palapa, peciolos da palmeira Corypha ou palapeira. Num dos outros,
dormia o Solano, aviador, a título provisório, enquanto lhe não chegasse a família da
Metrópole e ocupasse, então, sua própria casa. Os outros dois quartos, que não entram
na estória, definiam respectivamente a sala de estar e o quarto de arrumações.
Noite alta, tínhamos ambós chegado de uma festa, de um kora-metan, hábito
ferrado de timorenses cristãos e gentios e correspondente ao que em gíria metropolitana é
conhecido pelo «levantar do luto». Prescrita ritualmente, a festa adquiriu por aculturação
carácter acentuadamente profano em que as libações entremeiam com bailaricos
ritmados por música de disco e, algumas vezes - depende das posses - por pequena
orquestra de violinos, violas e tamborecos locais. Após breves palavras de comentário
chistoso, cada um de nós enfiara no respectivo quarto e, em breve se ouvia o ressonar
pausado do Solano.
O corredor, de pé alto mas estreito, comunicava a parte habitada da fortaleza com a
vasta cisterna de bem construída fábrica, como a que em fotografias se nos depara na
fortaleza de Mazagão ou, sem água, na cripta dos reis de Leão. Arcos sucessivos de
feição românica, paredes fortes rasgadas aqui e ali por frestas iluminadoras. Era por esse
corredor que eu caminhava, mal seguro, mas ansioso por abrir a porta de ferro que
vedava a cisterna ao alheio andar. Minha intenção era a de descer até ao rés-vés da água
e mergulhar nelas as minhas mãos escaldantes. Dito e feito, comecei a descer os degraus,
mas à medida que o fazia não sei que sentimento de desejo e de terror de mim se
apoderava, como se poderosa força tentasse, em vão, suster o ímpeto avassalador.
Pequenas vozes em crescendo súbito, nascidas em mim próprio, avisavam-me de perigos
insuspeitados. «Não te atrevas a mergulhar as mãos pois sofrerás castigo inaudito».
Estas e outras frases similares ocorriam constantemente, mas o efeito não se fazia sentir.
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Determinado, continuei a descer, maravilhado com a tranquilidade que a superficie da
toalha d'água reflectia, agachei-me e mergulhei as mãos na água fresca e algo gélida.
A sensação deliciosa que senti durou, no entanto, pouco tempo, um minuto por
muito.
Logo após um grito ecoou pelas abóbodas, estridente e ameaçador, e eu, desnorteado,
levantei-me e, tropeçando, subi os degraus, entrei no corredor a correr e esqueci-me por
completo de fechar a porta.
Quando dei por mim, o mosquiteiro estava em farrapos, uma dor aguda feria-me o
ombro esquerdo e um pequeno vulto fugidio eclipsava-se na escuridão. Ouvi a voz do
Solano, perguntando: «que aconteceu, que aconteceu?!» Logo depois entrou no meu
quarto, de vela na mão, completamente nu. Eu, especado, imóvel, de pé, sem me poder
mexer, murmurava a medo, com a voz entrecortada: «acuda-me, acuda-me. Não vê o
sangue?!» De facto, o sangue escorria-me do ombro, que eu procurava estancar num
canto do lençol. Solano agarrou-me no braço, puxou-me para si e disse: «Você vem
para o meu quarto, vai dormir comigo, não pode ficar só.» Eu acedi, abandonado, não
sem deixar de lançar um olhar ao tecto. Nos entremeios do ripado, fitavam-me inúmeros
olhinhos vivos, brilhantes, como crepitantes faúlhas. A verdade surgiu, de repente. Fora
mordido por uma ratazana. Mas que relação poderia haver entre o animal e a cisterna e o
desejo ardente de mergulhar as mãos na água gélida? No dia seguinte fui ao médico que
diagnosticou esgotamento cerebral, dado que ao abrir um telegrama nessa mesma manhã
não conseguira ver mais que uma nuvem de moscas salpicando de luz e sombras os meus
olhos. O Governador mandou-me para a Ermera, posto de altitude com grande
plantação de café e muita chuva. Descansei lá durante quinze dias. Aguei a vista!
22 de Julho de 1983
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António Mega Ferreira

Kenneth White,o
L à fora, branco e azul
« ... Des terres neuves, par lá-bas, dans un três haut parfum d'humus et de feuillages,
Des terres neuves, par là-bas, sous l'allongement des ombres les plus vastes de ce monde,
Toute Ia terre aux arbres, par là-bas, surfond de vignes noires, comme une Bible d'ombre et de
fratcheur dans le déroulement des plus beaux textes de ce monde.
Et c'est naissance encore de prodiges, fratcheur et source de fraicheur au front de l'homme
mémorable.
SAINT-JOHN PERSE

Kenneth White define-se como um «nómada intelectual». Mas nomadismo não é
aqui sinónimo de ecletismo pelo deslocamento da posição de chegada. Não é, sequer, a
mesma coisa que a elaboração de - uma «geografia intelectual», porque o que muda
constantemente não é o nome, mas o lugar de onde irradia um pensamento. Na obra do
pensador e poeta escocês, o «nomadismo» é um «modo de vida» e uma atitude
«poética», a deslocação para fora e para longe como condição de um acto pelo qual o
poeta se vê a si próprio e ao mundo: «o poeta é o que diz a transparência do lugar que
habita», segundo Wallace Stevens.
Para White, há uma exaustão dos termos e categorias do pensamento que nos foram
legados pela nossa cultura: «os termos e categorias que o poeta recusa mais ou menos
lucidamente e de uma forma mais ou menos articulada são, no mundo ocidental, em
grande parte os resultados acumulados pela filosofia desde Aristóteles, e pela ciência
desde Newton»'. White não nega nem rejeita estes resultados; mas entende que não são
eles, exclusivamente, que podem fundamentar (Charles Olson) a intelecção poética do
mundo, que é o caminho de volta para fora. Trata-se, no fundo, de pensar a nossa cultura
a partir de um espaço exterior, uma diversidade de lugares aos quais é, por enquanto,
impossível atribuir coerência sistemática. Em última análise, essa coerência atingida,
seria o momento de se partir de novo, para fora dela. De um antigo poema irlandês
recupera esta fala paradigmática: «Sou filho da poesia, e a poesia é filha da reflexão, e a
reflexão é filha da meditação e a meditação é filha da ciência e a ciência é filha da
investigação e a investigação é filha do grande conhecimento e o grande conhecimento é
filho da grande inteligência e a grande inteligência é filha da compreensão e a
compreensão é filha da sabedoria e a sabedoria é filha dos deuses>>'.
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Para o autor de La Route Bleue, estranho «romance» a meio caminho entre o
poema fragmentário e a narrativa das grandes aventuras indivdais («a ficação suprema
é o poema», ainda Wallace Stevens) 3, que recebeu a consagração do Prémio Médicis, a
superação deste marasmo no conhecimento do Homem em relação a si próprio só se
pode fazer por um movimento de excentramento, seja a busca do exotismo, tendo em
conta que «o exota é apenas o que tem a coragem de abandonar os seus penates e de ir
ver, pronto a aprender, o que se passa e se pensa em outras paragens>> 4. Seja, um
movimento para fora e quanto mais para longe melhor, numa atitude que se opõe à
construção de modelos e à formulação de problemas, antes se constitui como élan «a
abrir um espaço>>'.
Porém, superar o condicionamento cultural da nossa civilização não significa nem
negação do seu legado nem partida ao deus-dará: não há, por isso, nesta atitude, nem
escapismo nem niliilismo cultural - Heidegger rondou esta concepção poética do
Homem, sondou os desígnios da Poesia, não como mero discurso, mas como ponte para
algo superior, precisamente, o Ser. White segue Heidegger nesta aventura, mas
pragmaticamente terá que se colocar sob outras bandeiras, sob pena de a viagem se lhe
constituir de novo em problema. O essencial é negar a poesia como discurso, ou seja,
confrontá-la com a sua própria perecibilidade, atingir o limite do poema e «espreitar»
para lá, e reiniciar a aventura poética no ponto onde o poema se detivera.
E isso «o projecto poético fundamental»: o poeta é o que «cria o seu próprio
mundo» 6 livrando-se dos «trusts psíquicos» (Artaud) e ousando enfrentar a sua
,

* Tradução portuguesa em curso nas edições Relógio d'Àgua.

37

«natureza original». Por isso, «a génese da poesia pressupõe uma relação sensual com a
terra ao mesmo tempo que uma relação sensual com a linguagem - uma fusão do eros e
do logos que estilhaça a ordem estabelecida das coisas e das palavras. Esta fusão
fundamental do eros e do logos implica outras: fusão do eu com o todo, do cognitivo com
o afectivo, do prazer com a razão. Fusão de identidades e de ideias>>'. Mais: «se
compreendermos o eros como o desejo fundamental do ser humano, a intenção do corpo
inteiro, e se entendermos o logos como a expressão deste desejo e da sua realização,
poderíamos dizer (para renovar um pouco os conceitos, já que o pensamento está sempre
pronto a deixar-se adormecer) que a poesia é uma lógica erótica» 8
Esta lógica exige uma disponibilidade fundamental: uma disponibilidade fisica,
porque White se constitui nos antípodas de Thoreau, a ele ligado pela mesma errância,
mas a do último apertada no lugarfisico de origem, enquanto no primeiro é o mito da
open road de Whitman que ressalta. Ora, «com o possível começa o pensamento»
(Lyotard), e a proposição de uma viagem possível é o primeiro sinal de abertura, de uma
disponibilidade intelectual que não se auto-limita nem se define por um quadro prévio de
referências. Digamos que a ideia da viagem é a primeira intuição do «mundo branco»,
que constitui a metáfora privilegiada de Kenneth White. Esta ideia vai ele buscá-la à
tradição celta; mas também à volubilidade do conceito de «mundo flutuante» formulado
(brevemente) no Japão de finais do século XVII, durante o período Genroku 9; e ainda a
Melvilie; e a Ema Pound; e a Thoreau; e à fixação de um itinerário cultural que religa os
continentes pelo Norte, numa nostalgia da indiferenciação que seria, afinal, a «natureza
original» da Humanidade, esse continente mítico que designa por «euramerásia».
«O acto de escrever é abertura»'° e «a poesia é o sinal de uma transcendência da
consciência pessoal e a penetração num universo»".
Que é então a poesia, senão uma acumulação de instantes, rumo ao conhecimento,
uma dispersão concentrada, simultaneamente o «mundo flutuante» e a «terra de
diamante», esforço e tensão, mas também alegria e libertação nos amplos espaços fisicos
que nos dão a ideia de uma proporção entre o Homem e o mundo mais conforme à
dimensão original das coisas?
Estas são as linhas fundamentais por que se rege o pensamento de um dos mais
originais escritores da actualidade. A entrevista seguinte, publicada em França aquando
da edição de La Route Bleue (1983), constitui uma primeira abertura a um pensamento
que recusa a formalização: um exercício de «nomadismo» de grande qualidade
intelectual e ética.
.

P - La Route Bleue é um livro surpreendente, dificil de definir. É, ao mesmo tempo,
um diário de viagem e um livro de meditações. Como situar tal projecto?
R - Gosto de misturar os géneros. Neste livro, portanto, há coisas que relevam do
narrativo, da mesma forma que tem que ver com o livro de viagens e com uma
autobiografia que se vai construindo. Mas o movimento é mais dançante, digamos, do
que na narrativa normal. E, além disso, há poesia e pensamento ao longo do caminho.
Uma base de reflexão, como dizia Valéry, um fundo intelectual, mas não intelectualista
(insisto na distinção). Tento fazer com o pensamento, com a filosofia, aproximadamente
aquilo que o zen faz com o budismo mayahana: reconduzo-os «ao chá e ao arroz», istoé,
ao vivido, à existência. Acontece a mesma coisa com a poesia. O que pretendo é despir38

-lhe o manto solene, sem cair no contrário do solene, que é o risível e o vulgar. Uma
espécie de gaia scientia... Para situar La Route Bleue na minha série de peregrinações,
pode dizer-se que Dérives é a Europa; Le Visage du vent d'est é a Ásia. Faltava, para
completar o itinerário «euramerasiático», a América. La Route Bleue é o espaço
americano. A América é, aqui, uma América extrema; o norte da América do Norte, a
costa norte de São Lourenço, o Labrador. O Labrador sempre me fascinou, desde a
infância. Com este livro é como se eu fechasse o círculo, completo um ciclo no espaço e
no tempo.
P - O caminho conduz, portanto, ao planalto do Labrador. Um Labrador quase
simbólico...
R - E verdade. Na palavra «labrador» há labradore e adorare (bom, esta é a minha
leitura da palavra); há em mim uma enorme necessidade de trabalho aliada a um grande
amor pelo mundo. O Labrador é o campo dos grandes trabalhos e o canto do mundo que
me interessa captar. A poesia aspira a qualquer coisa de enorme, dizia Diderot (o meu
lado enciclopédico). Trabalhar desmesuradamente é tentar ultrapassar as normas, para
se viver mais intensamente. E esta atitude situa-se simultaneamente no domínio do saber,
em que procuro chegar a sínteses inéditas, e no domínio da psicologia, no qual tento
descondicionar-me, de forma a chegar a uma visão clara do mundo. Provavelmente,
demorámos demasiado tempo com aquilo a que se chama a condição humana. O que me
interessa são os livros que contam, num mesmo movimento, os processos de
descondicionamento e o reencontro com o mundo.
P - Você diz que o que o preocupa é o solo fundamental, o verdadeiro lugar, o espaço
de poesia. Fala de um «horizonte do mundo», que é o domínio poético, e da poesia como
«caminho para o conhecimento». Mas a poesia não é hoje uma coisa ao abandono?
R - A poesia é via de pensamento, desde o começo (ou quase) da metafisica ocidental,
desde Platão. Mas digamos que o espaço que lhe foi atribuído é diminuto. Nietzsche e
Heidegger, pelo contrário, rasgam-lhe de novo os horizontes. A arte, a poesia, não
podem ser consideradas como refúgios. Creio que há hoje um lugar para a extensão de
um espaço poético, e até mesmo de um grande pensamento poético. Creio que estamos,
intelectual e materialmente, suficientemente amadurecidos para experimentá-los.
Apercebo-me de que toda a gente comunica já razoavelmente nunia dimensão outra da
informação corrente e da «pasta cultural» que lhe impingem. E não me chamem
idealista, eu sou um possibilista, o que não exclui um certo fatalismo. E certo que, face à
brutal tecnologia, aos modelos científicos, ao desenvolvimento da informática, etc.,
ninguém poderá dizer se este novo espaço poético virá a ter força para se afirmar. Mas
creio que está a criar-se e o que me interessa é continuar a explorá-lo a fim de densificar a
vida.., e de a obrigar a rir.
P - Scènes d'un monde flottant e Terre de diamant surgem como títulos extremos.
Um evoca o difuso, o instante, a errância; o outro a densidade e o brilho do diamante.
Tratar-se-á de duas etapas situadas cada uma delas nos antípodas da outra, parte de um
itinerário do qual costuma dizer que ele é «a poesia como caminho de conhecimento»?
R - Trata-se de dois livros que já tinham sido editados mais ou menos confidencialmente, e que retomei, revi e aumentei. Penso menos em termos de etapas (para onde é
que vamos? Não se tratará antes de aumentar e intensificar o espaço em que nos
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encontramos?) do que em termos de «constelação» ou de cartografia. E aí estão duas
«terras», dois «mundos», que eu tinha abordado sem os explorar profundamente, sem os
deixar revelarem-se completamente: a «terra de diamante» não tinha chegado a brilhar
na sua máxima intensidade, e o «mundo flutuante» ficara sempre um pouco difuso.
O que fascinou no «mundo flutuante» é o sentido da «vida que passa», a sua dimensão
humana, tal como ela se desenha nas estampas japonesas de Hokusai, Hiroshigo e
Utamaro. E por essa mistura tão conseguida de cultura popular e aristocrática que
encontramos no Japão no período de Genroku. Cultura do «mundo flutuante» que aliás
contrastava com a paisagem pura e despojada dos letrados, paisagem também ela
fascinante. E acabei por encontrar restos disso, sob uma forma moderna, durante uma
experiência cinematográfica em Hong-Kong. De facto, que outra cidade poderia
adequar-se melhor ao conceito de «mundo flutuante»: porto imenso, situado entre dois
mundos políticos, duas culturas, verdadeiro Theatrum mundi.
Musil fala destes «mestres da vida flutuante» que evoluem entre a existência e o
conhecimento, o vivido e o pensado, para atingirem uma experiência plena do mundo.
Com tais mestres de vida, um pensamento e uma prática poética exigente e rigorosa
podem ser populares.
Quanto ao titulo Terre de diamant, tem a sua origem no tantrismo budista e evoca
um espaço de • meditação, a busca de uma consciência aberta e luminosa. Esta via
convence-me de que as coisas essenciais podem dizer-se poeticamente de uma forma
simples: «Assim deve ser o futuro, penetrante e simples», escreve um dos meus
compagnons de route, o poeta americano Willim Carlos Williams.
P -- Pode dizer-se que se trata de um ponto de partida e não de um ponto de chegada?
R - Como se devêssemos ver no «mundo flutuante» uma situação existencial e na
«terra de diamante» uma conquista da concentração do espírito? Sim, é de facto isso.
Mas creio que a proposição pode ser invertida. Se a lermos num sentido que vai do
«mundo flutuante» à «terra de diamante», é necessário também proceder da «terra de
diamante para o mundo flutuante». De cada vez que chegamos a uma «cristalização» é
preciso deixarmo-nos ser atirados ao mar. Depois de um nirvana (um ponto absoluto) é
urgente regressar ao ~sara (a existência). De outra forma corremos o risco de nos
tornarmos demasiado puros. E então, perde-se o vigor. Há toda uma tradição poética que
se perdeu no excesso de pureza. Tento praticar uma outra economia existencial e
interior, de forma a realizar um pensamento poético rigoroso e claro, para poder sair da
dupla armadilha que nos ameaça: de um lado uma cultura asfixiada e exangue, de outro o
reino de tudo-e-mais-alguma-coisa.
P - Fala de pensamento poético. Não é uma noção que se possa situar facilmente, hoje
em dia...
R - De facto: por «poesia», em geral, entende-se fantasia (quase todas as referências à
poesia nos meios de comunicação dão-me vómitos), e por pensamento entende-se
filosofia ou teoria científica. É a marca do modernismo. Mas, de há algum tempo para cá,
estamos a tentar sair do modernismo e dos impasses da modernidade. Em direcção a
qualquer coisa que ainda não tem nome (embora haja quem empregue a expressão «pós-moderno»), mas que se está a criar. Há filósofos que querem sair da filosofia, para
poderem recoineçar a pensar (já citei Heidegger, muito próximo de poetas como
H3lderlin, Trakl, Char ... ) e penso num cientista como Prigogine, que começa a falar da
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necessidade de «escutarmos poeticamente a Natureza». De facto, o que se está a criar é
algo de muito profundo e estimulante. E isso anda à volta da palavra «poesia». Não de
qualquer poesia, como é evidente. Uma poesia que seja o resultado de uma existência, de
um pensamento, é a isso que quero dedicar a minha vida.
La Figure du dehors, Grasset, Paris, 1982, p. 53.
Ibid., p. 34.
La Route Bleue, Grasset, Paris, 1983, p. 211.
' La Figure du dehors, p. 18.
Ibid., P. 19.
6 Ibid., p. 48. (sublinhados nossos).
Ibid., p. 50.
8
Ibid., p. 58.
2

Este período, de 1688 a 1704, sob o governo do quinto shõgun Tokugawa Tsunayoshi, designa o
momento mais próspero da época de Edo (1600-868). «Com a paz, o Japão conheceu um vivo crescimento
demográfico e económico e a cultura dos citadinos pôde desenvolver-se nas grandes cidades: todas as artes, da
cerâmica ao teatro, da poesia aos têxteis, tiveram então o seu apogeu. Apesar das leis sumptuárias, a despesa
tomou formas ostentatórias, em torno das grandes cortesãs e dos actores célebres do teatro kabuki. Este mundo
sensual e superficial tinha perfeita consciência da sua precariedade e a si próprio se designava como mundo
flutuante: frívolo, instável, ameaçado pelo seu próprio brilhantismo» (Maurice Pinguet, La mort volontaire au
Japon, Gallimard, Paris, 1984, pp. 344-45).
La figure du dehors, p. 103.
" Ibid., p. 150.
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Miguel Serras Pereira

Talvez um Barco

Podia dizer-to agora mesmo
mas do silêncio já nada me separa
ou só o tempo lento ainda de um momento
uma palavra só sem mais cansaço
Será talvez um barco se fores tu
- a chuva da manhã nos vidros limpos
e o vulto esguio perdido duna a duna
de quem regressa apenas de partida
Um pássaro esquecido brilha ainda
em dois olhares levemente embaciados
pela mesma indecisa febre antiquíssima
Podia dizer-to agora mesmo
e talvez seja um barco se fores tu
- ou serei eu talvez se for o mar
4-1-1983
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Paulo Manuel Correia

À Beira do Suicídio

Sobrevivo no crepúsculo dos dias mais cruéis
interceptando imagens longínquas talvez o suicídio
sare esta ferida que tanto me fere a alma
Mas pressinto que irei permanecer intacto
sobre os destroços de algum naufrágio
escrevendo sobre as serpentes encantadas
que envolvem o néon dos corpos putrefactos
seguindo-me pelos cantos ocultos da casa
deixando um negro rasto de vómito
Revejo paisagens já inexistentes
para poder saciar esta sede das terras ao Norte
onde apenas ficou o esquecimento do doce aroma das camarinhas
e um solitário farol que ilumina a esperança
dos velhos pescadores
se me dissolver agora no silêncio
apenas reparei na beleza do voo improvisado
de alguma ave que espreita dentro do sono
resta-me somente o portão aberto
sobre a noite e o mar
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Carlos Coelho Maurício

Conflagrações entre céu e terra
Nunca vos aconteceu pensar numa coisa e de repente obliquarem translúcidos sobre a
sua frágil relatividade (as narinas húmidas frente à revelação súbita da precaridade
tamanha do pensamento humano?) Mesmo que estejam integralmente seguros,
minuciosamente certos da boa qualidade da vossa ideia, nunca vos ocorreu, por um
fulgor mudo, que ela jamais poderá constituir uma resposta universal para o que quer que
seja porque a maneira de pôr o problema que lhe deu o corpo não foi sempre a mesma?
No recanto das vossas décadas, no buraquinho de vida e espanto onde respirais, nunca se
vos tornou claro que aquilo que para vós é um problema nem sempre assim o foi
considerado pelo pavor último das Idades? Mais: que nem talvez terá sido sequer alguma
vez pensado? Lá nesse Santo-dos-Santos, nesse puro terror de não poder articular isto,
nunca se vos insinuou por entre os neurónios que tampouco o vosso problema não o irá
ser para sempre no futuro? Nunca sentiram a necessidade de se fecharem à chave por
dentro e berrarem desalmadamente o horror disto tudo? Disto tudo quando vos sucede
adivinhar que as vossas problemáticas estão irremediavelmente condenadas à religião da
Cronologia? Que são prisioneiras, para encontrarem expressão, de um determinado
vocabulário, recolhem certos conceitos, manipulam certos valores e não outros? Sejamos
sinceros: nunca suspeitaram que a vossa crença é só uma manobra?
Claro que tudo isto já o sabíeis. O estigma do historicismo feriu-nos sem apelo,
como marcará ainda outras gerações por muito tempo. Mas nunca vos acudiu que o
problema acima enunciado é, também ele, relativo a um dado universo mental? Terão os
homens no passado tomado consciência do relativismo do conhecimento mas não se
terão inquietado com isso? Será que o tornar isto numa obsessão só surgiu noutro lugar?
E no futuro, como será? Resolverão este problema, os homens, ultrapassando-o?
Sublimarão as veias, encharcarão de ácido os universos em pura comoção expansiva?
Afirmarão uma via de conhecimento cumulativo? Ou deixarão insolúvel o nosso
problema, como um ventre vago, e partirão frementes ao Infinito, emprenhando novas
esperanças, raios-púrpura, tímbalos da Manhã? Exibirão assim a incomunicabilidade
entre os universos do Ser/Saber? .. .Mas que estou eu aqui a dizer? A hipotecar o futuro
aos nossos problemas de hoje?!!
Nunca vos ocorreu que não há saída? Que nunca podemos conhecer inteiramente
nada? Não só em relação ao futuro. Digo: em relação ao passado, também. Em relação
ao presente. O presente escapa eternamente à nossa compreensão. O nosso conhecer é
uma rede atirada às cegas que, ao mesmo tempo que aprisiona pelos nós, liberta pelas
malhas. Nunca supuseram que o conhecimento ao mesmo tempo que conhece, ignora?
Nós não compreendemos nada nunca - eis a divisa radical.
22-23 de Dezembro. 1983
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Murray Boockchin

Autogestão e tecnologias alternativas
A autogestão, nos seus mais variados e ricos significados, esteve, desde sempre,
estreitamente associada ao desenvolvimento das técnicas, ainda que esta associação nem
sempre tenha merecido a atenção que seria de desejar. No entanto, ao pôr em relação
estes dois aspectos, eu não quero, de modo nenhum, comprometer-me numa relação
simplificadora, isto é, uma relação que reduza a complexidade dos problemas técnicos a
um determinismo tecnológico. Os homens são seres quase inteiramente sociais. Eles
desenvolvem um conjunto de valores, de instituições e de relações culturais que
permitem, ou não, o desenvolvimento das técnicas. E preciso, creio, insistir de novo no
facto de certas invenções técnicas fundamentais ao desenvolvimento do capitalismo,
como por exemplo a máquina a vapor, serem já conhecidas dos gregos há mais de dois
mil anos. Com efeito, o facto de uma tal fonte de energia não ter sido, na altura, senão
usada como simples brinquedo, testemunha largamente a importância que tiveram os
valores éticos e culturais da antiguidade sobre a evolução das técnicas em geral e, em
particular, sobre todas as épocas não submetidas a uma lógica de mercado.
Mas, de uma outra forma, seria também de um simplismo inaceitável negar as
relações das técnicas existentes, em determinado período histórico, com o modo como a
humanidade define e interpreta a ideia de autogestão. E, uma tal afirmação é
particularmente evidente no dia de hoje, quando a autogestão é concebida principalmente
em termos económicos, tais como «controlo operário», «democracia industrial»,
«participação dos trabalhadores», isto é, nos termos dos velhos anarco-sindicalistas,
como uma espécie de colectivização económica. Mais tarde discutiremos como uma tal
interpretação da autogestão, compreendida apenas em termos económicos, pôde ocultar
e diferir outras interpretações da palavra, nomeadamente aquelas que se prendiam com
as ideias de federalismo municipal da sociedade medieval, das secções revolucionárias
de 1793, e da Comuna de Paris. Mas, para já, é cada vez mais evidente que hoje quando
falamos de autogestão, falamos, de uma forma ou de outra, de sindicalismo. Falamos de
uma formação económica que se relaciona com a organização do trabalho, o emprego
dos materiais e das máquinas, bem como com a repartição social dos recursos materiais.
Em suma, nós falamos das técnicas ou da tecnologia.
* Tradução de António C. Franco.
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Mas a partir do momento em que questionamos os problemas técnicos como
importantes, nós abrimos caminho a um número considerável de paradoxos, que não
podem ser resolvidos pelo simples efeito da retórica ou da fórmula moral mais conhecida.
Se o papel da técnica, na formação do pensamento e da sociedade, tem sido, por vezes,
exagerado por autores tão diversos, nas suas opiniões sociais, como Marshall MacLuhan
ou Jacques Eliul, não podemos contudo negar a sua influência, e até o seu indispensável
contributo, na criação das instituições sociais e das atitudes culturais. O sentido
altamente economicista que a palavra autogestão hoje evoca, não é senão por si mesmo
uma prova gritante do grau de apropriação que as palavras sofrem na sociedade
industrial'. O termo «auto», enquanto prefixo, e a palavra «gestão» tornam-se, no plano
das ideias e dos sentidos, opostas uma à outra. A ideia de gestão tende a apagar a ideia de
auto-nomia. Pela influência dos valores tecnocráticos sobre o pensamento, a autogestão,
conceito fundamental a uma administração libertária da vida e da sociedade, foi preterida
a favor de uma estratégia de gestão eficaz e rentável. Deste modo, a ideia de autogestão é
cada vez mais tida em conta, mesmo pelos sindicalistas mais decididos, não por motivos
de autonomia pessoal, mas por razões de funcionalidade económica. Somos impelidos a
pensar que «o pequeno é bonito» não porque assim possamos obter uma sociedade à
escala humana, que cada um possa controlar, mas porque dessa forma economizaremos
energia. Autonomia e autogestão são encaradas como componentes da lógica industrial,
isto é, atitudes mais aptas - a resolverem problemas económicos e técnicos do que
problemas morais e sociais. E a própria sociedade que nega a individualidade do homem,
que estabelece, afinal, os termos que devem ser utilizados por aqueles mesmos que a
pretendem modificar num sentido diferente e libertário. Ela apropria-se, de forma
decisiva, da sensibilidade dos seus oponentes mais decididos, estabelecendo os
parâmetros das suas críticas e opiniões. Em suma ela «industrializa» a sua própria
oposição possível.
Também a autogestão que recusa pôr em causa as suas bases de actuação técnica
não é, por outro lado, menos paradoxal. Será, com efeito, possível acreditar que nas
empresas nacionalizadas, ou sob controlo operário, estes terão mudado de maneira
decisiva o seu comportamento social, cultural e intelectual? Será que uma fábrica, uma
mina ou uma grande exploração agrícola se tornam espaços de liberdade e de livre
criatividade, só pelo simples facto de serem colectivos operários que os gerem? Será que
a simples eliminação da exploração económica traz inevitavelmente consigo o fim da
dominação social e da alienação cultural? Superando o poder de classe, superaremos o
poder da sua hierarquia? Isto é, para falar de modo mais preciso e sucinto, poderão as
técnicas actuais responder de forma adequada à modificação e à transformação
desejada?
E justamente a partir daqui que noções como «controlo operário», «democracia
industrial», «participação económica» se mostram, por si só, claramente insuficientes.
Não há argumentos mais claros e precisos, para opor às ideias funcionais de
organização económica, que o facto, cada vez mais a nu, da natureza autoritária da
actual tecnologia. A ideia de urna neutralidade da tecnologia actual, urna neutralidade
essencialmente social e política, é, no entanto, um postulado de base, aceite por um
conjunto muito vasto de ideólogos e pensadores. Admite-se, como claro, o ponto de
vista funcional que considera a técnica como sendo apenas o meio inanimado, sem
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vida, do metabolismo entre o homem e a natureza. O facto de a fábrica ser, por
excelência, o lugar privilegiado da autoridade, não obsta a que isso seja tido como uma
espécie de facto natural, isto é, um facto que está para além de todas as considerações
éticas e sociais.
Infelizmente, quando as considerações éticas sobre a tecnologia são isoladas, e não
tomam em conta um determinado contexto histórico ou social, o ponto de vista funcional
tende na mesma a sobrepor-se e a prevalecer, exactamente pelas mesmas razões acima
apresentadas, pois também ele pressupõe que a tecnologia não é senão uma questão de
concepção, um dado que é, ou não, funcional. Só muito recentemente vimos emergir um
tipo novo de interrogação, ligada com a instalação das centrais nucleares, que se recusa a
aceitar a tecnologia como um «dado», sem outras consequências. A noção de que o
«átomo pacífico» é intrinsecamente um «átomo agressivo» divulgou-se largamente
depois do acidente na central de Three Mile Island, em Harrisburg. Aquilo que foi mais
significativo neste acidente foi talvez o facto dos antinucleares terem conseguido
interessar as pessoas pelas novas tecnologias e pelas energias renováveis, que são
ecologicamente mais sãs e implicitamente mais humanas. A distinção entre «boas» e
«más» técnicas, isto é, uma avaliação ética do desenvolvimento técnico, pôde então
fazer-se com uma acuidade desconhecida desde a primeira revolução industrial.
Autonomia e educação

Aquilo que eu me proponho defender aqui é a necessidade que os defensores da
autogestão têm em lidar com a tecnologia de uma forma muito idêntica, e num contexto
ético semelhante, àquela utilizada pelos grupos antinucleares na sua relação com os
recursos energéticos. Eu proponho que perguntemos se a fábrica, a mina ou a grande
exploração agrícola podem ser legitimamente consideradas como espaço aceitável para
uma concepção libertária da autogestão, e se assim for, quais são então as alternativas
possíveis, as alternativas que justifiquem, num campo ético e social, essa mesma
concepção libertária. Esta tarefa torna-se cada vez mais necessária, na medida em que o
conceito de «autogestão» é cada vez mais encarado como um problema técnico de
administração industrial, O «controlo operário» pode mesmo tornar-se uma moda de
gestão, sem qualquer implicação social de relevo, enquanto os operários consentirem em
serem encarados apenas enquanto óperários. As suas decisões podem até ser
consideradas e tidas em conta, já que, também elas, podem contribuir para a
racionalização técnica das operações industriais.
E, no entanto, se a autogestão não se tornar numa outra coisa, numa coisa que seja
um pouco mais do que gerir as formas técnicas existentes, se o trabalho não for
transformado numa actividade livre e criativa, então a autogestão é apenas um falso
desafio. Deste modo, é o próprio conceito de autogestão que necessita de ser
reexaminado. Nós faríamos bem em examinar algumas noções construídas com base na
autogestão, particularmente na relação que mantêm com o desenvolvimento técnico,
antes de a considerarmos como uma ideia social libertadora.
A noção inglesa de selJhood tem a sua origem na ideia helénica de autonomia, isto é,
na ideia de «autogoverno». O facto de o termo autonomia apenas significar hoje a
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simples independência, em termos políticos, deve-se a essa forma de reducionismo,
própria da nossa sociedade, e de que anteriormente já falámos. A autonomia helénica.
estava intimamente relacionada com a ideia de governo social, e com a capacidade que o
indivíduo tinha em participar directamente no governo da sociedade em que vivia, antes
mesmo de se ocupar das suas actividades económicas. Com efeito, o próprio termo
economia significava a gestão da casa - o oikos -, e não da sociedade, e era por isso
tida como uma actividade inferior, ainda que necessária, à gestão e à participação na
comunidade e na polis.
A noção de seljhood era então, quer-me parecer, associada mais ao poder do
indivíduo no seio da comunidade, do que propriamente à gestão da existência material.
No entanto, a possibilidade de exercer um poder social, e dessa forma adquirir uma
individualidade (um eu), pressupunha uma certa forma de lazer e uma liberdade material,
adquiridas através de uma boa gestão do meio. Mas asseguradas essas condições de
base, a noção de selfhood exigia mais, e estas exigências podem hoje parecer, ao homem
da nossa época, tremendamente significativas.
Para começar a noção de selJhood implicava, desde logo, o reconhecimento da
competência do indivíduo. A autonomia, isto é, o autogoverno, teria sido uma palavra
vazia se o conjunto de indivíduos que constituíam a polis grega, e nomeadamente a
democracia ateniense, não fossem eles próprios seres capazes, de por si mesmos,
assegurarem a formidável responsabilidade do governo. No fundo, a democracia na
cidade estava assente sobre um princípio básico de que qualquer cidadão podia exercer o
poder, visto que possuía uma competência pessoal e uma lealdade indiscutível.
A educação política do cidadão era por conseguinte, uma educação da competência
pessoal, da inteligência e sobretudo da rectidão cívica e moral. A chamada ecciesia
ateniense, espécie de assembleia popular de cidadãos, que se reunia pelo menos quarenta
vezes por ano, era então o terreno privilegiado de testar essa capacidade educativa. Mas
a agora, praça pública onde os atenienses tratavam de todos os seus problemas, é que
era, no fundo, a sua verdadeira escola. Com efeito, parece que a noção de selJhood
teve a sua primeira e mais remota origem, numa política da personalidade, e não num
processo de produção material 2. E quase um absurdo, de natureza etimológica, pretender
dissociar o prefixo «auto» da capacidade de exercer um controlo pessoal sobre a vida
social. Sem o seu significado ético, as suas implicações de natureza pessoal e moral, a
noção de selJhood arrisca a dissolver-se numa espécie de individualismo, vazio e sem
sentido, que lembra, por vezes, esse egoísmo da personalidade humana que emerge à
superficie da sociedade burguesa como os resíduos das operações industriais.
Retirar à noção de selfliood o seu sentido mais pessoalizado, é ser desde logo
incapaz de apreender, em toda a sua extensão, o uso de qualquer palavra que contenha o
prefixo «auto». A auto-actividade, para usarmos outra palavra possível, implica
justamente o uso dessa força individual, bem como a sua aplicação ao processo social. A
auto-actividade assenta ela também sobre uma política do pessoal que, por um lado, seja
uma escola de formação do indivíduo, e por outro capacidade de intervir e de pesar sobre
os acontecimentos sociais. Sem discernimento pessoal, força moral, vontade e
sensibilidade necessária à actividade, entendida esta no seu sentido mais nobre e
completo, a expressão do eu tende a reduzir-se a uma relação de incapacidade, a uma
relação de obediência e obrigação. A auto-actividade, no seu sentido mais profundo, só
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pode então ser acção directa. Mas também a acção directa, tal como a ideia de governo,
só pode ser concebida como expressão de um eu. comprometido. A prática deste
compromisso, que se torna uma autêntica ginástica do quotidiano, é então o culminar
daquilo que poderíamos chamar de uma auto-actualização.
A organização segundo os princípios anarquistas é aquela que melhor pode hoje
responder a esta necessidade de dar uma expressão cada vez mais lata ao eu. Ela é a
agora, por assim dizer, de uma política da personalidade. A forma como se organiza
«o grupo de afinidades» é ele mesmo a expressão de uma associação assente no
reconhecimento mútuo das capacidades de cada um. Quando o grupo perde esta
orientação, ele tende a tornar-se então um simples eufemismo. O grupo libertário de
afinidades pode ser uma união ética de indivíduos livres e moralmente fortes, capazes de
tomarem decisões por consenso, já que eles vivem num reconhecimento mútuo de
competências recíprocas. Não é senão no preenchimento desta condição de base, que
implica uma autêntica revolução da pessoa humana, que um grupo se pode pretender
revolucionário e participante activo de uma sociedade e de uma relação libertária.
Detive-me sobre estes aspectos, que se relacionam com o prefixo auto, por me
parecer que este é justamente o elo mais fraco do conceito de autogestão. Enquanto uma
tal política do eu não for explicitamente aceite e praticada, a autogestão não passará, nos
seus próprios termos, de um paradoxo sem saída. A autogestão sem a autonomia pessoal
que lhe dá, de imediato, um sentido de empenhamento individual, arrisca a transformar-se no seu próprio contrário. Isto ét uma hierarquia assente na obediência e na autoridade.
A abolição da exploração de classe não se opõe, de modo nenhum, à existência de tais
relações • hierárquicas. Estas podem subsistir no seio da família ou até no seio de
estruturas burocráticas que pretendem executar as decisões de uma sociedade ou de uma
organização «libertária». O único remédio possível para uma tal situação, que pode
perfeitamente compreender os grupos anarquistas, mesmo os mais radicais, é então o
desenvolvimento de um processo de «autoconsciência» capaz de, através de uma espécie
de sabedoria e de uma auto-actualização constante, chegar a uma autonomia do ser.
De Sócrates a Hegel é essa a mensagem da filosofia ocidental. O seu apelo a favor da
consciência individual e da sabedoria, entendidas enquanto intérpretes da verdade,
torna-se hoje ainda mais gritante e actual.
Antes de retomarmos as ligações possíveis da tecnologia com um processo de
autoformação, é importante não esquecermos que a noção de autonomia precede
historicamente a ideia de autogestão. Não deixa de haver ironia no facto de a autonomia
significar hoje independência, com todas as implicações de natureza burguesa e
oitocentista que o termo hoje tem, e não uma forma de estar do indivíduo social. No
fundo, a ideia de autonomia, entendida enquanto forma de autogoverno, aplica-se à
sociedade enquanto um todo, e não apenas à economia. A noção de autonomia grega
aplicava-se, no seu sentido mais pleno, à polis e não apenas à oikos, aplicava-se no
próprio funcionamento da comunidade social e não apenas ao funcionamento técnico.
Deste modo, a autogestão significa hoje, antes de mais, a gestão das aldeias, dos bairros e
das cidades. A gestão social torna-se mais importante, que a simples gestão técnica. Nas
duas grandes revoluções que abriram a época moderna, a revolução francesa e a
independência americana, nós assistimos ao emergir de uma autogestão popular, nas
assembleias de cidadãos, de Boston a Charleston, e nas secções de bairro em Paris.
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O carácter vivo e palpitante da autogestão de então, contrasta nitidamente com a sua
esfera, tão reduzida ao problema económico, de hoje. Seria redudante e desnecessário,.
dada a impressionante produção de Kropotkin neste campo, insistir ainda sobre a sua
oposição, bem como estudar períodos sociais anteriores para a justificar. O que é
praticamente indiscutível é que a autogestão teve um sentido bem mais aberto e completo
do que aquele que tem hoje.
A tecnologia, na explicação desta mudança, merece um lugar bem mais importante
do que aquele que geralmente lhe é dado. A natureza artesanal da sociedade pré-capitalista deixava, pelas suas próprias condições, um importante lugar a um certo
desenvolvimento libertário subterrâneo. Sob as instituições imperiais dos Estados
europeus e asiáticos, havia sempre lugar para sistemas de associação, essencialmente
assentes na família, na aldeia e na corporação, que nem o exército nem o colector de
impostos podiam reprimir. Tanto Marx como Kropotkin deram-nos a descrição exacta
do funcionamento deste tipo de sistema social: um mundo arcaico, praticamente estático
e resistindo à mudança. A cidade grega e a congregação cristã davam a este conjunto,
reflexos de individualidade, que permitiam uma maior autoconsciência e uma maior
autonomia pessoal. Nas democracias urbanas da Europa Central, tal como na cidade
grega, a autogestão municipal teve tonalidades muito ricas e fortes. Foi justamente ai que
nasceu o direito a uma individualidade social, que mais tarde inspiraria as concepções
mais avançadas de autogestão.
Não poderá, evidentemente, haver qualquer espécie de retorno a esses períodos. As
suas limitações, de toda a ordem, são bem conhecidas. Mas as forças materiais que
contribuíram para o seu desaparecimento definitivo, são também elas mais transitórias
do que se pensa. De todas as transformações técnicas que diferenciam a nossa época das
anteriores, nenhuma teve, por si só, mais importância do que a menos «técnica» de todas
elas: a fábrica. Com o risco de avançar demasiado depressa, direi que nem a máquina a
vapor de Watt, nem o forno de aço de Bessemer tiveram mais importância, no aspecto
técnico, do que a simples racionalização do trabalho no processo industrial.
A maquinaria contribuiu largamente para este processo, mas foi a racionalização
sistemática do trabalho que demoliu a estrutura técnica das sociedades autogeridas.
Façamos agora, por um breve instante, o ponto da situação. O artesanato assenta
sobre a habilidade pessoal e um reduzido campo técnico. A habilidade é a sua base de
existência real. Com efeito, o artesanato assenta sobre a mobilidade das tarefas, a
variedade, a motivação pessoal e o empenhamento de todo o corpo. O seu pano de fundo
é uma espécie de canto que se canta enquanto se trabalha; a sua espiritualidade é gosto da
articulação dos materiais de modo a obter uma peça simultaneamente útil e bela. Não
nos surpreende pois, que a divindade platónica seja, literalmente, um artesão a imprimir
forma à matéria. A premissa que dá origem ao artesanato é então a seguinte: uma
virtuosidade pessoal, que passa por um saber tão ético, espiritual e estético como técnico.
O artesanato é a actividade livre e criativa e não o trabalho cansativo. É a actividade
sensível, que desperta no ser o seu sentido de autonomia, e não o trabalho embrutecedor.
Na esfera técnica, ele é, por excelência, uma expressão da autodeterminação e da
individualização da consciência e da liberdade. Estas palavras adquirem todo o seu
significado no sentimento artístico do trabalho e na ideia de que cada objecto tem uma
individualidade própria.
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Para o operário de hoje tudo isto não passa de uma vaga e indecisa lembrança.

o barulho peculiar da fábrica de hoje abafa o próprio pensamento. A divisão do trabalho
nega ao trabalhador qualquer relação mais explicita com o objecto fabricado. A
racionalização do trabalho adormece-lhe os sentidos e esgota-lhe o corpo. Não há
qualquer lugar para um modo de expressão artístico ou espiritual, onde o trabalhador não
seja ele também reduzido a um simples objecto. A distinção que a língua faz entre artesão
e operário é, por si só, suficientemente significativa. Duas razões foram, no entanto,
necessárias para determinarem que esta passagem do artesanato ao trabalho da fábrica,
se tornasse num desastre social de primeira grandeza. A primeira foi a desumanização a
que o trabalhador foi sujeito, passando a ser considerado não enquanto identidade
própria, mas enquanto série. A segunda foi a hierarquização a que foi reduzido.
Não deixa de ser significativo que este mesmo empobrecimento do trabalhador
tenha sido concebido por Marx e Engels como a prova mais evidente do carácter
revolucionário do proletariado. E foi também a partir deste terrível malentendido que o
sindicalismo acabou por se tornar uma concepção marxista de mobilização social.
Ambos encaram a fábrica mais como uma espécie de escola da revolução, do que
propriamente como a sua ruína. Ambos acabam por atribuir à fábrica um papel estrutural
de primeira ordem na mobilização e na movimentação social. Contudo, tanto para o
melhor como para o pior, Marx e Engels exprimem com muito mais determinação este
ponto de vista. O proletariado marxista não é senão um instrumento da História. A sua
despersonalização, enquanto categoria exclusiva da economia política, libertou-o
paradoxalmente de qualquer carácter humano, reduzindo a sua individualidade à sua
necessidade. Ele deixa de possuir uma vontade própria, para passar a ter apenas uma
vontade histórica. Ele é, enquanto classe em estado bruto, um instrumento histórico no
sentido mais estrito. Desta forma, para Marx, «a questão não é saber o que o
proletariado quer ou considera como sua finalidade, mas sim, antes do mais, saber qual a
natureza do proletariado, para depois então saber, a partir da sua própria natureza,
aquilo que ele terá necessariamente de fazer».
Assim, a natureza aparece-nos separada do ser, a acção separada da vontade e a
actividade social separada da capacidade de autodeterminação. A ausência de uma
capacidade de autodeterminação no proletariado, é aquilo que faz simultaneamente dele
um agente social universal. A citação acima feita, extraída da obra A sagrada família,
escrita no início dos anos 40 do século passado, é com efeito indispensável para
compreendermos a obra futura de Marx. Sem ela, toda a obra posterior de Marx, apesar
de uma retórica sobre a superioridade moral do proletariado, torna-se incompreensível.
Neste sentido, não nos surpreende que a fábrica seja para Marx a arena sagrada
onde se joga, de forma decisiva, não só o destino do proletariado como a sua educação de
classe e de agente social. A técnica reveste-se então de um carácter que põe em causa
não só a relação do homem com a natureza, como as relações do homem consigo próprio.
Marx insiste no facto que ao mesmo tempo que ocorre a centralização industrial, a
competição e a expropriação, «cresce a miséria, a opressão, a escravatura, a exploração,
e por conseguinte cresce também a revolta da classe operária, impulsionada e motivada
pelo próprio processo de produção capitalista». Ediz ainda: «O monopólio do capital
torna-se a própria cadeia do processo de produção capitalista. Esta frágil casca voará em
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mil bocados. O canto de cisne soa para a propriedade privada capitalista. Os
expropriadores serão expropriados.» (Final do Tomo 1 O Capital, sublinhados do
autor).
A importância destas célebres linhas, escritas por Marx, reside justamente no papel
que elas atribuem à fábrica, como factor de unificação e de organização do proletariado
«pelo próprio processo de produção capitalista». A fábrica torna-se então, da mesma
forma que fabrica objectos, produtora de revolucionários. E ela, em última instância, que
produz o proletariado. Este ponto de vista específico é também intrínseco ao
sindicalismo. Em ambos a fábrica não é apenas uma estrutura técnica, mas também
social. Marx tendeu a subestimar o papel desta estrutura, considerando-a como uma
necessidade, que devia ser atenuada pela existência de um tempo livre, que não pusesse
contudo em causa a existência da fábrica, compatível com a ideia de comunismo.
O sindicalismo, pelo contrário, sublinha a importância desta mesma estrutura social, na
medida em que ela constitui o próprio invólucro da sociedade idealizada pelos
sindicalistas. Mas ambos esquecem que a fábrica é um lugar em si mesmo privilegiado,
com profundas implicações na organização não só do proletariado enquanto classe, mas
na própria organização da sociedade inteira.
Chegados aqui, não me parece dificil perceber que a fábrica, enquanto estrutura
social, longe de ter um papel positivo e mobilizador de transformações sociais
importantes, tem antes um papel regressivo. Tanto para o marxismo como para o
sindicalismo, em virtude da importância que atribuem à fábrica, a autogestão não passa
de uma forma de gestão industrial. A autodeterminação, entendida enquanto capacidade
de autonomia e de decisão individual, não pode existir no interior da própria fábrica.
A fábrica desumaniza o proletariado e a liberdade está forçosamente para além dela.
Com efeito, como o próprio Marx reconhece, a liberdade «não pode ser senão, para o
homem socializado, o poder de controlar e de gerir, de forma racional e colectiva, a
produção em vez de ser dominado, de forma cega, por ela» (vol. III de O Capital).
E ainda: «Para além da necessidade, começa o desenvolvimento de um poder pessoal e
humano que é afinal, nos seus próprios limites, o verdadeiro lugar da liberdade humana;
que no entanto necessita, na sua base, do próprio domínio da necessidade. A diminuição
do tempo de trabalho é hoje então uma premissa fundamental da reconquista da
liberdade».
A fábrica não pode, de facto, ser o lugar da autogestão num sentido amplo e criativo,
já que ela é, por excelência, «o reino da necessidade». Ela é mesmo a antítese possível de
uma escola que favoreça a livre formação do indivíduo, como, por exemplo, a agora
grega, com a sua noção de educação, favorecia. Quando o marxismo contemporâneo se
limita a reclamar o «controlo operário», ele acaba por esquecer as mais interessantes
premissas de Marx sobre a liberdade. Engeis, no seu ensaio Sobre a autoridade, que
retoma algumas das críticas feitas por Marx aos anarquistas, leva estas críticas até às
suas consequências mais extremas. A autoridade, enquanto «imposição da vontade de
alguém sobre a nossa», é, segundo ele, inevitável em qualquer sociedade industrial,
comunista ou não. A coordenação das operações industriais supõe então uma submissão
às ordens vindas de cima, e ainda ao «despotismo» (palavras de Engels) da máquina e à
«necessidade de uma autoridade imperiosa» na administração da produção. Engels não
nos desilude, com efeito. Ele compara constantemente a máquina e o seu papel de
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autoridade, com o capitão de um navio que exige uma fidelidade e uma obediência tão
absoluta como instantânea. Ele confunde a coordenação com a autoridade, a
organização com a hierarquia, o acordo livremente determinado com a dominação.
Seja como for, a fábrica não deixa de ser o domínio da necessidade e não aquele da
liberdade. Ela é uma escola de hierarquia, de autoridade e de submissão e não de
emancipação. Ela reproduz constantemente a servidão do proletariado e a incapacidade
do mesmo em superar o domínio estreito da necessidade. Desta forma, para os
marxistas, a autogestão, a auto-actividade e a autodeterminação ao serem essencialmente uma questão superestrutural, que pertence ao domínio exclusivo da liberdade, não
deviam então ser levadas em conta nessa «base material» da sociedade, onde a fábrica e
a técnica são consideradas apenas como factores naturais da produção.
Pedem-nos ainda, por outro lado, para concebermos este domínio da necessidade,
onde cresce, como reconhecia Engeis, a imperiosa autoridade, como uma escola capaz
de dar ao trabalhador uma nova consciência universal; como se este ser perfeitamente
alienado, sem capacidade de autodeterminação própria, pudesse determinar só por si
uma completa revolução social e caminhar decididamente para uma sociedade livre e
autogestionária (entendida é claro a autogestão no seu sentido mais amplo e nobre).
Porém, a sociedade livre de que nos fala Engeis - e é esse o pecado histórico de todo o
marxismo - não se liberta da hierarquia. Ela apenas pretende abolir a hierarquia num
domínio (o domínio da liberdade) para a impor noutro (o da necessidade). Levado às
suas últimas consequências, este paradoxo arrisca-se a tomar proporções deveras
absurdas.
Também o sindicalismo foi vítima, quase da mesma forma que o marxismo, deste
mesmo paradoxo. Mas ele redime-se por uma certa consciência, muito explícita nas
obras de Charles Fourier, de que a tecnologia se deve desembaraçar dos seus aspectos
hierárquicos e repressivos, ao mesmo tempo que a sociedade se liberta dos seus aspectos
mais negativos. Esta consciência, relativamente interessante do sindicalismo, não deixa
contudo de ser pervertida pela ideia de que a fábrica será a infraestrutura mais adequada
da nova sociedade. Daí que, a tecnologia tenha sido sempre para o sindicalismo, e falo
até do sindicalismo libertário, um problema insolúvel e sem qualquer resposta. Através
de quê os trabalhadores, e todas as outras minorias oprimidas (mulheres, jovens, velhos,
pequenos grupos étnicos e culturais), poderão aceder à capacidade de se autodeter minarem? Quais as tecnologias que poderão eventualmente substituir, dando-nos uma
maior facilidade de autogestão e de autoformação, as actuais? E finalmente que tipo de
«gestão» se torna compatível com uma maior liberdade e uma probidade moral que seja
simultaneamente competência e sabedoria?
A resposta a cada uma destas três pergúntas pediria um trabalho considerável. Eu
limitar-me-ei aqui a responder de forma breve à segunda questão: saber quais as
tecnologias que, pelas suas características potencialmente libertadoras, poderão
substituir a fábrica numa sociedade libertária.
Tecnologia e mudança social

A técnica não é um «factor natural», tal como não são factores naturais a agricultura
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e a alimentação tratadas de uma forma química ou produzidas de uma forma sintética.
Longe de nos ser meramente dada a técnica constitui um dos mecanismos mais
maleáveis que a humanidade possui. As instituições, os valores, os códigos culturais
empregues pelos seres humanos são, com efeito, muito mais reticentes à mudança, do
que propriamente os instrumentos que os materializam. A «neutralidade» da técnica
sobre as relações sociais é apenas mais um mito. Ela, a técnica, mergulha num universo
social de intenções de necessidades, de desejos e de interacções.
A fábrica também tem uma dimensão social,só que a exibe como uma vingança.
A sua aparição no mundo não se deve apenas a factores mecânicos, mas também a
factores orgânicos. A fábrica foi um meio de racionalizar o trabalho e não de libertar os
homens do trabalho através dos instrumentos. Compreendida esta questão, a fábrica
perde esse interesse e essa autonomia que, de forma radical, lhe atribuía Engeis. Ela só é
uma necessidade na medida em que alguma coisa alimenta essa necessidade. Com efeito,
esta necessidade não é estritamente técnica, mas sobretudo social. A fábrica é o domínio
da hierarquia, e não o campo de batalha de um conflito eterno entre o homem e a
natureza. A partir do momento em que as funções sociais da fábrica foram postas em
causa, nós podemos então com toda a facilidade perguntarmo-nos qual a necessidade das
fábricas. Do mesmo modo, o dinheiro, o armamento e a energia nuclear são apenas
necessárias a uma determinada sociedade. A «necessidade» é, em si mesmo, um
fenómeno socialmente determinado, facto que não era decerto desconhecido para Marx.
O «domínio da necessidade» tem assim fronteiras muito vastas e relativas. Ele depende,
na verdade, da visão que cada um de nós tem da liberdade. Separar necessidade e
liberdade não passa de um pressuposto ideológico, pois é bem possível que a liberdade
não seja determinada pela necessidade mas, pelo contrário, a determine.
Naquilo que há de melhor na obra de Fourier, esta conclusão está sempre implícita.
Os dois domínios, o da necessidade e o da liberdade, encontram a sua síntese num nível
superior de valores, onde a alegria, a criatividade e o prazer são fins em si próprios. A
liberdade torna-se mais importante que a necessidade, e a alegria adquire mais valor do
que o trabalho. Mas tais valores não podem, no entanto, ser tidos em conta de uma forma
abstracta. E preciso estabelecer concretamente tais valores, de modo a que as ricas
possibilidades da realidade não se transformem em categorias ilusórias que escapam às
exigências da imaginação. Daí o extraordinário interesse do pensamento utópico, nos
seus melhores momentos. Ele dá-nos a possibilidade de ver, aquilo que é geralmente o
domínio abstracto das ideologias. Neste sentido, é preciso considerar concretamente as
alternativas que podem transformar o trabalho árduo num jogo agradável e lúdico. Com
efeito, uma colheita de trigo pode ser feita de duas maneiras quase opostas: a primeira,
onde o amor, a festa, o canto e a alegria têm um lugar de relevo, contrasta com a segunda,
onde o trabalho é feito com a monotonia das máquinas por um pequeno grupo de
trabalhadores. A primeira, onde a mão-de-obra humana desempenha um papel
importante, reforça o sentimento comunitário. A segunda, onde a grande maquinaria se
impõe, contribui para o isolamento e para o sentimento de opressão que o indivíduo
moderno sente. A mesma função, feita de formas diferentes, tanto pode ser uma obra de
arte, produto de um artesanato local, como um trabalho desagradável que acentua o mal-estar dos indivíduos. Mas supor que todo e qualquer trabalho árduo é necessariamente
um trabalho violento é também um pressuposto ideológico, um juízo social determinado
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que parte mais da própria estrutura social, do que propriamente das condições técnicas
de trabalho. O empresário que exige dos seus trabalhadores o máximo de silêncio é, de
facto, um empresário, porque o mesmo trabalho pode, em condições de liberdade e na
ausência de condicionamentos sociais relevantes, ser executado com alegria, com
imaginação, com criatividade e até mesmo de uma forma artística.
Fiz, noutro lugar, o inventário das técnicas alternativas existentes'. Desde então, eu
teria decerto muita coisa a acrescentar e muita outra a retirar. Mas mais importantes do
que estas precisões, que podem ser afinal encontradas em livros notáveis, de que o
Radical technology dos libertários britânicos é um bom exemplo, são os princípios sobre
os quais eu gostaria de insistir aqui. Uma nova tecnologia está hoje a emergir. Ela é tão
importante para o futuro, como a fábrica o é para o presente. Ela traz consigo um critério
de selecção das técnicas actualmente existentes, a partir do seu interesse ecológico e da
sua relação com a liberdade humana. Nos seus aspectos de maior relevo, estas técnicas
são fortemente descentralizadoras, isto é, humanas na sua própria escala, de construção
muito simples e de orientação compatível com a natureza. Elas vão buscar a sua energia
ao sol e ao vento, bem como aos resíduos urbanos e aos resíduos agrícolas. A agricultura
alimentar pode tornar-se uma forma de actividade espiritual, materialmente rentável. Ela
é muito positiva para o ambiente e favorece também, o que é ainda talvez mais
importante, a autonomia das pessoas e das comunidades.
Esta nova concepção da técnica pode ser designada por «tecnologia popular». Os
pequenos jardins comunitários, espontaneamente criados pelos habitantes dos ghettos de
Nova Iorque, os painéis solares feitos de forma quase artesanal e que aparecem com cada
vez mais frequência sobre os telhados, e finalmente os pequenos moinhos a vento
exprimem, todos em conjunto, a vontade de iniciativa autónoma de comunidades
anteriormente passivas. Aquilo que importa mais, não é saber se uma pequena
cooperativa alimentar pode substituir um supermercado, se um pomar comunitário tem
ou não capacidades para suplantar uma empresa agrícola industrial ou se um moinho de
vento pode porventura produzir tanto como uma central nuclear. O que importa é que
estas cooperativas, estes pomares e estes moínhos são, de certo modo, o ressurgimento
de uma capacidade de autodeterminação pessoal, inacessível às coisas massificadas, e
ainda ao ressurgimento de um sentimento de autocompetência, que em geral é negado ao
cidadão comum. A imagem da cidade enquantofábrica, imagem muito divulgada, foi já
tão longe, que as formas técnicas e institucionais alternativas têm também de ser
suficientemente radicais e profundas.
Dada a situação da fábrica, é necessário, para ouvirmos os apelos da autogestão,
irmos aos bairros e aos movimentos de moradores, aos movimentos feministas e
ecologistas e perto de todos aqueles que tenham já adquirido uma autonomia pessoal,
cultural, sexual e cívica. A nova tecnologia pode ser o resultado de uma nova
sensibilidade, de uma nova competência e de uma nova consciência. A energia solar ou
eólica, bem como o pomar artesanal são opções técnicas bem mais antigas que a fábrica.
Que elas possam renascer hoje sob o nome de tecnologia popular ou alternativa, é apenas
o indício de que há a necessidade de operar uma mudança no sistema social actual. Estas
técnicas alternativas dão-nos hoje, justamente, o contexto possível, e talvez histórico,
para uma tal mudança social. Elas permitem que a autogestão seja efectivamente uma
realidade viva e concreta, que traz do passado os aspectos mais positivos. Todos estes
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aspectos, fazem delas realidades e, em certa medida, utopias mas não simples visões.
Finalmente, como dispositivos educativos comunitários, elas tendem a desenvolver uma
política da personalidade, só comparável com aquela que o «grupo de afinidade»
anarquista, entendido como arena educativa, pode desenvolver.
A importância destas alternativas atingiu hoje um tal grau que só o podemos
comparar com a decomposição da sociedade tradicional na véspera do capitalismo.
Estas alternativas podem, contudo, tornar-se uma tecnologia industrial, na base de
centrais solares gigantescas ou na base de uma agricultura biológica tão intensiva como a
que existe hoje. Os pequenos pomares, os painéis solares, os moinhos de vento, os
centros de reciclagem, podem hoje ser recentralizados e reestruturados, segundo
esquemas repressivos e hierárquicos. Nem o marxismo, nem o sindicalismo podem
perceber a natureza mais profunda destas alternativas actuais. E precisamos, no entanto,
de esquemas teóricos capazes de interpretarem as novas possibilidades sociais que se
abrem hoje à humanidade. Só, parece-me, uma sensibilidade libertária poderá fornecer
tais critérios. Na ausência de uma tal consciência capaz de articular a lógica social de um
tal quadro técnico, as mais ricas possibilidades poder-se-ão inevitavelmente perder,
enquanto nós assistimos à integração desta tecnologia alternativa na lógica de uma
sociedade repressiva e tecnocrática. Nesse caso, nós teremos sido reduzidos, como um
coro da antiga Grécia, a um destino que não controlamos. Talvez, em tal posição, exista
algo de heróico, o que não quer dizer que não exista também algo de trágico.

1
Basta, a este propósito, observar o lugar que a cibernética tomou na linguagem quotidiana. Nós, não
pedimos já um «conselho» a alguém, mas nós pedimos a sua «retroacção». Em vez de estabelecermos um
diálogo, nós solicitamos uma «entrada». Esta invasão sinistra do mundo do logos, entendido este enquanto
razão, representa a subversão não só das interacções humanas, mas da própria personalidade, enquanto
fenómeno orgânico de desenvolvimento. O homem-máquina de La Mettrie integra hoje a sua propriedade
moderna como um sistema cibernético, não apenas a nível fisico mas ao nível da sua própria subjectividade.
2 Deve ser claro para o leitor que ao falar de política, eu uso a palavra no seu sentido helénico, isto é,
enquanto administração da polis, e não em qualquer sentido eleitoral. A administração da polis era para os
Atenienses um processo de educação constante, bem como uma actividade social de primeira grandeza em que
cada cidadão tinha responsabilidades.
Cf. o artigo Toward a liberatory tecnology, no meu livro Post-Scarcity anarchism (Black Rose Books,
Montréal, 1977).

Nota do Tradutor
O autor é um conhecido libertário e ecologista americano, que dispensa maiores apresentações. Alguns dos
seus livros mais conhecidos são Post-ScarcityAnarchism, The Ecology ofFreedom on To ward an Ecological
Society, de onde foi traduzido o presente ensaio (Montreal. Black Rose Books. 1980). Os subtítulos são da

responsabilidade do tradutor.
A noção inglesa de selflzood poder-se-ia traduzir em português. um pouco desajeitadamente. por
autodeterminação. O sufixo hood reforça a ideia de capacidade individual e de actividade pessoal.
Finalmente. o artigo Toward a Liberatory Tecnology pode ser parcialmente encontrado em edição
portuguesa na Via editora (1976). sob o título Para uma tecnologia libertadora. (A.C.F.)
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José Carlos Costa Marques

Revivalismo aldeão
ou renascimento rural?
- Que bom seria ir viver no campo, num pueblo abandonado, com amigos e
companheiros - dizia-me em 1970 Ana Guardione, querida amiga de um tão breve
momento, no coração urbano da grande Castela. - Mas eu nasci no asfalto!
Quantos de nós também estamos presos ao asfalto por um primeiro ou segundo
nascimento e, como o rouxinol colado ao visgo, não podemos ou não queremos erguer o
VOO.

Quem quis, ou teve algum êxito e está lá, perdido nos socalcos da montanha,
semeando, plantando, colhendo, cozendo barro, sem que se fale dele nos jornais e
esquecido até de alguns amigos e parentes (olá Diogo!), ou quebrou a cabeça, voltou à
grande cidade, tornou-se freguês da cinemateca, fez carreira fulgurante nas letras ou nas
artes, amontoou dividendos na economia paralela, especializou-se na mais controversa e
minoritária escola de jazz, aprendeu tudo sobre a música barroca, entrou no h para valer,
cambaleou no parapeito da louca ponte, enfiou as pantufas, devorou televisão, gravou um
disco, casou com uma vedeta menor, arranjou um emprego tranquilo, voltou para casa
dos pais e/ou prepara com serenidade e imperturbável decisão uma segunda tentativa
que um dia será feita em condições mais favoráveis, talvez então para deixar
definitivamente o asfalto para trás.
E há aqueles - os que vivem talvez a dor maior - que não voltaram inteiramente
às galas e enredos dos projectores e de suas sombras, mas por outro lado experimentam
um malogro relativo na sua opção pela simplicidade voluntária, pela vida no campo ou,
até, na vila ou na cidadezinha de província, no interior quase desértico, longe da febre dos
noticiários e das grandes campanhas de promoção. Naquele meio caminho que já não é a
excitante vida urbana, com os seus estímulos sempre aparentemente renovados, mas não
é ainda um sólido enraizamento na auto-suficiência relativa de uma economia
camponesa revitalizada, não é com facilidade que se vêem constrangidos a
contemporizar, a reter o pé esquerdo na malha apertada do velho mundo industrial
enquanto o direito tacteia quase nas trevas de esse outro mundo que, por mais que se
assemelhe ao velho mundo agrário, verdadeiramente ainda não acedeu à luz.
O distraído grupo dos intelectuais intelectualistas, que precisa de novas vedetas e
excitantes novidades como de pão para a boóa, que proclama as mais elementares
banalidades como se fossem verdades fascinantes, que aparece em todos os jornais e
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todos os megahertzs, faz volta e meia uma surtida no mundo imóvel, quieto, silencioso e
anquilosado do moribundo interior rural.
E que comoção, quando isso acontece!
Não há ainda um ano, Lisboa foi sacudida por um acontecimento insólito: um
livrinho'- aparentemente insignificante despertou variadas recensões em alguns dos mais
prestigiados jornais da nossa imprensa. E, desta vez, o assunto não era o rock, não era o
romance de uma velha ou novíssima vedeta das letras, não era a fantástica receita de
como fabricar uma direita progressiva ou uma esquerda liberal, ou de como fazer fortuna
sem despertar suspeitas ao fisco. O tema era, simplesmente, uma aldeia portuguesa!
E certo que Jorge Dias ao escrever sobre Vilarinho das Furnas e Rio de Onor, ou Manuel
Viegas Guerreiro sobre Pitões das Júnias, ou Maria Leonor Buescu sobre Monsanto
tinham elevado já a aldeia tradicional portuguesa à categoria de tema científico,
guloseima para gabinetes de estudiosos e eruditos. Infelizmente, os exemplos não
poderiam indefinidamente multiplicar-se, nem os anos mais recentes, com as excepções
habituais, têm dado continuidade ao magnífico filão que Jorge Dias, e logo Ernesto Veiga
de Oliveira, Benjamim Enes Pereira, Fernando Galhano abriram e prosseguiram, com a
sintomática gratidão nacional de lhes manter fechado o museu que tornaram possível, e
cujo valor, na realidade incalculável, se traduzido em cifrões, faria empalidecer de
vergonha todo o défice orçamental e dívida pública reunidos.
Pois o livrinho que tanto excitou alguns meios jornalísticos e universitários da
capital (vinte ou trinta pessoas, digamos), tinha ainda esta curiosa particularidade: era
um jovem sociólogo inglês o seu autor. Poucos foram porém aqueles que, ao escreverem
sobre a tradução portuguesa de The Road to Alto (Morte de uma aldeia portuguesa,

Querco, Lisboa 1983), de Robin Jenkins, se deram ao cuidado de explicar que o autor,
sendo embora sociólogo treinado no jargão da prestigiadíssima London School of
Economics, só escreveu o que escreveu sobre o esquecido lugarejo de Alto, perto de
Alferce, no concelho de Monchique, porque lá viveu durante pouco menos de um ano,
não como fieldworker, sociólogo ou antropólogo fazendo trabalho de campo entre os
indígenas, mas como residente forasteiro de fresca data e projecto longo de aí enraizar,
plantar, colher e talvez morrer. E certo que Jenkins e sua mulher Mary não chegariam a
passar um ano em Alto, transferindo-se depois, em nova tentativa de vida na terra, para
as montanhas da Catalunha e regressando mais tarde ao que consta, às calçadas de
Londres, para ficar ou partir de novo issojá não sabemos. Pouco importa. O facto é que, se
existe em português uma monografia sobre uma aldeia portuguesa em que, para além do
saber antropológico, etnológico e sociológico tradicionais, estão presentes na análise as
grandes coordenadas do pensamento actual sobre os impasses da civilização moderna e
suas possíveis alternativas, isso o não devemos, por enquanto, nem à investigação
universitária, nem aos brilhantes jovens jornalistas dos azougados semanários lisboetas,
nem a qualquer instituto ou museu, mas tão-só ao movimento universal de retorno à
terra, ao back-to-the-land-movement, ou, na tradução que desde 1976 nós próprios
adoptámos, ao movimento de renascimento rural, em cuja esteira, ao tentar cultivar os
socalcos de Alto, Robin se situava.
Não será Robin Jenkins, afinal, um desses iludidos pelo impossível revivalismo
aldeão que assomou com laivos de moda nos países mais desenvolvidos da Europa e da
América no final dos anos 60 e princípios de 70 e que, como todos os movimentos
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realmente fecundos do pensamento e da práxis universal, ainda nem sequer tinha posto o
pé em Lisboa e já estava reduzido a cinzas pela crítica contundente e irrefutável de
brilhantes ensaístas, editorialistas e militantes políticos educados nos cais do Sena, na
bruma londrina ou na espessa cortina de fumo do movimento associativo e radical da
cidade de mármore e granito? Ou clamorosamente ignorado e silenciado por talentos das
letras e do pensamento, mestres e luminárias não menos notáveis, mentores e alfaiates de
ideias e do pronto-a-pensar.
Foi no entanto um amigo a quem muito quero quem, ao escrever também ele uma
nota, sentida e perspicaz, sobre The Road to Alto, julgou necessário prevenir o leitor de
que Robin Jenkins não pintava uma imagem paradisíaca da pequena aldeia que estudou,
antes se inquietava pela sua decadência real e morte próxima. Rejeitar o revivalismo
aldeão seria assim um sinal de lucidez e objectividade fria, contra as ilusões líricas ou
bucólicas dos que vêem na cidade a asfixia e o impasse. Daí a qualificar de líricos,
bucólicos e irrealistas, ou mesmo reaccionários e até criptofascistas, como já aconteceu,
todos aqueles que defendem um renascimento rural que terá necessariamente que
privilegiar a aldeia (como diz Lewis Mumford, a mais resistente das formas colectivas),
vai um curto passo que o meu amigo, ele próprio nascido numa aldeia e longamente
convivente com os aldeões que nós portugueses quase todos somos, felizmente não deu.
Na França foi o retour à la terre, como nos Estados Unidos tinha sido o back-to-the-land-movement, movimentos de citadinos conscientes da crise de civilização em
que nos encontramos. Cruzados com esses, outros movimentos surgiriam. E enquanto,
no final dos anos 60, os que partem para a terra são sobretudo marginais ao
establishment (drop outs, undergrounds, alternativos, militantes políticos desiludidos,
citadinos saturados), ao longo dos anos 70 esse grande regresso à natureza (grande
apesar de tão minoritário ainda) vai entrar em diálogo com ideias e iniciativas que têm
uma origem aparentemente mais convencional: as tecnologias de aldeia intermédias e
apropriadas, o desenvolvimento rural integrado, o rural revival de certos economistas
que aponta para uma revitalização económica dos campos e para o estancamento do
êxodo rural, o desurbanismo, a desindustrialização. Em Portugal, o conceito de
renascimento rural que já referimos (veja-se Sobre o antagonismo cidade-campo/
/Manifesto por um renascimento rural, Afrontamento, Porto 1976) integrava de certo
modo essas diversas abordagens, embora o seu coração estivesse então na larga estrada
do back-to-the-land-movement.
Se bem que a tentativa concreta de dar realidade a esse conceito pouco tenha ido
além do próprio conceito (um pouco esse, porém, que custou muito sofrimento e deu
vislumbres de alegria), e se em termos imediatos isso significou malogro e perda, face às
décadas que virão e que são a escala do tempo que verdadeiramente nos interessa, tudo
permanece ainda possível. O envenenamento do ar, da água, do solo, ao longo dos
últimos dez anos, não só se manteve como se agravou; as aporias da sociedade da
abundância-escassez ampliaram-se; as soluções parecem cada vez mais distantes e os
povos do mundo cada vez confiam menos nos defensores dessas soluções que se
apresentam como seus dirigentes ou candidatos a substituí-los. Um novo equilíbrio de
civilização continua a ser necessário: um programa de RENASCIMENTO RURAL é hoje
mais válido e mais urgente do que há dez anos, e de certo modo também mais difícil.
Em tudo isto, que a necessidade impõe e imporá, há de revivalismo apenas uma
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coisa: são quase sempre aqueles que na infância conheceram um mundo menos
contaminado, uma natureza não-urbana acolhedora e até fascinante, uma civilização
rural humana apesar de todas as suas carências, por vezes gritantes, que mais cedo se
deixam sensibilizar por uma perspectiva destas. Ouso incluir-me entre esses, mas sinto-me em boa companhia, que vai desde Ed Abbey no seu deserto do Cobrado, a Gary
Snider escalando as vertentes do Mt. Rainier, de John Shuttleworth lançando o seu
magazine The Mother Earth News numa mesa de cozinha, para já não falar do meu
mestre Fournier, fundador de La Gueule Ouverte (primeira versão), e com quem quase
tudo aprendi a aprender. Nós, em Portugal, estamos ainda bastante próximos, embora
cada vez menos, da experiência directa da natureza humanizada presente nas nossas
diversas regiões naturais, nos campos, aldeias, vilas e cidadezinhas, até mesmo as que se
encontram no interior do Grande Porto onde tantas pipas de bom vinho ainda se
produzem ou da Lisboa metropolitana e conurbante, prodigiosa capital onde ainda há
quintas agrícolas em funcionamento e rebanhos em pequena transumância pelos olivais
degradados. E, em redor de tudo isto, um sentimento de amor, de apego às raízes, sem o
qual ninguém conseguirá parar o buldozer homogeneizante da total massificação.
O essencial está ai, algures no meio de uma prosa que já vai longa, expresso em três
ou quatro palavras apenas. As restantes não seriam necessárias. Em termos de
explicação racional e demonstração prática, tudo ou quase tudo está ainda por dizer e
fazer. Quem porém sentiu por onde a brisa sopra há-de desentranhar a demonstração e
escrever a defesa e ilustração do futuro dos nossos campos, rios, mares, lagos e
montanhas!
Pelo sonho é que vamos.
Faro e Olhão. 4 de Dezembro de 1984
Jose Carlos C. Marques á um dos mais antigos militantes do ecologismo em Portugal, tendo sido
sucessivamente responsável dos Cadernos de Ecologia e Sociedade. revista Urtiga e Projecto «Renascimento
Rural». entre outros.
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O mensário ecologista e alternativo
a não perder.
Rua Bento de Jesus Caraça, 35-r/c
Te!.: 082/263 44
8500 PORTIMÃO
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Viriato Soromenho Marques

Economia, ecologia e rigor
Für Martina Wengel mit Freundschaft.

A procura do rigor, dos metodos e padrões que permitam o aferimento e validação de
um conjunto de teses e proposições, constitui um dos eixos básicos de toda a
actividade teórica e experimental digna de ser classificada como científica.
O pior inimigo do rigor científico não se encontra, contudo, na heterodoxia dos
processos de pensamento pré-científico ou não-científico. Não é o recurso indiscriminado, ou objectivamente não controlado, às categorias de semelhança, contiguidade e
homeopatia, típicas das várias modalidades, vigorosamente sobreviventes, do discurso
mágico contemporâneo, a principal fonte de preocupações para quem se preocupe com a
demanda por uma linguagem científica pautada por métodos e regras rigorosas.
A reflexão epistemológica travada no interior das diversas doutrinas do pensamento
económico, desde o final do século XVIII, revela-nos à saciedade como a maior porção
de equivocidade acerca do rigor provém, precisamente, dos acólitos de uma
'cientificidade' imperturbável e pura.
1.1. A introdução de métodos quantitativos na análise económica foi um dos

factores preponderantes da alteração da própria concepção da disciplina e do objecto
económicos. De Smith a Marx, passando por Ricardo e Maithus, a economia deixa de
ser considerada como uma compilação de expedientes mais ou menos avisados para a
condução pragmática das finanças públicas do Estado, para se tornar numa ciência com
métodos próprios, aberta à intervenção normalizadora da formulação matemática, capaz
de apresentar previsões e interpretações com carácter global e profundo.
Tendo em consideração o paradigma de ciência dominante no vasto período de
gestação e formação do corpus económico não deixamos, porém, de deparar com
obstáculos e opacidades de assinalável interesse para a delimitação das fronteiras de
rigorpossível da nova disciplina ascendente. Com efeito, no final do século xviii, ainda é
a matriz física e newtoniana que dita as suas normas no campo da epistemologia
científica. O espanto causado pelos extraordinários sucessos da antecipação matemática
dos factos astronómicos (cf. a descoberta de Saturno em 1846 a partir do trabalho de
Leverrier e Galle), ou a projecção técnica extremamente eficaz dos modelos mecânicos
(corporizada na explosão das invenções patente desde o início da revolução industrial)
não encontram nenhum paralelo similar no cálculo e na análise económicas.
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O objecto da economia revela-se polimorfo e complexo. A persistência de zonas
inexplicáveis impede o surgimento de um método unificado capaz de garantir uma
resposta bem sucedida aos diversos graus de factos-problema da realidade económica.
Os inegáveis êxitos obtidos no campo da teoria do valor não impedem que o caos e o
imprevisto reclamem os seus direitos, nomeadamente rio dificil capítulo das crises
cíclicas do capitalismo concorrencial, então dominante. A economia ocupa, desta forma,
um lugar incómodo no interior da comunidade das ciências.
1.2. As diferenças e peculiaridades da disciplina económica não escapam aos
próprios economistas. A própria designação de economia política (cuja natureza
ambígua será profusamente explicitada por Marx e Engels) ilustra a essência aberta e
incompleta dos postulados sobre que repousam as hipóteses de trabalho da análise
económica.
O acento tónico no elemento político implica a aceitação pela economia dos
factores perturbadores que integram o seu objecto de estudo. A anatomia do jogo
económico, a reprodução do capital, os mecanismos da valorização do investimento, a
variação da taxa de lucro por períodos temporais e sectores de actividade, as oscilações
no comportamento do mercado, revelavam-se como um tecido de realidades
extremamente complexo de muito dificil formalização. A decomposição desse tecido nos
seus elementos nucleares permitia um cálculo de forças meramente tendencial e
estatístico. Na raiz dessa insuficiência de previsão não se encontrava propriamente uma
carência do desdobramento analítico, ou uma incapacidade de redução matemática, mas
os imprevistos e precalços derivados da inserção político-social da prática económica.
1.3. As ameaças ao rigor da investigação económica não se situavam, contudo, na
esfera exógena do seu enquadramento social. Os problemas centrais erguem-se, de modo
consciente ou inconsciente, do próprio interior do discurso económico.
Assim, quando as correntes do liberalismo clássico e contemporâneo fazem apelo a
uma diminuição, ou até a uma anulação do papel do Estado no palco da vida económica,
os argumentos aduzidos em favor de tal tese não nos remetem para uma exigência formal
do pensamento redutivo e categorial, mas, pelo contrário, para um âmbito de convicções
e valores claramente ideológicos e pragmáticos.
Os postulados fundadores da economia liberal mostram-se enquanto decisões
unilaterais deduzidas de concepções pré-científicas, ou «naturais», como, por exemplo, a
crença de que uma mão providencial e invisível regula harmoniosamente os mecanismos
do mercado, as vacilações do movimento pendular da oferta e da procura, desde que o
Estado não se arvore a uma função interventiva demasiado exasperante, cujo resultado
se salda num toldar da simplicidade saudável da ordem, considerada transparente e
congruente, permitida pelo concurso das múltiplas iniciativas individuais.
Esses dogmas de base do liberalismo, embora desmentidos pela evolução do próprio
modo de produção capitalista, e contestados por correntes teóricas tão importantes como
o keynesianismo, continuam a proliferar nos nossos dias, quer nas escolas teóricas, quer
nas directrizes da política económica de países de aquém - e além - Atlântico.
Por outro lado, a formação de correntes alternativas ao liberalismo não dispensa,
igualmente, a apresentação de axiomas principais de teor eminentemente político. Tal é o
caso explícito e declarado da intervenção marxista no âmbito económico, a qual é
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inseparável de uma teoria global do processo histórico e de um compromisso político
radicado na consideração do papel histórico-universal do proletariado na luta pelo
derrube e superação do capitalismo à escala internacional.
O perfil epistemológico da ciência (ou ciências) económica revela-se, a partir das
premissas anteriormente apresentadas, como híbrido e complexo. Para além dos
métodos quantitativos, propriciadores de um rigor aferível e controlável, existe um nível
axiológico/ideológico, cujo semântica e gramática escapa inteiramente ao formalismo
redutivo e dedutivo próprio da linguagem científica. Esse estado de coisas não constitui
propriamente um limite da análise económica, mas antes o reflexo do seu estatuto e da
sua natureza, isto é, um corpo teórico que partilha dos êxitos e das dificuldades das
ciências inteiramente formais e dedutivas, como a matemática e a lógica, assim como da
essencial incompletude das ciências sociais e humanas.
1.4. O discurso e a actividade económica envolve, deste modo, um elemento
resistente a toda a antecipação e previsão rigorosa. Um núcleo de risco calculado onde o
rigor se confina a modelos de valor meramente estimativo e estatístico. E isto sucede
porque a práxis económica faz parte integrante do cenário mais vasto das relações
intersociais humanas. Longe de ser uma permuta de coisas, a vida económica articula
uma variada gama de relações entre homens e grupos, às quais os métodos de
formalização matemática poderão conceder uma arrumação probabilística - como o faz
a teoria dos jogos - sem que jamais a dimensão irredutível aos padrões de racionalidade
categoria! percam os seus direitos e influência, na medida em que essa dimensão se
vincula ao enigmático terreno das decisões e opções humanas.
2.1. Uma linha de contacto interessante a estabelecer entre a análise económica e a
reflexão ecológica passa por um aprofundamento das implicações epistemológicas do
problema do rigor e dos seus limites.
A ecologia científica e as disciplinas económicas partilham de uma dificuldade
comum: a impossibilidade de uma delimitação clara e segura do seu objecto de estudo, e,
paralelamente, a inadequação do paradigma newtoniano e positivista no que toca aos
aspectos centrais do método.
Os modelos teóricos de matriz positivista e neopositivista caracterizam-se pela
defesa da unidade epistemológica e metodológica das ciências, com particular
relevância para o predomínio dos métodos quantitativos utilizados no estudo da
Natureza (nessa ordem de ideias Cornte considerava a sociologia como uma «fisica
social)>). O objectivo da ciência seria o de organizar quadros explicativos, fundados na
mensurabilidade de uma rede de conexões de implicação causal, ou seja, a tarefa do
conhecimento científico seria em toda a parte a de subsumir e integrar factos particulares
sob leis funcionais de alcance genérico. Através de tal operação conseguir-se-ia um
progressivo aperfeiçoamento no cálculo antecipador, o mesmo é dizer nos efeitos
pragmáticos e técnicoS da ciência. Tais êxitos, por outro lado, serviriam de fundamento à
própria legitimidade teórica da praxis científica, na medida em que a previsão serve de
argumento verificador da justeza e adequação das próprias teses e hipóteses científicas de
trabalho.
Ora, tanto a ecologia como a economia não se submetem facilmente a este esquema
científico circular de pendor positivista. 0 seu objecto apresenta uma invulgar

pluralidade e instabilidade. Qualquer avaliação ecológica ou económica defronta-se com
gigantescas resistências relativamente à obtenção de resultados capazes de garantirem
uma confortável verificação das hipóteses de trabalho. Quer se estude a fauna de uma
floresta ou o comportamento de um determinado mercado é-se obrigado a reconhecer
que o conjunto de dados e informações necessárias para o preenchimento de todos os
graus de um modelo heurístico são praticamente inesgotáveis. O mesmo facto parece,
simultaneamente, obedecer a um múltiplo enquadramento funcional, em vez de se deixar
subsumir por uma determinada covering law 'lei de cobertura'.
Na verdade, a variedade e riqueza do real parece convidar-nos a pensar não a
unidade mas a diversidade epistemológica dos métodos e das ciências, ou, pelo menos, a
repensar essa unidade à luz de novas mediações e categorias.
2.2. As investigações efectuadas no final do século XIX pela escola de Dilthey em
torno da especificidade das Geisteswissenschaften 'ciências do espírito', aportam-nos
alguns materiais que, apesar do seu carácter muitas vezes extremo e unilateral, é digno de
interesse.
Dilthey propõe, apoiando-se nos trabalhos de Droysen, Windelband e outros, um
estatuto inteiramente autónomo para as denominadas ciências do espírito (nas quais
poderíamos hoje incluir as chamadas ciências sociais e humanas). Ao contrário das
ciências da natureza que procurariam obter uma explicação (Erklãrung) dos
acontecimentos debaixo do seu foro, as ciências ideográficas visariam uma compreensão
( Verstehen) e uma interpretação dos valores e das ideias-chave de uma cultura dada.
O acento tónico desloca-se para uma progressiva autonomia da esfera ideal dos valores e
para um deperecimento da importância da categoria de causalidade em favor de relações
entreexpressivas ou «fisionómicas» (a expressão é de Spengler) .não mensuráveis.
Se, de um ponto de vista crítico, poderemos acusar as ciências ideográficas de
responderem aos excessos do positivismo com uma dicotomia igualmente unilateral
entre natureza e cultura, na qual se abriga a ocultação da raiz material dos valores, de
nefastas consequências práticas, de um ponto de vista «restaurador» poderemos
assinalar aspectos de inegável carácter positivo: a) a defesa da especificidade do
objecto das ciências humanas; b) a insistência nos factores qualitativos da investigação
científica; c) o relevar dos fenómenos teleológicos não redutíveis a uma explicação
causal simples; d) o sublinhar da importância da categoria de acção recíproca (na base
da qual se ergue a possibilidade da compreensão).
3.1. Como se depreende das considerações anteriores, nem a ecologia nem a
economia poderão ser integradas no horizonte abarcado pela reflexão epistemológica
quer do positivismo, quer das correntes ideográfico-hermenêuticas. Todavia, tanto a
ecologia como a economia reflectem os problemas centrais que são o alvo desse grande
debate teórico cujas linhas mestras foram sumariamente enunciadas.
A pergunta que nos deve agora nortear prende-se com a possibilidade de um
enquadramento ecológico da análise económica, como via para equacionar um novo tipo
de rigor do discurso económico, libertando-o dos seus mitos economicistas e das suas
devastadoras consequências práticas.
Importa desde já esclarecer que não consideramos a ecologia como um sistema
teórico inteiramente congruente e autofundamentado (aliás, tais sistemas pela sua
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coerência formal fechada recusam qualquer referência ao real). Ela não é, também,
exclusivamente uma disciplina integrante das ciências da natureza.
A ecologia constitui, em nossa perspectiva, um projecto teórico de grande amplitude,
em formação. Ela assume-se cada vez mais como uma metodologia de análise global e
interdisciplinar dos problemas da interacção da praxis social humana com o meio
ambiente transformado e adaptado pela técnica e pelo trabalho sociais.
Actualmente, a ecologia ainda não encontrou a sua figura teórico-sistemática
unificadora. Embora se encontre em expansão exuberante em quase todas as áreas do
conhecimento e da acção, a ecologia ainda não se transformou numa Weltanschauung,
num corpus global de interpretação projectiva e interveniente da realidade. Independentemente de todas as objecções teórico-conceptuais que tenhamos contra todas as versões
demasiado sistemáticas - e por isso tendencialmente mistificatórias e camufladoras da
própria situação real - de uma determinada concepção da existência no seu conjunto, é
impossível negar que o caminho da reflexão e da própria praxis política ecológica e
ecologista aponta para um horizonte progressivamente mais integrado e coerente.
A principal dificuldade no desenvolvimento de uma corrente de pensamento
ecológico, convergente e concomitante com a acção de forças políticas organizadas em
torno de um ideário ecologista, será a de conseguir encontrar um estilo específico e
uma linguagem própria na abordagem dos múltiplos problemas que a sua própria auto-estruturação imporá. Trata-se, por outras palavras, de encontrar um novo conceito de
rigor válido tanto para a análise das questões como dos métodos.
Nessa medida, o tema suscitado em torno do discurso económico, a questão do
rigor - pode ganhar uma nova dimensão se o examinarmos sob a perspectiva das
categorias do projecto ecológico em crescimento e amadurecimento.
Uma reflexão ecológica no âmbito da economia não pode pretender substituir-se à
investigação e aos métodos de análise económica empírica e concreta. O seu alvo
preferencial consistirá numa diferente apreciação totalizante dos resultados heurísticos
parciais e na alteração da relação interna entre a base principal - axiomática e a
linguagem operatória, de natureza essencialmente quantificadora.
O resultado da intervenção ecológica no terreno do pensamento económico implica
uma profunda alteração do papel prático dessa disciplina, uma leitura diversa das suas
possibilidades de aplicação no campo de uma efectiva política económica à escala
internacional, e, igualmente, uma rectificação do seu perfil conceptual, q.d., da sua
própria imagem enquanto corpo científico autónomo.
Em síntese, poderemos destacar os seguintes efeitos de uma consideração ecológica
e critica da eficácia e rigor da análise económica:
a) permite libertar a base axiológica do pensamento económico, reconhecendo a
existência e legitimidade de teses e valores portadores de uma concepção geral do papel
da actividade económica, no âmbito de um projecto de sociedade inovador e
progressivamente integrado;
b) articula um combate simultâneo contra os mitos ideológicos de teor liberal,
corporativo, ou estaticista, bem como contra a ilusão de rigor quantitativo, a qual abstrai
da práxis económica as considerações do impacto social e ambiental do crescimento
económico, reduzindo a sua esfera à simples rentabilização dos investimentos;

c) possibilita a construção de um modelo epistemológico aberto, capaz de integrar
as categorias de causalidade e acção recíproca, integrando os níveis de certeza com os de
mera probabilidade, e os factores quantitativos com os qualitativos;
d) alarga o universo dos factos económicos a novos elementos, nomeadamente
àqueles que se vinculam à qualidade de vida, permitindo equacionar uma nova escala de
preços sociais e ambientais do desenvolvimento, até então considerados como elementôs
passivos ou acessórios;
e) integra nos modelos de previsão um novo conjunto de informações e variáveis,
nomeadamente os efeitos a longo prazo das novas tecnologias, as reacções e novos
comportamentos sociais delas decorrentes, e outros dados, através dos quais se apura a
objectividade das antecipações e a eficácia das decisões em matéria económica;
J) suscita um novo tipo de planeamento económico, fundado na integração da
finitude dos recursos naturais e na completa recusa do crescimento exponencial;
g) contribui para a democratização e descentralização das decisões de foro
económico, através da opção por tecnologias voltadas para uma produção não exaustiva,
nem concentrada da energia, tornando dessa forma os factores humanos-subjectivos em
força de trabalho simultaneamente mensurável e desalienada.
Certamente a introdução de critérios e normas ecológicas na prática e no
planeamento económico envolve mediações políticas axiais de que este artigo não pode
dar conta. Estamos certos, porém, que o horizonte aparentemente utópico agora traçado
se tornará, com o crescendo caos e entropia da ordem económica internacional, numa
tarefa teórico-prática necessária, ditada por imperativos de racionalidade cuja fonte mais
profunda será a própria urgência de oferecer um novo horizonte de sobrevivência e
continuidade para a história da espécie humana sobre o planeta.
A ecologia obrigará a economia a reconhecer um novo tipo de rigor e um novo
modelo de eficácia, já não voltado para a planificação da devastação e o cálculo do
saque, mas para a libertação das mais genuínas e prometaicas capacidades criadoras do
homem - um rigor conceptual novo cujo reflexo material será uma nova harmonia entre
técnica e trabalho humano com ecossistema terrestre, bem como do homem com o seu
semelhante.

Viriato Soromenho Marques. assistente do departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, e também animador do Projecto Setúbal Verde, uma das mais interessantes
organizações ecologistas do nosso país. Publicou, já este ano. nas Edições D. Quixote, o livro: Europa:

o risco do futuro.
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António Eloy

A beira do abismo
(legislação e ambiente)
Se um homem gasta parte do dia a vaguear pelos bosques, porque gosta deles, correrá o risco de ser
considerado mandrião. No entanto, se gastar o dia todo a depredar o mesmo bosque e a esburacara
terra antes do tempo, será tomado por um cidadão industrioso e empreendedor.
Constituíam um simples rebanho, apoiados uns nos outros e todos apoiados em nada como na
concepção hindu do mundo sustentado por um elefante, por sua vez apoiado sobre uma tartaruga
que repousava sobre uma serpente: mas não havia nada que sustentasse a serpente. Henry-David Thoreau

Aparente paradoxo que deixo o leitor descobrir enquanto lhe aconselho os
caminhos da 'desobediência civil' quando não estiver de acordo.
Dizia o Eça que, com o passar dos anos, a não ser a China tudo na terra muda. Cabe
aos estudiosos queirozianos a interpretação do entendimento, do crítico social
impiedoso, da China. Será que ele se referia à China real, vastidão imensa que se estende
de sol a sol, ou a um pequeno país solarento povoado de mandarins e acácios?
Estou em crer que era de nós que ele falava. Vivemos uma situação de imobilismo.
Mergulhando no passado histórico, no nosso presente vemos um filme muito visto, cópia
gasta e sempre com os mesmos autores. O Bom Povo Português com os seus traumas de
nascença: a mãezinha, a saudade, o vizinho maior que eu, o complexo de ser eu, etc..
E depois continuando a história continua o resto. A corrupção que campeia e tolhe
(e paga) ministros e directores de empresas (públicas e as outras). Do saco de empresas
nacionais (ou não) saem dinheiros com propostas desonestamente «aliciantes». Em
reservas naturais plantam-se eucaliptos, na orla marítima projectam-se estrumeiras. Sem
planos (ou só aprovados por algum presidente de câmara e dele conhecidos) constrói-se
em terreno instável e desvia-se algum (umas toneladas para variar) cimento. Ninguém
sabe quantos policias ou funcionários da fiscalização são pagos por fora. A economia
marginal prolifera. Sem contratos nem controlo. E preciso sobreviver. Custe o que custe.
Vendemos armas ao Iraque e ao Irão. Comendas e afilhados nunca germinaram tão às
claras. E as negociatas também.
A lei... a lei também se compra. Tudo se vende neste país a saque.

Não se pense que estamos sozinhos. No Irão do Xá um ministro vendeu-se por uma
central nuclear (por cá não se sabe). Um secretário de estado do ambiente dos EUA
utiliza pesticidas proibidos na sua quinta. No Brasil uma central nuclear foi construída
numa zona sismologicamente instável (estão mexendo no bolso de alguém). Na Itália a
P2 e o PC controlam o país. Por cá também. A mafia está por aí. Não chamem nenhum
ministro para controlar a situação... e não contem com a oposição. A Alta Autoridade...
coitada.
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À secretaria de estado do ambiente chegavam (e nada indicia que tenham
abrandado) propostas que classifico de pornográficas. Até ao momento não temos
suspeitas da ética de nenhum elemento do sexo masculino que pela secretaria de estado
passou.
Noutros ministérios as coisas fiam por menos. A pompa e circunstância voltaram e
com vontade de ficarem com o resto todo, como está bem de ver.
A máquina burocrática integra opaís que temos. O estado parece-se cada vez mais
com o da «contra-insurgência», ou seja, nada muda poios o movimento é a inércia. Na
América Latina é o exército o garante da estabilidade. Por cá vem do Napoleão
Bonaparte: o peso da estrutura.
É neste país que provisoriamente vivemos.
E existem lá leis e tudo. O estado é chamado de direito e tudo. Tem uma
constituição que divide toda a gente e órgãos de representação institucionalizados.
Ecologistas que fomos, somos extremamente legalistas. Penso que é fundamental a
existência de um quadro regulamentador da vivência social e das actividades humanas.
Penso outras coisas e sobre elas, a seu tempo, me pronunciarei.
As leis são uma coisa que é como os votos. Piedosas ou não, no nosso país só
servem para atrapalhar. Ninguém lhes liga nenhuma. Ninguém se importa muito.
Organismos estatais infringem a lei despudoradamente, municípios desrespeitam as
decisões dos tribunais.
O principal problema legislativo no nosso país é o da execução. Mas é a montante
que se devem ir buscar as raízes. A lei não faz senão dar vida ao social. No mundo em
que vivemos impera a pirataria. Em matéria de legislação de ambiente é a pilhagem e a
violentação.
- Seja no campo da protecção da vida animal, onde como se sabe a Convenção de
Washington (acordo CITES) protege espécies proibindo a sua caça e alguns dos estados
signatários (entre eles Portugal) fingem que não a conhecem e apoiam a continuação dos
extermínios (o cachalote nos Açores). Não falando dos estados não signatários da
Convenção e dos navios sem bandeira que abundam sem que se vejam sanções.
- Ou no campo dos químicos agrícolas onde o escândalo é imenso. Produtos
proibidos pelas insuspeitas FAO ou OMS são exportados despudõradamente para o
Terceiro Mundo por multinacionais sedentas... No nosso país... bom no nosso país
prefiro não dizer nada para não assustar o povo...
- Ou ainda tratados internacionais sobre indústrias perigosas (o nuclear) que não
só não são respeitados como beneficiam os países não aderentes na aquisição de
tecnologia. O tratado de não proliferação impõe regras chatas tais como a fiscalização
dos materiais e coisas assim e o que interessa é ganhar dinheiro, não é?
Poderia encher páginas sobre os tratados internacionais. Sobre a utilização de
benzeno ou a lavagem de tanques no alto mar, protecção das aves ou conservação do
Mediterrâneo. Os tratados internacionais têm um valor moral. A fiscalização é na
maior parte dos casos inexistente e é deixado ao critério da soberania nacional o respeito
ou não dos mesmos. As gerações futuras regozijarão... se existirem...
O mundo está a saque. O dólar abandonou a paridade com o ouro e o sistema
financeiro internacional caiu-lhe nas mãos. Sem defesa as economias nacionais são
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arrastadas para o abismo pelo aumento constante das taxas de juro. Países inteiros
compram-se e vendem-se. O domínio da barbárie instala-se.
Em Portugal os bons propósitos também existem. E se a sua existência é melhor que
coisa nenhuma, não é motivo para folguedos. A legislação portuguesa em matéria de
ambiente prepara a Europa embora pense retardar-lhe o impacto. Para já a filosofia
oficial aceita como válida a «constatação de que os recursos do ambiente são a base e o
limite do desenvolvimento socio-económico e da melhoria das condições de vida».
Desde há seis anos que venho propondo a criação de um super-ministério do
ordenamento e ambiente que tutele as secretarias de estado da indústria e energia, das
finanças e agricultura (pelo menos) e que desbloqueie o país que temos, incrementando
ou apoiando a desconcentração estática/estatal, reformule o financiamento e a
administração pública. E claro isso é mexer na vaca sagrada...
Os Amigos da Terra, num documento que penso mantém inteira actualidade,
fizeram aos partidos políticos algumas propostas. Enquanto eles vão chegando a elas nós
vamos divertir-nos para outro sítio..
Penso (e foi essa a principal conclusão da conferência da OCDE de Junho de 84) que
o tempo do ambiente cantinho das frustrações já fôi à vida. O ambiente vai tutelar uma
economia em progressiva desagregação. O que se aproveita são os acessórios. Sabe toda
a gente que não se pode calibrar a vida nem reconstruir em laboratórios habitas
devastados. Quase toda a gente sabe dos problemas que se vão transmitindo para as
gerações futuras mas o egoísmo ainda prevalece. Ou seja, o curto prazo.
Com o ambiente passa para a frente a gestão racional dos recursos e da terra. No
nosso país é fundamental realizar estudos integrados de desenvolvimento/recursos//ambiente e potencializá-los politicamente a partir da sua execução (que deve ter por
base as regiões).
Juntar os avanços da técnica com a invenção de espaços de autonomia social.
Ganhar as apostas do futuro. Os economistas hoje descobrem que já não têm nada para
acreditar e que o capital vai chegando ao fim (a força de trabalho sublimada). Os
ecologistas anunciam o fim das políticas de ambiente!
Não acredito em políticas de meio ambiente. Não sou nem os ecologistas são, até
prova em contrário, tontinhos agarrados a uma caixinha mágica. Penso que queremos
políticas diversas que integrem o social no espaço. Análises globais e soluções locais
para descobrir o que somos na Europa que queremos. «Verdes» é que não.
Ecologistas amadurecidos apostamos noutra história. Sem fim.
Concretamente é urgente proceder à compilação, actualização e modernização da
legislação que temos. Integrá-la na Europa e executá-la. E aí vai começar a doer. Claro,
isso seria um passo em frente. Mas.. o fundamental é reformular o nosso quadro de vida!
A alternativa passa pela modificação do sistema político que temos e pela
destruição do estado social que o alimenta. Passa igualmente por uma modificação de
comportamentos e mentalidades. A alternativa é o dia a dia em construção.
Não resisto a terminar sem uma esperança «...uma vez que o desejo indo sempre em
direcção ao que nos é mais oposto, força-nos a amar o que nos faz sofrer».
Não me peçam para explicar. Como as coisas que escrevo com nexo e sem ele.
Liberais e libertários ou radicais. Frios e cínicos ou envolvidos pela paixão. Simples e
paradoxais. Sempre com o olhar no fundo dos olhos.
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EM BUSCA DA ARCA PERDIDA...
Tudo depende sempre daquele que escreve as palavras e do que há nele que o empurra a dar-lhes sentido. Todo o ser vivo que escreve como vive sabe que não há assuntos agradáveis, há sim
sonhos e ternuras.
(Tradução muito livre do. Chandier)

Pelo ambiente rezam os artigos 66 e 91 da Constituição (revistos e tudo). Como
tantos outros de uma Constituição em que as partes programático-intencionais abundam,
estes só exprimem beatitude. Assim como não serão as rezas que nos darão o reino dos
céus, também não serão elas a salvar a terra.
Gostaria de estar mais animado em relação aos articulados legislativos existentes
sobre ambiente. Como o leitor atento verificou usei o condicional (dúvida/desejo).
Dúvida, pois tenho a legislação existente por fortemente anquilosada, dispersa e
contraditória. E mesmo nos casos em que tal é menos flagrante (ex.: legislação sobre o
ruído), o problema mantém-se. As provisões fiscalizadoras existentes são ineficazes ou
inexistentes.

De facto no que se refere à fiscalização dos articulados legislativos que respeitam a
saúde dos seres vivos e da natureza é a inércia, o caos. Produtos proibidos são utilizados
nos nossos campos, emissões de poluentes acima das ridículas taxações recomendadas
são incrementadas, as regras de segurança para inúmeras actividades perigosas são
ignoradas e é o próprio governo (certo responsável do mesmo) que recomenda a
industriais que comprem cereais com taxa de humidade superior à oficialmente
estabelecida. Não preciso de explicar...
Num país que se abeira da Europa sem se precaver em nenhum aspecto social e
unicamente com um «louvável» objectivo político, num país onde não se sabe quantas
empresas vão ter que fechar e quantos litros vão ter que ser produzidos a menos mas onde
se espera euforicamente as migalhas do orçamento comunitário, as leis têm o valor de
atravancos. Felizmente que a polícia resolve o assunto facilmente... por quaisquer trinta
dinheiros como é público.
Não façamos como a avestruz.., encaremos a corrupção como dado endémico.
Estar vivo é a infracção do discurso triunfante. A esse desafio com resultado
garantido pudemos emprestar durante algum tempo as nossas energias e soprar a
casquinha de noz para o desconhecido da aventura. Enquanto tivermos fôlego.
A desistência é todavia uma alternativa sedutora e menos desgastante.
Que se tenha sempre presente que não existem leis para sempre e que o problema
principal é a regulamentação destas. Para os desistentes e os outros o fim é o mesmo. Só
a estrada é diferente.
Apesar de tudo, sabemos que o Estado Social (fruto de um contrato de segurança
espúrio), base do nosso sistema de vida, desmorona-se face ao fim do século. O século
XXI não vai nascer das bases luminosas ancestrais da nossa doutrina e da nossa
economia. Tudo vai mudar.
De qualquer modo isto está tudo pobre.
Hoje já não sabemos o que vamos fazer amanhã e se uivamos com poetas também já
recuperados é para que se saiba que o nosso lamento não é senão o som da sobrevivência.
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Vivemos numa sociedade em decadência e não temos alternativas a propor.

A legislação é o paradigma do tempo que vivemos. Ao defender a mesma, o seu
aperfeiçoamento e fiscalização tornamo-nos bufos do sistema e defensores da civilidade
contra a degradação e atentados contra a terra e os seres. Triste paradoxo. Mundo de
paradoxos onde viajamos.
Felizmente que pudemos pensar (embora isso não alivie para já as dores de
reumático) que tudo é ilusão. Pudemos pensar em qualquer coisa porreira, género
sociedade ideal, não violenta e tudo por aí fora, qualquer coisa saída de alguma doutrina
ou livro que lemos antes de dormir.
Se o leitor pensa isso é melhor não ler A Ideia. Porque a liberdade é essencial. E
não há como esses pensamentos para a chatear.
E então? Bom, sendo a nossa realidade determinada pelos limites da linguagem e
pelo modo como a articulamos, ou seja, pela gramática, não vejo nenhuma solução.
A própria gramática vai dando a balda e a tendência para a uniformização (que até
pode ser do género de uma horrorosa linguagem universal!) vai-se desenvolvendo.
E a legislação? Os interessados podem descobrir centenas de decretos-leis
regulamentadores de actividades que inferem directamente com o meio ambiente. Se os
analisar com um mínimo de atenção descobre coisas do arco-da-velha tais como
«pequenas» contradições entre eles que, por vezes, são resolvidas por despacho que
anula parte de um decreto que, por sua vez, estava já revogado, embora isso não fosse
público.
Se se quiser informar mais pode descobrir que o elemento que o representa em sede
legislativa hájá alguns anos que tem para analisar várias propostas sobre meio ambiente
e que inclusive tem para lá um projecto de lei quadro. Garanto-lhe que fica mais
informado que ele (a ele não lhe pagam para pensar nisso!).
Se for um fuinha desbordante vai descobrir que na Qualidade de Vida está há vários
anos para reedição um livro que se chama O Direito do Ambiente e se descobrir por que é
que ainda não saiu, chegou à conclusão do título.
Como toda a gente sabe, os pensamentos não produzem realidade.
Tenho mesmo sérias dúvidas sobre a realidade ela-mesma. Suponho que foi uma
invenção de deuses bêbedos e que vai acabar quando eles vomitarem e descobrirem o que
fizeram. A outra hipótese é que eles tenham morrido e se tenham esquecido de nós.
Talvez o melhor seja não me preocupar muito com isso. De qualquer modo, os segundos
ainda se seguem uns aos outros e as palavras ainda se aguentam nas regras que a escrita
lhes impõe.
Notas Explicativas
À BEIRA DO ABISMO. Nome de uma ficção cinematográfica sobre a anarquia generalizada.
THOREAU.
BOM POVO PORTUGUÊS. Nome de uma ficção cinematográfica que nos tenta enganar fingindo-se

documentário.
Não é com base no arbítrio sexual que julgamos a prestação de serviço pelos secretários de estado do
ambiente, como é óbvio.
CONTRA INSURGÊNCIA. Conceito que chegou aos meus ouvidos pela boca do Mauro Maurini
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(especialista brasileito de não sei quê) que assim classifica as sociedades latino-americanas. Sendo o domínio
do aparelho militar total, qualquer reforma está condicionada por estes.
O documento referido dos Amigos da Terra é a Proposta aos partidos políticos e aos eleitores e foi
publicado em 1983 e poderá ser obtido enviando 50 mangos para a organização: Pr. Ilha do Faial, 14-A,
1000 Lisboa.
A conferência da OCDE era Economia e Ambiente e embora tenhamos sido bastante críticos dos textos em
apreço na mesma, temos a salientar que a economia levou o devido correctivo e que a proposta final podia ser
subscrita por qualquer frequentador do Bar Estefânia.
Como podem verificar a confusão aumenta para o fim da primeira parte. Não se preocupem, eu próprio só
consegui compreender o que estava lá escrito à segunda.
EM BUSCA DA ARCA PERDIDA. O título parece-me que não era esse, mas a ideia era ser mais uma ficção
que quando se encontra é melhor deixar estar sossegada e sobretudo não abrir.
Como irão verificar (ou melhor verificaram, uma vez que as notas estão no fim), as dúvidas são muito mais
públicas que os desejos. Como qualquer pessoa normal meti os desejos numa caixinha mágica.
«LOUVÁVEL» entre aspas quer dizer isso mesmo. Louvável entre aspas. Não sei porque é que puz isso aí.
Dou a língua ao diabo. O resto já vendi pelo preço do costume.
ENDÉMICO, no meu dicionário vem na p. 529.
Os dois parágrafos a seguir não ligam bem ao anterior. Parecem metidos a martelo. De facto foram.
Ligavam-se a uma teorização que pensei que me podia causar problema e por isso censurei. Estão a ver como
há censura!
Era um tal de noma GINSBERG. O uivador.
A DECADÊNCIA. Aconselho os leitores sérios a ler o Duvignaud. Explica tão bem como nós pensamos.
SOBRE AS UTOPIAS, deve ler-se sempre o Clavel. Se tiverem acabado todas as bandas desenhadas,
estiverem chateados de fazer paciências sozinhos e se a Vampiro editou outro Gruber. E que a vida então
perdeu todo o significado.
O último parágrafo não tem nada a ver com o resto, mas pareceu-me que ficava ali bem. Garanto que é
original.
FIM. No tal dicionário que vos referi supra, esta palavra tem onze sinónimos e fica entre fibula e fimbro.
Aposto que não conheciam estas.
(<A Ideia» torna os leitores mais cultos.
Vivemos num mundo onde o sentido de humor se vai perdendo das coisas sérias.

António Eloy, Licenciado em História pela Universidade Clássica de Lisboa. É um os mais antigos e
activos animadores da Associação Portuguesa de Ecologistas - Amigos da Terra.

«A guerra é um crime contra a Humanidade. Por esta razão, estamos decididos a
não prestar ajuda a qualquer espécie de guerra e lutar pela abolição de todas as
suas causas».
--- Declaração de princípio dos indivíduos aderentes à Internacional dos Resistentes à
Guerra (IRG-WRI).
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Raimundo Quintal

Da floresta primitiva ao jardim
botânico actual.
A ilha da Madeira

A pequena superficie da ilha da Madeira (736,75 Km 2) e, especialmente, o seu
insignificante peso na ordem económica internacional, não impedem que esta guarde um
património natural que, pela sua beleza e raridade, constitui uma relíquia botânica. Não
tenho mesmo receio em afirmar que os núcleos de floresta indígena ainda existentes na
Madeira deveriam ser considerados Património da Humanidade.
Mas vamos aos factos para que isto não pareça, aos menos familiarizados com os
temas botânicos, conversa fiada ou regionalismo doentio.
A flora da Madeira enquadra-se na região fitogeográfica denominada por
Maca ronésia. Esta expressão cujo étimo grego significa «Ilhas Afortunadas» é utilizada
em Biogeografia desde os fins do século passado para englobar as espécies botânicas
originárias da Madeira, Canárias, Açores e mesmo Cabo Verde. Há biogeógrafos que
consideram pertencer a este conjunto, para além dos arquipélagos citados, o sudoeste da
Península Ibérica e uma faixa da costa atlântica de Marrocos.
Nestas regiões, mas com especial destaque na Madeira e nas ilhas Canárias,
mantém-se um elevado número de espécies vegetais que na Era Terciária cobriam o sul e
o ocidente da Europa. Enquanto no continente europeu as glaciações quaternárias
provocaram a morte e o desaparecimento definitivo dessas plantas, nas ilhas afortunadas
as temperaturas mais amenas permitiram a sobrevivência dos elementos que aí residiam,
garantindo a manutenção das respectivas espécies.
Os solos da Madeira alimentam pouco mais de setecentas espécies fanerogâmicas
indígenas. Especificando melhor para que o texto não se torne árido e sem piada.
Nesta ilha, nascem, crescem e morrem, sem que alguma vez tenha havido qualquer
intervenção humana, plantas que dão flores e se reproduzem por sementes, e que se
agrupam em mais de 700 espécies diferentes. Destas, 213 são comuns a outras ilhas da
Macaronésia e 138 constituem endemismos medeirenses, ou seja, só é possível
encontrá-los no seu estado natural nesta ilha. Cerca de 25 espécies endémicas correm o
risco de extinção. Para além das fanerogâmicas ou, se preferirem, espermatófitas, a flora
indígena da Madeira engloba muitas outras espécies.
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Numa comunicação feita recentemente, o Eng.o Rui Vieira, ex-director do Jardim
Botânico do Funchal, divulgou os seguintes números:
1) Pteridófitas ou criptogânicas vasculares: 59 espécies, onde se salientam os fetos;
2) Briófitas: 490 espécies, das quais 320 são musgos e 170 hepáticas;
3) Talófitas, ou plantas inferiores: 1400 espécies (Algas, 500; fungos, 450;
líquenes, 450).
1. Distribuição da vegetação em altitude

Na Madeira podem-se definir vários andares de vegetação indígena, embora nos
níveis mais baixos ela tenha desaparecido quase completamente.
Junto ao mar e até uns trezentos metros de altitude, onde o clima é mais quente e
seco, havia uma associação vegetal não muito densa onde coexistiam indivíduos das
espécies: Dracaena draco (dragoeiro); Olea oleaster (zambujeiro); Sideroxylon
marmulano (marmulano); Plantago maderensis (plântago da Madeira); Musschia
aurea; Maytenus dryandri (bruxo da Rocha); Echium nervosum (massaroco);
Euphorbia piscatoria (figueira do Inferno); etc..
Num segundo andar, até uns 600 metros de altitude, existiu o parque laurifoliado onde predominavam a Myrica faya (faia) e a Apollonias barbujana (barbusano). Estas espécies apresentavam-se em equilíbrio com um clima mais húmido
que o da zona mais baixa, podendo, no entanto, descer até este. Ainda hoje é possível
encontrar barbusanos em algumas quintas dos arredores do Funchal e no Jardim
Municipal, o que nos permite acreditar que' quando chegaram os primeiros povoadores à
Madeira existiam árvores desta espécie muito próximo do mar.
Mais acima, e estendendo-se até aos 1300 metros, num ambiente onde se atingem
os mais altos valores de humidade relativa, surge a laurisilva, associação vegetal
onde se salientam espécies arbóreas como o til (Ocotea foetens), o Vinhático (Persea
indica), o toureiro (Laurus azorica), o folhado (Clethra arbórea), o azereiro (Prunus
lusitanica), o pau-branco (Picconia excelsa), o sanguinho (Rhamnus glandulosa), o
Cedro da Madeira (Juniperus cedrus) e o aderno (Heberdenia excelsa).
Nesta floresta higrófila as espécies constituintes organizam-se em estratos,
ocupando cada uma delas a parcela conquistada após um longo processo de cooperação
e competição. Os tis e os vinháticos são as árvores de maior porte, atingindo os
indivíduos mais idosos alturas que rondam os 25-30 metros.
Abaixo deste tecto, e ocupando um espaço que oscila entre os 5 e os 20 metros,
proliferam as copas dos toureiros, adernos, folhados, paus-brancos, etc..
No ambiente sombrio, criado pela densa folhagem persistente dos dois níveis
superiores, vivem espécies arbustivas e herbáceas que captam a atenção de qualquer
observador, quer pela vivacidade das suas flores, quer pela sua arquitectura delicada.
São as cinço espécies de orquídeas, são os massarocos (Echium candicaus), os Isoplexis,
os gerânios, as Musschia wollastonii, etc..
Finalmente, a atapetar o solo, pteridófitas e briófitas completam esta densa e
heterogénea comunidade vegetal.
Em algumas vertentes de forte declive e no fundo de vales de acesso extremamente
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dificil, ainda é possível encontrar esta associação vegetal bem conservada. É o que
acontece no Caldeirão Verde, incluindo o Caldeirão do Inferno, no Montado dos
Pessegueiros e na Ribeira do Inferno. Tudo no norte da ilha.
No conjunto, as áreas onde a Laurisilva se encontra em bom estado de conservação
não devem exceder os 10 Km 2. As suas formas mais ou menos degradadas ocupam uma
superficie de cerca de 90 Km 2
Esta floresta medra num quase contínuo banho de nevoeiro, produzido pelas massas
de ar húmido que transpõem o dorso da cordilheira central montanhosa, orientada na
direcção Este-Oeste e que atinge a altitude máxima no Pico Ruivo (1862 m).
Transportadas pelos ventos dominantes de Nordeste, emitidos pelos Centros
Anticiclónicos do Atlântico Norte para aliviar as depressões barométricas das latitudes
intertropicais, as massas de ar são obrigadas a subir o flanco norte da Madeira. Desta
ascensão forçada do ar, resulta o seu arrefecimento e a condensação do vapor de água
que acarreta.
Logo que encontram uma garganta entre dois cumes, os nevoeiros invadem-na em
direcção ao sul, onde, devido à estabilidade da atmosfera, se dissipam sem que deles
tenham resultado chuvas.
Entretanto, na derrapagem com as vertentes as gotas de água depositam-se nas
folhas das árvores, precipitando-se suavemente no solo e infiltrando-se de imediato. Isto
significa que, mesmo quando não chove e especialmente durante o Verão, o
abastecimento dos reservatórios de água subterrâneos é garantido por esta «precipitação
de contacto».
A defesa da Laurisilva, que fique aqui bem claro, é vital para a população
madeirense porque, para além do seu interesse estético e das raridades botânicas que
alberga, esta floresta garante a disponibilidade de água para o consumo doméstico e
irrigação das terras de cultivo.
Nos picos mais altos e nas pequenas plataformas talhadas nas suas vertentes
(achadas), a vida éjá menos exuberante. Nestes solos pedregosos e numa atmosfera fria,
ventosa e menos húmida, vivem urzes, que podem ser rastejantes (Erica cinerea) ou
atingir porte arbóreo (Erica arborea). As ericáceas repartem o espaço disponível com
variadas espécies de musgos e líquenes.
Também nestas áreas são frequentes uns arbustos conhecidos popularmente pela
designação de Uveira e que se identificam nos meios botânicos como Vaccinium
maderense.
Uveiras que, tal como as Feiteiras com que se associam, têm largos limites de
tolerância ambiental. Constituem espécies pioneiras no repovoamento de áreas onde a
floresta foi destruída por incêndios ou cortada a eito.
.

2. Utilização económica das espécies vegetais
E já que estamos a falar das Uveiras, não custa nada referir que da sua baga se pode
produzir uma compota que, segundo a tradição popular, é bom remédio para a tosse e o
catarro. Mas as virtudes medicinais desta espécie não ficam por aqui: - nos últimos
anos a baga da uveira foi exportada com destino a um laboratório de farmácia francês
para o fabrico de um medicamento oftalmológico.
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Os caules lenhosos das uveiras, bem como os das suas vizinhas urzes, foram muito

sacrificados no fabrico de carvão.
Sacrificadas foram também inúmeras faias para a produção de lenha e carvão. Da
Myrica faya chegou a produzir-se, em condições especiais, um carvão medicinal
utilizado como «adsorvente de gases do estômago e intestinos, adstringente intestinal,
como antitóxico e fixador de toxinas microbianas intestinais, como adsorvente de
minerais tóxicos. Usa-se ainda externamente em pomadas para a pele doente e em pastas
sobre as feridas ulceradas>)'.
Da baga do Laurus azorica ainda se fabrica, nalgumas freguesias rurais da
Madeira, o «azeite de louro». Este óleo que foi utilizado na iluminação, principalmente
pelas famílias mais pobres, continua a ser procurado para remédio caseiro.
Para além de medicamentos naturais, a floresta vem fornecendo, desde os
primórdios do povoamento, matérias-primas e energia para as actividades que
sucessivamente se instalaram nesta ilha. Ainda hoje são visíveis nas construções mais
antigas materiais lenhosos, mais ou menos bem conservados, de árvores que integravam
a floresta que cobria a Madeira quando aqui arribou Zarco.
Quantas caixas de açúcar foram construídas com tábuas de til?
Quantas varas para lagares e vigas para suportar soalhos deu esta espécie?
Mas nem só a construção e a marcenaria consumiram os tis desta ilha. Quantos
terão sido desfeitos em lenha para alimentar os engenhos do açúcar?
O vinhático tem uma madeira avermelhada, que faz lembrar o mogno. Desde muito
cedo as tábuas tiradas dos troncos destas árvores foram utilizadas no fabrico de caixas e
em peças de mobiliário.
Dos barbusanos faziam-se estacas para suportar as latadas da vinha. A sua madeira,
muito rija e por isso pouco apreciada pelos marceneiros, tem a vantagem de permanecer
imenso tempo enterrada no solo sem apodrecer.
Para além destes três gigantes da floresta primitiva da Madeira - til, Vinhático e
Barbusano -: outras espécies indígenas foram vítimas duma intensa exploração, estando
presentemente reduzidas a um pequeno número de indivíduos.
Foi o que aconteceu, por exemplo, aos Juniperus cedrus, cuja madeira «clara, leve,
aromática e muito resistente» 2 foi largamente procurada pela marcenaria. Desta madeira
foram feitos os tectos da Sé e da Alfândega do Funchal.
O perado, o azei'inho, ofustete e o buxo, foram muito utilizados em embutidos.
Esta arte, hoje quase extinta, consiste em talhar «pequenos fragmentos de espécies
florestais indígenas e introduzi-los, em aberturas feitas com as mesmas dimensões,
noutras madeiras de modo a reproduzir os mais diversos e, por vezes, complicados,
desenhos ornamentais» 1
Finalmente uma referência ao dragoeiro, espécie endémica da Madeira e das
Canárias da qual era extraída uma seiva vermelha, o Sangue de Dragão. As contínuas
incisões para extrair aquele suco, utilizado em medicina como tónico e pelos fabricantes
de violinos como verniz, levou ao quase desaparecimento da Dracaena draco.
.

3. Paisagem agrária
Desde o início da ocupação humana. as formações vegetais, especialmente as dos

níveis mais baixos, experimentaram recuos muito grandes. A acção humana fez-se sentir
através da agricultura sobre queimada, da pastorícia incontrolada e de cortes selectivos.
Enormes áreas de floresta foram derrubadas com o objectivo de produzir lenha para
os engenhos do açúcar ou para extrair madeiras de boa qualidade, que chegaram a ser
exportadas em volumes significativos.
Embora Gaspar Frutuoso deixe transparecer nas Saudades da Terra que no início
da colonização as florestas da Madeira estiveram a arder durante sete anos seguidos, é
praticamente impossível que tal catástrofe tenha acontecido. Atendendo a que não se
observaram mudanças sensíveis no clima da Madeira desde o seu povoamento, é muito
pouco provável que durante sete anos não houvesse um aguaceiro suficientemente forte
para pôr termo a um hipotético incêndio que alastrava pela ilha.
E bem possível que os incêndios tenham extravasado as áreas destinadas à
ocupação agrícola, gerando mesmo pânico entre as populações e levando a exageros de
descrição. No entanto, estou em crer que os cerca de cento e cinquenta engenhos
existentes nos fins do século XV foram os primeiros responsáveis pela destruição da
floresta indígena da Madeira.
«A cultura da cana exigia uma grande reserva florestal, fonte de aprovisionamento
em lenha dos engenhos e água para o regadio>>'. Neste sentido a partir de 1501 a política
de D. Manuel 1 para a Madeira visou favorecer as terras de cultivo, protegendo as
«serras» para produção de lenha e armazenamento de água.
Se é verdade que muito do património florestal foi destruído ao longo destes mais de
quinhentos e cinquenta anos de fixação humana, não deixa de ser relevante a obra
realizada sobre uma orografia de fortes declives e em solos esqueléticos.
Os poios e as levadas são as mais ricas peças do património cultural madeirense e a
expressão viva de como é possível a intervenção humana sobre a Natureza sem criar
rupturas no equilíbrio ecológico. Com a construção de pequenos tabuleiros de solos
aráveis e a irrigação das terras mais secas da orla sul, conseguiram as gerações passadas
edificar uma das mais belas paisagens humanizadas, digna de impôr respeito a qualquer
visitante.
Desde os primórdios da fixação das populações na Madeira, «é possível falar dum
regime de policultura, contudo, houve sempre tendência para o predomínio dum deles.
Inicialmente, e por breve período, esse produto foi o trigo, cuja carência no Reino terá
mesmo sido um dos objectivos da ocupação das ilhas. Sabe-se, no entanto, que entre
1473 e 1479 houve falta deste cereal na Madeira e isto relaciona-se com a importância
que fora assumindo a cana-de-açúcar, cuja cultura se tornou fundamental até meados do
século XVI, acompanhada por ampla exportação de açúcar. A partir dos fins do século
XVI é o vinho que passa a predominar, embora fosse já produzido anteriormente» 5
Será errado afirmar-se que foi na Madeira que ocorreu a primeira experiência de
agricultura de plantação, mais tarde largamente difundida na América Latina, Ásia e
África?
Presentemente, nas terras baixas do sul da ilha domina a bananeira, que deixa
alguns espaços livres para as anoneiras, abacateiras, papaieiras e mangueiros. E a zona
das plantas tropicais, adaptadas a um clima subtropical seco mas com a condição de
haver regadio.
Era neste andar que outrora habitavam os canaviais, hoje muito reduzidos.
.
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Nos jardins, que ainda no foram devorados pela urbanização selvagem,
multiplicam-se as espécies ornamentais originárias das regiões quentes. Seria fastidioso
estar aqui a enumerá-las, mas não resisto à tentacão de focar, pela sua atraente beleza, as
coralinas, as sumaúmas, osjacarandás, as gaitin/tas, as buganvíleas, as Schótias, as
espatódeas, as estrelícias, as orquídeas, os sapatinhos...
No norte, mais fresco e mais húmido, é a vinha que predomina à beira-mar,
'cultivando-se também o milho, a batata (semilha), a batata-doce, o feijão, as couves, etc..
Até cerca de 600-700 metros, embora sem atingir tais valores na vertente norte,
encontram condições ambientais favoráveis árvores como a nespereira, a laranjeira e o
limoeiro. A vinha ocupa espaço importante neste andar, especialmente nos níveis mais
baixos (200-500 metros).
Entre os 500 e os 800 metros, aproximadamente, prosperam árvores de fruto
oriundas de regiões com clima temperado oceânico: o castanheiro, a nogueira, a
cerejeira, a macieira e o pereiro.
Muitos hectares que outrora foram domínio da Laurisilva estão hoje ocupados por
pinheiros (Pinus pinaster), eucaliptos, acácias e pseudotsugas, espécies que encontraram na Madeira condições ecológicas propícias a um rápido crescimento mas que,
entre outros problemas ambientais, são muito mais vulneráveis aos fogos de Verão que as
espécies indígenas.
Pronto, não vos canso mais. Ou melhor, ainda quero-vos dizer que a Madeira é
desde o século XV um enorme e rico Jardim Botânico. Aqui vivem, lado a lado com as
espécies indígenas, árvores, arbustos e ervas oriundas de regiões que se estendem desde o
Círculo Polar Árctico até à Nova Zelândia.
Geógrafo responsável pelo suplemento de Ecologia do Diário de Notícias do Funchal.
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Carlos Jorge Morgado Pereira

Crise ecológica, ideias em crise
e «direitos do homem>>
Nada parece mais distante e esquecido que «a vida regulada pelo vento, pelo sol e pelo
sino» (Ruy Belo), ainda que as badaladas soem e o vento transporte os cheiros da
infância. Mas nada é mais irreal que esta «aldeia gigantesca» em que as extensões do
homem, que são os meios de comunicação e transporte, transformaram a sua relação
com a natureza, a sociedade, com os outros e consigo próprio.
Velho sonho, que renasce no fim da Segunda Guerra Mundial, o de suprimirmos o
espaço e o tempo, de estabelecermos a unidade planetária, através do diálogo de
civilizações, embrião de uma política da espécie humana e de uma «paz perpétua» que,
afirmando a solidariedade e a tolerância, respeitasse as diferenças. Anos gloriosos, no
dizer de J. Fourastié, realizados pelo implemento da religião do crescimento económico.
Que este último se realizasse sob forma liberal ou socialista, era apenas como na
culinária uma questão de gosto e de destino histórico, visto ambas as formas aceitarem
como inquestionável o paradigma que presidia ao destino do humanismo ocidental
desde o século XVI: «o desenvolvimento sócio-económico a par do desenvolvimento
científico-técnico asseguraria por si a libertação das potencialidades humanas e da
liberdade»'. Mas, como Edgar Morin o demonstrou, o conceito de desenvolvimento
não é unívoco nem a nível biológico, nem a nível psico- antropológico e económico-social.
Ao nível dos organismos vivos e da psico-antropologia, assistimos a um processo de
desenvolvimento que não opera linearmente, mas comporta necessariamente limitações,
regressões e desaprendizagens, que são condição de novas especializações e
aprendizagens. A noção de desenvolvimento, no plano sócio-económico, é a
extrapolação de uma falsa noção do desenvolvimento biológico como linear, mas sendo
este repetição-passado e não construção-futuro, a sua evidência e riqueza «dissimulava a
incerteza das finalidades e a ausência de modelo>>'. As sociedades industriais
acreditando fazer o reino dos céus, ou das cozinheiras, mais não fizeram que o
«crescimento pelo crescimento», fazendo economia do que há de angustiante na escolha
das finalidades e das opções, e de violento em toda a acção. «Fim da idade ideológica»,
escrevia na altura Daniel Beil, «sonho da acção inocente», diz-nos hoje Paul Thibaud 3
realizável pelo crescimento económico de que o Ocidente é o modelo - maturidade a
,
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atingir e a ultrapassar, dizia-se, em 1980 por uma União Soviética, que usa o marxismo
como «gramática do Estado e da economia industrial, numa alfabetização acelerada e
brutal))', permitindo acelerar a acumulação primitiva do capital necessário ao início do
crescimento industrial. E paradoxal constatarmos que é no momento em que o Ocidente
regressa às suas velhas fronteiras e os países do Terceiro Mundo acedem à sua
independência, reivindicando modelos próprios, que se enraizariam no fundamental das
suas culturas ancestrais, que o modelo ocidental penetra nesses países, que assumem «o
que anteriormente tinham recusado às potências colonizadoras» 5 : o Estado-nação e a
industrialização.
Tudo parecia correr e prometer para breve o melhor dos mundos na Europa: o
aumento da quantidade de bens produzidos e consumidos, o fim da miséria, a melhoria
das condições e da duração da vida, a explosão escolar e o seu sonho de fechar prisões...
finalmente a felicidade, essa ideia ainda inexistente no século XVIII iria realizar-se, e o
enriquecimento, que Guizot propunha como tarefa aos cidadãos, seria a regra. A parúsia,
capitalista ou socialista, estava próxima.
Para os antigos, o mundo estava cheio de deuses e o Cristianismo, ao torná-lo
profano, fez dele um objecto, o que tornou possível o aparecimento das ciências da
natureza (A. Koyré) e o tornou também, no dizer de Cari Amery, responsável pela «crise
na qual se encontra actualmente o mundo>>', pois da mensagem evangélica, o mundo
ocidental reteve como imaginário social a ideia de uma aliança que teria dado ao homem
um «mandato de soberania» sobre toda a criação, com a condição de respeitar «as regras
do jogo em relação aos outros cristãos.., e a todos os membros da nossa espécie». Visão
falsa do Cristianismo e da aventura ocidental', não porque o cristianismo esteja isento de
culpas, mas porque na relação entre Criador e criatura, em termos cristãos, o homem «é
ao mesmo tempo livre e não autónomo, não pode instituir-se como lei a si próprio e ao
mundo>>'. Apenas responsável, pode responder de forma positiva ou negativa, mas
porque «o mundo é criação, assenta não na decisão do homem, mas no amor do
Criador». Daí não poder o homem brutalizar e destruir com o seu poder aquilo que é dom
e «não apenas Natureza ou meio ambiente indiferente». Apesar das cidades e dos novos
meios técnicos, a vida humana durante a Idade Média continuou regulada pelos ciclos
solares, a cidade e o campo não estavam separados, o ritmo da profissão era o do corpo
- sem dúvida que só nos melhores casos e sem esquecer a miséria endémica secular que
foi a sua longa noite - e o tempo parecia dormir. Compreende-se que nesse mundo o
homem se sentisse criatura e o universo fosse sentido pelo ideal gótico como sinal de
Deus. E entre o século XIV e XVI que esta visão se altera e, a um universo teocêntrico
sucede um universo centrado no homem.
Se em Descartes o homem tem ainda a marca do Criador, o universo deixou de ser
seu portador, e em Pascal, a beleza do mundo não leva à descoberta do seu autor, a
menos que seja esclarecida pela fé. O sagrado ou os vestígios que dele perduraram
desaparecem, a terra torna-se «natureza», coisa: «Não há mais limites. O homem está
implicitamente outorgado a fazer não importa o quê, nesse mundo sem alma não existem
outros obstáculos a não ser os da sua imaginação e os dos seus meios>>'. Começa uma
nova definição social da realidade, inaugura-se o que A. Dumas chama de «momento
cartesiano e marxista da realidade histórica», um novo espírito que pretende «extrair os
segredos à natureza por meio da tortura» (Bacon), para que nos tornemos seus

«proprietários e senhores» (Descartes). Este espírito é contemporâneo do despertar de
uma nova realidade que é o Estado-nação, da expansão da burguesia, das descobertas,
do racionalismo, da contestação da autoridade na ciência e na Igreja (Reforma) e da
matematização do real.
Não é de estranhar que Jacques Maritain declare guerra a Lutero, Descartes e
Rousseau, acusando-os de subverterem a doutrina clássica, que, com justificações
diferentes, orientava a filosofia política, o direito e a educação. A norma finalizada, que
tinha como referência, a physis aristotélica ou a Providência Divina agostiniana, é
susbtituída respectivamente pelo subjectivismo, pelo idealismo e pelo individualismo.
Afastado o sagrado da natureza, esquecido o sagrado cristão, o homem ocidental
«investiu de sagrado, como sempre o fez, o que era determinante na sua vida. Sagrado do
dinheiro, do trabalho, da ciência, do objecto»".
As alterações da ordem social, a contestação das autoridades, a extinção da
sacralidade natural, o reino da razão com a sua ânsia mítica de fazer desaparecer os
mitos, a perturbação de meios sociais até aí relativamente estáveis e o individualismo,
suscitam a contestação cultural dos Românticos, e esta «perdura como sensibilidade
ainda nos nossos dias» 11. De um lado, o optimismo das Luzes, da razão conquistadora,
do Progresso, do homem assumindo funções divinas; do outro lado, a noite, a nostalgia
da essência religiosa de uma infância para sempre perdida em Holderlin, melancolia da
natureza e da natureza do homem, pelo bem perdido, em Schelling, a procura de um
habitar primordial, de um regresso às fontes do sentido, que permitisse um espaço
humano-divino, uma nova aliança entre os homens e destes com a natureza. Reacção
contra a subjectividade, o direito natural, a Revolução Francesa, o romantismo alemão
tende para formas conservadoras, não encontrando outra maneira de responder ao real
que não fosse a de um retorno impossível ao passado, a uma certa Idade Média e a uma
concepção orgânica da sociedade, que, no seu tempo, assumiu a forma da Santa Aliança.
Se nem todos os românticos seguiram esta via, como Victor Hugo ou Alexandre
Herculano, a sua influência é visível no autoritarismo francês e alemão, em certo anti-industrialismo e na sua recusa do liberalismo. No romantismo católico francês dos finais
do século XIX e começos do século XX, de que Bloy, Péguy e Barrés, são os
romancistas e poetas, o desprezo pelo mundo moderno, o desejo de regresso à terra,
permitiu-lhes sentir que a perda de certa tradição, a destruição indiscriminada de
equilíbrios ancestrais, o desenraizamento das massas operárias, geravam «o que Marx,
pensador citadino, burguês e anti-camponês não tinha conseguido ver: a amputação da
cultura, da criatividade popular, a paralisia dos sentimentos e da linguagem, a perda da
memória e, sobretudo, a dissolução da ligação entre as pessoas, a que Barrés chamava
«amizade» e a que Illitch chamará «convivialidade». Reacção estética no começo, é
certo e que vai rapidamente afundar-se na histeria nacionalista, mas reacção
1 1.

Como Novalis, Hegel não se resignava à deposição do infinito, à separação, e
elabora uma teodiceia do Saber Absoluto, em que a reabilitação do finito contra Platão é
apenas uma etapa do processo de actualização do infinito, que torna sagrado o que toca,
para afirmar a Identidade, o Um. O uso crítico da razão, tarefa que Kant empreendera,
ao advertir os perigos de um uso metafisico da razão que se não reconhecesse como tal, e
o «respeito esse acto de reconhecimento aplicado a priori a todo o ser humano e que lhe

confere a dignidade de pessoa, ao acreditar a todo o ser humano uma vocação jurídica» 14
- e que permitia pela separação entre ser e dever-ser, pela insistência na «insociável
socialidade humana», limitar o aparecimento do despotismo - são negados por Hegel.
E o infinito fez-se gente nessa época de nostalgia. «Uma imensa necessidade de
Deus, activo e popular, de um Deus com quem se identificar, de um Deus que sustente e
abençoe as criações dos homens, que os ajude realmente a amarem-se e a reocuparem o
céu» 15, fez com que a verdade deixasse de poder ser um lugar vazio, tendo sido este
ocupado pela Nação, pela Raça, pelo Povo, pela Classe. A afirmação do primado da
razão prática leva em Hegel, e mais ainda em Marx, a uma procura da unidade perdida,
da reconciliação do indivíduo com o todo, não através do logos, como em Platão, mas
através dapraxis em Marx e da cultura em Comte. Deificação do progresso e da história,
que vai a par da expansão da burguesia e da ideia de «que o crescimento ilimitado da
produção e das forças produtivas é, de facto, o objectivo central da vida humana>> ".
A nostalgia-aspiração a être partout chez soi vai, a partir de Comte e Marx,
encontrar-se por trás de todos os ídolos do mundo moderno. Para lá das suas diferenças,
interessa sublinhar o que os une: um antijuridicismo, a recusa da subjectividade e do
indivíduo, a importância da história e da ciência como factores que, conjugados,
permitirão o aparecimento de um novo estado da civilização, absolutamente distinto dos
anteriores, em vista à realização da ordem e progresso ou ao aparecimento da sociedade
comunista": o mesmo sonho de pacificação integral e de uma humanidade sem história.
Como observa Jean Lacroix, na esteira de Adam Schaff, para Marx, com o
aparecimento do homem, a evolução natural da terra transforma-se em história humana
da natureza, e «a natureza humanizada é a natureza que o homem habita» 11. As análises
do Marx da maturidade são a procura dos meios e a pesquisa na sociedade burguesa das
tendências que permitam fundamentar e prever cientificamente o aparecimento de uma
nova sociedade e a realização do sonho de juventude, que Marx entrevira em Esquilo,
quando este, pela voz de Prometeu, dizia que o verdadeiro habitat humano é «morada de
luz». Não era outra a intenção de Saint-Simon, ao afirmar que era necessário que o
mundo se tornasse «viajável e habitável como a Europa», ou de Comte, ao dizer que
«o proletariado acampava na cidade em lugar de a habitar». Mas os acentos ecológicos
do Marx dos Manuscritos vão sendo substituídos por uma antropologia produtivista, por
uma noção de homem redutora, por uma mística da produção - «Um povo está no seu
apogeu industrial quando não o ganho, mas a paixão de ganhar é para ele essencial»
— que encontramos na crítica que faz ao capitalismo, assente no facto de este limitar e
entravar o desenvolvimento das forças produtivas.
Elaborando o seu pensamento contra o triste espectáculo da expansão técnica e do
capitalismo do século XIX, com o seu cortejo de injustiças e miséria, e da incapacidade
da democracia liberal de as atenuar, Marx «adivinhou» o sentir dos trabalhadores
explorados e desenraizados, mostrando a necessidade de alterar a posse dos meios de
produção para mudar a condição do proletariado. Visão certa mas curta, assente numa
ideia do homem empobrecedora e mutilante, na valorização do conflito apenas como
momento a ser abolido, numa visão unilateral do que condicionava as relações sociais de
produção, na arquitectura metafisica que lhe subjaz, a orienta e finaliza, e que na própria
época mereceu os sarcasmos de Proudhon, mais atento ao indivíduo e às suas
associações, como de Bakunine, inquieto pelo uso não crítico da ciência e da razão, a
' 9
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pressagiar potenciais tiranias, que se reclamariam da «ciência marxista» e do «sentido da
história». E quando a revolta operária se transformou em revolução bolchevique, as
certezas, as ambiguidades e os silêncios de Marx permitiram facilmente uma leitura e
uma prática ainda mais redutoras do real, cujos efeitos apercebidos quase no início por
Bons Suvarine e Victor Serge só lentamente, a partir dos anos sessenta, não só são
compreendidos (o que Simone Weil tinha de certo modo feito ainda nos anos trinta), mas
integrados numa nova sensibilidade, hostil às pretensões unificadoras do marxismo. O
que Soljénitsine descreve, como diz Claude Lefort, «é que a vontade de encarnação da
Verdade, do Bem e do Belo na sociedade se transforma necessariamente em mentira, mal
e horror>> 10.
Perdido o sentido crítico que ainda se encontra em Marx, o marxismo revisto e
corrigido por Lenine e Estaline «enlouquece» em resultado também das circunstâncias
novas e urgentes da construção do socialismo, levando a acentuar certos elementos que
já se encontravam em Marx, e tornando-se um catecismo da industrialização rápida,
criadora de um proletariado à sombra de um credo totalitário. Encontrando-se
desprovido de um sistema interpretativo adequado, sem instrumentos críticos, que lhe
permitissem fazer a crítica do poder numa economia planificada; reduzido que fora o
direito a mero instrumento de uma classe dominante, expulsa por definição pela tomada
do poder; escamoteado o problema da técnica, considerada neutra, e dependendo apenas
no seu bom ou mau uso de quem a possui, e não pondo a questão «do efeito certo da
técnica sobre o socialismo» 21 , o Estado soviético «pode retomar por sua conta os velhos
sonhos de unificação do domínio da verdade numa ortodoxia que engloba todas as
manifestações do saber e todas as expressões da palavra humana; sob pretexto de
disciplina revolucionária e de eficácia tecnocrática, pode justificar uma inteira
militarização dos espíritos; pode-o, tem a tentação e os meios de o fazer, porque tem o
monopólio das subsistências» 22 . Abolidas as transcendências, suprimido o presente, a
partir de um futuro já conhecido, postos todos os problemas a partir de uma solução
mítica, coincidindo, por definição e ciência, a vontade da maioria do povo com a vontade
do Estado, este último tem a possibilidade de «visar um poder e um saber total sobre a
sociedade... última metamorfose de uma muito antiga impossibilidade para os homens de
aceitarem a verdade do que os mantém juntos - a saber, justamente, a sua separação e
oposição virtuais» 23 . Daí que possamos dizer com L. Kolakowski que «nada disto é
fundamentalmente antimarxista ainda que Marx não o tenha previsto» 24 . Mas se o
ideal é o real, se a interpretação do imperativo revolucionário não é kantiana, como
nos austro-marxistas, mas hegeliana, como quer Luckács 25 , então poderemos dizer,
como faz J.-M. Domenach, que esses regimes que do marxismo se reclamam
pertencem «ao mais incontestável, ao mais coerente da inspiração do fundador, para
quem só têm valor as ideias que se encarnam na realidade » 26.
Tentação sedutora para os países do Terceiro Mundo pela eliminação e
simplificação de resistências que permitem acelerar a acumulação primitiva do capital
necessário ao arranque industrial, conforme hoje o sabemos - o marxismo revela-se 'um
esbatido continuador do hedonismo capitalista nos países de Leste nos domínios da
produção e consumo, invadido e apodrecido pela burocracia, fraca produtividade e
desperdícios, como ainda recentemente Pierre Kende recordava.
«O que é a filosofia que elaboramos ao longo dos últimos decénios senão a neurose
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de exilados do paraíso - real ou imaginário, pouco importa -, senão o renovar das
tentativas de enfrentar uma vida à qual nem as mitologias estabelecidas nem o sentido de
solidariedade nacional ou tribal oferecem já uma ordem inteligível - uma vida sem um
lugar de identificação num todo que nos supera?>>".
A Primeira Guerra Mundial, a crise de 1929, o despertar dos nacionalismos, a
revolução bolchevique, o desemprego, a crise modernista, o sentimento de decadência
das civilizações, o desenraizamento, as crises do parlamentarismo, as novas invenções
técnicas, e as mudanças dos ritmos de vida e trabalho, eis alguns dados que pressagiam
alterações no viver dos homens e a que estes vão responder procurando identificações,
instituindo e investindo a sua existência em novos sagrados, que lhes restituam uma
ordem inteligível, que lhes permita habitar o mundo: tentação do Oriente, fascismos,
mística da raça ou do proletariado. E essa nostalgia que se encontra na procura de um
«originário e de um mundo selvagem» 28 , que X. Tilliette detecta na poesia de Rimbaud,
na pintura de Cézanne e Gauguin, e também na ontologia de Heidegger e na
«comunicação autêntica» de Jaspers. Exemplar é o caso de Heidegger e a sua análise da
palavra Bauen 29. Esta palavra, segundo a interpretação de Heidegger, significa
«habitar», «ser», «ser na terra», e ainda «cultivar» - noções que devemos apreender
unidas, e que nos permitem afirmar que a crise da habitação não é apenas a ausência de
construção de novos alojamentos, mas expressão da crise em que nos encontramos, que é
crise da nossa maneira de ser e viver na terra. «Viemos demasiado tarde para os deuses e
demasiado cedo para o Ser>>", vivemos num mundo que não habitamos, olhamos mas
não vemos, como diz Ortega, porque estamos esquecidos da composição do mundo em
quatro dimensões: Terra, Céu, Divinos e Mortais. Habitar significa estar na confluência
desses quatro elementos, à semelhança das antigas casas camponesas da Floresta Negra,
onde a construção das casas era realização do habitar. Como o homem profanou a sua
relação de presença às coisas através da ciência, da técnica e da razão dominadora dos
filósofos, encarando as coisas e a natureza apenas do ponto de vista da sua manipulação
e transformação, esta «provocação» desenraizou-nos do nosso solo natal, e impede-nos
de pensar a essência das coisas e o Ser. Leva-nos a uma existência inautêntica, a uma
exploração da terra, oposta ao ritmo cósmico ao qual nos deveríamos abrir. E necessária
a vigilância dos homens a fim de escutarem a medida primordial de que os grandes poetas
são os «guardadores» e que permitirá transformar o mundo. Daí que se possa dizer de
Heidegger que é um teórico da luta ecológica 3
pela sua preocupação com a terra
explorada, a sua reflexão sobre a técnica (comum aos dois sistemas económico-políticos
dominantes) e a visão do «dom da habitação» como contemporâneo de uma técnica não
alienante, que é «desvelamento do mundo» 32
Pseudomística de um original, diz Gabriel Marcel, mas que permitiu a Heidegger
formular a lei da tecnologia: «tudo o que pode ser feito deverá ser feito>>", mesmo se a
serenidade perante a técnica talvez tenha deixado de ser possível. E nos anos 30 que o
sentimento de uma fatalidade comum às sociedades industriais, comunistas e
capitalistas, de um desmoronar da tradição se torna presente, ameaçando o mundo com
uma nova barbárie, o que leva homens de raízes e destinos diversos a recentrarem-se em
torno do essencial a.preservar e a tentarem repensar a aventura ocidental. Visão comum
a toda a geração dos anos trinta em França, que, na encruzilhada da influência de Péguy,
de Proudhon e Berdiaeff, pretendia «refazer o Renascimento» (Mounier), ou «pensar
'
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com as mãos» (Rougemont), a fim de recomeçar uma nova ligação entre o homem, a
natureza e a sociedade".
Mas a crise que assim se pretendia esconjurar e cujos resultados são hoje visíveis
não havia senão começado. O projecto acarinhado pelo Iluminismo de libertar os
homens dos mitos e dos medos transformou-se num empreendimento de exploração e
opressão da natureza e do homem, através dos próprios meios que visavam a libertação.
Não que possamos esquecer as antigas fatalidades que a sociedade industrial destronou e
os beneficios que assim nos trouxe. Razão tem Lucio Coletti ao fustigar a reviravolta
ideológica que consiste em passar da crítica das condições de trabalho de miséria a que o
proletariado tinha estado submetido no século XIX ao ataque, no século XX, contra
essa mesma sociedade pela razão inversa: o consumo desenfreado". Mas novas
opressões surgiram, já não ligadas às antigas fatalidades, mas às novas, que surgem da
técnica, da ciência, do mercado e da democracia".
E principalmente nos anos 60, quando os beneficios decorrentes da conjugação dos
diferentes componentes do progresso se tornam mais visíveis (aumento da produtividade,
satisfação das necessidades primárias, aumento da esperança de vida, democratização
da cultura) que a crítica recomeça, retomando alguns temas dos anos trinta. A sociedade
industrial era acusada «não porque fosse incapaz de assegurar o crescimento nem porque
distribuísse desigualmente os frutos do crescimento - crítica tradicional da esquerda -,
mas porque só se preocupava com o crescimento e não realizava senão crescimento - crescimento de um tipo determinado, com um conteúdo específico, levando a
consequências humanas e sociais determinantes>>". As questões até ai sempre
recalcadas por um progressismo beato, sugestionado pela lei do número, do quantificável
e do eficaz, surgem da literatura, do cinema, da economia e da vida quotidiana, o que fez
dizer premonitoriamente a Edgar Morim que a era filosófica da política ia começar, por
oposição a um mundo social tornado apenas espectáculo, onde, apesar de estarmos
informados de tudo e por isso mesmo, cada notícia afasta a antecedente, o livro
comprado é relegado por outro, que os jornais literários promovem e que é comprado
como consumo de símbolos: «A informação torna-se distracção, desintegração. Em
doses maciças, a impregnação pela imagem não aproxima do real, mas separa. Faz
distraídos e voveurs»38. «Persuasão clandestina», «multidão solitária», «o homem
unidimensional», eis alguns dos temas críticos dos finais dos anos 60, que entram em
consonância com a percepção dos limites do crescimento. Os custos financeiros e
humanos do crescimento começam a tornar-se preocupantes: a duração de vida regride a
partir dos finais dos anos 60, o aumento de neuroses e psicoses, as tensões da vida
quotidiana sobem paralelamente ao crescimento das cidades, a agressão da técnica
inflige danos aos mares, esgota terrenos férteis, destrói as espécies vivas e esgota
matérias-primas...
A tomada de consciência dos perigos ecológicos permitiu pôr em causa os
fundamentos em que repousava a nossa aventura e apercebermo-nos de uma nova
situação: «A perda do falso infinito, no qual se lançava o crescimento industrial e a
necessidade de renunciar à ideia reducionista, que fazia do crescimento industrial a
panaceia universal do desenvolvimento antropo-social>) 39 . A crise cultural e de
civilização leva a questões e temas tidos até aí por reaccionários ou sem importância
(a oposição entre ser e ter, a proximidade para com a terra, a qualidade de vida) a

entrarem na cena política, cultural e económica. A voga da etnologia, o aparecimento de
novas religiosidades, os caminhos de Katmandu, as comunidades hippies, o sucesso da
nova biologia, a sociobiologia, a exaltação da violência «purificadora», denotam bem a
obsessão do primitivo, do arcaico, do matricial, biológico ou social, como se o homem à
medida que «substitui a natureza pelos produtos da sua indústria se fosse sentindo mais
estranho, como se fosse incapaz de se reconhecer nos objectos provindos do seu génio e
da sua mão, como se tivesse necessidade de uma alteridade imediata, de uma realidade
inteiramente diferente: essa natureza opaca e muda que é, no entanto, indispensável à sua
palavra e à sua felicidade» 40 .
Erupção do essencial, do sentido, do antagonismo entre a liberdade e a
tranquilidade, regresso da ironia como sintoma da liberdade, mas também «reflexo de
fartos e enjoados» 41 , preludiando o «triunfo do recalcado», que se pensava esquecido
pela banalização planetária, pelo desencantamento do mundo, produto da civilização
tecno-industrial - esta crise suscita interrogações importantes quanto a sistemas que
permitiram no seu tempo tornar compreensível o mundo, mas cujas soluções pertenciam
em demasia às lógicas da ordem que pretendiam destruir. Reflexo, mas também reflexão,
não escapando à lei do duplo frenesim do selvagem e do computador (Domenach), «da
razão ou das margens» (Luc Ferry), «como se não nos restasse mais do que escolher
entre um ou outro pólo de uma oposição fictícia>) 41.
Não se trata de atribuirmos boas ou más notas, como se não fizéssemos parte dos
que viveram e pensaram a favor do deslizar dos terrenos assim entrevistos e/ou forçados,
como se não tivéssemos também tentado a possibilidade possível de uma «grande
recusa» nesta esquina da Europa; mas trata-se, sim, do desvendar do autoritarismo, dos
caminhos únicos da salvação temporal, das novas tábuas da lei que, ao .abrigo de análises
redutoras, pretendiam instituir uma mutilação de sinal contrário à da ordem contestada
- porque o importante é apreender a verdade das ideias em confronto, escapando ao seu
totalitarismo (Paul Ricoeur). Mais do que encontrar culpados, importa, como diz Renê
Rémond, compreender «a vida de relações das ideias com outras ideias, com o substracto
que lhes preexiste, com as estruturas da opinião que as acolhia» 43 .
Do pontapé que Malebranche teria dado numa cadela grávida, porque como animal-máquina ela nada sentiria, até ao discurso de elogio ao progresso feito por Jaurès quando
foi abatido em 1913 o último lobo dos Vosges, e desse discurso à destruição e
esgotamento dos recursos, existe uma lógica de efeitos perversos, nem linear nem
dialéctica, que passa pelo desenvolvimento da ciência e da técnica, pelas aspirações dos
homens, mas sem que possamos designar como bodes expiatórios a razão, a burguesia ou
a ciência. E que a lei da evolução histórica é trágica, e uma leitura que respeite a
complexidade do real deve «discernir em cada fenómeno as suas implicações positivas e
negativas, antes de qualquer juízo de valor e fora de toda a certeza acerca do valor
final » 44 , neste claro-escuro que é condição nossa, hoje mais do que nunca, no dizer de H.
Arendt. E que a posse de uma matriz primordial, essencial na «historiosofia marxista»
(Kolakowski) ou na ontologia heideggeriana, implica necessariamente essa «cisão da
humanidade em autóctones e estrangeiros» 45 , que descobrimos na origem do processo
totalitário. O que o final dos anos 60 e o começo dos 80 nos trazem de novo é uma nova
sensibilidade à qual com dificuldade nos resignamos: a perda de um sentido unitário. À
crise do marxismo, última ilha da racionalidade, como se dizia, juntou-se a crise do
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conceito clássico de ciência como sistema fechado, reducionista ao Um ou ao Todo da
heterogeneidade ou complexidade do real, através de um sistema de causalidade linear
ou dialéctico. Um outro paradigma surge, o da complexidade, que implica uma revisão
da articulação do sujeito com a realidade, com a cultura, das ciências entre si, e uma nova
visão do homem. A coerência das antigas propostas era obtida quer por um formalismo,
que silenciava o homem, quer pela adição, que visava mais longe do que o que conhecia,
e os desmentidos surgiam assim onde o excesso de racionalidade pensava tê-los posto
fora de causa. Daí a necessidade de leituras multi-referenciais, que permitam ler a
complexidade do real e pôr em causa os postulados de uma razão calculadora, assente no
pressuposto da existência de uma unicidade da resposta dos mecanismos que
possibilitavam calculá-la".
Este esquema assemelha-se à alegoria descrita por F. Helft, em que vemos uma
federação galáctica enviar os seus funcionários à terra, para estudar a circulação em
Paris. Em breve, os enviados descobrem o código que regula as paragens e as
ultrapassagens, estabelecem mesmo os ciclos de aumento e diminuição de trânsito que
ligam aos ciclos solares. Como comenta A. Jeannière, «um único elemento
perturbador... é de rejeitar, porque não pode ser integrado no sistema: o automobilista» 47
O que uns enunciam ainda hoje como deficiência de mecanismo, a desordem, a incerteza,
o singular, tem no novo paradigma um estatuto teórico. E é daí que parte um E. Morim ou
um C. Castoriadis, este último, por exemplo, quando constata: «é uma propriedade
intrínseca do ser vivo, não só desenvolver-se, mas evoluir, logo organizar-se de outra
forma: é a sua própria organização que é capacidade de transformar o acidente ou a
perturbação em nova organização>> 41. Daqui, a noção de Castoriadis de um fazer social-histórico e a importância que dá ao imaginário social como componente do real
histórico. E desta nova visão que parte Paul Thibaud, retomando implicitamente a
afirmação de Castoriadis de que a sociedade é um «magma»: «uma unidade não
controlável racionalmente, onde podemos referenciar uma multiplicidade de sistemas de
interacção, mas sem jamais podermos construir o sistema da sociedade>) 41. Assim,
Thibaud discerne no conceito clássico de «revolução», de «autogestão», de «pessoa», de
«sentido», uma mesma pretensão a um poder absoluto da sociedade sobre si própria,
como se lhe fosse possível fazer-se e transformar-se de uma maneira totalmente racional.
Criticando o mito da posse da sociedade por si própria, e interpretando a sociedade
soviética como simulacro da absolutização pelo Estado, definido a priori como não
separado da sociedade, da sua própria vontade como ideal realizável, onde doravante a
história está interdita porque realizada, critica a tradição personalista e a sua pretensão
de definir e difundir projectos de sociedade, imagens do homem a promover e a sua forma
de raciocinar em termos de «moral da convicção» (Weber). E que, segundo Thibaud, se
a sociedade funciona «consciente (por deliberação) e inconscientemente (resultante de
decisões individuais), [e] o indivíduo funciona voluntária e involuntariamente», é
necessário pensar de forma aberta, contrapondo ao mito do adulto e do acabamento da
história, o inacabamento do homem e da história. Não havendo um matricial original ou
final, uma utopia de aforamento e realização do sentido, a nossa situação é a de uma
pluralidade irredutível, o que não impede que, se não houvesse uma paixão de justiça,
que não conhecemos, a nossa escolha não teria sentido 50
Daí a recusa do universal como unidade e do significado e importância da fé
.

.

personalista como crença na confluência das liberdades e da noção de direitos do
homem, como figura desse universal. A eficácia dos direitos do homem corresponde à
sua «designação de um centro imutável (há direitos do homem, não se pode fazer do
homem seja o que for) e de o fazer através de declarações sempre contingentes, ligadas a
um certo estádio das forças sociais e das mentalidades» 51 - processo semelhante a
certas tendências das sociedades democráticas e a determinadas concepções de
democracia, para as quais a democracia existe porque não há uma verdade anterior do
homem a instituir por aplicação. Horizonte comum à pluralidade e à conflitualidade, ao
mesmo tempo presentes e disfarçadas, os direitos do homem são a reivindicação do que
no homem escapa ao estado e à política; numa palavra, são a reivindicação do não-manipulável. Profunda revisão que se abre à luz pelo desencantamento do futuro e pela
crise das grandes narrativas e que permite pôr em causa um moralismo unificador que,
sob a capa da ciência, nos pretendia dar a solução universal e sadia dos nossos conflitos e
dispersões, do amor, do morrer e do habitar. A nova perspectiva tende a ver, na situação
feita ao homem na sociedade de consumo, não apenas a decomposição e a divisão, mas
uma «imaturidade plena de promessas» 52 , preenchendo os vazios dos deuses por onde a
pessoa se define.
Neste tempo, onde ignoramos as perguntas a fazer e os amigos com que contamos,
só do intolerável devemos partir, e ele é a miséria dos pobres, a miséria afectiva, a
poluição do rio onde já não é possível tomar banho e pescar, a perda da qualidade do que
comemos, a morte abandonada no hospital... e só através deste intolerável podemos
perceber os dois dilemas em que nos encontramos: «o modo de vida das nossas
sociedades não é generalizável. Ou combinado com o crescimento demográfico, levará
ao esgotamento dos recursos naturais, ou deverá ser limitado a um punhado de nações
privilegiadas, o que provocará inelutavelmente uma divisão da humanidade, perante a
qual os racismos de ontem parecerão benignos». O outro refere-se aos modos de vida e
de organização social: «as nossas instituições, os nossos "utensílios" (escolas, medicina,
sociedade, burocracia) atingem um limite onde os danos que infligem à autonomia, à
felicidade, à saúde, à capacidade de viver e criar em conjunto, se vão tornando
progressivamente maiores que os seus beneficios» 53. Questões essenciais, nas quais se
joga o destino do mundo e de cada um de nós, apesar de aparentemente relegadas para
segundo plano pela crise económica de 1973.
Mas cabe-nos a nós pensar e criar as mediações jurídicas, políticas, económicas e
sociais que impeçam escolhas suicidárias ou totalitárias. Momento axial, construído por
movimentos parcelares de lógica própria, mas interligados, onde importa ter presente que
«nem tudo é mau, mas há perigos por toda a parte» (Foucault), a fim de construirmos,
falando e agindo, as respostas sempre provisórias à questão kantiana sobre o que
podemos esperar, na insubstituível companhia, amada e incómoda, dos outros.
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João Freire

Outras Ideias
na imprensa portuguesa
Que outros periódicos com o título de A Ideia existiram já na imprensa portuguesa? Quais
as suas orientações? Que vida tiveram eles? - Eis, em suma, as interrogações que foram o
ponto de partida para uma pesquisa bibliográfica que, se não pode garantir em absoluto
a exaustão do tema, tem no entanto boas probabilidades de lhe ter dado a volta.
Dividamos as publicações encontradas em várias categorias: há aquelas cujo título
é exactamente A Ideia, ou muito próximo dele (Ideia, A Idea, Idea); há outras cujo título
comporta este vocábulo, não sozinho, mas acompanhado dum adjectivo (Ideia Livre,
Ideia Nacional, Ideia Nova, Ideia Republicana, Ideia Popular, etc); por outro lado, há as
publicações explicitamente anarquistas e outras que só implicitamente o são; há,
finalmente, periódicos de tradição liberal que nalguns pontos coincidem com o ideário
anarquista e há outros que lhe são completamente estranhos, para não dizer antagónicos.
No primeiro grupo, a folha mais antiga é A Ideia, «Revista Quinzenal)>, cujo
1.0 número saiu no Porto a 1 de Abril de 1887, tendo como director César Cid e como
redactores Marques de Andrade, Júlio Brandão e José Solrac. Só lhe encontrámos um
número. Tinha a sede na Rua da Batalha, 2, o curioso cabeçalho que reproduzimos
junto e, como texto mais representativo, relevamos um texto de Heliodoro Salgado
intitulado precisamente «A Ideia» onde se diz a certa altura: «A Enciclopédia matou a fé;
a Revolução matou a realeza. E a Ideia, isto é, a grande força moral e intelectual que
impulsiona o programa da civilização, estende sobre o mundo as suas asas brancas
e, sustentando na mão o ramo de oliveira - símbolo da paz - vai banhando os espíritos em
todas as luzes da ciência e preparando pacificamente, evolutivamente, a grande
transformação política e social que, latente ainda, há muito se faz presagiar por sinais certos
e evidentes a todos os que voluntariamente se não cegam». Eis um belo pedaço de prosa
iluminista que, se empolgaria o republicano liberal, não deixaria igualmente indiferente
muitos dos anarquistas portugueses da época.
Em seguidam surge A Ideia, «Periódico Scientifico», igualmente publicado no Porto,
onde o primeiro número saiu à luz do dia em Setembro de 1898. O editor era Alfredo
Ferreira de Faria e a administração situava-se na Rua Formosa, 223. Apesar do subtítulo,
esta A Ideia não foi periódica nem propriamente científica. Deve ter sido, sim, um
subterfúgio para divulgar um texto de excelente valia teórica sobre o anarquismo e que
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constitui o único material inserto nesta publicação. Chama-se «A Questão Anarquista»,
o autor é Bernardo Lucas, e trata-se do discurso que, no tribunal da relação do Porto, aquele
advogado proferiu em defesa de Cristiano de Carvalho, Serafim Cardoso Lucena, Francisco
Vaz e outros anarquistas, presos durante um comício realizado em 24 de Abril de 1898
contra a lei anti-anarquista de 13 de Fevereiro de 1896. É um texto longo, de cerca de 40
páginas, muito bem informado sobre as teorias anarquistas, mostrando alguma simpatia
e respeito do autor para com tais teorias.
A terceira A Ideia surge no Funchal, em Novembro de 1902, com o subtítulo de
«Folha do Socialismo Libertário». O director era Luís A. de Gouveia, tirou 4 números,
tinha a sede na Travessa do Redondo, 10 e usava a epígrafe: «Após tantos séculos de
Ignorância e Treva, é justo que se faça Luz!».
Esta publicação tem forma de pequeno jornal e insere-se na orientação táctica dos
anarquistas intervencionistas, veiculando várias notícias da Federação Socialista Livre, de
vários dos seus núcleos das províncias, do jornal Germinal de Lisboa, etc. O intuito deste
semanário era o de «propagar as novas ideias e de despertar o trabalhador madeirense do
marasmo a que se acha aferrado de há muito», tendo «as suas colunas sempre à disposição
dos trabalhadores, dos honestos, enfim, de todos os corações generosos e sinceros que se
interessam verdadeiramente pela emancipação completa das classes proletárias e se
dedicam devotadamente à causa do Povo, à causa do Futuro».
Abertamente anarquista, só terá havido mais uma Ideia, a que viu a luz em Faro, em
Março de 1916. Trazia a indicação de «Quinzenário Anarquista», o director era Raul
Duarte, o editor António Pedro Cabeleira, o administrador Neves Anacleto, e a secretária
de redacção Rita Seixas. A sede era na Rua ConselheiroBivar. 24, e apenas tirou dois
números.
Insere quase só colaboração local e refere largamente as manifestações de Faro, de
Fevereiro anterior, com a prisão de vários militantes. «Somos Anarquistas! Eis o que nos
apraz declarar... E é sem rebuços que afirmamos o ideal que professamos» - lê-se no
editorial de lançamento deste jornal.
Numa postura inversa - a de um liberalismo encapotado de sindicalismo, imposto
pelas condições da ditadura militar - surge-nos A Ideia difundida em Coimbra como
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«Número único de distribuição grátis», no dia 1.0 de Maio de 1927. O editor responsável
é José António da Velha e a propriedade dos Sindicatos Operários de Coimbra. E já uma
folha típica de situação repressiva, visada pela censura, sem textos assinados e com apelos
de resistência à opressão.
Vejamos agora outros jornais com o mesmo título, mas de áreas ideológicas distintas.
Há um jornal académico A ideia, em Portalegre. 1910-11. dirigido por Manuel
R. Xavier, de orientação nitidamente republicana. De quadrante oposto, conservador,
publica-se em Fafe entre 1912 e 1920 um semanário fundado e dirigido por padres
católicos cujo título é também A Ideia.
No Porto, em 1922, saem três números de uma A Idéa. «Jornal Republicano
Independente», dirigido por António Saint Maurice onde colabora, entre outros, o general
Gomes da Costa.
Em Murça, a finais de 1926, publicam-se quatro números de outra A Ideia, sob
o impulso de Jorge de Lacerda. Fala-se aqui na «luz sublime do Amor e da Liberdade».
defendem-se os interesses locais, a educação da mulher, o registo civil, a instrução,
a república, o municipalismo, o trabalho. etc., etc. A partir do n.° 5 passa a chamar-se
A Voz de Murça. Explica o redactor: «Murça. a minha Ideia é e será a tua Voz». Voz que
só durou até meados de 1927.
Outro semanário republicano independente sai em Leiria, em 1929 (14 números: entre
Maio e Agosto). Chama-se Ideia, é pertença de um grupo de que fazem parte Alvaro
Laborinho. Horácio Eliseu, Rebelo Alves e outros e tem uma inovadora apresentação
gráfica.
Nos Açores (Velas, ilha de S. Jorge), publicou-se o semanário A Idea. com 46
números, entre Novembro de 1929 e Dezembro de 1930.
Escreve o director e proprietário
Rui de Mendonça: «A IDEA marca desassombradamente a sua pcsição no campo
liberal».
Uma outra Idea. «da República, da Democracia». aparece episodicamente no Porto
a 28 de Maio de 1930. pela mão de Júlio Nogueira e com colaboração de um antigo
anarquista: Salvaterra Júnior. É. evidentemente, contra a ditadura. a Igreja. etc., e pelo
«bem da humanidade».
No Montijo. fundada por Joaquim Serra, edita-se A Ideia, semanário republicano.
com urna primeira série (26 números) em 1931-32 e uma segunda (outros 26 números) em
1934. E já um jornal adaptado à repressão do Estado Novo, com espaço dedicado ao
desporto, à publicidade comercial, à cultura, ao Esperanto, às questões locais, sociais. etc.
Finalmente. uma Idea bem diferente é a publicada em 1938 pelos alunos do liceu
Alexandre Herculano do Porto. Dirigida por António de Oliveira, pretende «combater os
costumes dissolutos», orgulha-se desta «terra de Guerreiros. Poetas e Navegadores, que é
o nosso Portugal querido e imortal» e da «Lição de Salazar».
Num cômputo geral e como se pode ver, trata-se em quase todos os casos de pequenos
jornais de vida efémera e certamente limitadas tiragens. Nenhum é de Lisboa. Cinco são do
Porto. Os restantes de cidades ou vilas da província, dois dos quais das ilhas atlânticas.
Do ponto de vista ideológico, temos quatro anarquistas, oito republicanos (mais ou menos
vizinhos do campo libertário) e apenas dois conservadores.
Se levarmos agora, rapidamente. o nosso olhar para as outras publicações aparentadas

com o título de «Ideia». encontramos o seguinte quadro:
Uma Ideia Livre, «Revista Mensal de Literatura. Crítica e Arte». que se publica no
Porto entre 1911 e 1916 e onde se detectam fortes influências libertarias. O anarquista
Angelo Jorge é um dos seus animadores. Há também uma A Ideia Livre, mas esta é um
«Semanário Republicano e Defensor dos Interesses da Bairrada». publicando-se na
Anadia em 1928-36-39.
A Ideia Nacional é um título bastante utilizado, sobretudo por sectores muito
conservadores. Há a revista de Homem Cristo Filho, Aveiro. 1915-16; há um «Semanário
Monárquico. Sindicalista. Órgão e Propriedade dos Núcleos Integral istas». Lisboa. 1920:
há ainda periódicos com este nome no Porto em 1922. em Lisboa em 1927 e em Setúbal
em 1934.
Ideia Nova é igualmente um título a que muitos recorrem. sobretudo republicanos.
Mas a mais antiga é a publicada em Angra do Heroismo em 1878. de orientação liberal.
Também nas ilhas, mas agora em Ponta Delgada. encontrámos uma A Ideia Popular,
em 1879. semanário político. literário e noticioso. Semanário político foi também
A Ideia Republicana que se publicou em Faro em 1928-29.
Esta outra categoria de títulos aparentados mostra-nos, pois. uma certa confirmação
daquilo que anteriormente já víramos. O vocábulo «Ideia», como título de imprensa.
transporta conotações iluministas e racionalistas que Heliodoro Salgado explicitou
perfeitamente na primeira folha aqui referida. Dai que seja um termo sobretudo simpático
aos sectores liberais, republicanos e libertários.
Restaria saber porque razão os editores da actual A Ideia foram desencantar tal título
em 1974. numa época tão diferente daquelas. Mas esse é um segredo que nós guardamos...
para estimular o interesse dos historiadores no futuro!
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SERAFIM CARDOSO LUCENA

Era natural de Folgosa do Douro, concelho de Armamar,
perto da Régua, onde terá nascido em 1872. Veio muito novo
para o Porto e em breve é activo nas organizações operárias e
na propaganda anarquista, ainda na década de 80. Em 1898
é réu de um célebre julgamento, na relação do Porto, onde é
defendido pelo advogado Bernardo Lucas, sendo absolvido.
Sapateiro de profissão, trabalhou durante muitos anos na
fábrica de calçado Costa & Cia., na Rua dos Caldeireiros,
como mestre de oficina e mesmo gerente, mas sem qualquer
quota na sociedade. E esta sua posição não o impedia de,
quando chegavam as greves, ser ele próprio a correr com os
aprendizes que se apresentavam ao trabalho, segundo
testemunha ocular.
Já no nosso século, Lucena participou nas mais impor tantes iniciativas do movimento anarquista portuense.
Membro dos grupos Propaganda Libertária, Verdade e Luz
(de Gaia), do Comité de Propaganda Sindicalista, animador
e responsável dos semanários «A Aurora» e «A Comuna»,
foi igualmente o grande impulsionador do Centro e Biblioteca
de Estudos Sociais, das Antas, desde a sua fundação em
1908 até ao seu encerramento, com a ditadura militar.
Segundo a sua neta, aquela era uma zona «de selvagens».

A professora da escola do Centro ia todas as noites escoltada
por dois camaradas - guarda-costas e pelo próprio Lucena,
e dava as aulas do palco. Aos domingos, Serafim Lucena ia
para o Monte Aventino conversar com aquela gente,
«catequizá-los». Ao princípio riam-se dele, mas pouco a
pouco começou a ser respeitado e, por fim, «adorado» por
aquele povo onde predominavam os ferroviários.
Sempre presente nos comícios, conferências e actos de
propaganda, Lucena é uma das primeiras figuras históricas
do anarquismo português, e do Porto em particular. Pugnou
incansavelmente contra o analfabetismo. Propagandeou o
neomalthusianismo, isto é, uma maternidade livre consciente
e desejada. Pacifista, tomou parte no Congresso Internacional
de Ferrol, em 1915, contra a guerra europeia.
Por volta de 1930, por falência da fábrica onde trabalhava,
Lucena instalou oficina própria, num dos anexos da sua casa,
na Rua Cunha Espinheira, 131, às Antas. Mas a situação
económica não deixou de se agravar e Lucena prescindiu dos
poucos operários que tinha, trabalhando sozinho no final da
sua vida, com grandes dificuldades económicas, a ponto de
ter de vender aquela espaçosa propriedade urbana para se
instalar num dos anexos do seu quintal. Nesta altura, uma
comissão de ferroviários veio oferecer-lhe uma pensão
mensal, que ele recusou, chorando de comoção. Era um
reflexo da sua obra nas Antas, durante tantos anos.
Muitas vezes preso, mas sempre por poucos dias e nunca
condenado, a sua casa foi alvo de inúmeras buscas policiais.
Ainda durante a guerra de Espanha chegou a albergar
camaradas que por ali apareciam fugidos. Mas Lucena era
fundamentalmente um propagandista e um anarquista de
exemplo, não dando aso a provocações policiescas. Firme
nos princípios, era contudo flexível na consideração das
condições práticas da intervenção. Nos anos antes da
República, foi um «intervencionista», isto é, via com bons
olhos a acção conjunta para a queda da monarquia. E,
segundo vários testemunhos, era um autodidacta sempre
desejoso de aprender e ensinar, com um enorme poder de
palavra, mas sem nunca se exaltar.
Faleceu, no Porto, em 8 de Novembro de 1943.
João Freire

MARIA LACERDA DE MOURA

1. Maria Lacerda de Moura nasceu na fazenda Monte
Alverne em Manhuassu, Estado de Minas Gerais, Brasil, a
16 de Maio de 1887.
Cinco anos mais tarde, seus pais, Modesto de Araújo
Lacerda e Amélia de Araújo Lacerda, transferiram-se para
Barbacena.
Nesta cidade começou Maria Lacerda o seu curso
primário no externato do Asilo de órfãos, tendo como
professora uma religiosa conhecida como Irmã Rosa.
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Para se contrapor ao cunho religioso do ensino recebido
por sua filha, Modesto Lacerda - homem culto e anticlerical - convence Maria Lacerda a traduzir Lachatre.
Contava então entre 10 e 12 anos de idade.
Receptível ás ideias do grande pensador anticlerical, a
jovem começa então a posicionar-se dentro da sociedade
burguesa. Lê outros pensadores identificados com ideias
sociais que lhe deram a coragem e a convicção com que
formaria um carácter límpido, incorruptível, libertário e
humanitarista que só a morte pôde vencer!
No ano de 1900 chegou à Escola Normal de Barbacena
sem perder de vista o estudo paralelo, a leitura livre,
meditada, que tanto a seduzia. Formou-se professora em
1904, com apenas 16 anos e a 14 de Janeiro de 1905 casouse com Carlos Ferreira de Moura, companheiro e amigo de
todas as horas, mesmo quando deliberou ultrapassar os
limites de uma união convencional.
Nos primeiros anos dedicou-se à pintura, à música, à
xilogravura, pirogravura, bordados e outros trabalhos manuais ao alcance de uma mulher do interior, sem abandonar a
leitura que modelou a sua personalidade e robusteceu a sua
cultura. Aos 21 anos foi nomeada professora de trabalhos
manuais da Escola onde se formara, passando depois a
ensinar pedagogia, higiene e acabou nomeada directora do
Podagium anexo à Escola Normal de Barbacena.
Não obstante a dedicação que devotava ao ensino,
continuou aprofundando-se na questão social. Boa obser vadora, toma contacto com os moradores de casas de lata e
sacos «construídos» no sopé dos morros, sem pisos, sem
água e sem esgoto. Analisou a vida dolorosa daquela gente.
Percebeu que prestavam serviços à sociedade executando
trabalhos pesados, mal pagos e por isso não podiam possuir
e/ou morar em residências com um mínimo de conforto e de
higiene! Sentiu-se diante de alguma coisa que já tinha lido.
Não hesitou, associou-se a outras mulheres de Barbacena
e começou a sua primeira tentativa de corrigir essa distorção
social, sensibilizando a população. Promoveu festas de arte,
angariou fundos destinados à construção de moradias mais
confortáveis do que as casas de lata. A iniciativa repercutiu
na cidade, foi bem acolhida pela população. Em pouco tempo
o seu esforço deu frutos positivos: com o dinheiro arrecadado
e materiais doados foram construídas 22 casas no alto de
uma colina em Barbacena, entregando-as, quando prontas,
às famílias mais carentes. O conjunto ganhou o nome de Vila
D. Viçoso.
Depois partiu para o ensino gratuito, fundando a Liga
Contra o Analfabetismo com a colaboração de oficiais do
Colégio Militar. Apesar das suas boas intenções no combate
ao analfabetismo, Maria Lacerda de Moura percebeu que
não bastava saber ler e escrever. Os métodos de ensino em
uso, escritos sob encomenda, condicionavam as crianças
estreitando seus horizontes.
Começa então sua pesquisa e seus estudos pedagógicos!
Lê Maria Montessori, Paul Robin, Sebastião Faure, obras
escritas para a Escola Moderna fundada por Francisco
Ferrer, em Barcelona, no ano de 1901 e compreende a
pobreza do ensino que exercia.
Era preciso reformular a educação, criar novos métodos,
fundar uma escola nova.

Envolvida por sentimentos humanistas e decepcionada
com o meio onde leccionava, libertariamente parte rumo a
São Paulo no ano de 1921, em busca de um espaço maior.
Vivia-se então o auge do movimento anarquista no Brasil.
São Paulo era o seu motor de propulsão. Ali chegando,
Maria Lacerda de Moura começou a dar aulas particulares, a
colaborar na imprensa anarquista e afim, e a proferir
conferências nos meios operários.
Adere à luta dos anarquistas, aos métodos da Escola
Moderna, toma parte na fundação da. Federação Internacional Feminina e em seu nome, na União dos Trabalhadores
Gráficos pronuncia uma conferência encerrada com as
seguintes palavras:
Operários do meu pais: não vos esqueçais de que o homem se eleva pela moral
sã e não pelos instintos baixos.
Temos em nós o fogo que purifica e o charco que cnodóa.
Lembrai-vos do respeito que deveis ás vossas mães, esposas. irmãs e filhos e
tende piedade da mulher indefesa, escrava como vós: pensai também na sua
libertação.
E quando atingir-nos a grande e triste catastrofe tende compaixão da vossa
irmã da mulher, conservada também na ignorância.
Não façais do instinto bestial o vosso galardão!
Levai como estandarte o ideal de liberdade - sonhado. voando a alma panda
de luz e fé. cantando o hino da civilização de igualdade.
Uni-vos no desejo único de trazer a felicidade à Terra. Em nossos dias não
teremos paz.
Agora é que deveis proclamar a beleza dos sentimentos.
Se fordes puros como o sonho que agita as almas puras. a história dirá. mais
tarde: os operários do Brasil. alcançaram o que souberam desejar porque levaram
a bandeira branca do ideal e a não mancharam no lodo dos impulsos baixos que
aviltam e degradam.
Acalentai o sonho de igualdade económica e de acção. Trabalhai por ele.
Tende esperança.
Revolto-me contra essa desigualdade que o berço inconsciente espalha e creio
na redenção da humanidade pela própria humanidade.
O Sol, a água. o ar. espalhados por todo o planeta é o símbolo da igualdade que
deve reinar entre os homens.
Já que não podemos evitar a revolução das classes. revolução que se prepara.
surda. entre as nações. - ergamos, num grito ardente de fé. a nossa voz.
proclamando, pela palavra e pela acção. intenções puras que desejam a felicidade
para todos os homens e pedem o direito à vida, à saúde. ao alimento, à casa, à
instrução. aos divertimentos, a tudo que alegra a alma, dos ricos e que. até agora.
têm sido vedados aos pobres. aos que mais trabalham.
Detesto a viokncia, o roubo, o assassínio, o massacre. a dinamite
Preferirei sempre morrer a matar.
Mas adoro a Justiça. a Liberdade. a Solidariedade.
Tenho fé num futuro em que os homens trabalhem para o bem comum.
E a liberdade de acçào e a igualdade económica farão lodos irmãos.
Avante Operários!

No jornal «A Plebe», Maria Lacerda de Moura inicia
colaboração sob o tema «Ciências Básicas e Auxiliares de
Pedagogia-Psicologia Pedagógica», continuando e ampliando
assim um trabalho iniciado por Neno Vasco em «A Terra
Livre», no ano de 1906.
Em Fevereiro de 1923 lança a revista «Renascença».
Publicação mensal, ilustrada em cores, tamanho 32 X 23,
trinta páginas, com redacção na Rua Visconde do Rio
Branco, 83, São Paulo, assinatura anual 10$000 e a
semestral 6$000. Seu alvo de ataque era a sociedade caduca,
a desigualdade social, a corrupção, os vendilhões do ensino
surrado, os vícios, as drogas, o jogo. Sua bandeira de luta a
emancipação da mulher, a divulgação da arte sadia, da
poesia, da música, do livro, e a questão social. O primeiro
número esgotou-se em dois dias. A, imprensa do Brasil
recebeu «Renascença» com palavras de carinho e aplausos.
«O Templário» (jornal dos maçons) escreveu: «Maria
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Lacerda de Moura. Os brasileiros devem orgulhar-se de
possuir uma patrícia tão ilustre como aquela cujo nome bem
conhecido encima estas linhas. Já produziu, entre outras, as
seguintes publicações: Em torno da Educação, Renovação e
A Mulher e a Maçonaria, tem no prelo A Fraternidade e a
Escola e prepara outras obras de grande valor... »
O jornal anarquista «A Plebe» comentou assim o
aparecimento de «Renascença»: «O número de estreia foi
um sucesso. Efectivamente, havia razão para isso, devido à
importância moral da obra que a simpática revista de arte e
pensamento se propõe realizar no meio, tratando de assuntos
vários sob um ponto de vista mais elevado do que o das suas
congéneres, sem deixar passar despercebidas as nuances
características dos acontecimentos desenrolados no cenário
da sociedade brasileira que tudo se descortina aos olhares
perscrutadores e inteligentes de sua ilustre directora, Maria
Lacerda de Moura, cujo espírito crítico se alia à mais bela e
nobre das intenções humanas: educar e instruir o povo, para
livrá-lo da escravidão e dos opróbrios».
Sua distribuição era feita nos nove maiores Estados do
Brasil, na Argentina através de Júlia Garcia Gomes, e em
Portugal ajudada pela sua colaboradora Ana de Castro
Osório.
De 1921 a 1928 Maria Lacerda de Moura desenvolve
intensa actividade emancipadora escrevendo e publicando
livros, colaborando na imprensa libertária e/ou fazendo
conferências nas associações operárias, nos Centros de
Cultura Social e na abertura de espectáculos de teatro
anarquista.
Os políticos do Brasil, uns por medo da revolução que
pregava e outros por incapacidade de acompanhar a sua
inteligência e o seu raciocínio, tapavam os ouvidos ou
sabotavam o seu nome e as suas iniciativas libertárias.
Apesar disso a sua voz e a sua obra alcançou a América e a
Europa. Tornou-se um prolongamento do filósofo Han
Ryner no Brasil e popular no Uruguai, Argentina, Chile e
México. Colaborou nas grandes revistas de arte e filosofia da
América e no ano de 1929 os seus admiradores quiseram
conhecê-la. Mandaram-lhe passagens de ida e volta e
anunciaram as suas conferências. Foi uma viagem de grande
repercussão em Montevideu, Buenos Aires e Santiago. De
regresso continuou a sua evangelização libertária em S.
Paulo.
A duras penas conseguiu construir um modesto casebre em
Guararema onde viveu os anos pré-revolucionários que
culminaram com a implantação da ditadura fascista sob o
comando de Gectúlio Vargas. Neste entreacto (1932) esteve
no Rio de Janeiro a convite da Liga Anti-Clerical e
pronunciou uma conferência publicada no ano seguinte com
o título Serviço Militar Obrigatório para a Mulher? Recuso-me! Denuncio!
Entre os amigos mais íntimos de Maria Lacerda de Moura
estava Rodolfo Felipe, anarquista, mineiro e redactor de
«A Plebe» durante vários anos. Com este amigo e
companheiro trocou cartas, algumas delas em poder do autor
deste trabalho, nas quais faz distinção entre camaradas e
amigos, queixa-se «da multidão que se abalroa e se nega em
blocos e igrejinhas -- em nome da Anarquia - sem
anarquistas». E desabafa: «Não estamos ainda à altura da
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bondade da pureza dos Reclus ou dos Kropotkine».
Ainda nesse mesmo ano de 1934, foi acometida de forte
reumatismo e obrigada a abandonar o seu retiro em
Guararema para residir no Rio de Janeiro. Ali colaborou na
imprensa e proferiu conferências nas associações operárias.
Já então se fazia sentir a perseguição do governo pré-fascista.
através do seu Ministério do Trabalho, pressionando os
operários a aderir...
Em 1935 resolve regressar a Barbacena e terminar ali os
seus dias ao lado de sua mãe. Tentou encontrar um cargo de
professora, mas a polícia de Minas Gerais tinha anotado em
seus arquivos que Maria Lacerda de Moura era «comunista
perigosa» e ninguém lhe deu trabalho. Sem meios de viver
por si mesma, independente como era, não se curvou às
exigências dos integralistas e retorna ao Rio de Janeiro,
passando então a viver na Ilha do Governador, numa casinha
modesta, cercada de flores que ela mesmo plantava e tratava
com tanto carinho quanto aos seus livros.
Em 1942 escrevia uma longa carta a Rodolfo Felipe da
qual reproduzimos as duas primeiras páginas:
Distrito Federal - 16 de abril de 1942
Bom amigo Rodolfo Felipe
Saudações muito afectuosas. Recebi hoje sua carta de 12 ao chegar ao Rio. Foi
uma surpresa agradável, com que eu não contava, porem. esperava de há muito.
Sei que os velhos amigos não nos esquecem. Quantas cousas. desde 1935! Por
duas vezes me encontrei com Edgard. por acaso. e perguntei suas noticias. As
vezes tenho vontade de ir a São Paulo. onde deixei boas amizades. mas. primeiro.
a luta foi horrível. económica e de falta de saúde para mim. Até coqueluche eu tive
há 2 anos.
Agora estou bem mais forte, bem disposta. renovei-me a poder de força
interior. Mas, minha Mãe está velhinha, e. enquanto ela viver. não tenho o direito
de viajar senão para visitá-la em Barbacena (Minas).
Que luta. Felipe! Tenho saudades de São Paulo. do ambiente mais sério. Não
me habituo á vida de samba do Rio! E verdade que vivo isolada na minha casinha
da Ilha. Moro absolutamente só. Carlos tem um quarto alugado no Rio e vem
aqui. aos domingos. para descansar Continuamos bons amigos. mas vivendo
sempre separados. desde 1927. Este problema foi resolvido definitivamente
desde aquela ocasião e acho óptimo. Interessante como as pessoas podem ser
amigas sem nenhuma compreensão!...
Está cada ver mais careca e mais apreciador de mocinhas e de gozar a rida...
Eu vivo minha vida de asceta. só. estudando e lendo como sempre. Sempre
tenho o que ler e o que estudar. Mas é demais o isolamento. A não ser urnas duas
amigas cuja presença me é agradável, tudo mais é tédio. Incompreensão e
vulgaridade.
Encontro-me de vez em quando. bem frequentemente aliás, com Oiticica. na
Fraternidade Rosa Cruz. E o único que vejo por aqui. Não se encontra um só dos
antigos companheiros. Voltei, para leccionar Astrologia na Fraternidade, a
chamado justamente do Oiticica. Tudo isso, para vocês. e loucura... Mas..socs
não estudaram Astrologia e a gente so pode negar ou acusar aquilo que se
conhece. Kepler. o grande astronomo, era astrólogo Fiquei enteirada da vida, da
burrice, da imbecilidade humana. da estupidez bestial dos nossos dias. Ficarlamentando? -- Nada disso. Olhei para as estrelas e tive vontade de tugir da
Terra. Não posso nem devo fazer como o Stefan Zweig. Então, fui estudar as
vibrações cósmicas e encontrei par nos estudos astrológicos. Encontrei a pai
porque, enquanto todo mundo está horrorizado com a guerra e suas consequências.
eu fui estudar a guerra e a nossa época. à luz da Astrologia, e a calma me veio.
total, porque vi o caminho que o mundo vai tomar. Tenho a certeza de que os dias
do fascismo e nazismo, matematicamente estão contados.

No mês seguinte Maria Lacerda de Moura ainda escreve
novamente ao <(amigo Felipe)) contestando alguns pontos
negativos do livro de Afonso Schmidt Colônia Cecilia.
Apesar da calma e do conformismo aparente envelhecera
precocemente. O isolamento forçado pela ditadura fascista

de Vargas e da Guerra Mundial roubando-lhe a formosura, a
sua beleza fisica que encantava tanto quanto a sua
inteligência e a sua cultura, enceram-na! Dedicada ao
estudo da astrologia, às flores e a sua mãe, que ao falecer em
Setembro de 1944 precipitou o seu fim, tal era afinidade e o
amor que lhe devotava, morreu a 20 de Março de 1945 com
58 anos incompletos.
Alguns jornais noticiaram o falecimento de Maria Lacerda
de Moura. Afonso Schmidt publicou extensa biografia em
«Lavoura e Comércio» de Uberaba, Minas Gerais, trabalho
mais tarde incluído no livro Bom Tempo Falou também de
sua vida e obra «Trabalhador Gráfico'> de São Paulo. «A
Noite» encerrava logo comentário assinado pelo anarquista
Osvaldo Salgueiro: «Creio que podemos afirmar sem receio
de contestação, que Maria Lacerda de Moura foi, até hoje
[19451, a mais culta das escritoras brasileiras».
Os poetas também falaram da anarquista Maria Lacerda
de Moura. Vale a pena incluir a última estrofe de Visões do
Infinito (Homenagem à Maria Lacerda de Moura, a maior
mentalidade feminina neoestóica da América do Sul);
De sublime explendor d'alma envolta cm coisas mansas.
Relicário de luz tão intensa como nossas esperanças.
Bafejas de Amor, de harmonia, de sutileza e graça.
O monturo de ignominias que se estampa e surge da desgraça;
Vitimas inconscientes que a sociedade vil arrasta
Seus próprios semelhantes - como indesejável! casta!
A ti - Oh! alma feita de luz sacrosanta e bendita.
Sudário imenso de Amor que entre a turba maldita
Pulveriza a dor, a fome, a mágoa e a tolerãncia.
Tudo enfim que resume em si - do viver a ânsia.
Abrindo os portaes infinitos da Vida em sua própria essência,
Rendo o culto do respeito e da admiração— em nome da Ciência!
Diante da amplitude incomensurável que o Infinito encerra,
Nada de novo se apresenta sobre a face da terra...
Sidnet'

2. A escritora
Maria Lacerda de Moura estreou com a obra Em torno da
educação no ano de 1918. E apesar da autora anos depois
considerá-la vulgar, recebeu na oportunidade comentários
elogiosos, incentivos, do poeta Olavo Bilac, dos professores
Sá Vianna, José Oiticica, Cândido de Figueiredo (de
Portugal) e dos escritores Carlos Malheiro Dias, Luiz
Guimarães Filho, Manuel Bonfim, Carlos Sussekind de
Mendonça, do argentino José Ingenieros e muitos outros
vultos das letras.
Todo o trabalho literário de Maria Lacerda de Moura
prima pela seriedade e pelo humanitarismo com que trata
desde a dedicatória e/ou apresentação até ao tema em pauta.
Quem abre Porque vence o porvir?, produto de conferência publicada em 1919 ou Renovação, obra lançada no
mesmo ano com 261 páginas, sente imediatamente a ideia-mestra da autora: o anarquismo individualista.

Logo no prefácio de Renovação sobressai o sentimento, a
firmeza e a convicção da autora:
A razão deste livro e simples.
Estudei sozinha. Eu mesma me indicava os autores que devia ler. Conheci-os.
uns através dos outros. E lia tudo: livros de filosofia, lógica. pedagogia.
psicologia, moral, etc., etc.. - procurando interpretá-los.
Que soma de prazeres imensos!
Quando julgava interpretar uma página de Rousseau. um pensamento excelso
de Platào. uma teoria de Spencer. quando sentia a filosofia de Guerra Junqueiro.
o amor de Tolstoi ou de Kropotkine. a poesia de Goethe. - as lágrimas quase me
banhavam o rosto e. prosseguia enlevada. A página 204/5 Maria Lacerda de Moura contesta as
instituições burguesas: E querem convencer-nos de que - sem a
força a lei, o governo— a mulher se entregará ao primeiro que passar!
Nunca! Eduquem a mulher, despertem a sua consciência, iluminem a
sua clarividência moral e ela reformará o mundo, fará da humanidade
em luta a alavanca formidável em caminho de um mundo novo.
E veremos a cooperação de todas as forças para a felicidade
colectiva.
O amor livre pregado pelos grandes idealistas não é a imoralidade, a
dissolução da família e do lar, o mercado de prostituição, a
libertinagem que sem o amor livre campeia desenfreada nesse triste
século parecendo querer reviver a degradação de tempos imemoriais.
Em sua obra póstuma O silêncio recorda: Quando durante
quinze anos ininterruptos dediquei-me ao estudo e à prática da
pedagogia, psicologia pedagógica e higiene infantil, como professora
em uma Escola Normal e Directora de um pedagogium. ainda que
bem moça, nunca imaginei que fosse para sofrer agora. vendo por toda a
parte, ao redor de mim, as crianças de hoje tão mal educadas. Naquele
tempo me alimentei de todas as ideias pedagógicas contidas em livros
técnicos e filosóficos chamados educadores,e repeti, com todo o
mundo, as frases rotineiras e vulgares que todo o mundo continua
repetindo como um eco, porque a humanidade tem horror à verdade e
cultiva as ilusões e a mentira, com medo da necessidade de raciocinar.
Muitas vezes em aulas repeti a consagrada frase de Locke, um dos tais
filósofos educadores...; a criança é uma página em branco, um bloco
de cera, no qual escreveremos ou modelaremos a imagem que
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queremos... Com que entusiasmo, eu pensava que o povo em um

nem um farrapo de Beleza, um só gorgeio de Idealismo: é a aridez na

momento podia realizar a transformação radical do mundo! E que

sua mais triste solicitude.

dolorosa experiência me aguardava, experiência cheia de riqueza, um
tesouro de sabedoria, para que eu aprendesse a varrer do cérebro todas
as frases preconcebidas e procurar desprender-me de tudo quanto me
ensinaram, para ir, por mim mesma, buscar e dizer valorosamente a
verdade de minha consciência. Tesouro caldo para mim do céu, esta
dolorosa experiência que me abriu os olhos para ver por mim mesma,
deixando de lado os chamados mestres intelectuais, para guiar-me
pelo meu Mestre interior.

A observação em profundidade da professora Mana
Lacerda de Moura deu-lhe a convicção de que «nada educa,
todos deseducam e na deseducação, cada qual se empenha
em ensinar às c'rianças uma mentira social... uma hipocrisia,
para que de pronto aprendam a matar a consciência interna».
E convicta da validade dos métodos educativos pitagóricos,
baseados na filosofia ou sabedoria do silêncio, comenta com
desenvoltura a sua decepção:
Em vez das lições do silêncio e dos métodos montessorianos para o despertar
interior da iniciativa e do controlo, nossas escolas têm a brutalidade do futebol e
nos lares só se ouvem as novelas policiais do rádio. Beissima educação de
violência e de crime, de egoismo e de métodos modernos de chantagem. de
traição, de brutalidade e de futura acçào politica e de bandidos.

Em seu livro Civilização -. Troco de Escravo continua
avançando nas suas concepções libertárias:
O Capitalismo industrializado se apodera de todo esse afã
cientifico, mesmo ainda em embrião, de maneira que canaliza as
energias humanas em uma direcção única - a luta de competições, a
concorrência económica, o assalto ás posições já ocupadas: o
nacionalismo e, consequentemente, as guerras.
Todo o género humano vive para a cumplicidade brutal da
prostituição sob todos os aspectos, pois que a organização social
capitalista não passa de um vasto bordel em que se compram e vendem
todos os sentimentos e as mais nobres aspirações, o Amor e a
Consciência, as mais altas manifestações da Vida Humana.
E toda a humanidade, em tempo de paz como em tempo de guerra,
vive, trabalha, luta pela cumplicidade que leva os humanos a se
estraçalharem ferozmente nos campos de batalha.

Maria Lacerda de Moura entrou em polémicas de grande
envergadura, atacou o clero e o fascismo com valentia,
contestou os Governos de todas as cores ressaltando sempre
em cada parágrafo, em cada capítulo ou em cada obra suas
ideias anarquistas.
Individualista, livre como era, detentora de extraordinária
capacidade de pensar, falar e escrever, jamais deixou de
destacar a educação como uma necessidade de se chegar a
uma nova sociedade, mesmo quando o movimento ou grupos
anarquistas 'acreditavam numa revolução violenta para
breve.
Fala de Rousseau, da escola Campius de Robin, da
Yasnaia Poliana de Tolstoi. de La Roches de Edmund
Demolins, da Case dei Bambini de Montessori e exalta
Ferrer e a Esc6la Moderna por defender a Educação
universal e não excepcional; conforme as vocações e não
arbitrária; convergente e não divergente; activa e não passiva;
composta e não simples; integral e não parcial; de
desenvolvimento e não de constrangimento.
Para a escritora: A educação começará no berço - antes do
berço; começará na escola - antes da escola; começará nos corações
maternos. Não há uma pequenina nesga de Arte nas nossas escolas,
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Tudo ali é vago, sem significação: até o patriotismo que se
empenham em fazer vicejar lá dentro - é tão estéril que as crianças o
não compreendem.
Os hinos escolares!
Quando muito, são apenas estímulos guerreiros e odiosos, afagando
lembranças atávicas.
Como é diferente a escola que Canta dentro de mim! (in Religião

do amor e da beleza).

Obras de Maria Lacerda de Moura

Em torno da educação (1918), Porque vence o porvir?
(conferência, 1919), Renovação (1919), A fraternidade e a
escola (s/d), A mulher moderna e o seu papel na sociedade
actual e na formação da civilização futura (conferência
1923), A mulher é uma denegerada? (1924), Lições de
pedagogia (1925), Religião do amor e da beleza (1926), De
Aruundsen a Del Prete (1928), Clero e estado (1931),
Civilização - Troco de escravos (1931), Amai e não vos
multipliqueis (1937), Han Ryner e o amor plural (1933),
Serviço militar obrigatório para a mulher (193 3), Clero e
fascismo (s/d), Ferrer, o clero romano e a educação laica
(1934), Português para os cursos comerciais (1940), O
Silêncio (Conferência, 1948, obra póstuma).
Colaboração nos jornais e revistas

«A Plebe», São Paulo; «Jornal do Comércio», Rio de
Janeiro; «O. Combate», SP; «O Internacional», SP; «O
Proletário», Minas; «A Patrulha Operária», 1933; «A
Lanterna», «O Trabalhador Gráfico», SP; «Renascença»,

mensal ilustrado, de que foi directora.
Edgar Rodrigues

FRITJOF CAPRA,
Rocher, Paris 1983

Le temps du changement,

Ed. du

A ideia de uma nova era, no dobrar deste século, que é
também, é preciso não esquecê-lo, o dobrar de um milénio,
parece ter adquirido, durante e depois dos anos 60, uma nova
vertente, que por vezes se situa claramente à margem, outras
emerge com uma força desconhecida e inédita, tanto mais
que as suas propostas, as suas ideias e até as suas visões são
particularmente novas, não se confundindo, de modo
nenhum, com as promessas de uma sociedade sem classes,
pelo menos enquanto paradigma, que constituiu durante
muitas décadas o móbil de todo o espírito revolucionário.
Seja como for, a ideia de uma nova era surge a uma franja
considerável de pessoas como uma ideia completamente
nova, ainda que as suas raízes, como sabemos, mergulhem na
própria infância da história do homem, e tenham ao longo dos
tempos tomado formas extremamente diversificadas e até por
vezes opostas. Norman Cohn chamou a esse espírito mais ou
menos profético e apocalíptico, que precedeu sempre
contudo a ideia de um paraíso terrestre ou de uma Idade de
Ouro, de milenarista, e encontrou-lhe raízes muito recuadas
no tempo. As suas observações tiveram apenas em conta
movimentos sociais e aspectos culturais relativamente
circunscritos à cultura ocidental ou mediterrânica, mas o
mesmo tipo de observações podia ter sido alargado a outras
culturas e a outras áreas geográficas. Gary Snyder, um
pensador americano, desenvolveu, por exemplo, desde os
anos 50, observações extremamente curiosas sobre o
pensamento dos índios tribais, onde ressaltam as ideias de
jardim perdido e de idade de ouro . Também a ideia de um
diamante no centro do lótus, que constitui uma das imagens
mais requeridas pelas diversas culturas do Oriente, não deixa
de nos sugerir justamente a ideia de uma Idade de Ouro
passada e futura;
O interesse deste livro de Capra reside no facto de ele se
inspirar em toda a multiplicidade de factores que desde o fim
dos anos 50 parecem constituir o fundamento de uma
profecia retomada, bem como o fundamento de uma cultura
poética cada vez mais diferente. As mulheres e uma cultura
essencialmente no feminino, o interesse pelas culturas locais
e a redescoberta da natureza e da vida selvagem, bem como o
contacto com uma mundividência primitiva do trabalho, do
amor e do sagrado, em que a monogamia e o monoteísmo são
superados a favor de um espaço de transgressão onde o

interdito perde o seu valor e o seu carácter impositivo para,
pouco a pouco, se relativizar no confronto com outras ideias e
outras culturas. Eis alguns desses elementos que podem
constituir um novo espaço interdisciplinar, bem como
estímulos poderosos, através das imagens que proporcionam,
de uma nova idade. O fim do paradigma newtoniano, isto é, o
fim de uma certa ideia de epistemologia que se concretizava a
partir dos trabalhos de Francis Bacon e Renê Descartes,
abriu uma tal ruptura no campo do pensamento que deixa,
com efeito, em aberto um poderoso espaço de sonho e
devaneio. Tanto mais que essa ruptura se faz justamente
contra a pretensão de racionalizar o mundo, o homem e a
natureza. A mudança (lhe turningpoint) fundamenta toda a
visão do livro de Fritjof Capra. Já não é só a ciência que
muda de paradigma, mas também o homem que muda de
vida, de sociedade e até de idade.
Capra, que já anteriormente nos tinha dado um excelente
livro sobre as coordenadas do tempo e do espaço, inspira-se
largamente nos trabalhos do colectivo de Palo Alto, e
particularmente nos trabalhos que Gregory Bateson desenvolveu no campo das interacções entre o indivíduo e o que o
rodeia. Para Ray Birdwhistell não há sequer indivíduo e
ambiente, isto é, exterior e interior, mas apenas condições de
sistema. As interacções são tão fortes neste campo que nos
obrigam a pôr de lado estas divisões tradicionais e a optar por
uma noção de relação constante e permanente. Mas a grande
originalidade do colectivo de Palo Alto foi a de ter encarado,
no campo da psicologia, os comportamentos ditos patológicos, não enquanto anormais, mas enquanto diferenças.
Eles passaram assim a deixar de ser psiquiatras e até
psicanalistas, para passarem a ser, no contacto com o
comportamento dito patológico, uma espécie de antropólogos. Isto obrigou Bateson a avançar cada vez mais no
sentido de uma ecologia do espírito e da mente (cf. Streps to
an ecology of mmd), onde o homem é o fundamento de
qualquer mudança.

António Cândido Franco

SERGE MOSCOVICI, Homens domésticos
Bertrand. Lisboa 1977

homens selvagens.

e

Não se trata apenas de recensear criticamente um livro de
Moscovici, ainda que isso constitua aqui o pretexto, mas de
introduzir, em toda a extensão se possível o pensamento de
um sociólogo que se afastou dos modelos mais comuns, para
se tornar, do meu ponto de vista, um dos pensadores mais
originais do ensaismo francês. Com efeito, e apesar das
traduções feitas em língua portuguesa, ele não mereceu ainda
entre nós o eco que seria de esperar, e pode-se mesmo dizer
que o seu pensamento sobrevive apenas naquela zona de
penumbra e semi-esquecimento. Certos pressupostos que
ainda subsistem contra o pensamento da natureza, bem como
certos mal-entendidos e incompreensões, podem explicar o
relativo apagamento a que uma obra como a de Moscovici
tem sido votada entre nós. São as próprias limitações
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culturais de um público português, ainda que devidamente
atento, que poderão explicar por que razão uma obra como a
de Moscovici mereceu, entre nós, tão pouco eco e tão pouco
acolhimento. Mas essa penumbra em que a obra de
Moscovici tem permanecido entre nós não lhe retira, de
modo nenhum, o seu fascínio, o seu interesse e a sua imensa
originalidade, enquanto trabalho de investigação e pesquisa.
Mas qual é então a especificidade dessa obra, que faz dela
o centro de uma originalidade tão pouco comum? A natureza.
Em suma, a natureza que constitui, com a obra de Moscovici,
o mais sério desafio do nosso século. Ela, a natureza,
constitui a categoria de análise onde se tecem nexos
sucessivos que a acabam por colocar como a interrogação
fundamental deste século. Como diz o autor na introdução do

magistral Essai sur l'histoire humaine de la nature,
publicado já no recuado ano de 1967: «Chaque siècle est
parcouru par une interrogation essentielle qui mobilise ses
forces vives. Du XVIII' siècle on peut dire qu'il a été má
tout entier par Ia question politique... Le XIX' siècle donne
Ia primauté à Ia question social. Si nous nous tournons vers
l'époque contemporraine. nous nous apercevons qu'au
premier plan de ses préocupations figure Ia necessité de
situer l'humanité parmis les forces de l'univers matériel,
d'augmenter sã capacité de s'adapter aux bouleversements
dont cet univers et constamment le lieu, et de combler les
écarts qui en résultent... Les deux tendances convergent
pour soulever dans notre siècle Ia question natureile».
Com efeito, a natureza, ou se quisermos a questão
natural, toma-se o centro de uma interrogação constante.
que começa por ser um problema de situação histórica para
passar a ser um problema de antropologia (La société
contre-nature, 1972) e depois um problema de epistemologia e de filosofia das ciências (Hommes domestiques et
hommes sauvages, 1974). Mas, para além da natureza, é a
própria sociedade humana que se encontra confrontada e
problematizada. Se a pesquisa de Moscovici se começa,
numa primeira fase, por colocar ao nível da necessidade de
sentir a natureza como história, o que pressupõe ainda
certas premissas culturais mais antigas, rapidamente ela
sente a necessidade de escutar a história como um dado da
natureza. Daí a sua formulação capaz de perturbar certos
dados culturais ainda da actualidade: se a natureza é
sempre história, a história é sempre natural. Esta necessidade de fazer e desfazer, em que o paradoxo e o quiasmo
são evidentes, vai-se alargando cada vez mais até atingir
uma situação em que as oposições deixam de ser
exclusivas. Neste sentido, a sua obra retoma, de forma
quas' simultânea, alguns dos temas caros a Edgar Morin.
Porém, não é ainda aqui que se situa a natureza do seu
projecto. Aquilo que me parece constituir a sua mais séria
proposta, é a ideia, sempre latente, de uma conspiração na
história, uma conspiração constante que deverá ser
encarada como sendo de sinal oposto daquela conspiração
que um autor como W. S. Burroughs nos fala desde Naked
lunch. Assim, segundo Moscovici, haveria um lugar cego
na nossa cultura, um passageiro clandestino na nossa
história, capaz de, subterraneamente, dar voz a tudo o que
parecia votado ao silêncio. Essa conspiração preparada a
partir das periferias, das forças centrifugas, das selvas (e
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por conseguinte da natureza), não se faria de baixo para
cima, nem tão-pouco da periferia para o centro. Ela não
estaria votada a resolver as contradições que se manifestam
entre os que estão em baixo e os que estão em cima, nem
tão-pouco a dar saída aos nossos problemas ou a melhorar a
nossa situação. Pelo contrário, ela procuraria, antes do
mais, aprofundar a ruptura e operar um decisivo desvio.
Essa conspiração far-se-ia pois cada vez mais para as
próprias periferias, para os desvios, e não a favor das forças
centrípetas. Ela não pretenderia substituir nem a história
nem o centro. Para Moscovici, o problema essencial não é
melhorar a nossa Sorte - ainda que isso possa constituir,
de certo modo, uma consequência, de um outro resultado -, mas escapar à asfixia através de um desvio
decisivo. Onde nós víamos uma ruptura de evolução,
Moscovici passa a ver uma evolução de rupturas. E isso
que, finalmente, nos seus próprios limites, lhe interessa.
Mas esta particularidade do seu pensamento, pelo menos
nas suas premissas, não é aparentemente nova. Ela
pertence, mais ou menos, a uma família que se foi
disseminando pela história ao longo dos séculos, e que
encarou, em vários momentos precisos, uma nova ideia de
destino. A ideia de uma conspiração clandestina na história
parece ser tão velha como a própria história e coloca-se
constantemente, de forma renovada, século após século,
com uma radicalidade sempre inédita e desconhecida.
Portanto, em Moscovici o que é novo não é tanto a ideia de
um milenarismo, mas as categorias desse milenarismo.
Mais do que novo, e por conseguinte renovado, o
milenarismo de Moscovici, se existe, é essencialmente
outro, e isso forma então o centro do seu interesse. E justa-

mente num ensaio como Homens domésticos e homens
selvagens que deparamos não só com essa diferença, mas
com a sua afirmação e esclarecimento. A natureza torna-se
o lugar dessa afirmação e o centro desse esclarecimento.
Ela toma-se uma categoria quase simbólica no pensamento
de Moscovici, uma categoria capaz de produzir no homem
e no seu inconsciente alterações tão profundas como
radicais. Ela é assim uma espécie de paixão avassaladora,
capaz de mudar os interesses e os hábitos do homem.
A domesticação Moscovici não só opõe a natureza, como
pretende consagrar essa ruptura: a naturalização do
homem passa por um novo tipo de selvagem. Aí todo o tipo
de interdito desapareceria de novo, não por uma ordem
capaz de nos assegurar colec 'amente tal situação, mas
através de um processo constante de desvio pessoal. Se o
homem no processo inicial de hominização sofreu uma
domesticação capaz de o afastar da desordem, do variável
e do promíscuo, trata-se então agora de assegurar uma nova
ruptura capaz não tanto de lhe assegurar um estado
perdido, mas uma nova diversidade, uma nova animalidade.
Dai que possamos com facilidade perceber o interesse com
que certos movimentos sociais, tanto em França como na
Alemanha, têm olhado a obra de Moscovici. Ela constitui,
para além de uma séria reflexão hisrica e antropológica, a
que ninguém poderá negar rigor e originalidade, uma
proposta de actuação histórica que toma por horizonte um
esforço de modificação radical do homem e do mundo.
O centro que faz mover, apesar dos desvios tão gratos ao

autor, essa actuação não é outro senão a natureza.
A natureza que Moscovici, enquanto sociólogo, teve o
mérito de transformar na questão central do nosso século.

António Cândido Franco

JACQUES ELLUL, Changer de revolution,

Seuil,

Paris 1982
O caso de Jacques ElIul é, entre nós, muito semelhante ao
de Moscovici. Pensador de uma originalidade inegável, que
vem prosseguindo desde o princípio dos anos 50 uma
reflexão que se caracteriza pela diferença, mas também pela
profundidade e pelo interesse, ele permanece inteiramente
desconhecido entre nós. Nenhuma obra sua mereceu até
hoje, apesar da enorme repercussão que algumas delas
tiveram não só em França mas também nos EUA, a atenção
das editoras portuguesas. A sua obra, pese embora a sua
actualidade, o seu interesse e até o seu carácter pioneiro em
tantos domínios, permanece perfeitamente inédita entre nós.
Contudo Eliul, ainda que situado num terreno muito mais
ético, é talvez um pensador tão importante como Castoriadis.
Tanto um como outro preconizam uma modificação radical
da sociedade actual, capaz de ser ao mesmo tempo uma
modificação radical do homem e dos seus valores. Diz
Castoriadis: «II •faut bien voir que l'instauration d'une
nouveile société présupposerait Ia destruction radicale des
valeurs contemporains et une création culturelle nouvelie,
concomitante à une transformation immense des structures
psychiques et mentales des individus socialisés... L'instauration d'une société autonome exigerait Ia destruction des
valeurs qui orientent actuellement le faire individuel et social:
consommation, pouvoir, statut, prestige, expansion illimitée
de Ia maitrise rationnelle ... » O que retoma, ou é retomado,
em Ellul: «Autrement dit, il faut dans Ia situation ou nous
sommes inverser le processus d'un marxisme simpliste selon

lequel si on transforme les conditions économiques, Ia
mutation psychique et moral suivra nécessairement. Toutes
les expériences ont montré le contraire ... »
Assim, em Ellul não é tanto a revolução que está em causa,
mas sim uma determinada concepção de revolução. Trata-se
então de a deslocar dos seus tradicionais pontos de apoio e de
a fundamentar (ou repensar) de uma outra forma. Daí, mais
uma vez, a necessidade que ele tem de retomar certas pistas
de Castoriadis, quando este pretende que a sociedade
socialista só por si não é absolutamente nada, pois necessita
do esforço individual e contra-cultural de cada um de nós
(e nesse esforço está o melhor da ideia de revolução). No
fundo, para Ellul, como para cada um de nós, existe uma
profundidade e uma radicalidade em cada gesto e em cada
ideia que não se compadecem nem com o realismo nem
com a política. Contudo, só o indivíduo, enquanto
consciência. poderá fundamentar o sentido de uma tal
radicalidade. A História tem-nos mostrado, com clareza.
que nehuma classe política (que não esteja em ruptura)
poderá assumir por nós uma tal radicalidade.
Mas a pergunta subsiste: será apenas o indivíduo o ponto
de apoio capaz de mobilizar um comportamento colectivo
revolucionário? Depois de passar em revista todas as
experiências revolucionárias do passado. e tendo sempre
em conta a ideia de proletariado e industrialização. Ellul
diz-nos que não. Aquilo que realmente poderia fundamentar. para além da expressa vontade dos individuos, uma
revolução radical na sociedade humana será o advento de
uma outra tecnologia, capaz de produzir relações libertadoras entre o homem e ele próprio, e entre o homem e a
natureza. E de repente percebemos que este livro de ElIul,
saído na altura em que os socialistas acabavam de assumir
o poder, representava, de alguma forma. o coroar de uma
obra critica que desde os princípios da década de 50 tinha
interrogado de uma forma extremamente original o problema da técnica e da ciência. Com efeito. ElIul deve ter
sido na Europa. que eu saiba, o primeiro pensador moderno
a encarar o problema da tecnologia de um ponto de vista
diferente. Isto é. ele deixa de ver a técnica e a tecnologia
como neutras. capazes de serem prestáveis num número
infinito de situações sociais. para passar a vê-Ias como
sistemas perfeitamente autónomos, capazes de encadear
relações especificas e particulares de submissão ou
libertação. A tese central de Ellul. desenvolvida ao longo de
quase trinta anos, é a de que a técnica não tem orientação
social e política possível pois, ao contrário do que muitos
pensam. ela não é um meio mas um fim em si mesma. Deste
modo. Ellul chegou rapidamente à conclusão de que não
havia nem há democratização da actual tecnologia. Só uma
nova criatividade e. por conseguinte, uma nova tecnologia
poderão constituir então uma garantia eficaz de que a
sociedade humana pode evoluir num sentido autogestionário. Essa tecnologia aparece-nos hoje de forma embrionária nas experiências pioneiras das energias alternativas e
até no campo das biotecnologias. bem como nas experiências feitas por Schumacher no campo de uma tecnologia
intermediária.
A intuição base de Ellu1 que fundamenta a sua obra

desde que publicou La technique ou l'enjeu du siécle
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Teorias e prática'
alternativas na Alemanha de hoje, Edições Terra

(1954). torna-se então uma das chaves mais eficazes para
compreender o funcionamento e a mudança das sociedades

RUDOLF BAHRO E OUTROS.

humanas. A tecnologia é um sistema auto-determinado.
capaz de constituir por si uma força de intervenção e de
orientação extremamente poderosa. Neste sentido. a
tecnologia dos povos índios ou dos povos africanos pode
constituir um excelente exemplo de como uma determinada
tecnologia. simples. acessível e essencialmente autónoma e
pouco vinculativa, pode constituir a melhor garantia de uma
liberdade essencial. bem como de uma relação entre o
homem e a natureza perfeitamente equilibrada.

Viva, Porto 1984

António Cândido Franco

ANA MARGARIDA NUNES DE ALMEIDA, Do
campo à cidade. O impacto do processo de migração na
organização interna da família. Comissão Feminina,
Lisboa 1984.
Editado recentemente pela Comissão da Condição
Feminina, na sua colecção Cadernos. n.° 18, este interessante estudo de Ana Margarida Nunes de Almeida.
baseado no depoimento de 43 mulheres. leva-nos ao
encontro da realidade, da vida e do quotidiano da maioria
da população feminina portuguesa.
Procurando neste estudo saber quais as mudanças que
afectaram a organização interna da família com a sua vinda
do meio rural para a cidade. nele se investiga se a
distribuição de poder e de tarefas se alteraram entre o casal.
Elucida-nos a este respeito uma das mulheres. de forma
simples e directa: «Ajuda mas é a comer o almoço».
E diz-nos Ana Margarida Nunes de Almeida: «Duma
forma geral. cremos poder afirmar que o processo de
migração para a cidade. tal como foi vivido por estas
famílias actualmente pertencentes ao meio operário, não
afectou as suas formas de organização interna. O «modelo
tradicional» atravessou as alterações materiais exteriores
com uma notável estabilidade -. poderíamos até acrescentar que se consolidou».
A entrada no mundo do emprego não significa para
quaiquer destas mulheres a sua independência económica
ou realização profissional. mas antes que o estado
económico da sua família é precário e o seu salário será
mais uma ajuda no orçamento familiar, acumulando as
tarefas dorhesticas com o seu emprego fora do lar.
Situação esta, aliás, vulgar, não só no meio social e
cultural em que este estudo se baseia. mas vivida por tantas
outras mulheres.
Fica-nos no entanto em memória, finda a leitura das
oitenta páginas deste curioso e interessante estudo. a cadeia
de solidariedade que é constituída. entre si. por todas estas
mulheres: «Ao contrário da esfera conjugal. viVe-se nela
um ritual continuo de dar e receber. entre actores que se
relacionam em igualdade. partilham-se tarefas, negoceiam-se papéis».
Algo humano e diferente a contrapor às relações que hoje
vivemos.

Gertrudes Silva
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A importância deste pequenino caderno está de certeza
não só no facto de nos iniciar no pensamento de um dos mais
actuais ensaístas, RudolfBahro, mas por constituir uma séria
introdução ao movimento ecologista e alternativo alemão na
nossa língua particularmente pobre em traduções. Daí a
importância deste pequenino caderno, que nos dá uma
entrevista com Daniel Cohn-Bendit, feita em Paris no ano de
1982, dois textos de Rudolf Bahro. um texto de Constantin
Bartning sobre o crédito e financiamento às empresas
alternativas, e finalmente a tradução do preâmbulo do
Programa Federal dos Verdes.
Dir-se-ia que a aposta teórica deste caderninho, que nos
remete para uma prática quotidiana sempre constante, é
também a aposta de quem publicou e coordenou estes textos.
Mais do que uma alternativa estritamente política, que se
interesse apenas por uma representação parlamentar, pede-se então uma autêntica transformação da sociedade e do
indivíduo. O segundo texto de Bahro defende uma orientação
social alternativa, através do agrupamento em comunidades
de vida rural ou em colectivos urbanos, em que Bahro perde
quase toda a sua explícita ligação anterior ao marxismo para
ganhar uma dimensão ética que muito o aproxima da melhor
tradição libertária. Já numa colectânea de entrevistas, feitas

entre a primavera de 1981 e o verão de 1983, com a New Lefi
Review, Rudolf Bahro afirmava que não via mais a
necessidade de se considerar ou de se chamar a si
próprio um marxista. Nessa colectânt.a publicada com o
titulo From Red to Green, e que constitui, conjuntamente
com o livro publicado pela Heretic Books, Socialism and

Survival, em 1982, o coração do seu pensamento mais
actual, Bahro reconhece o que deve a E. P. Thompson e ao
seu conceito de exterminismo. O <'exterminismo» é um
conceito sobre a sociedade industrial e, em particular, sobre o
seu sistema de defesa, que obrigou Bahro justamente a
procurar uma revolução cultural capaz de dar aos indivíduos
um nível diferente de relação colectiva.
Thomas Riepenhausen coordenou e seleccionou estes
textos, que Manuel Resende, Cristina Gonçalves e Carlos
Leite traduziram.

António Cândido Franco

MÁRIO ELOY.

A Fuga.

s/data

«A partir de agora o espaço e o tempo estão condenados a
esvanecer-se como sombras e só a unidade dos dois
guardará uma realidade independente» (in Os princípios da
fisica moderna, Albert Einstein).
Tinha começado a escrever umas linhas sobre o Siate of

the World do Worldwatch Institute (1984). Aconselho
vivamente o livro que é um relatório global da situação
ecológica mundial nos dias que correm.
A seguir peguei no livro fabuloso do Fritjoff Capra

O Tão da Física, obra que se lê à velocidade dos
alucinogéneos e que se ler com estes ainda é melhor. A des-

\Uno 1 (liv da

(St(I

coberta do infinito e do fim. E que os dois são um. (Ed.
Stock 1979).
Agarrei na Fanny Owen enquanto resistia a fazer uma
nota de leitura sobre o que de mais belo já li. As cartas de
amor que recebia.
Daqui a alguns anos, se viver para isso, hei-de fazer.
Finalmente decidi. A Ideia é uma revista libertária.
Porque raio é que tenho que fazer uma nota de leitura sobre
um livro? Porque raio não posso comentar «o não escrito»
como se o tivesse lido?
Nada é tão belo como uma borboleta a navegar num
campo de lírios e não existe nenhuma teoria que não tenha
saído da mente dos seres que somos ou imaginamos. «Não
há nenhum grão de areia que não seja um mundo nem se
pode provar que o universo não seja espelhado numa flor
selvagem».
A física moderna ao redescobrir o carácter relativo da
realidade veio confirmar todas as dúvidas.
Porque razão escrever sobre um livro, quando e que eu
queria era ser Morrison a viajar ou Baudelaire nos abismos.
descrever os paradoxos que encontro angustiantes e
deliciosos nesta vida ou falar dos '<dodos» que foram
destruidos pelos homens.
Destruindo-nos vamos igualmente nós no dia-a-dia.
Porque os sentimentos são cada vez mais pequenos e a ética
emigrou para parte incerta. Como o amor «em fuga».
Decidi libertariamente. Contra o estado e o contrato
social em que ele baseia o seu despotismo.
Não me venham agora com histórias. - Lá estás tu mas
é a falar de ti. Lá estás tu a procurar justificar uma nota de
leitura diletante sobre uma pessoa que por acaso tem o teu
nome.
Não! E se fosse?
Escrevo o que amo. Escrevo porque gosto.
A Fuga era um quadro mágico que descobri em
pequenino. Entrava na antiga lojeca do meu avô e ele lá
estava. A olhar para o fundo de mim. Ou para outra coisa
qualquer.
Ficava ali maravilhadamente hipnotizado a olhá-lo.
Agora sou grande e posso dizer o que quero.
Um amigo dizia-me que as excursões das escolas quando
vão ao Museu de Arte Moderna da Gulbenkian elejem o
Da minha janela do Eloy como o favorito.

Imaginem agora eu (um puto) a ser subjugado por algo
que estava e ainda esteve para além da compreensão.
Uma sensação de esmagamento terrificante e a sensação
de ter as veias abertas e por elas penetrar toda a lucidez.
A loucura que alguns já experimentámos.
Este quadro está rodeado de luz. Os tons de verde seco,
grosso como o sangue, dão uma expressão indizível ao
olhar que agarra desesperado uma imagem que se
desvanece.
As figuras maciças remetem o quadro para o inconsciente mais profundo que logramos atingir e aprisionam-no
aí. O Mário enlouqueceu de, loucura real. E de incompreensão.
Porque não conseguiu pintar com os cabelos. Desenhar o
que lhe ia pela cabeça. Com o desespero de não poder dizer
o sofrimento que tinha. Com o sofrimento das palavras não
apanharem a ficção e de esta ser a realidade possível.
Ao olhar aquele quadro um profundo arrepio percorria-me a espinha. Sobre a pintura a estalar estavam os
segredos que mais furiosamente iluminam o ser humano.
Criança, não imaginava a angústia, o desespero e a loucura
do amor. Mas adivinhava-os.
As palavras também não servem para espelhar a arte.
Pobre caricatura que são. Prisão de sons e fúrias.
O amor é muito mais que a civilização do desejo. A sua
fuga é muito mais que isso tudo.
Como nas cartas que o Mário escreveu do Telha] e que
pude, qual rato de biblioteca, folhear quando cresci.
Incompreensível. A letra tenta agarrar a curva e não
consegue. Nos seus últimos desenhos, retratos quebrados,
figuras incompletas, cabeças grotescas e decepadas o irreal
torna-se onírico e os fantasmas presentes.
Como sinais de fogo, descobriu-os.
Quando entre a vida e a morte vi o quadro, em
alucinação, projectado na parede onde o sono também se ia
espalhando, descobri porque a realidade leva tanto tempo a
chegar.
A física quântica ensina que ela não é senão um resultado
da unidade espaço/tempo e só existe em abstracto.
Para os leitores d'A Ideia isto é capaz de ser novo. Nunca
leram nada assim. Nem eu, asseguro-lhes.
Na faculdade fiz um trabalho sobre o artista. O prof.
como era seu costume, não o leu e, como era hábito, tive
bom no fim do ano. Na altura, não sei porquê, conclui o
trabalho com a frase com que declarava o meu amor a uns
olhos louros e cabelos azuis. Uma frase que pedira
emprestada a um poeta do século passado.
Do Bakunine.
<Era uma festa sem começo nem fim: eu via todo o
mundo e não via ninguém, pois cada indivíduo se perdia na
mesma multidão inumerável e errante. Eu falava a todo o
mundo sem me lembrar nem .das minhas palavras nem das
dos outros, pois a atenção era absorvida a cada instante por
acontecimentos novos e notícias inesperadas».
Gostava de dizer outra coisa qualquer no fim. Mas a vida
não é senão uma repetição de situações.
Até que o pano desça e os actores fujam.

António Elo-i ,
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A FENOMENOLOGIA DA CRIAÇÃO

OU A VIVÊNCIA DO INDETERMINADO
(a propósito de: ANTÓNIO VIEIRA, Mário Botas IN-CM, Lisboa 1984)
As obras de arte partilham com os enigmas a
ambiguidade do determinado e do indeterminado.
São pontos de interrogação nem sequer unívocos através
da síntese.
THEODOR ADORNO
Imaginem uma boneca magnifica e perfeitamente acabada.
Suponham que a examinam (com o pudor da circunstância) e
descobrem que contém dentro de si uma boneca semelhante.
Com avidez e o mesmo pudor vão descobrindo várias
camadas e constatam que são isomorfas. Repetem isto
setenta e seis vezes e percebem setenta e seis bonecas todas
tão magníficas e perfeitas como a primeira. Lembrem-se que
existem outras bonecas: as que dizem papá e mamã, ou que
de qualquer outro modo parecem claramente ter uma função
e uma (<intencionalidade». O texto de António Vieira sobre a
criação artística em Mário Botas tem a estrutura de uma
boneca russa.
O autor é um fenomenologista, brilhante quer na sua
formação técnica e filosófica quer na sua prática clínica.
Mário Botas, entre outras coisas, era também um fenomenologista à sua maneira. Como se o seu empenhamento nas
coisas o alimentasse, parecia coleccionar vivências que
depois ludicamente utilizava ao desenhar, caldeando-as com
as suas referências literárias («sempre fui um pintor mais do
lado da escrita») num processo que assumia características
autognósicas e onde as personagens emprestadas aparecem
recriadas como actores em cena representando actores em
cena. Muitos dos temas de Mário Botas são isso: elaborações
das vivências suscitadas pela fruição dos seus autores
preferidos e a leitura dos seus desenhos remete para eles.
Existe assim uma circularidade na estrutura da relação que
une estes conteúdos. Uma recursão em que cada vez que se
referencia intencionalmente se distorce e se recria. E notem
que esta análise que alude à obra de Mário Botas é aplicável
à obra a que Mário Botas aludise; o autor desta a outra e
assim por diante como uma boneca russa.

O texto de António Vieira é magnífico. Duma cuidada
beleza formal, os conteúdos sucedem-se fluentes percorrendo
em sentido inverso o percurso de Mário Botas em cada
desenho. Umas vezes refaz o percurso, descobre-lhe as
referências, interpreta os sinais manifestos; outras vezes lê-se: como se o desenho, ultrapassando-se como obra
acabada, dele imanassem sentidos e funcionasse como um
enorme e interrogativo espaço aberto e ávido onde o autor
projecta as suas próprias vivências das referências literárias
(arquetípicas algumas) que parece ter partilhado largamente
com Mário Botas. Ai o discurso, que se continha à descrição
como um poema que fosse uma chave para outro poema (e
que este fosse uma chave para outro poema), transmuta-se e
imperceptivelmente sem mudar o tom de voz é a fenomenologia da própria vivência do autor que surge.
A tranquila subversão que irradia das personagens, a
tensão absurda das relações que elas estabelecem, os
ambientes impossíveis que habitam são a atmosfera em que o
autor fala de si nos momentos em que o discurso culmina.
Parece que vai acabar. Poderia acabar então, mas não. E
uma boneca russa verdadeiramente. Não é portanto um
argumento com premissas e conclusões, mas um passeio,
uma sucessão de encontros com coisas vividas, ideias
pensadas e discutidas, citações máximas de autores introjectados em comum. Como se a estrutura do texto fosse
isomorfa com o que é a amizade: uma sucessão de encontros
de trocas e partilhas de desencontros e finalmente um
sentimento que persiste e ficará.
E incidentalmente o texto acaba. Qualquer oculta condição que se preenche e que fecha o ciclo de recursões em que
se constitui. Surpreendentemente está tudo dito. Sente-se
contudo uma inquietação vaga e subtil como se se deixasse
perguntas por responder. Como se se tivesse querido pôr
questões e argumentar respostas ou como se fosse possível
escrever sem se pôr questões. E é o post-scriptum
necrológico que acrescenta compreensão à obra de Mário
Botas, que lhe decifra a intencionalidade e o sentido do
absurdo. O post-scriptum tem ainda a mesma função no texto
de António Vieira.
Nuno Félix da Costa

Feri. C.A.M.B.
António V.
1 2.° nível de
Goethe
referência

indeterminado
Goethe
Fen.C.A.T.M.B.

Werther
Mano B.

1

António V.
1.0 nível de
desenho referência
Werther

A propósito do desenho Werther exemplifica-se a recursão das referências explícitas em cada alusão. No lado direito da figura o
primeiro nível é o plano da descodificação critica dessa referência o segundo nível é o plano da projecção re-criativa da vivência
do autor no espaço da obra (o desenho Werther no caso). A montante o indeterminado das referências implícitas (aquilo que
também determina mas que não é aludido): a jusante o indeterminado das referências possíveis.
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Miscelânea
O número anterior d'«A Ideia» (34-35, com um dossier
especial consagrado às questões económicas), foi apresentado
publicamente numa sessão que teve lugar a 27 de Outubro de
1984 na Nova Opinião. O Jornal de Letras da terça-feira
seguinte (o n.° 121) publicou então uma desenvolvida
reportagem sobre a nossa revista. Tudo isto nos deu gosto,
com excepção do número anormalmente elevado de gralhas
tipográficas que proliferaram no referido número da revista.
Delas pedimos desculpa, aos leitores e aos autores mais
afectados. Embora tardiamente, também o Expresso referenciou com suficiente relevo este número da nossa revista.
O Clube da Esquerda Liberal foi uma das novidades do
último trimestre de 1984. Satisfazemo-nos com o seu
aparecimento e a sua intenção de contribuir para uma
«ruptura da cultura politica portuguesa», que ponha os
cidadãos à frente dos sistemas. Fazemos votos para que
perdure nesta disposição e não seja mais uma via de
passagem... para outra coisa qualquer.
Finalmente, no mês de Novembro de 1984 saiu a público a
anunciada revista Antítese, que vem substituir o jornal Voz
Anarquista como órgão na imprensa do Centro de Cultura
Libertária, de Almada. Trata-se, evidentemente, de uma
publicação muito diferente, diremos mesmo em corte de
sensibilidade e de conceitos com aquela que a antecedeu. Ao
jornal doutrinário substituiu-se agora o magazine de expressão libertária, com textos de reflexão sobre a actualidade
e amostras do sentir de indivíduos e minorias sem acesso aos
grandes media. Anunciado como trimestral, seria bom que a
Antítese fosse capaz de alçar-se a uma periodicidade mais
curta, para poder comentar mais eficazmente os acontecimentos. Mas, sobretudo, desejamos-lhe a persistência de que
deu mostras Voz Anarquista. O endereço permanece o
mesmo de sempre Sede, Rua Cândido dos Reis, 121.
1 .°-Dt.°. Cacilhas e Apartado 40, 2801 ALMADA Codex.

Já passou demasiado tempo sobre o Encontro Anarquista
Internacional de Veneza - A 84 - para se justificar a sua
reportagem nestas páginas. Nem mesmo uma crónica. No
entanto, para os nossos meios, o encontro foi suficientemente
importante para não poder ser deixado em total silêncio.
Tanto A Batalha como Antítese, de Almada. publicaram em
devido tempo reportagens e opiniões sobre o mesmo.
De um amigo a quem se fazia o nosso relato, obteve-se
o seguinte comentário: «Três cabeças, três opiniões». Com
efeito, a nossa. a dos membros de A Ideia ali presentes, foi

a de considerar apenas medianos os resultados alcançados
com a iniciativa. Em síntese, podemos dizer que nela se
espelhou e reproduziram a perturbação e as clivagens que
afectam actualmente o movimento e o pensamento anar quistas, a nível mundial. Perturbação porque, hoje mais
claramente do que ontem, se anda à procura de qualquer coisa
que ainda não se encontrou: um novo caminho, novas
estratégias, novas formulações, plataformas de consenso e de
realçamento de uma dinâmica. Clivagens, que hoje saltam à
luz do dia e a cada instante. Umas verdadeiras, outras falsas;
umas sociológicas, outras puramente ideológicas. Velho e
novo anarquismo; antigos operários versus jovens intelectuais,
cidadãos versus marginais. E depois, ainda e sempre, a
violência e a intolerância comportamental de alguns e a
violência e a intolerância teórica de outros. Além das
habituais falsas-saídas e falsas-consciências com que às vezes
se procuraram mascarar dificuldades reais. O neoanarquismo,
ali cognominado de (<americano» e valentemente defendido
por personalidades como Murray Bookchin, Dimitrios
Roussopoulos, Stephen Schecter, Tomás Ibafiez e outros,
está ainda longe de ser maioritário entre o militantismo
libertário, mas mostrou desde já ser uma minoria importante,
em expansão e teoricamente muito mais bem armada do que
os seus contraditores. Finalmente, pese o enorme esforço e a
capacidade demonstrada pelos organizadores, revelou-se, a
nosso ver, negativa a coincidência entre o colóquio de estudos
(1984: Tendências autoritárias e tensões libertárias nas
sociedades contemporâneas) e as iniciativas político-culturais
abertas, entre as quais sobressaíram as exposições sobre
História e geografia do anarquismo e Arte e anarquia. A Ideia
irá publicar, em próximos números, algumas das comunicações apresentadas no colóquio de Veneza.
Os anarquistas já pagam impostos? Como os tempos
mudam! No ano passado, para bem convencer os contribuintes deste dever cívico, a Direcção Geral das Contribuições e Impostos fez afixar por toda a parte um grande
cartaz reproduzindo a declaração de rendimentos de um tal
Libertário Martins Ferreira. Ospsicólogos e publicitários da
DGCI acertaram em cheio. Se até os anarquistas já pagam
impostos, quem deixaria de o fazer? Apostamos que este ano,
para lançamento do IVA, o Ministério das Finanças não
deixará de repetir a operação, mostrando o exemplar civismo
de algum Kropotkine Acrácio da Liberdade!

Ronald Creagh é um americano professor na Universidade
Paul Valéry, de Montpellier, França, que tem dedicado
proficua actividade de investigação à história do anarquismo
americano. Depois de ter publicado The American Press e
Histoire de l'anarchi.sme aux Etats-Unis d'Amérique (1826-1886), este último livro nas edições La Pensée Sauvage, de
Grenoble, em 1981, Creagh pôs recentemente em circulação
dois novos títulos: Laboratoires de l'utopie: les comunautés
libertaires aux Etats-Unis, Paris, Payot, 1983 e Sacco et
Vanzetti, Paris, Ed. La Découverte, 1984. Será que

conseguiremos em breve uma edição de algum destes livros
em Portugal? A qualidade dos textos e a frescura intelectual
do autor bem o justificariam!
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O espectáculo comemorativo do décimo aniversário de

A Ideia, se esteve jonge de ser um êxito, cumpriu o

programa mínimo a que se propunha, incluindo um défice
financeiro aceitável... Ironia à parte, retenha-se que ele foi
contudo capaz de juntar, numa noite quase tempestuosa
(29 de Novembro de 84, para os registos da história), umas
cento e cinquenta pessoas no casarão da Feira Popular
chamado Teatro Vasco Santana, enchendo 3/4 da sua
lotação. Os solistas Swami Jayesh (cítara indiana) e Paulo
Valente Pereira (guitarra clássica) ofereceram bons momentos de audição musical. Actuaram também, graciosamente, o
Fernando Alves, o Miguel Serras Pereira e a Glicínia
Quartim, dizendo poesias, e o António Macedo, com as suas
canções. O cartaz-anúncio foi da autoria do Mário Cruz.
Resta dizer que, ante a desistência da Era Nova, a
organização deste espectáculo foi inteiramente da nossa
responsabilidade. Mas para experiência, bastou.

Mais publicações da área anarquista.
Murray Bookchin, Espontaneidade e Organização, brochura
das edições Mandrágora, de Cascais, saiu em finais de 1984 e
contém algumas páginas de real interesse de um autor ainda
quase desconhecido entre nós. Pedidos ao Apartado 187,
2752 CASCAIS Codex.
Iniciativa libertária Portugal 1987. Começou a girar a
roda da organização desta iniciativa que pretende fazer
coincidir em 1987 um conjunto de actividades culturais e
sociais diversificadas, tendo por pretexto a comemoração
de um século do movimento anarquista em Portugal.

No terceiro fim-de-semana do mês de Fevereiro de 1985
decorreu no Porto, organizado pela comunidade Artemísia,
nome que evoca um dos mais antigos mitos femininos,
o II Encontro Nacional de Mulheres Feministas, que não
deixou de ser importante para todos aqueles e para todas
aquelas que gostariam de ver em Portugal um movimento de
mulheres independente e forte. As pessoas ligadas à
Artemísia organizaram, no ano de 1984, a vinda de Rudolfo
Bahro a Portugal e têm desde há muito participado nas
actividades do movimento ecologista e alternativo do norte
do pais.
Alternativa Rural é mais uma publicação ecologista, agora
editada em Évora por estudantes ligados à Universidade. Do
editorial do primeiro número saído em Outubro de 1984
gostaríamos de assinalar o seguinte parágrafo: «Uma nova
era no pensamento mundial vem-se desdobrando e afirmando.
A humanidade nas suas transformações colectivas, realmente assumidas, não dá saltos bruscos e completos mas sim
evoluções graduais, subtilmente pontuais. Também neste
caso a mudança vai-se sentindo, tímida mas segura, como
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cogumelos de cores diferentes germinando frescamente aqui
e ali numa imensa superficie de matéria orgânica em
decomposição». A tiragem deste primeiro número, muito
centrado na realidade rural do meio português (êxodo rural
no Alentejo, fertilização com moliço em Aveiro, artesanato
têxtil no interior do país), foi de 5 mil exemplares. O
endereço da revista é: Apartado 2011, 7003 ÉVORA Codex.

A Urtiga, uma das mais velhas publicações no campo das
alternativas quotidianas (regresso ao campo, energias renováveis, alimentação diferente, etc.) publicou em Janeiro de
1985 o seu número 19. A revista é distribuída apenas aos
assinantes, com uma tiragem de 500 exemplares, a assinatura de seis números é de 330$00. Este número da revista
publicou uma interessante entrevista com Murray Bookchin,
com mais de dez páginas. Pensamos num dos próximos
números d'A Ideia dedicar um pouco mais de espaço a esta
revista. Escrever para A Urtiga (Pedro Cavaco), Apartado
31, 8600 LAGOS.
As formas com que os ecologistas intervêm na sociedade
portuguesa deverão ser cada vez mais pensadas e cada vez
mais eficazes. Da pequena comissão de luta contra a
poluição de um rio (Alviela, Nabão, Ave, Lizandro) ou do
pequeno comité local contra a instalação de uma central
nuclear (Ferrei, Miifontes, Miranda do Douro), os ecologistas poderão hoje avançar para formas organizativas mais
eficazes. A federação de grupos e de pessoas ligadas á
ecologia e às alternativas parece-nos, com efeito, uma óptima
solução. Disso tratou o 1 Encontro Nacional de Ecologistas
que se desdobrou em dois tempos (o das Caldas da Rainha
em Novembro de 84, e o de Tróia em Março de 85), cujos
organizadores foram respectivamente os Amigos da Terra e o
Projecto Setúbal Verde. Para contactos: PSV, Apartado 30,
2901 SETUBAL Codex.
Ventos e Marés, uma associação constituída por uma equipa
de franceses e de portugueses, continua a desenvolver as suas
actividades, algo inéditas entre nós, no espaço de um dos
concelhos mais interessantes do país: o de Peniche. A
observação da natureza local, o estudo da arquitectura da
região, o registo do dialecto da gente do mar, a fotografia e o
vídeo, entre outras actividades centradas sempre na realidade
regional, são algumas das actividades que essa equipa vos
propõe. O preço das estadias é em geral estudado em função
das possibilidades do visitante e é encarada a possibilidade
de uma troca de serviços entre a comunidade e o visitante.
A associação está situada na ponta oriental da pequena
península de Peniche, mesmo ao pé do santuário dos
Remédios, numa pequena habitação tradicional. O telefone
da associação é (o62) 72 198.
A Associação Livre dos Objectores(as) de Consciência
(a ALOOC) recomeçou a editar o seu boletim O Objector e
realizou o III Encontro Nacional de Objectores(as) de
Consciência. Entretanto, com a aprovação na AR, do
estatuto, a ALOOC propõe um plano de actividades permanentes. Contacto: Rua de S. Bento, 672, 1200 LISBOA.

Algumas pequenas notícias nacionais, que convém ar quivar
A revista de filosofia «Logos» promoveu em Novembro 84
um encontro de Arte e Filosofia sob o título Poiética das
Artes. Discutiu-se sobre a criação artística, o cinema e a BD,
temas de estética, etc..
Em Dezembro, foi o Colóquio «Portugal 1974-84. Dez
anos de transformação social», organizado pela Revista

Crítica de Ciências Sociais, com bastante interesse, ao que
parece.
Pela mesma altura realizou-se em Lisboa um debate sobre

Administração Pública e Democracia, promovido pelos
CES/RAS.

A Loja da Almerinda existe (na Av. Oscar Monteiro
Torres, 23-A, em Lisboa) e é já um espaço cultural-comercial a ter em mente.
Em Janeiro 85 houve a 1 Conferência Nacional do Ensino
Superior, organizada pela federação sindical respectiva.
Uma resposta à criação da Associação Nacional do Ensino
Superior?
Novos estabelecimentos para bem alimentar o corpo e o
espírito (espera-se): Beroki 1900, Café e Pastelaria Lda., na
Rua 4 de Infantaria, 47-A, a Campo de Ourique, em Lisboa;
e A Crise, Livraria-Bar-Edições, na Rua Fernandes Tomás,
51. em Coimbra.
A assinalar a entrada no ano «menos 15» para o marco
2000, A Ideia distribuiu à imprensa um comunicado de
acentuado cunho optimista: "1984 "já ficou para trás. Viva
o ano 2000!
«Aquilo» é um projecto cultural de jovens da cidade da
Guarda que desenvolve principalmente actividades no
âmbito do teatro e da edição de poesia. Contactos para:
Américo Rodrigues, Rua Nuno Alvares, 12-l.°, 6300
Guarda.
Ainda mais colóquios a registar sobre as novas tecnologias e
a comunicação social, por iniciativa da FCSH da Universidade Nova, em Janeiro, último, no belo quadro do Forum
Picoas; e sobre «A Mulher, em Portugal» em Fevereiro, e
«Mudanças sociais no Portugal de hoje», em Março, ambos
organizados pelo ICS.
Manuel Pessanha, antigo operário corticeiro de Silves,
anarco-sindicalista, que esteve deportado no Tarrafal, faleceu
recentemente, deixando mais vazio o nosso convívio.
Parabéns a Mário Cláudio, pelo prémio recebido da
Associação Portuguesa de Escritores pelo seu livro Amadeo.

Algumas pequenas notícias do estrangeiro:
Connexions, «livro de endereços à base de alternativas» que
se edita em Katzenelnbogen, RFA, referencia A Ideia-Editora Sementeira na sua edição de 1985.

A Librairie Alternative de Montreal, Quebeque, lançou um
apelo de ajuda financeira interpacional para as obras do
prédio que compraram. Quemrpuder e quiser ajudar, que o
faça para: 2033 Boulevard St.-Laurent, Montreal, Quebec,
H2X 2T3, Canadá.
Em Outubro de 84 realizou-se em Oslo um congresso da
Federação Anarquista dos Países Nórdicos (ANORG), onde
foi aprovado um interessante documento intitulado Anarchism on tile political map. Summaiy from t/ze economic-political word model research project.
Em Espanha, ai está o Liberación diário! Oxalá consiga
aguentar-se. Oxalá consiga criar desejos aqui em Portugal.
A ver vamos.
Também de Espanha, nos pedem os amigos do Ateneo
Libertario de Tetuan - Zona Norte, que anunciemos a
mudança da sua sede para a CaIle Ciceron n.° 8, 1.0-13,
Madrid 28020.
A revista artístico-literária KIMUAK, animada por Felipe
R. Altuzarra no País Basco, merece ser aqui referenciada.
Envia exemplares gratuitamente aos que o solicitarem.
Endereço: Calle Luis Petralanda, 6-5.°/A, BESAURI
(Biskaia), Euskal Herria, Estado Espanhol.

Um Colóquio «Elisée Reclus» teve lugar em Fevereiro
último em Bruxelas por iniciativa de várias instituições
universitárias, científicas e políticas. A figura e a obra do
grande investigador libertário foi tratada predominantemente
sob três ângulos: Reclus, geógrafo; Reclus, homem e
anarquista; e Reclus e a Universidade Nova, de que foi um
dos fundadores. Eis um evento importante, a que se
associaram os companheiros belgas da Aliança Libertária.
Ficamos esperando a publicação das comunicações.
Os aniversários continuam a ser pretexto para relembrar
obras e autores. Entre os ultimamente comemorados,
podemos destacar, pela sua proximidade com as ideias
libertárias, os de Leonardo Coimbra, António Sérgio, Almada
Negreiros, Raúl Proença, Jaime Cortesão e Fernando Pessoa.
Há quem discorde deste género de comemorações, pela
ritualidade sempre presente. Mas será possível haver memória
sem emoção ou sem rito?

Suplemento "Cidade-Campo" do Diário de Notícias do
Funchal. Desde 11 de Outubro de 1981, que se publicam no
Diário de Notícias do Funchal um suplemento mensal (sai
no primeiro Domingo de cada mês) dedicado a temas de
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Ecologia, Urbanismo e História regionais. Coordenado por
Raimundo Quintal, este suplemento tem conseguido impor-se como espaço critico e apartidário tem tido alguma acção
no sentido de apresentar o património cultural e natural
madeirense, sendo frequente a utilização dos textos aqui
publicados nas escolas secundárias e preparatórias da região.

Caricaturas Políticas. É o título do último livro em data,
publicado pela Editora Sementeira. O autor viveu entre
1885 e 1914, em Lisboa. Deixou um interessante espólio
de caricaturas das figuras políticas do final da Monarquia.
Seu nome: Alvaro d'Oliveira. O historiador Nuno Sevenano Teixeira fez o enquadramento histórico e estético da
obra. O preço do livro, em livraria, é de 380$00. Mas
podem-se satisfazer encomendas directas, na editora, pelo
Apartado 3122 - 1303 Lisboa Codex.

«Ao vento», O sonho e a vida..., é um livro de Armando
Vieira Barros, tipógrafo e anarquista, que decidiu ele
mesmo proceder à edição da sua obra.
Aparentemente dividido em poemas, prosas vividas e
melodias, o autor faz, quanto a nós, meras pausas
existenciais, que vão do sonho à realidade, amenizando
esta depois, pelo jogo musical. Sonho enquanto esperança
de um amor que se projecta em termos do pessoal/universal.
Vida, vivida como militante anarco-sindicalista empenhado
no seu ideal. Música, sensibilidade artística e criativa, de
há muito um apanágio dos antigos companheiros anarquistas.
Teresa C. Silva

Cenáculos 85. Em que se assemelham revistas tão diversas
como a ZUT de Viseu (órgão dum colectivo cultural de
Viseu, sem definição ideológica), A Ideia de Lisboa (revista
de pensamento e cultura anarquista), a Peregrinação (órgão
de expressão de emigrantes portugueses dos «cantos do
mundo), as Edições N-Ultima Geração, Pe de Cabra e
Quebra Noz todas do Porto (revistas de criação literária) ou
a Cinex (revista de cinema também do Porto)?, foi a questão
que se levantou no «Cenáculos 85 - encontro de revistas»,
realizada em 16 de Fevereiro, no Porto.
Reunião informal, da iniciativa das Edições N-Ultima
Geração e Pé de Cabra, o encontro foi aberto ao público,
leitor ou não. Os proponentes apresentam como objectivo
central «a reunião das revistas não inseridas na lógica
comercial e não favorecidas pelos normais esquemas de
promoção... tendo em vista futuras acções conjuntas...», e
adiantaram ser intenção alargar o conjunto a um maior
número de publicações, o que até ao momento não
acontecera por desconhecimento das mesmas.
Da apresentação breve de cada uma das revistas pelos seus
representantes, surgiu o debate à volta da questão acima
referida; houve quem avançasse o tema da marginalidade
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como denominador comum às revistas: uma atitude «anti-poder» e «anti-instituido», a recusa aos esquemas comerciais, a procura duma relação deferente autor-leitor e
construção de «novas gramáticas» de comunicação.
No entanto, a diversidade temática e a dinâmica específica
de cada revista foram obstáculo a uma aproximação nesses
termos, como ficou explícito das intervenções por parte dos
representantes das revistas: a ZUT, a Cinex e as Edições
N-UG não se assumiam conlu «antipoder»; A Ideia não se
considerou «marginal» pois trata-se duma publicação legalmente formalizada e, apesar de não lucrativa, tem preocupações «comerciais» no sentido em que procura viabilizar-se num maior número de vendas, utilizando os serviços
duma distribuidora e pagando publicidade noutras publicações.
Adiantou-se, então, a ideia de que o ponto comum as
revistas e a nível dos seus conteúdos seria uma comum
atitude crítica (cada qual nos âmbitos a que se propõe) e
procura de alternativas: umas a nível de organização social,
outras em relação à animação cultural, outras ainda nas áreas
de expressão estética, etc..
E a nível da sua feitura e venda, o que as caracteriza em
conjunto é ou a sua relativa artesanalidade gráfica, ou a sua
permanente dificuldade económica, ou a reduzida tiragem de
exemplares (que as torna comercialmente desinteressantes e
caras) ou tudo isto ao mesmo tempo e muitos outros
problemas. O boicote das livrarias à sua exposição nas
montras ou prateleiras foi considerado como aspecto comum
e problema central para publicações praticamente desconhecidas.
Outro aspecto em comum foi considerar-se este género de
publicações como expressão de vitalidade-criatividade em
ruptura com a massificação, a apatia e acriticismo. Nesse
sentido, considerou-se cada revista um fragmento dum
fenómeno cultural inconsciente de si próprio; fenómeno
cultural em que se incluíram, por exemplo, as rádios-livres
(registe-se que a Rádio-CAOS apoiara o encontro de
revistas).
Em jeito de conclusão, a comissão organizadora do
encontro propõe-se organizar novas iniciativas, mais alargadas e em conjunto com as revistas interessadas. Para já,
ficaram no ar 1) a possibilidade de criação dum sistema de
distribuição conjunto a nível nacional; 2) a criação duma
publicação anual conjunta (de selecção de textos publicados
pelas revistas ao longo do ano); 3) a realização de reuniões,
debates e seminários entre as revistas e leitores, propostas no
encontro.
As revistas interessadas em avançar propostas ou participar nestas ou noutras iniciativas contactem com CENÁCULOS, Apartado 602, 4011 Porto Codex; o mesmo pode
fazer qualquer pessoa individualmente.
-

Pedro Almeida

Colaboração de Francisco Quintal
Correspondendo finalmente a insistentes solicitações da
nossa parte, decidiu-se a escrever uma pequena colaboração
para A Ideia o octogenário anarquista português Francisco Quintal, nosso estimado companheiro. Prevista inicialmente para o número comemorativo dos 10 anos da revista,
sentiu-se Quintal sempre incapaz de a concretizar, por razões
que muito bem compreendemos. A sua inserção agora dá-nos
tanto mais gosto pelo facto de sabermos quanto empenho ele
pôs em superar aquela indisponibilidade e dado o agravamento que o seu estado de saúde conheceu desde então.
Daqui te saudamos amigavelmente, amigo Quintal!

Crítica e reconstrução crítica
O movimento anarquista - libertário, comunista libertário, socialista libertário (cinjâmo-nos desde já a estes
termos, que não convém perder ou adulterar) - chegou, em
1984, a um estado de amortecimento tal que mais vale
considerar que não existe, de momento, em Portugal,
nenhuma espécie de vibração que lhe caracterize a vida.
Não estou devidamente a par do que se passa noutros
países, embora tenha conhecimento de certas iniciativas
editoriais. Mas, tanto em Portugal, no mais baixo nível, como
em alguns países europeus, de nível mais elevado, quando
muito surge a notícia de uma reunião de convívio, de sucesso
relativo e puramente localizado a uma pequena região de
pinheiros, a que são sensíveis todos os seres humanos.
Realizou-se, por exemplo, uma conferência ou encontro
anarquista internacional, em Veneza, a que sabemos
compareceram alguns elementos do grupo A Ideia, que
sinceramente considero um baluarte definido do Anarquismo,
contanto que resista sempre à pressão externa de elementos
desfiguradores sob a aparência de modernidade.
Não nos devemos esquecer de que o Anarquismo, para
poder exercer a sua natural e legítima influência, necessita de
ser homogéneo na acção, no movimento em si, mas largo nos
princípios, cuja riqueza pluriforme é desde sempre reconhecida. Depois dessa bancarrota ideológica e política que
começou logo após o dia 25 de Abril, com origens de mais
longe, o Anarquismo foi assaltado por uma nuvem de jovens
entusiastas - vindos de variados sectores: pequenos
proprietários, académicos, espanhóis, aventureiros, etc. mas sem espírito de continuidade. Eram os que se
denominavam «anarcas», ignorantes de um passado que teve
boas páginas na História, mas também tivera a infelicidade
de andar a reboque de um «republicanismo» que muito o
deturpou.
Hoje, o problema quase se cifra na filosofia de «começar
de novo». Recomeçar. Reunir, em grupos seleccionados,
para fazer uma autocrítica corajosa, apontar erros e evitá-los.
Tomar estatura própria e inconfundível. Mostrar-se superior
a esses partidos e partidinhos políticos, em que se entretém a
nossa burguesia demagoga. Não ter a vergonha das
classnccs. Teremos a possibilidade de reagir como
adultos polítie..'? Esse é o problema de princípio!

FALECIMENTO DE ARTUR MODESTO
Já esta revista se encontrava na tipografia quando ocorreu o
falecimento, a 3.4.85, em Lisboa, do antigo militante
libertário Artur dos Santos Modesto, nosso dedicado e
querido colaborador.
Artur Modesto, natural de Beja onde nasceu em 27.5.1897,
de profissão sapateiro, foi desde muito novo militante
sindicalista no movimento da CGT. Foi igualmente activo
nos núcleos das Juventudes Sindicalistas, nos grupos
anarquistas, culturais e na Aliança Libertária de Lisboa. em
1931-32. Tendo escapado às prisões, prestou enormes
serviços nos anos 30 a 50 no campo da Solidariedade aos
presos e perseguidos por questões sociais.
Depois do 25 de Abril e apesar da suajá avançada idade, deu
toda a colaboração ao jornal A Batalha, ao Grupo
Anarquista Fanal, composto por velhos militantes da Ajuda-Sto. Amaro, e ao nosso grupo editor, distinguindo-se sempre
pela sua coerência e bondade.
A Editora Sementeira, de que era sócio, publicou uma
brochura e intitulada Páginas do Meu Caderno, de sua
autoria, bem como o livro Alfarrábio Poético, onde se
incluem alguns textos deste operário-poeta0 nome de Artur Modesto merece ser recordado como um
verdadeiro exemplo de homem de bem, de paz e de liberdade.

Francisco Quintal
(ex-Meridional)
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EDITORA SEMENTEIRA

Revista A IDEIA

Livros

• 18-19 Sindicalismo em questão
• 20-21 Revolução, reforma, utopia
• 22-23 Anarquismo - quefuturo?

• de Edgar Rodrigues
O Despertar Operário em Portugal (1834-1911) 240$
Os Anarquistas e os Sindicatos (Portugal.
1922-1939) 270$
A Resistência A narco-Sindica lista à Ditadura (Portugal, 1922-1939) 340$
A Oposição Libertária em Portugal (1939-1974) 370$
(preço especial do conjunto: 1000$)
• de José Francisco
Episódios da Minha Vida Familiar e de
Militante Confederal 180$
Páginas do Historial Cegetista 180$
• de Artur Modesto, Francisco Quintal e José
Francisco
Alfarrábio Poético 100$
• de Maria da Graça Amaro de Oliveira
A Cabacinha Preta (ilustrado, para crianças)
120$
• de Alvaro d'Oliveira
Caricaturas Políticas 380$00

• 24-25 A cidade, ingovernável?
• 26-27 Campo e camponeses
• 28-29 Anarquia/organização
• 30-31 Anartista
• 32-33 Dez anos
• 34-35 Economia

80$
80$
80$
80$
100$
100$
170$
190$
190$

CONTAS [)' A IDEIA
BALANÇO DO ANO DE 1984
DESPESAS
Tipografia ..................310.000$00
Expediente .................32.736$00
Outras despesas (festa,etc.) ... 68.146$00

Total ...............411.382$00
Brochuras:
• de Artur Modesto: Páginas do Meu Caderno
(poesia) 20$

• Maio 68 - Textos e Cronologia 30$
• Um Programa Libertário 20$00
• Comunidades e Cooperativas 30$

Pedidos ao Apartado 3122
1303 LISBOA Codex
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RECEITAS
Assinaturas ................. 78.897$70
Vendas ..................... 202.839$00
Outras receitas (serigrafia,
festa, quotizações, donativos, juros, etc.) ...........460.336$50
1.653$00
Saldo de 1983

Total . ........743.726$20
Saldo para 1985 .....332.344$20

A Ideia, Revista de cultura e pensamento anarquista
QUESTIONÁRIO AOS LEITORES

Por favor, responda sinteticamente à perguntas que se seguem. As suas respostas
servir-nos-ão para melhor orientar a revista, através do conhecimento das expectativas
e opiniões dos leitores. Também dos ex-leitores, e, esperamos, de futuros, que só agora
tomam contacto com ela.
1. ENCONTRO/DESENCONTRO

Há quanto tempo conhece A Ideia?
Em que circunstâncias a conheceu?

--

Se é leitor da revista, considera-se apenas um leitor ocasional? L Um leitor
Identifica-se aproximativamente com as ideias nela
regular?] É assinante?
defendidas?
Se é um ex-leitor, por que motivo ela deixou de lhe interessar?

2. CONTEÚDO/ARTIGOS
Na fase actual da revista, que tipo de textos mais lhe têm agradado?

E quais os que mais lhe desagradam?

_

Cultural? H Os textos de
Prefere antes os artigos de natureza mais política?
Os autores
Os textos mais curtos e simples?
maior fôlego e dimensão?
portugueses? L As traduções de autores estrangeiros? Qual a sua opinião sobre
a actual orientação editorial da revista de abrir as suas páginas a um amplo leque de
colaboradores, não necessariamente anarquistas?
Globalmente, prefere: a actual linha editorial?
entre 1979 e 1983?

A seguida anteriormente, sobretudo

3. GRAFISMO/DIMENSÃO

Acha importante o cuidado posto no actual arranjo gráfico da revista?
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Ou preferia que o mesmo espaço fosse completamente ocupado com texto, como
anteriormente? Prefere o actual formato, ou o anterior (A5)?
Porquê?
Qual a sua opinião sobre o número de páginas actual da revista?
E sobre a sua periodicidade
efectiva?

4. PREÇO/ASSINATURA
Considera que actualmente a revista vale realmente o seu preço de capa?
Aceitaria uma diminuição da sua qualidade gráfica em favor de um preço mais
moderado?
Se o equilíbrio financeiro da revista impuser um novo aumento de preço, isso afectará
a sua disposição de compra?
É favorável à assinatura?
Ou prefere a compra em livraria?

Porquê?
Porquê? -----

Onde costuma adquiri-Ia?
S. EX-/FUTURO LEITOR

Para terminar, pedimos que nos indique: a sua profissão ou ocupação

- ---

idade
sexo
A Ideia agradece a sua colaboração, ao preencher este questionário. Solicitamos
agora que no-lo faça chegar às mãos ou o envie por correio para o nosso endereço:
Apartado 3122, 1303 LISBOA Codex.
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