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Um dos traços insistentes, ainda que à primeira vista paradoxal, das
tradições libertárias e anarquistas é a importância que estas, nos seus
diversos veios de inspiração, quase sempre atribuiram aos problemas de
educação e formação.. Os problemas e orientações que assim nos foram
transmitidos, bem como as questões que o seu reexame suscita e nos
incita a formular, seriam por si só justificação suficiente para
consagrarmos o «prato forte» deste número de A Ideia aos temas
educativos.
Mas logo aqui algumas precisões se tornam imprescindíveis. A
educação e formação de que estamos a falar devem ser entendidas no
sentido mais amplo, próximo daquele que se atribui ao termo
«socialização» e, na verdade, dificil de distinguir essencialmente deste
último. A palavra grega paideia (incluindo os sentidos de educação,
criação, formação e cultura) pode ajudar a sugerir o que temos em vista
quando falamos em educação, formação ou socialização, para além
dos aspectos correntes, ligados à transmissão e acumulação de técnicas
e saberes formais.
Infelizmente, nas páginas seguintes não nos foi possível senão
aflorar algumas pistas de reflexão e crítica - pistas que, a propósito ou
não do problema educativo, julgamos merecerem aprofundamento e
discussão em próximos números da revista, na perspectiva de uma
busca de autonomia individual e de liberdade comunitária que é o
horizonte motor de A Ideia.
Na encruzilhada histórica em que nos cabe actuar, falar e reflectir,
os problemas decorrentes da burocratização e massificação à escala
mundial tendem a pôr em ordem do dia a questão do indivíduo e das suas
condições de desenvolvimento autónomo. A este respeito, gostaríamos
de recordar que, justamente, o tipo de indivíduo capaz de pensar e
decidir por si próprio, de assumir responsabilidades e propor iniciativas,
de compartilhar com outros a aventura da solidariedade e do diálogo,
não é algo que nos seja dado espontaneamente pela natureza, nem coisa
que se «crie» independentemente de condições sociais e políticas
concretas.
Os que fazem de uma certa espécie de individualismo um refúgio
mais ou menos religioso contra os males do século, esquecendo e
tentando fazer esquecer que a autonomia dos seres humanos singulares
é um problema de socialização e formação, acabam por ser coveiros ou
cúmplices da destruição dos objectivos e valores a cuja defesa crêem ou
querem crer ter-se consagrado em absoluto.
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A medida em que contamos para nós próprios é. com efeito.

inseparável da medida em que podemos. desde a primeira infância.
esperar contar consistentemente para os outros. O ensimesmamento
radical equivale à negação radical das singularidades individuais, à sua
redução à insignificância e à sua condenação à ignorância e desprezo
gerais mais estritos.
Pelo nosso lado, pensamos que não é possível querer — e não
apenas sonhar com — a autonomia individual sem querer ao mesmo
tempo o auto-governo colectivo e que não é possível lutar a favor de uma
coisa e da outra sem reanimarmos alternativas de intervenção no âmbito
do problema cultural e político dapaideia e dos modelos de socialização
em geral.
Resta-nos esperar que este número de A Ideia possa reiterar e
reforçar, ao modesto nível de intervenção que tem ao seu alcançe. esta
exigência critica perante os seus leitores, contribuindo para que eles a
retomem. reformulem e redescubram por conta e risco próprios na vida
de todos os dias e seus lugares de encontro e confronto insubstituíveis.
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António Vieira

Ixion Rei
Ao Mário Botas

Ixion, filho de Flégias, foi herói da Tessália e rei dos Lapitas. Ao sogro (Deioneos)
recusou as dávidas habituais feitas pelo casamento: Deioneos, irritado, não lhe restitui os
seus cavalos. Então Ixion convidou-o para um banquete em sua casa; mas, enfim, deu-o à
morte, arrojando-o ao fogo - e foi conhecido como o primeiro homem a perpetrar um
crime de sangue contra os do seu sangue.
Abandonado por todos, errando de cidade em cidade, Ixion perdeu a razão e perdeu-se
na loucura. Mas Zeus teve dele ou curiosidade ou compaixão e chamou-o ao Olimpo,
levando-o ao banquete dos deuses. Frente a Hera, Ixion inflamou-se com a sua beleza e o
seu mistério, e seduziu-a.
Eis que Zeus modelou uma nuvem (Nefeleia) à imagem da mãe dos deuses; e que o
lapita, caindo no logro, atraiu a Nuvem e a amou: e do amor nasceu Kentauros, ser
abominado por deuses e homens - monstro, que, unindo-se às éguas do monte Pelion,
procriou com elas o povo dos Centauros.
Zeus surpreendera Ixion no amor com o fantasma, e punira-o exemplarmente:
desmembrara-o, e mandara Hermes amarrá-lo a uma roda incandescente que deveria girar
pelo espaço (dos Infernos) durante a eternidade.

"Se tal não vi, ao menos mo contaram: como outrora
Ixion se aproximou, qual ladrão de amor, do leito de
Zeus, e como o filho poderoso de Kronos o ligou a uma
roda de barro."
Sófocles:

Filocteto, voz

do coro, v. 678.

"Sobre a roda. Ixion persegue-se a si próprio sem
nunca se alcançar."
Ovídio: Metamorfoses,

IV.

461.

"Preso nos fios inextricáveis, dirige a todos a sua
mensagem."
Píndaro:

Píticas, II,

2, 42.
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1 - À loucura advindo do distanciamento dos homens (alogia) respondeu com,
loucura do desafio aos deuses (hibris), e no suplício com a loucura de um êxtase novo e de
uma ciência nova (entusiasmos).
Provocara a lei humana (no banquete para Deioneos) e a lei divina (no banquete de
Zeus) naquilo que tinham de mais intangível. Infringira os preceitos sagrados da mesa, do
rito oral, elo primeiro do homem com a Instituição, vinculo primeiro de sujeição e
dependência.
Castigado pelos homens e pelos deuses - pelos homens comparsas dos deuses expiou no espaço a sua desobediência, exposto a todos os países e a todas as eras,
exemplarmente.
II. O discurso-outro (alogia) marcava a sua alteridade entre os homens; o desafio
sacrílego (hibris) garantia a sua liberdade frente ao deus; a exaltação trágica. profética
(entusiasmos), reflectia o desafio ao Destino.
III. Ao recusar pagar o tributo do casamento, libertou o amor do jugo da Instituição,
designou a grande força de insurreição que germinava no amor. Ao cobiçar a mãe (comum
aos deuses e humanos), afirmou o desafio contido nesse intento; ao seduzir a deusa, levou-o
às consequências últimas.
IV. Abandonado pelos homens, foi chamado pelos deuses, a quem intrigavam as
razões subtis da sua insânia. Esse favor de Zeus, elevando-o acima da condição dos
mortais, permitiu-lhe procriar monstros que, contra os deuses, se iriam juntar aos monstros
antigos, no impulso de destruir, e re-criar.
V. Em jogo e tragédia, Ixion assumira a soma dos crimes de Édipo e Prometeu. Mas
Édipo agira conforme à predestinação, revelada pelos oráculos; e, ante as provas, recusara
ver: enquanto o rei Ixion, vigilante e vigil, cometia os seus crimes à plena luz. A mãe que
seduzia, era Mãe dos deuses e dos homens; o pai que provocava, era Pai dos deuses e do
mundo - e com eles todo o universo fora desafiado.
Prometeu roubara o fogo, e revelara os números. Mas o fogo e os números,
degradados e aprisionados pelos humanos, tinham aprisionado e degradado os homens, no
termo da História. Ixion revelava um outro fogo, incorruptível, de desejo e rebelião.
Castigando o projecto sobre-humano. Zeus condenara Ixion à incomunicabilidade, e
interditara opathos: Quem se atreveria a evocar os desígnios do lapita. ou a celebrar o seu
nome na cena da tragédia... Que nenhum coro cantasse o desespero da sua sorte, nem o
corifeu chorasse o seu destino!
VI. Da errância pela terra, Ixion acedeu à errância pela totalidade dos espaços.
Infringindo a ordem humana, superou o nível ôntico do conhecimento e atingiu uma
dimensão ontológica que o levou a infringir a ordem cósmica.
Quando Orfeu veio aos Infernos, o seu cântico apaziguou as divindades e suspendeu as
forças desencadeadas. A roda de Ixion imobilizou-se: o herói conheceu de novo as antigas
proporções do mundo, e mediu a desproporção do seu destino, o não retono da sua solidão.
VII. Zeus, que o castigava de crimes de sangue e incesto, impunha-lhe leis que ele
próprio, Crónida antigo, desafiara, e contra as quais elevara o seu trono e fundara o
discurso do (seu) poder e do (seu) direito a castigar.

Todo o desejo emergente do Poder será recompensado, mas o que sair da rebelião será
punido. - Assim, outrora, ao cobiçar Alcmena, Zeus modelara-se igual a Anfitrião, e
mudara Hermes em Sósia, de modo a operar a sedução. Mas quando Ixion quis seduzir
Hera, e Zeus usou dos seus dons divinos para o perder, Hermes, sempre obediente, infligiu
o suplicio.
À metamorfose de Zeus em Anfitrião (e de Hermes em Sósia) para conseguir a
sedução de uma mortal (Alcmena), opõe-se a duplicação de Hera em Nefeleia, para
frustrar a sedução da deusa (Hera). Do amor de Zeus com Alcmena nascera Hércules,
herói exterminador de monstros; enquanto do amor de Ixion com a Nuvem ia resultar
Kentauros, monstro procriador de monstros. Mais tarde Hércules, triunfante na
Centauromaquia, anunciava os tempos e as regras da História.
Ao criar monstros, Ixion opõe-se, assim, aos heróis fundadores de civilizações,
destruidores de monstros. Os dois mitos, de Ixion e de Anfitrião, tocam-se na Centauromaquia - massacre dos centauros por Hércules - onde se decide a relação do Poder com
o desejo, transmitida pelo mito à História.
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VIII. Ixion violou as interdições e invadiu os quadrantes selados do espaço do
discurso: tradição, rebelião e incesto. Invocou as forças proscritas pela ciência do poder. e
pelo poder das ciências - as potestades longínquas mas próximas, violentas mas ocultas: o
Jogo e o Caos, a Noite divina, e o Tempo. Ousou levar os seus intentos aos campos
proibidos do espaço das representações, enfim ameaçado pela intrusão tentacular do
espaço do Jogo. Quis libertar as forças aprisionadas sob a Terra desde a Gigantomaquia, e
sonhou com uma nova luta entre titãs e deuses - luta que se consumasse como
Teomaquia.
IX. Desprezo pela lei: vingança contra Deioneos. Impiedade: ingratidão para com o
deus. Assassinar o inimigo abjecto... cobiçar a deusa cintilante e secreta... Sobretudo não
recusar a totalidade do desafio, qualquer que fora o preço.
Eis como a provocação, breve como um fulgor, sobreviveu à repetição exemplar do
castigo, longo como a eternidade. A fórmula punitiva que rondou o lapita por toda a
duração dos tempos ("... deves retribuir com gratidão...") foi esquecida perante a evocação
pasmosa dos seus actos.
X. Ixion, o grande ingénuo altivo e inquieto, tinha menosprezado a cilada divina, e
enfrentava a cilada ontológica. Vanglorizava-se da sedução da deusa, punha à prova o
poder de Zeus - mas também o poder. mais caprichoso, do Destino (Moirai).
Volvidos os tempos de Zeus, ainda o herói renascia do suplicio, forte das forças
ocultadas.
XI. O rei Ixion. contraditório no seu viver e no seu criar, banido do convívio dos
humanos, detestado pelos deuses, jogador das suas contradições e do seu destino, exposto
aos riscos de permanecer só, aceitara o jogo de Zeus e acedera a jogar (n) o Jogo do mundo.
Nefeleia, cópia fiel da deusa, reflectia as condições do jogo, desnaturado e
desvalorizado, que se seguira ao Jogo antigo . E afinal. Hera ou Nefeleia. que importava?
Não eram no fundo idênticas? Conquanto o amor da deusa equivalesse ao amor da nuvem
modelada pela mão hábil do escultor divino, mestre de metamorfoses. que representara os
segredos de um corpo que lhe era íntimo.
Aceitando o mistério e a sensualidade de Nefeleia como garantes do seu êxtase. Ixion
conduzia a reabilitação do Jogo.
XII. O fantasma que o atraía existia deveras para ele. Ixion. rei, com a força absoluta
da sua presença; e existindo (para ele). afirmava o seu poder criador. Que lhe importava
que Nefeleia tivesse forma e consistência independentes de si próprio. se suscitava a sede
dos seus sentidos? - Assim vivendo, assim jogando. Ixion iludia a ilusão e desafiava o
deus.
XIII. Nefeleia, mulher impossível de satisfazer no amor. mulher sem memória, sopro
singular do vento destinado a desfazer-se em chuva, forma fátua de ar e de água insuflada de
fogo (do desejo), era mais que um ser sonhado: significava os riscos do desejo. e implicava o
desejo de renovados riscos.
Nefeleia, silhueta de logro, pura alucinação, tomava a força violenta de revelação
contida em cada um dos seres percebidos. Ao surgir a Ixion como ser pleno e actuante.
afirmava-lhe a presença plena do mundo.

XIV. O sémen de Ixion habitava a nudez da nuvem voluptuosa, demasiado fiel ao seu
modelo. Na Grécia das origens (do pensamento) nenhuma semente de homem singular fica
infecunda, mesmo em terra hostil: e por isso nasceram do lapita monstros desconhecidos,
Kentauros e o povo rebelde, que se tornou inimigo do seu povo.
XV. Estes monstros marcavam a diferença, de outro modo inaparente, entre a deusa e
a nuvem. Houvera Ixion consumado o amor com Hera e não com o seu duplo, e teria gerado
algum herói invencível, capaz de destruir Zeus e a ordem olímpica, dando outro curso ao
mundo. Que feitos, que História, caberiam à sua descendência se tivesse amado a deusa e
triunfado do seu crime! Mas tudo foi frustrado por um fantasma - e por fim, a impotência
dos centauros entregou-os às mãos de Hércules: ficou vedada a Idade do Ouro, onde o
prazer teria a forma da realidade.
XVI. Ixion, herói antigo, matara monstros (Deioneos) e povoara o universo com
monstros renovados (Kentauros e os centauros). Sem vacilar aceitara a contradição e a luta
(polemos), pai dos seres: dele nasceram Pintos e Euritos, que comandaram os clãs
fratricidas. Assim, a suap role reflectia o seu ser contraditório, que, em força criadora, era
motor e movimento de opostos.
No termo da Titanomaquia, Apoio fechara os monstros nas trevas. Depois, a História
ignorara-os escondidos no bojo da Terra, na Noite sagrada, nos turbilhões de Caos. A
geração dos centauros e a provocação de Nessos representavam apenas um sobressalto da
natureza ocultada, logo submetido na Centauromaquia.
XVII. No limite, o homem historial, que suprimira os monstros um a um, tornara-se
ele próprio no mais pesado dos monstros. Os discursos da sua História, do seu Poder, do
seu Conhecer, testemunhavam do seu carácter monstruoso.
XVIII. Ixion aceitara a nuvem proposta como objecto de desejo, negação, mediação
lúdica. No banquete divino, provara ambrósia e nectar, e tornara-se imortal. Os alimentos
divinos tomados em comum impediam o seu holocausto pela simples morte, e anunciavam
suplícios mais terríveis. Pela mão de Hermes, o Crónida dominou-o, desuniu-lhe os
membros, prendeu-o aos raios de uma roda que inflamou e lançou no espaço, animada de
movimento nunca igual.
O herói foi rodado eternamente pelo Empino, céu do fogo de além das estrelas. O seu
pensamento movia-se como Apeiron e Noos central, origem de questões singulares,
incessantes e insuportáveis, guardadas pelo silêncio. Nenhum apoio o mantinha, nenhum
eixo, nem órbita: flutuava, basculava, entregue a todas as declinações dos astros, e
apercebia-se de todas as relatividades do Ser. Uma agorafobia sem termo e sem cúmplice
concedia-lhe a intimidade dos mistérios e uma loucura nova. A mais inquietante de todas as
vozes dissolvia-se no vazio.
XIX. Pelo Éter e pelo Hades a roda espalhava a angústia de Ixion, em que o
questionar do Ser se inscrevia. Entre o seu pensamento e ós enigmas, um hieróglifo de fogo
desenhava signos para um conhecimento. E porque o horror do seu suplicio era
inexcedível - errar sozinho pela totalidade do Tempo com a totalidade dos mistérios — Ixion era livre, doravante, de provocar o deus, de pensar as incógnitas que implicavam a
preeminência do Jogo,isto é, a contigência da vontade de Zeus.

XX. Na solidão do suplício, torna-se-lhe indiferente que rode a roda ou que rode o
cosmos. A matéria e a ideia chegam a contacto primordial. Eis como, pelo conhecimento
que lhe advem, Ixion se sobrepõe à vontade punitiva do deus e restabelece os seus direitos
sobre uma reflexão trágica.
XXI. O ritual do suplício, abatendo-se sobre o corpo e o pensamento do herói e
percipitando-o no Abismo, dá-lhe uma dimensão cosmogónica, irmana-o ao gigante
originário sacrificado para pôr o universo em movimento: como se, no zénite da angústia,
todos os movimentos do cosmos se equilibrassem.
XXII. O carácter exemplar do castigo reflectia a vontade de Zeus. mas prolongava
afinal o desafio de Ixion, a quem o movimento da roda conduzia pela totalidade do mundo.
e a eternidade do suplício transportava pela totalidade das eras. Com o lapita. o discurso do
Jogo dispersava-se pelo discurso da História, subvertia-o, retirava-lhe sentido, serenidade e
senso.
XXIII. Prisioneiro da incomunicabilidade. Ixion sobrevive a Zeus. Dado ao
esquecimento sem poder ele próprio esquecer. detem a ciência da verdade eidética.
Algures. Zeus e os seus adoradores declinam, pela redução não contraditória do discurso
histórico que firmava o (seu) poder.
XXIV. O rei Ixion, contra a lei do seu povo, trai a hospitalidade, premedita e perpetra
a morte de Deioneos; contra o senso comum, manifesta a loucura, na alteridade do
discurso; contra a multidão, aceita o convite dos deuses, como eleito; contra a História,
vem a procriar monstros que se oporão ao seu próprio povo. Contra as profecias: nascido
em país bárbaro, atinge enfim o Centro (onfalos). Contra o Destino: pela mediação do
suplício, acede a ciência nova.
XXV. Ó Ixion,
Semelhante a Sísifo, a Tântalo. a Lycaon. aos que quiseram transcender a condição
dos homens a subverter a ordem antiga, viveste a absurdidade da presença no mundo, mas
do mundo conheceste os sabores singulares e questionaste os enigmas até ao limite.
Zeus, cúmplice da multidão (historial) fechou sobre ti o anel - mítico e histórico do Poder. O fogo que te envolve sulca a Noite em linhas de lume. O movimento que te
arrasta anima o universo com a tua insubmissão.
* Em Platão - tomado como origem das metafisicas historiais - o Jogo fora dessacralizado e tomado como
cópia de algo que em si mesmo era uma cópia (da Ideia): isto é, fora reduzido a reflexo de um reflexo. perdendo a
força primordial e solene que adquirira nos fragmentos de Heraclito.
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Antonio Cândido Franco

Gomes Leal: a revolta e a rosa

A poesia parece ser um estádio simbólico em que a imagem apresenta um papel
determinante. Desta forma, a poesia encontra um grau de comunicação particular, que
lembra de longe, ou ao longe, não só as origens da própria linguagem como sobretudo as
origens da língua. Com efeito, antes da língua ser hoje um conjunto mais ou menos inerte
de palavras arbitrárias, que parecem cadáveres ou peças articuladas artificalmente, a
língua foi no seu início uma fonte de imagens e de símbolos, que proporciona'am um
poder e um conhecimento desmedidos. Restos dessa aura passada da linguagem verbal,
ainda hoje nos aparecem retratados, com suficiente lucidez, em certas narrativas de Jorge
Luis Borges que nos falam justamente do poder dos livros, da magia das palavras. ou da
maldição dos nomes.
Esse tempo em que a palavra tinha um poder concreto e material, associa-se ainda à
própria idade da magia em que o nome era identificado de tal modo à pessoa, que o mau
tratamento de um nome atingia a pessoa em questão como um ferimento físico. As
possibilidades da linguagem verbal pareciam então ser outras e revelavam um mundo que
se constituia em simultâneo com o próprio acto de dizer ou de nomear. O verbo, isto é,: a
palavra, tornava-se assim a fonte de um conhecimento original e simbólico que não deixa
de lembrar os vários tipos de magia associados à palavra.
A linguagem verbal era, antes de mais, o acto de nomear. Ao contrário do que se
passa hoje, em que a língua estabelece uma distância entre o homem e o real, tornando-se
ela própria um dado da produção cultural humana, eu creio que a linguagem verbal nas
suas origens era mais um acto de ligação do homem com o real (e daí o seu sentido
religioso ou religativo) do que propriamente um acto arbitrário de abstracção, onde a
representação do real pressupõe uma desvinõulação do representante com o representado. Dir-se-ia então que a língua, apesar de estabelecer uma distinção entre o real e o
homem, não chegava para os afastar. Falar era ainda participar activa e intensamente
naquilo que nos rodeava. A palavra torna-se assim um dado cósmico e natural, que
integra o homem na natureza e que nada tem de arbitrário. Ela encadeia em si própria um
conjunto organizado de correspondências (em-que o sol é por exemplo o coração), que
nos fazem lembrar todo o tipo de linguagens que fizeram das associações de imagens a
dinâmica do seu funcionamento.
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Neste sentido, cada palavra guarda em si não apenas o nome da coisa que

representa, mas também as sugestões que essa mesma coisa evoca. Há assim na
linguagem primitiva um poder cognitivo, urna mundividência da vida e das coisas que,
apesar de radicalmente diferente do conhecimento científico, não deixa de ser uma das
fontes mais originais da apreensão do real. Dir-se-ia que ela encerra em si a possibilidade
de uma produção de imagens simbólicas, encadeadas em associações de correspondência
metafórica, por oposição a essas imagens acústicas dos linguistas, para quem a língua é
apenas. no seu estádio actual, um sistema de representação do real perfeitamente arbitrário e vazio (1).
A poesia pode então ser uma espécie de sobrevivência arcaica de um estádio
simbólico da linguagem verbal, hoje praticamente desaparecido. A poesia caracterizar-se-ia assim pela possibilidade de estabelecer uma ligação de conhecimento entre a
matéria verbal e as coisas, adquirida a partir do seu arsenal estilístico e dentro deste a
partir desse poderoso meio de estabelecer nexos entre realidades aparentemente desconexas: a metáfora.
No fundo, a metáfora. que caracteriza toda a grande poesia universal, constitui não
só essa forma de conhecimento que se estabelece a partir de toda a linguagem simbólica,
como até o próprio processo de encadeamento associativo, que faz da linguagem poética
um conhecimento directo do mundo e das coisas.
Depois desta breve incursão nos domínios da linguagem verbal, que procura sistematizar algumas das ideias chaves que dominam o próprio funcionamento da linguagem
poética, não nos podemos esquecer que interpretar essa mesma linguagem (e neste caso
trata-se de interpretar a poesia de Gomes Leal) é ainda produzir um tipo de encadeamento associativo, também ele essencialmente metafórico, ou seja, parafraseando um
poeta norte-americano, a melhor crítica a um poema é ainda um outro poema.

O Sinal de Caim
Gomes Leal é um dos casos mais curiosos da poesia portuguesa e um daqueles que,
pela força da sua própria linguagem poética, o tempo ajudará, quer-me parecer, a
complexificar. Com uma temática muito próxima, por vezes, do realismo de escola do
seu tempo, a poesia de Gomes Leal parece contudo ter, no seu antagonismo fundamental
e no seu dilaceramento particular, de que tentaremos perceber a natureza, uma outra
dimensão que escapa a grande parte da poesia da altura.
A coerência da sua aventura poética. que o levou a cultivar os extremos de um
jardim onde as flores se tornam por um lado venenosas e por outro carnívoras, bem
como a coerência da sua aventura pessoal, não deixam que, por um lado, a poesia, que
aqui particularmente nos interessa, e, por outro, a sua figura, nos apareçam apagadas nas
circunstâncias de um tempo relativamente curto, que parece ter esgotado todo o seu
sentido com o desabar da monarquia em Portugal.
Gomes Leal que publicou logo em 1873 um poema intitulado A Canalha, em que o
visionarismo épico e profético se alia a uma situação histórica concreta, a da ascensão
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do movimento operário, não mais deixará então até à sua morte, apesar das inflexões da
sua poesia (que são mais aparentes do que se pensa), de aliar na sua poesia esse
referencial histórico constante a um visionarismo cataclítico e milenarista, que anuncia
não só o desmorenar de um mundo como cataclismos de ordem física e geológica. É esta
ordem de perturbações essenciais, e não apenas de superfície, que nos pode permitir uma
leitura em que este tipo de calamidades, pela sua densidade, anunciam já, pelo menos na
sua essência, as perturbações linguísticas e agramaticais da vanguarda futurista e
modernista. Cataclismos de ordem geológica pressupõem com efeito cataclismos de
ordem humana, em que o sujeito é já encarado na sua especificidade própria, enquanto
consciência, e não apenas enquanto elemento social. Essa especificidade do sujeito, que
é uma especificidade do sujeito enquanto sujeito falante, é afinal então aquela que
melhor caracterizará a ideia de modernidade, pelo menos de parte importante daquilo
que se convencionou chamar de modernidade, ao longo do séc. XX.
Nas Claridades do Sul (1875), em A Fome de Camões (1881), em O Anti-Cristo
(1886), no Fim de um Mundo (1900), nas Memórias de um Revoltado (1904), no
Mefistófeles em Lisboa (1907), em A Filha de Milton (1908), Gomes Leal vai-nos dando
constante e progressivamente não apenas a sátira das instituições da época, como o fará
por exemplo Junqueiro, mas a visão de um universo geológico e físico à procura da sua
própria demolição. Dir-se-ia que com Gomes Leal o movimento operário e revolucionário da altura, presente em toda a poesia de escola da época, se torna não a peça de um
cenário naturalista mas o eco de uma inquietação fundamental que mergulha raízes na
própria consciência crítica do sujeito ou na memória de um trauma original.
Donde, a presença de Caim como estigma virtual de todo o seu profetismo milenarista. Ou seja, a representação que ele traz do movimento operário não é tanto a do escravo
rebelde que afirma a desumanidade do seu patrão, mas muito mais o caso de uma
rebeldia, que para além de todas as causas, parece contar sempre com uma insatisfação
de base (2). Do humanismo social com que vulgarmente a poesia da sua época encarava o
homem e os seus problemas sociais, Gomes Leal passa a uma atitude diferente, em que o
mistério das origens parece estar constantemente presente, o que não é senão a forma
peculiar que ele encontrou para dizer que a crise do homem com a História não pode
ficar limitada à questão social.
Caim permanece então, na originalidade da sua situação, como a alegoria que
melhor nos restitui o clima de uma poesia e de uma revolta que pretende pôr em causa os
próprios alicerces da criação divina. Com ele estamos frente a uma inquietação ou a uma
angústia de origem metafísica, que obrigará Gomes Leal a debater-se permanentemente
entre a violenta negação de um Criador e a necessidade de uma substituição para o seu
lugar vazio, que o aproxima muito mais do nietzschianismo das vanguardas deste século
do que propriamente do anticlericalismo do seu tempo.
A revolta de Gomes Leal, muito particular dentro daquilo que se pode designar por
realismo português, e que se distingue tanto de Junqueiro como de Guilherme de
Azevedo, como até de certos quadros satíricos de Cesário, para só lembrar nos seus
limites a vertigem metafísica em que se debate o Antero dos sonetos, é incapaz de aceitar
a vida como ela está (e daí a sua ligação às vanguardas do princípio do séc. XX que, pelo
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seu lado, foram incapazes de aceitar a língua tal como ela estava). Poder-se-ia pensar que
Gomes Leal é incapaz de aceitar a expulsão do Paraíso do homem e da mulher, para
utilizar a imagem bíblica da queda, que equivale na cosmogonia do mundo ao aparecimento do tempo (e, por conseguinte, da morte).
A sua revolta está na própria origem da Vida (a maiúscula reforça a ideia substantiva
da palavra). Ela é uma força original de negação. Ela contesta os próprios fins para que o
homem foi criado a nível cósmico e universal. Em toda a dimensão da expressão, a
revolta de Gomes Leal é uma revolta metafísica, com uma grandeza própria, de tipo
estrutural, que não lhe advém, de modo nenhum, das circunstâncias particulares da sua
época. A revolta em Gomes Leal encontra em Caim um ponto de referência exemplar
(3).

Ainda o sinal de Caim
Mas a primeira revolta coincide também com o primeiro crime.
Caim mata Abel, podemo-lo pensar, por um instinto profundo de justiça que o leva a
considerar que todos os homens deveriam ter não só oportunidades idênticas como até
existências iguais (o mito do Paraíso). A preferência com que o Criador aceita as prendas
de Abel, sem que texto bíblico apresente ele próprio qualquer justificação para o caso, e
recusa as de Caim, que certos exegetas posteriormente dirão traduzir historicamente o
conflito entre o pastor (Abel) e o agricultor (Caim), trespassa este último de uma mágoa e
de uma revolta que desembocarão no homicídio (o primeiro conhecido).
As mais velhas crianças do mundo, Abel e Caim, ensaiam assim pela primeira vez um
jogo de que a humanidade inteira será o palco futuro: o homicídio como constante e
permanente fraticídio. Caim matará Abel depois de este ter sido preferido aos olhos do
Criador. Mas, essa revolta que desembocará um pouco inesperadamente no crime e no
assassínio não é, de modo nenhum, uma simples vingança, como apressadamente poderá
parecer, nem tão pouco o desenlace fatal de uma trama sem saída. Essa revolta ganha
raízes bem mais profundas e prende-se afinal com a justiça que os homens idealizam.
Caim sente o absurdo de uma justiça que privilegia uns (mesmo que sejam os melhores)
e olvida os outros. Caim torna-se assim incapaz de aceitar as regras de um jogo que lhe
parece arbitrário e vazio de qualquer sentido. Ë esse o fundamento da figura mítica de
Caim, que simboliza também a revolta dos homens não só contra os deuses, na linha de
um Prometeu, como também contra a própria existência terrena. Caim, entendido aqui
como aquele que não aceita o sentido arbitrário do seu destino, pedirá então a restituição
do homem ao Paraíso, onde o tempo não existe e os homens não estão, por conseguinte,
sujeitos à morte e à diferença.
Daí que, se possa pensar, por um lado, que o verdadeiro sinal de Caim seja uma
insatisfação pela existência terrena e, por outro, uma tentativa de regressar a um tempo
mítico de natureza paradisíaca. Também o crime parece ter sido mais um acidente e um
mal-entendido, de que Caim se arrependerá, do que propriamente uma estratégia
deliberada. Caim queria modificar o mundo e até, em última instância, melhorá-lo (e não
degradá-lo) (4).
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Talvez por isso, as inflexões constantes da poesia de Gomes Leal, entre um
radicalismo social visionário e satírico, que põe em causa a igreja, o trono e o exército, e
um cristianismo redentor e primitivo, não têm nada de anormal, nem são sinal de um
dilaceramento inevitável entre dois mundos opostos. Há, pelo contrário, uma cumplicidade entre esses dois mundos e um desenvolvimento lógico, ainda que paradoxal, de um
para outro. A figura de Cristo sempre identificada com o redentor dos hulmides e dos
deserdados, de que Gomes Leal escreveu (1883) em versos a história, é assim como que a
figura de um avatar de Caim. Dir-se-ia que o Cristo de Gomes Leal anuncia já o de Régio,
naquilo que este tem de monstruoso, de criminoso e de anti-social. Ele é com efeito um
outro Caim, que escolheu como vítima do seu crime o seu próprio corpo.
O Cristo é. nas palavras de Gomes Leal, o génio da revolta capaz de encarnar uma
subversão cósmica (a luta do filho contra o Pai), que não passa pelo fracticídio nem pelo
parracídio. Ele assegura a síntese possível, a estabilidadde dinâmica, entre a vida e a
morte e traz consigo os elementos indispensáveis à resolução de um dilema que Caim não
soube resolver. Se o homicídio se tinha mostrado um elemento incapaz de dar saída às
exigências mais prementes do homem revoltado, a figura de Cristo vai ser a tentativa de
superar esse limite, conciliando a revolta com a rosa, ou por outras palavras, a cruz com a
espada. A figura de Cristo aparece-nos como a síntese mais perfeita entre a Beleza e o
Mal. Ele é a rosa crucificada (leia-se que toda a ferida é uma rosa), imagem de que os
Rosa-Cruz desde, pelo menos, o século XVI se serviram. Ele é a consciência da Beleza
em revolta, atirando ao mundo o seu próprio sangue, como se daí pudesse surgir uma
espécie de redenção nova ou de ressureição, que é afinal a consciência possível de uma
síntese criadora entre a morte e a vida.
A poesia de Gomes Leal olhará sempre o Cristo como um corpo puro, que pode ser
associado à rosa ou à flor em geral, pela sua humildade e beleza, e que, devido a essa
mesma fragilidade fascinante, estaria condenado ao sofrimento voluntário. O sangue
torna-se assim, neste caso muito particular, uma outra forma de nomear a rosa.
Mas, o sangue, entendido aqui sempre como uma forma de sofrimento voluntário, é
ainda o único lugar que, apesar de crítico, é dado habitar ao homem puro ou ao homem
revoltado. Por isso, numa metaforização gigantesca da dor, ele diz num dos seus poemas
(A Visão do Cemitério): "Vi as rosas gentis sugarem luxuriantes,/as chagas e as
feridas./Beladonas fatais as entranhas hiantes,/e o sangue dos suicidas./Vi o lírio sugar
as carnes cor de cera/que as ceifara a clorose./Vi florir o jasmim nos pulmões que
roera/a hostil tuberculose."
Vemos que a poesia de Gomes Leal tende a estabelecer pontes entre realidades
aparentemente diferentes (senão mesmo opostas): o jasmim e a tuberculose, as rosas e as
feridas, as beladonas e os suicidas, o lírio e a doença, e a um outro nível entre a revolta e
a beleza, entre Cristo e Caim. De certo modo, poderíamos dizer que é em virtude de tais
ligações que a sua linguagem verbal é poética. A metaforização do real, que é uma forma
de pôr em funcionamento o dinamismo da imagem, assume em Gomes Leal um autêntico
poder cognitivo: o facto de a rosa, na sua fragilidade de ferida quase inerme, se tornar o
próprio génio (ou o espinho) da revolta não deixa de ser ainda uma das mais conseguidas
experiências poéticas do seu tempo e talvez a melhor e a mais original epígrafe de todo o seu
trabalho poético.
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Cristianismo e Anarquismo na Poesia de Gomes Leal
Se Junqueiro é por excelência o poeta de uma certa inspiração republicana, Gomes
Leal é, por outro lado, no sentido estrutural da sua revolta, o poeta que mais perto está,
entre nós, do anarquismo. A sua própria conversão ao cristianismo é radicalmente
diferente daquela aproximação que Junqueiro fará ao catolicismo, depois da publicação
de Os Simples (1892) e de Oração à Luz (1904), e que inspirará uma legião de novos
poetas, dos quais podemos citar Correia de Oliveira, Augusto Gil e António Sardinha,
que cantarão, em metros populares de uma simplicidade quase elementar, a fidelidade à
família, o respeito pela igreja e pelos superiores, o amor do trabalho e da virtude militar (5).
O caso de Gomes Leal é radicalmente diferente e o seu cristianismo é um
cristianismo que nunca perdeu de vista o combate não só à injustiça social, como também
à injustiça cósmica de que ele sentiu a Vida ser vítima, para além de ter ficado sempre nas
margens (ou à margem) de qualquer instituição religiosa. O cristianismo da poesia de
Gomes Leal é fundamentalmente herético e heterodoxo, e está naquela zona de
penumbra onde começa o satanismo, a loucura, o milenarismo das seitas esotéricas e
libertinas. Se o Cristo de Gomes Leal é um outro Caim que escolheu como vítima do seu
crime o seu próprio corpo, também o seu cristianismo é ainda uma forma de viver a
revolta do anarquismo. A religião em Gomes Leal não é um sentimento conservador e
uma atitude de segurança pessoal, mas antes uma procura profundamente perturbadora
e inquietante, onde o sujeito entra em contacto com as forças fantásticas e inconscientes
da sua própria história. Numa altura em que a psicanálise não tinha ainda falado da força
do inconsciente, permitindo assim um posicionamento lógico e independente do sujeito
em relação aos vários discursos, a religião poderia justamente ser um dos poucos
discursos que, com o anarquismo, reconhecia ao sujeito e às suas forças interiores (hoje
diríamos inconscientes ou subjectivas) um papel determinante na História.
Esta permanente marginalidade, arriscando metáforas e sínteses demasiado ousadas,
obriga-nos de facto a ler a sua poesia sob a estrela de uma inspiração anárquica
fundamental. E ele próprio que diz, num Post-scriptum de circunstância que escreveu para
a reedição de o Anti-Cristo (1907), e que deu o titulo de Resposta à Moral Burguesa:
"As obras ao princípio malditas, proibidas, e até queimadas pela mão do verdugo nas
fogueiras públicas, que originam a indignação e o asco das grandes massas, que são
acolhidas com vociferações e berros, com rugidos e assobios, que ocasionam enfim a
arruaça, a pedrada, ou o Ódio, tornam-se às vezes também os augustos evangelhos da
Humanidade e constituem depois a sabedoria das nações. Descobre-te ante elas,
Riquíssimo Burguês do Ouro, Grotesco Hipopótamo do Metal! - estas obras são o
Inferno de Dante, a Conquista do Pão de Kropotkine, a Sonata de Creuser de Tolstoi, o
Je acuse! de Zola e os Quatro Evangelhos de Jesus."
Todo o Post-scriptum, apesar de puramente circunstancial, é uma belíssima oportunidade para conhecer o espaço referencial, político e cultural, em que se movia Gomes
Leal. A associação de coisas aparentemente tão díspares como o Inferno de Dante e a
Conquista do Pão de Kropotkine faz-se arriscando justamente uma síntese muito pessoal
que não pode, com o risco do seu sentido se perder, ser lida senão em função de uma
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teoria crítica do sujeito que tem duas grandes fontes (opostas e simultaneamente
complementares): a religião cristã (que guarda em si todo o valor simbólico da rosa) e o
anarquismo (que, por sua vez, guarda todo o valor de uma revolta sem fronteiras).
De resto, o próprio anarquismo é extremamente esquivo e fugidio a qualquer
definição explicitamente ideológica, parecendo viver muito mais de uma certa sensibilidade existencial que pode ser justamente traduzida por uma certa pulsão libertária de se
posicionar na vida e até na literatura (veremos como). E se a inclinação de Gomes Leal
nos poderia fazer pensar em Tolstoi, um dos pensadores libertários do fim do século
passado que mais influência deixou no republicanismo radical português (e até no
sindicalismo operário da altura), não posso deixar de reafirmar que o seu cristianismo é
talvez, ao contrário de Tolstoi, demasiado esotérico e circular, deitando mão, nos seus
melhores instantes, de certo tipo de manifestações parapsicológicas e ocultistas que
lembram já o surrealismo de um Breton (v. A Mulher de Luto, 1902). Elas obrigam-nos a
pensar mais numa sensibilidade libertária algo original, muito pouco ideológica, e que
poderia por hipótese lembrar o anarquismo de certos círculos literários (simbolistas e
decadentistas) franceses do fim do século passado.
Com efeito, La Revue Bianche, que se publicou em Paris na última década do século
passado, e que deixou marcas na geração coimbrã da altura, foi um processo natural de
convergência entre anarquistas e simbolistas, já que ambos proclamavam uma espécie
particular de liberdade que tanto podia irromper na sociedade como nas palavras. Essa
revista não é sequer uma excepção e já uma revista como Entretiens Littéraires et
Politiques, dirigida por um conhecido poeta simbolista, Viélé-Griffin, publicou textos de
Bakounine e de Kropotkine ao mesmo tempo que publicava textos de Mallarmé e de outros
simbolistas. Também La Révolte, dirigida por Jean Grave, conhecido anarquista francês,
se não teve como colaboradores Mallarmé e outros, teve pelo menos entre os seus
subscritores Anatole France, Leconte de Lisle, Rémy de Gourmont, Huysmans e o
próprio Stéphane Mallarmé. Louise Michel, a quem Verlaine dedicou um famoso poema
que tem o seu nome, chegou mesmo a presidir a uma reunião, com Mallarmé, Moréas e
Renê Ghil, em 1886, sobre as novas correntes literárias onde, entre outras coisas, terá
afirmado: "Lés décadents créent l'anarchie du style." (6)
Entre nós seria curioso citar pelo menos o caso da Revista D'Hoje, de que foram
directores Júlio e Raul Brandão, e onde este último publicou, logo no primeiro número
da revista, saído no Porto em Dezembro de 1894, um longo artigo intitulado "Anarchismo" e que é, no fundo, uma apologia, ainda que velada, das ideias deste movimento.
Ainda nesse número, num processo de convergência que não deixa de lembrar La Revue
Bianche, publicam-se versos de Eugenio de Castro que, com a publicação de Oaristos em
1890, se tinha tornado o iniciador do simbolismo e do decadentismo entre nós (7).
Também a geração que em Coimbra publicara a Bohemia Nova e Os Insubmissos, ambas
de 1889, vai publicar em 1891 um panfleto intitulado Nefelibatas em que afirma, entre
outras coisas, que os simbolistas são: "os anarquistas. das Letras, os petroleiros do Ideal,
ateus do Preconceito e da Opinião pública". O caso de Silva Mendes (1867-1931), grande
amigo de Camilo Pessanha, é ainda dos mais significativos, entre nós, na história das
relações entre círculos literários simbolistas e ideias anarquistas. Silva Mendes, que foi
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companheiro e amigo dos primeiros simbolistas, publicou em 1896 um livro chave para

compreender o pensamento que, como diz Túlio Ramires Ferro, mais os seduziu. Chama-se esse livro, que teve na altura um eco importante: Socialismo Libertário ou Anarchismo (história e doutrina). O livro abria com uma curiosa afirmação de Elisée Reclus, uma
das grandes figuras do anarquismo de então, e que pelo seu mistério não deixa de fazer
lembrar o próprio simbolismo esotérico de um Mallarmé: "O dragão que está à entrada
do palácio anarchico nada tem de terrível: é uma palavra apenas!"
Túlio Ramires Ferro, um professor universitário de Salamanca, chega mesmo a dizer
que é ao aparecimento do anarquismo que se devem atribuir certos tiques característicos
da literatura simbolista, como o gosto da introspecção, a sensibilidade frenética ou a
intemperança verbal (8). Mas, mais do que isso, deve-se pensar que um poema como Un
Goup de Dês de Stéphane Mallarmé, publicado em 1897 na revista Cosmopolis, realiza
nos seus próprios elementos internos um funcionamento tipicamente libertário, em que o
descentramento do significado não é senão uma outra forma de assumir a crise do sujeito
histórico: a crise da linguagem verbal (que será como vimos uma das linhas de força
dominantes das vanguardas do século XX). Com esse livro, ou melhor com essas palavras
em liberdade, nós estamos pela primeira vez frente a uma concepção do livro, que o
século XX fará muito sua, que muito deve ao anarquismo (ainda que essa dívida se
estabeleça de forma natural e gratuita): o livro como explosivo ou como atentado (9).
Esta crise do sujeito com a História (ou na História), que será peculiar a toda a
geração simbolista, vai então tocar Gomes Leal de forma cada vez mais agressiva. Da
primeira necessidade que ele sente de cataclismos sociais e físicos, ele passa para uma
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aproximação cada vez maior com o mistério e o oculto, que obrigará Casais Monteiro a
considerar a sua poesia 'Sem afinidade profunda com o mais significativo do simbolismo".
Mas essa crise do sujeito com a História atingirá em Gomes Leal uma das suas mais
inquietantes e dolorosas expressões, já que ela atinge o próprio sistema de funcionamento do sujeito, fazendo dele o exemplo gritante de uma incompatibilidade entre o homem
e a História, entre o sujeito e a sociedade. Se Guerra Junqueiro fará da sua vida, depois da
implantação da República, um processo de acumulação de bens e de serviços, Gomes Leal
vai-se progressivamente afundar numa miséria e num excesso, que o reduzirão
completamente ao silêncio até à sua morte (ocorrida em 1921). Dir-se-ia que, ao contrário
de Junqueiro, ele pretende fazer da, sua vida o exemplo gritante, e quase infantil, da recusa
do lucro, seja ele cultural ou monetário, e até da lei, pondo em jogo as próprias forças mais
íntimas do sujeito que o acabarão por reduzir ao silêncio e à marginalidade mais absoluta e
irrecuperável.
Isto obriga-nos a encarar a experiência poética de Gomes Leal como uma das
poucas que, na altura, se pode considerar verdadeiramente precursora (tanto do
modernismo de Pessoa e de Sá-Carneiro como do surrealismo de António Maria Lisboa e
de Cesariny de Vasconcelos) e como também das poucas que levou quase aos seus limites
a negação de um mundo que fazia da letra da lei o espírito da sua norma. Esses limites
são, como sabemos, a sua própria vida que ele afundou na sombra do desespero e da
negação, recusando constantemente a normalidade da altura, e erguendo apenas, acima
de tudo e de todos, e como redenção da sua própria miséria, um génio criador que, como
o anarquismo, justificava todos os excessos e todos os sonhos.
1 Para percebermos até que ponto esta distinção é pertinente e oportuna, pense-se que a palavra 'trtze" é
perfeitamente arbitrária, isto é. ela varia constantemente de língua para língua, enquanto a simbologia do
número 13 parece, em cada povo, manter linhas de força semelhantes que fazem do símbolo 13. ao contrário do
signo treze", uma espécie de significado universal.
2 A Canalha é um poema que deve ser lidç não em função dos lugares mais comuns do realismo da época,
mas em função já de um mistério ou de uma "inquietante intuição do Desconhecido", na expressão de Casais
Monteiro, que será sempre o refúgio possível de um poeta que terá achado demasiado estreitos, desde muito
cedo, os canônes de um realismo de escola. Mais do que nos inspirar pena, ou até revolta, essa canalha de que
Gomes Leal nos fala inspira-nos distância e mistério. Ela sugere-nos assim uma vasta conspiração silenciosa que
pode, por exemplo, lembrar os grandes combates míticos do início, em que as Trevas e a Claridade, o Bem e o
Mal, Deus e o Diabo disputam entre si os vastos domínios do mundo. A canalha simboliza mais esse drama da
criação universal, que sempre perseguiu Gomes Leal, do que propriamente os males circunstanciais de um
homem ou de uma sociedade,
3 A história da revolta, nos seus múltiplos e contraditórios aspectos, é magistralmente descrita por Albert
Camus no seu livro L'Homme revolté. A expressão de revolta metafísica atribuída a Caim é dele.
4 Talvez seja por isso mesmo que, no texto bíblico do Pentateuco, o sinal de Caim não tenha um
significado negativo mas antes positivo. O facto de Caim desejar apenas ardentemente justiça e compreensão
para a sua situação de desfavorecido, terá obrigado o próprio Criador a reconsiderar a sua situação, marcando-o então com o famoso sinal na testa que, ao contrário do que apressadamente se possa pensar, não é um
estigma de infâmia, mas um sinal de protecção que foi acompanhado por estas palavras: "Se alguém matar
Caim, será maltratado sete vezes." (Génesis, 4. 15).
Isto não obsta a que alguns poemas de António Correia de Oliveira e de António Sardinha, onde as
preocupações de ordem política estão praticamente ausentes, sejam belíssimos. O panteísmo destes dois autores
obriga-nos aí a fugir aos seus preconceitos políticos de escola e a encontrar o melhor da sua inspiração alhures.
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A Epopeia da Planície nos seus melhores momentos (que não são todavia muitos), de António Sardinha, pode

ter permitido, na linha de um Cesário Verde, uma libertação da linguagem poética em função de um quotidiano
poetizado, se tivermos em conta a data da publicação do livro (1915).
6 Todas estas informações são-me fornecidas pelo livro de Julia Kristeva, La révolution du langage
poétique (Editions du Seiul, Paris, 1974), que tratajustamente dos problemas políticos e literários que se colocaram
à Vanguarda do fim so século passado, e em particular a Lautréamont e Mallarmé. O terceiro capítulo da terceira
parte do livro é integralmente dedicado às relações do movimento anarquistas da altura, sobretudo através de Jean
Grave e Louise Michel, com o movimento simbolista e decandentista francês. Para além disso, todo o texto de Julia
Kristeva se inclina a encarar o processo poético simbolista como uma ruptura do sujeito com a norma (através
da decomposição da língua) e o anarquismo como a primeira e a mais importante teoria revolucionária do
sujeito (por oposição ao marxismo, que seria apenas uma teoria revolucionária do Estado).
No prefácio da primeira edição de Oaristos algumas das vozes que Eugênio de Castro invoca para
ilustrar e defender a sua nova poesia são, curiosamente, algumas das que mais se destacavam no movimento
anarquista da altura. Uma delas, Felix Fénéon, um dos críticos da geração simbolista e director de La Revue
Bianche, citado abundantemente por Eugênio de Castro no referido prefácio, chegou mesmo a estar preso por
posse de explosivos, depois do atentado ao presidente Carnot em 1894.
8 Dicionário de Literatura, Jacinto Prado Coelho (dir.), Figueirinhas, Porto, 1978. Ver a rubrica «Fim-do-século» (II, p. 341), assinada por Túlio Ramires Ferro, que faculta alguma documentação interessante sobre as
relações em Portugal entre o jovem movimento simbolista e o não menos jovem movimento anarquista. Mas as
extrapolações de fundo, que requerem um conhecimento muito profundo de toda a documentação produzida,
por ambos os lados, na época, continuam por fazer.
9 No entanto, tendo cada vez mais a encarar a poesia como uma iluminação -ou um poder cognitivo, uma
forma específica de conhecimento da substância das coisas, na linha de um Blake ou de um Teixeira de
Pascoaes, do que a encará-la apenas de acordo com o que de mais circunstancial a escola modernista nos
deixou: a ruptura da linguagem. Quero com isto dizer que a crise do sujeito na História, que se manifesta no
modernismo como uma forma de crise linguística, só se pode tornar grande poesia se for seguida de uma
iluminação, capaz de dar à linguagem verbal todo o seu sentido cognitivo que essa ruptura não basta em dar-lhe.
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Jorge Leandro Rosa

Da poesia como uma técnica de
sobrevivência ecológica:
Apontamentos sobre Gary Snyder
1. Qual é o destino de um poema abandonado a um mundo impermanente? E a extrema
precaridade dos dedos que o escrevem?
Esforçamo-nos valorosamente por perpetuar os nossos poemas e não nos lembramos que a escrita é um processo de viagem. Esse lugar onde "tudo é um" e ao mesmo
tempo "tudo são muitos". Um universo de unidades plurais como na visão xamã do
mundo.
Gary Snyder tem como "heróis". na terminologia de Kerouac('). Han Shan e Ezra
Pound. Os seus textos reclamam novos hábitos de pensamento, onde perpassam rostos
marcados por uma dimensão telúrica, apenas definível pelo constante arriscar de
fronteiras entre humano e não-humano.
As referências da obra de Snyder são, entre nós, pouco comuns ou mal compreendidas. A cultura tribal ameríndia, assim como o pensamento do budismo Mahayana,
colocam-nos os primeiros problemas na abordagem de uma obra poética que é, talvez,
a mais fecunda de quantas tiveram á sua génese na época beat. Essa riqueza deriva de
uma dimensão intertextual extremamente bem tecida e onde os elementos exógenos
encontram um papel insubstituível. Na verdade, tudo isto remonta à própria infância de
Gary Snyder.
Nascido no Oregon e criado numa cabana de madeira nas profundezas da floresta,
toda a sua juventude decorreu no contacto directo com as montanhas, a terra e todo o
tipo de seres vivos que podem habitar o bosque. A sua visão,do mundo é anterior à
mediação da palavra e substancialmente independente desta. Por mundo natural
entende-se aqui um habitat não manipulado, capaz de diálogo com o homem e cuja
dimensão simbólica se mantenha intacta. Estamos no espaço oposto do mundo urbano,
onde a pobreza simbólica nos remete constantemente para a unidimensionalidade de um
homem só no seu próprio planeta. O universo do bosque é um espaço "vivo" e, como diz
Mircea Eliade, um espaço "aberto", na medida em que se constitui como receptáculo
dos múltiplos sentidos dos objectos e dos seres vivos.
Embora Gary Snyder seja um homem do continente americano; herdeiro de Henry
David Thoreau; fascinado pela respiração do verso de Whitman e interessado no velho
anarquismo da IWW ele sempre prezou acima de tudo a cultura tribal e xamã dos Índios
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americanos. O seu primeiro contacto com os povos tradicionais da América deu-se através
de um índio, Salish, que às vezes passava pela cabana onde Snyder vivia.
Ë ele que diz: "Quando era criança, falei diversas vezes, ao longo dos anos, com o
velho índio até que, subitamente, ele nunca mais voltou. Senti que conhecia então o que
ele representava, o que sabia e o que significava para mim. Ele sabia. melhor do que
ninguém que tenha alguma vez conhecido. onde estava. Eu não tinha noção de uma herança americana ou europeia providenciando uma identidade. Definia-me em relação ao
lugar. Em breve compreendi que a "língua inglesa" é uma identidade - e mais tarde,
por via dos livros, assimilei um ponto de vista histórico e cultural - , mas nunca
esqueci ou abandonei esse terreno fundamental: o onde da interrogação sobre quem
SOMOS " (2) .

Para Snyder, a tribo é a forma social do futuro, dado ser aquela que permite uma
maior harmonia entre o individual e o colectivo. As relações sociais estabelecem-se ai
por um processo voluntário; entre pessoas que tiveram ocasião de aprofundar os
múltiplos níveis do ser. É costume, em quase todas as culturas tribais, os membros da
tribo abandonarem a sociedade humana durante um certo período de tempo, durante o
qual levam uma vida solitária. Em algumas das tribos norte-americanas, isto é designado
por sair das cabeças. Trata-se de um processo religioso no sentido etimológico, dado que
a tradição mítica da tribo constitui, na sua essência, um mapa do labirinto interior.
Neste aspecto, o xamanismo tribal encontra-se espantosamente próximo do budismo zen, do tantrismo e até de algumas correntes taoístas. Foi justamente isso que levou
Snyder a viver durante alguns anos num mosteiro zen, no Japão, após estudos de
antropologia e chinês clássico. As técnicas são múltiplas, se se pretende alcançar a
libertação. Até que, por fim, se descobre que não há nada a atingir senão uma arte de
navegar a vida, que é no fundo a arte da poesia.

Erra a mente. Um milhão de
Verões. .0 ar da noite sossegado
e as rochas cálidas. Céu sobre montanhas
sem fim. Toda a baixeza de ser Homem
desaparece...

2. A liberdade humana implica o respeito pelos direitos do n&o-humano. As
premissas de uma parte do movimento ecológico norte-americano, em que Gary Snyder
sempre participou activamente, vão para além daquelas que são invocadas na Europa. O
mundo natural tem sido a base de uma cultura subterrânea que, das mais variadas
formas, tem atravessado aí toda a história desde o Paleolítico. Sendo assim, é natural
que Snyder afirme vozes infinitamente remotas: "Como poeta sustento os valores mais
antigos sobre a terra. Remontam ao Paleolítico: a fertilidade dos campos, a magia dos
animais, o poder da visão que nos transmite a solidão, a aterradora iniciação e o
renascer, o amor e o extase da dança, o trabalho comunal da tribo."
A voz do poeta é um canto sagrado. Ao Japão Gary Snyder vai buscar a ausência da
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ordem fantasmática do "ego" no discurso poético, assim como o poder de sugestão do
Haiku, uma "obra aberta" milenária. No xamanismo, ele colhe uma ideia de poesia
associada à respiração e aos ritmos metabólicos do corpo. O poema está muito próximo
do canto e é entendido como uma ponte entre o mundo exterior e o interior. Como
assinala Robert Graves, a convergência de muitas realidades antigas produz a musa
ocidental, a qual, juntamente com a longa batalha da poesia contra o Estado e a Igreja,
mostra a acção defensiva que o discurso poético "pagão" tem formado em volta dos
chamados "ramos sagrados".
A primeira impressão que nos atinge ao lermos a poesia de G. Snyder está na
extrema precaridade das fronteiras entre o corpus das palavras e a aresta da rocha, a
rugosidade da sequóia ou a macieza esquiva da planta. Tudo se passa na anulação da
barreira atómica com que os objectos se repelem mutuamente.
O rio do Tao é o curso da palavra poética, que extravasa do seu leito e inunda, num
abraço, os objectos do mundo do poeta, confundindo-se com eles. A pele do texto
adapta a sua polaridade ao bosque e surge como invocação.
Só o in-dizível pode ser Invocado.
O título deste texto retoma um dos artigos de Gary Snyder. Notes on poetry as an ecological survival
technique, publicado em Earth house hold (1969). e que é uma das referências mais importantes do seu
pensamento teórico.
En The Dharma Buns, Jack Kerouac dá-nos uma visão fascinada de G. Snyder (Japhy Ryder): «Fascinava-me a maneira como meditava de olhos abertos - e fascinava-me também. humanamente. o facto de aquele
tremendo homenzinho que estudava avidamente poesia oriental. antrpologia. ornitologia e tudo quanto vinha
nos livros, e era além disso um rijo aventureiro de trilhas e montanhas. ser capaz de puxar de súbito. das suas
modestas contas de madeira e orar solenemente.»
2 G. Snyder, «Earth is Saved» in «Resurgence». n.° 95. 1982.
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Maria Regina Louro

Lisboa by Night

A rapariga.
A minha amiga ama a noite e procura redescobrir velhos mistérios nos portos
sonolentos de uma cidade em decadência. Mas o mistério é cada vez mais escasso; a
aventura reduz-se frequentemente a longas deambulações pelas ruas escuras, sob o olhar
curioso dos raros passeantes e a obscenidade trivial de alguns ocupantes de automóveis.
Por vezes acompanho-a nas suas rondas nocturnas. Aportamos em bares onde há
invariavelmente um músico que toca ao piano velhas melodias sul-americanas que a
assistência acompanha com fatigados movimentos do corpo. Entra gente e sai gente pela
noite fora; os lugares são apertados e as vozes dos vizinhos invadem-nos os ouvidos. Às
tantas peço outra cerveja para não ouvir mais nada; a minha amiga manda repetir a dose
de vodka-laranja e ao terceiro trago poê-se a comentar o ambiente à nossa volta.
Entretanto surge uma rapariga e todos olhos se cravam no seu rosto para depois lhe
navegarem o corpo, penetrando-lhe a roupa até a terem completamente nua. O pianista
inicia nessa altura uma música estridente e os corpos dos bebedores adquirem uma
vivacidade súbita e precária. A rapariga começa por enfrentar corajosamente a devassa;
depois mergulha os olhos no copo e a dado momento dirige-se ao toilette, de onde
regressa com a maquilhagem retocada. Essa máscara permite-lhe suportar por mais
alguns minutos a erosão dos olhares. Depois, outras raparigas entram, e ela acaba por ser
esquecida.

A navalha.
A minha amiga vai a meio da bebida e continua a descrever o que vê:
- Estão todos mortos. Ê por isso que aqui vêm. Para observar a morte no rosto dos
cutros e esquecer a sua própria morte.
Eu peço que nos vamos embora.
Ela faz questão de me conduzir ainda a outro bar, um pouco mais escuro, um pouco
mais soturno. Aqui não há música ao vivo, apenas o som de um gira-discos, perturbado
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pelo murmúrio rouco das vozes e pelo ruído das gargantas a engolir as bebidas.

A minha amiga solta uma gargalhada.
- Aqui ainda estão mais mortos. Mas já se esqueceram. Chegam a convencer-se de
que continuam vivos. Se calhar, nunca estiveram.
Eu peço que nos vamos embora.
Ela acompanha-me até à estação, onde tenho de apanhar o último comboio de
regresso a casa. Pelo caminho, vejo-a tirar da carteira uma navalha e enfiá-la, aberta, no
bolso do casaco.
- Para me defender - explica. - Esta cidade está a tornar-se perigosa.
Observo-lhe o pulso frágil enquanto retira a mão do bolso.
- E se, em vez de te defenderes, ofereces uma navalha aberta ao agressor?
Ela solta uma gargalhada e encolhe os ombros. E é tudo.

A boleia.
Foi numa dessas noites que encontrei a rapariga dos sacos de plástico.
Ao chegarmos à estação, depois da ronda dos bares, o último comboio tinha acabado
de partir. A única solução que me restava era apanhar um táxi, apesar dos temores da
minha amiga:
- De noite é perigoso andar-se sozinha de táxi.
Acenou-me do largo da estação, disposta a percorrer ainda os bares das redondezas
antes de, por sua vez, voltar a casa.
O automóvel tinha-se afastado apenas umas centenas de metros quando ultrapassou
uma rapariga que caminhava a pé pela marginal, segurando dois ou três sacos de plástico
em cada mão. Foi o homem quem primeiro a viu.
- Vai ali uma menina sozinha e carregada. Se não se importasse de lhe dar boleia...
Para mim, era um alívio.
A rapariga entrou no carro depois de nos dizer que ia "ali um pouco mais para baixo".
Era gorda, rosto de camponesa, aspecto insólito na noite citadina.
O carro continuava a circular - já tínhamos percorrido uma dúzia de quilómetros - e não havia maneira de chegar ao "ali abaixo" que era o destino da rapariga.
Decidi perguntar--lhe para onde queria ir ao certo. Respondeu que não sabia o nome do
lugar.
Na obscuridade do automóvel, fiz um esforço para lhe ver os olhos e li neles os sinais
da passividade total. Às minhas perguntas respondeu laconicamente que morava "perto
do hospital" e que ia a casa de uma prima que a convidara a passar lá a noite. Ignorava o
nome da rua e até o da terra onde ficava a casa da prima. Mas informou-nos que, mal a
visse, a reconheceria perfeitamente, "mesmo junto à praia". Contou que tinha dezasseis
anos.
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Os sacos de plástico.
Pouco antes de chegar ao meu destino, ainda lhe perguntei se não queria que a
levasse a algum lado. Disse que ficava por ali, pois estava a localizar o sítio, a praia, e a
casa da prima ficava só "um pouco mais para baixo".
O motorista alvitrou conduzi-Ia a uma esquadra de polícia. Eu olhei uma vez mais o
rosto da rapariga, que já pegava nos sacos para continuar o seu rumo a pé, e li nele a
tranquilidade perfeita da ignorância. Com uma gorgeta, dissuadi o homem da ideia da
polícia.
A pergunta saiu-me automaticamente dos lábios:
- Traz consigo uma navalha?
Ela não manifestou o mínimo espanto; creio, até, que sorriu pela primeira vez.
- Só trago roupa dentro dos sacos.
Vi-a afastar-se, o corpo desajeitado a balouçar levemente ao peso da bagagem que
lhe ocupava ambas as mãos. Seguiu pela marginal como alguém que está inteiramente
seguro do seu caminho, sem sinais de pressa nem de medo. Antes de a ver desaparecer,
pensei que estaria a gozar as últimas horas de liberdade com a alegria de quem imagina
serem as primeiras. E lembrei-me da minha amiga, e da sua busca de mistérios na cidade
nocturna.

Os fantasmas.
Da próxima vez aconselhá-la-ei a usar contra os perigos da noite, em vez de arma
cortante, dois ou três sacos cheios de tralha em cada mão. "Estás a brincar?", perguntará
ela. Depois, perante o meu ar grave, fitar-me-á com os seus grandes olhos espantados,
pensando que começo a ficar doida: E eu dir-lhe-ei: "É da cidade, da noite da cidade. À
força de nos movermos entre fantasmas, acabamos por tomar a realidade por fantasia e
os sonhos mais estranhos por acontecimentos verdadeiros". Ela soltará uma gargalhada
ante este palavreado sem sentido. E será tudo.

Dessa vez, fui a primeira a chegar. Como sempre que nos encontramos, era noite.
Reconheci-a de longe pelas mãos carregadas. Portanto, tinha aceitado o meu conselho.
Quando se sentou a meu lado à mesa do bar, eu já sabia que ela ia abrir um por um os
sacos de plástico para me mostrar a tralha que conseguira reunir. "Porque não guardamos isso para o fim?", propus, inexplicavelmente atemorizada. Ela pegou-me no rosto e
obrigou-me a olhar. Das bocas abertas saíam pedaços do meu corpo retalhado.
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Gastão Cruz

Sinal

A elipse que, aos pés de Jean de Dinteville e Georges de Selve. dissimula o arco da
morte é sinal para cegos.
Não a vêem, de frente, olhos abertos ao retrato do dia. Presente. realidade,
emergem explicados, enquanto, erguida por um espírito ou um vento imutável, a
insurrecta forma desvia do olhar a voz desorbitada.
Nuvem apenas vista à claridade do arco. o seu sinal crescerá debaixo das pálpebras. como um sonho sonhado enquanto o som do discurso do vidro se estilhaça.

Manuela Parreira da Silva

Diário da Loucura Controlada

um cheiro forte a placenta,
30 de Abril de 1985 - Hoje dir-se-ia que nasci
outra pele, música amniótica. borbulhante, glückliche, Mozart talvez.
A memória é difusa. Há um quarto branco, asséptico, onde os braços se
embrulham sobre o peito, onde um fio quase imperceptível nasce para além do tecto,
para mergulhar no sem fundo do umbigo. Suspende-se uma tesoura irónica no ar e uma
costureira observa-me, através duma porta envidraçada, veste a minha sombra,
impede-me de estar nua.
Aliás, parece que alguém me está sempre a espiar: quando nasço, quando canto.
sobretudo quando mato ou amo aquele homem que, um dia, chegou à minha
cama, erecto às vezes terno, com um som de sino de açude, aquele homem está agora
muito pálido. Provavelmente está morto.
Uma imagem inscreve-se -ia parede. investiga-me, manipula-me, cuidadosamente.
com duas pinças esterilizadas, insufla-me na boca um gosto açucarado de que não vou
poder. nunca mais. libertar-me.
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António Candeias

Cultura e escola
nos meios sindicais portugueses
(1900-30)
1. Introdução
Uma das razões pelas quais um trabalho deste tipo se poderá revelar interessante,
prende-se ao facto de não incidir nos aspectos mais clássicos da historiografia social,
muito frequentemente presa aos aspectos da luta económica e política mais directa:
greves, congressos operários, insurreições, etc.
Se esses são aspectos fundamentais das lutas duma classe social contra uma ordem
política contestada. eles terão no entanto que ser encarados como um dos aspectos que
tais lutas tomam. Isso é tanto mais verdade nos casos do sindicalismo revolucionário e mais tarde
no anarco-sindicalismo, que longe de esperarem que os mecanismos de poder mudem
de mãos para depois operarem modificações estruturais na sociedade, são eles próprios
que o fazem na medida em que vão transformando os sindicatos e associações de classe
em órgãos não só de contrapoder, mas também em núcleos da sociedade do futuro.
É assim que estas associações longe de se resumirem ao papel de órgãos de resistência operária, se constituem também, e fundamentalmente, em órgãos de formação
pedagógica e exemplos vivos da sociedade almejada com todos os problemas e contradições que tais atitudes acarretam.
Trata-se portanto duma luta por um projecto que se vai construindo paralelamente à greve e à reivindicação de tal forma que, analisando a imprensa sindical da
altura, ficamos com a ideia de estarmos a assistir à construção, ainda que penosa, duma
sociedade paralela, algo como zonas libertadas, passe a demagogia, em que os organismos dessa sociedade contêm quer órgãos económicos autónomos dos circuitos de
produção, quer órgãos culturais, a biblioteca, a escola e o jornal e por vezes um núcleo
da Universidade Popular, o consultório médico, o balneário, a sala de sessões, o
bufete, a aula de esperanto. etc. (O Arsenalista, n.° 66. 1924.)
Tudo isto e sobretudo os órgãos culturais são claramente assumidos a partir de
determinada altura, como construções operárias alternativas à sociedade burguesa, aos
outros, o que à partida pressupõe traços ideológicos (com raízes anarquistas e sindicalistas) assentes numa noção de autonomia cultural que longe de se assumir pela
negativa, se assumirá também pela construção, pela realização.
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Eis o que nos leva para um terreno de discussão em que o sentido da palavra
cultura terá uma importância fundamental.

2. Os sentidos da palavra cultura
2.1. A primeira assepção da palavra
A acepção mais comum, clássica e divulgada da palavra "cultura" prende-se a
dois aspectos interligados: a noção de "obra cultural" (o livro, a música, a ciência, etc.)
e as noções de "culto" e de "inculto". Quer isto dizer que é culto quem assimile o
resultado do trabalho cultural - a obra.
Nesta acepção da palavra, ela encerra em si um claro papel de discriminação, assumindo-se então como mais um dos factores de reprodução duma sociedade estratificada. Com efeito a assimilação da cultura está directamente relacionada com o lugar
ocupado numa estrutura social, e essa assimilação é ordenada e organizada através
de aparelhos ideológicos de estado sendo um deles, o aparelho escolar. Sem discutir
aqui o lugar exagerado dado por Althusser ao aparelho ideológico "escola" na reprodução
de valores e normas sociais, não temos no entanto dúvidas ao afirmar que tais funções de reprodução aparecem duma forma mais visível, coerente e ordenada através
desta mesma escola.
E é desta forma que a palavra "cultura", nesta acepção da palavra, passa por um
aparelho ideológico recuperado e reorganizado pela burguesia dos séculos XVIII e
XIX, a escola, e que toma nos princípios do séc. XX uma dupla função: a de reprodução ideológica duma série de valores e normas de comportamento, incluindo aqui
a formação do moderno conceito de nação que através da difusão obrigatória duma
só língua e duma só história tenta impor o conceito dum só povo esmagando assim os
particularismos próprios de culturas diferentes; a de preparação para uma complexificação do aparelho industrial que por um lado necessita de lançar as bases educativas
para uma maior especialização e por outro, a formação dum sector terciário recrutado
no povo.
E evidente que estas duas funções reconhecidas ao aparelho escolar têm a ver
com um projecto político e económico que sacuda o imobilismo e isolamento do
Antigo Regime, pondo um fim à economia de troca e de subsistência, procurando valorizar e mobilizar os recursos totais dum território ou nação, através de, entre outros
aspectos, racionalização da exploração agrícola, racionalização essa que passa pela
mudança na posse da terra e a expulsão pura e simples duma parte da população rural
que irá alimentar a remanescente indústria urbana.
É tendo em conta este tipo de projecto político que se poderá compreender a
necessidade que as classe dominantes dos séculos XIX e XX sentem na instituição
da obrigatoriedade escolar para todo o povo, instituindo no entanto vias de diferenciação que mantenham a estratificação social: a via profissional para os filhos de operários e a via universitária para os seus próprios filhos.
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Podemos portanto realçar aqui a ligação existente entre a palavra "cultura" na
sua acepção clássica e a escola como aparelho de coordenação e sistematização quer
dos conteúdos ou obras a fornecer quer da sua forma de transmissão.
E nesta acepção da palavra que terá sentido falar da função de discriminação
social e política da cultura.

2.2. A segunda acepção da palavra cultura
Tratar-se-á duma acepção mais etnológica que se prenderá a definições do tipo
o conjunto de traços que caracteriam os diversos aspectos do modo de vida e da
organização social dos agrupamentos humanos..." (Imbert, M.-1979). Nesta acepção,
a palavra cultura prende-se a aspectos tais como sistemas expressivos, linguagem, valores de referência para a acção, técnicas, representações sociais, obras, valores e
normas morais e éticas. etc., etc. Será este o sentido da palavra "cultura" quando se
fala em "culturas populares". "culturas operárias", "culturas burguesas", etc.. Visto
que a análise e estudo de tais culturas ou traços culturais dispensam o estudo das suas
relações com o poder, a palavra cultura nesta acepção perde o sentido discriminatório
e hierárquico que se prende à primeira noção da palavra. Com efeito não tem sentido
aqui falar de culturas superiores ou inferiores a não ser utilizando a noção das suas
relações objectivas com um sistema político e económico, de poder, tendo aqui lugar
e só nesse sentido, as designações de "dominante" e de "dominada", não como características intrínsecas aos seus próprios conteúdos, mas sim devido ao seu posicionamento relativamente a um aparelho de estado.
Com efeito, e apesar de tal atitude ser discutível, a maioria dos sociólogos e
etnólogos que se debruçam sobre o estudo de diferentes culturas preferem abster-se
de falar em questões tais como culturas dominantes e dominadas, preferindo designar
e salientar as "diferenças" independentemente das suas relações com o poder.
Este tipo de atitude, ancorado em princípios democráticos que se opõem ao
esmagamento das histórias e culturas dos diferentes estratos e classes sociais, passam
assim ao lado das questões tais como as relações entre estas noções de cultura (os
traços, normas e valores) e os aparelhos políticos e de poder, considerando-os independentes entre si, o que é dificilmente aceitável, e torna inconciliáveis as duas noções
de cultura aqui expostas.
Com efeito, longe de tal atitude, consideramos a primeira acepção da palavra
"cultura" como o resultado dos conteúdos das normas e valores morais e políticos
pressupostos na segunda acepção da palavra.
O primeiro sentido da palavra "cultura" reveste para nós o carácter de uma operacionalização política cujo gérmen se encontra na segunda acepção da palavra, mas
uma operacionalização que tem em contra, além das suas bases gerais, questões de
táctica que se inserem numa realidade social e económica que se pretende nuns casos
modificar, noutros manter.
E desta forma que, longe de mostrar e se fazer eco de toda uma riqueza e diversidade de conteúdos que fazem parte da noção de cultura na segunda acepção da pala-
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vra, a cultura dos aparelhos ideológicos de estado se preocupa, como operacionalização que é, com questões de selecção e coerência, tendo como fim tornar mais eficaz
o domínio político duma classe ou estrato social sobre uma sociedade.
Trata-se, portanto, e frequentemente da difusão dum "digest cultural" para os
outros, duma "cultura de massas" que também tem como função o desapossar as
classes subordinadas dos seus próprios traços culturais, que por serem autónomos e
reais se revestem dum potenoial político perigoso para quem domina.
É portanto, e tendo em conta o que aqui se disse que todo o combate cultural deve
passar por duas vias:
a) o reclamar o que de universal e positivo existe nos conteúdos duma "cultura
dominante" que passará por estratégias sociais que introduzam contradições e obstáculos nos fundamentos dos aparelhos culturais dominantes, visando desta forma aquilo
a que normalmente se chama a "democratização da cultura";
b) o reafirmar o que de particular e autónomo existe nos conteúdos e obras que
dão forma aos mais diversos traços culturais das classes subalternas, afirmando desta
forma todo o potencial transformador susceptível de modificar as condições sociais e
políticas existentes.
Se o tipo de reflexão teórica sobre este tipo de questões, ainda que importante,
nos leva para caminhos muito vagos, importa isso sim ilustrar tal reflexão com exemplos práticos.
É o que tentaremos nos capítulos que se seguem.

3. A cultura operária: dados recentes
Saindo um pouco dos campos estritamente teórico e reflexivo, existe para nós a
tentação de saber o que pensam os operários sobre a cultura em geral e mais particularmente, sobre a noção de "cultura operária". O ideal sendo a descida ao campo
de trabalho, ao inquérito, à pesquisa ligada à acção, tal metodologia torna-se impossível quando se trata de uma população dos princípios de século. Resta-nos então o
material deixado por esses operários, e que se reflectirão no que de escrito nos foi
legado, com os inconvenientes que se conhecem. Existem sempre dois tipos de materiais que se mostram essenciais para a compreensão das atitudes face a determinadas
questões: os materiais teóricos propriamente ditos, ideológicos, etc., e os materiais
essencialmente jornalísticos e descritivos. Importantes tanto uns como os outros, os
segundos terão no entanto a vantagem de se centrarem sobre uma obra que existe,
descrevendo-a, o que nos possibilitará uma avaliação mais objectiva da realidade, solta
das aspirações ideológicas ligadas a um futuro incerto.
Mas, e como atrás dissemos, o ideal é mesmo a investigação-acção e se em Portugal nada conhecemos sobre as atitudes dos operários face à cultura (um desafio aos
nossos sociólogos), o mesmo não se passa em França onde toda uma série de trabalhos foi levada a cabo tendo como tema central tal questão. Com efeito, nomes como
Chombart de Lauwe, David, Kaes. Donzelot entre outros, têm vastos e interessantes
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trabalhos sobre tal tema. Estamos aqui a falar sobre trabalhos recentes relacionados
com populações contemporâneas, que, mesmo tendo em conta as diversidades existentes entre populações francesas e portuguesas, se nos afiguram fundamentais para a
compreensão de tais fenómenos.
Para quem como nós trabalha essencialmente sobre o operariado português dos
anos 20, tais estudos assumem uma importância vital para a comparação de atitudes
entre dois tipos de populações separadas por meio século.
É esta a razão pela qual passaremos a expor um resumo sobre a interessantíssima
obra de R. Kaes. Images de la culture chez les ouvriersfrançais (1968), infelizmente
inédita entre nós.
Tal como o título o indica, trata-se dum vastíssimo inquérito sobre as representações sociais dos operários franceses sobre a cultura, que envolve questões tais como
definições do conceito, o papel da escola, do sindicato, dos massmedia, do trabalho,
passando pelas definições do conceito de cultura operária, cultura burguesa, entre
outros aliciantes assuntos.
Neste pequeno resumo, duas questões nos interessam: as definições do conceito
de cultura e as definições e atitudes face ao conceito de cultura operária.
3.1. A cultura nos meios operários franceses (1966)
Como atrás dissemos, duas questões vão aqui ser alvo de análise: a atitude operário face à definição do conceito de cultura, e seguidamente face à definição do conceito de cultura operária.
Tratando-se de amostra representativa de uma população operária, veremos que estas
definições variam conforme as condições que definem os estratos operários, condições
essas que têm a ver com a idade, sexo, nível de estudos, classe de origem e grau de
milit,ância sindical ou política.
Assim as definições da palavra "cultura" encontram-se contidas em quatro grandes tipos dos quais dois merecem destaque, visto encontrarem-se aqui as linhas de
ruptura fundamentais quanto ao conceito e como veremos, também, quanto às características das populações que o produzem.
Definição A. 'A cultura como um conjunto de conhecimentos gerais enciclopédicos, adquiridos na escola ou em ligação com esta... destina-se a podermos escapar
à condição humilhante do ignorante, do desastrado (maladroit)..." - 50% das definições. (Kaes, 1968. p. 117).
Definição B. "A cultura é constituída por um conjunto de conhecimentos precisos, aprofundados, podendo ser baseada na escola, mas também na experiência da
vida.., destina-se a aumentar a capacidade para uma acção prática e transformadora
sobre o mundo" - 25 % das definições (ibid.).
Vejamos agora, como se distribuem estas definições tendo em conta as variáveis
atrás mencionadas.
Segundo o sexo. A população feminina recorre mais frequentemente a definições
tipo A. A população masculina recorre mais a definições tipo B (ibid., p. 118).
Segundo a idade. A concepção duma cultura especializada, activa, socialmente
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adaptativa e transformadora (B) é mais frequente em populações mais jovens, recor rendo as populações mais idosas a definições tipo A (ibid.).
Segundo o nível de estudos. A definição tipo A é mais frequente quando os
níveis de estudo baixam. As definições tipo B crescem à medida que o nível de estudos sobe.
Segundo a origem social. A definição tipo A é mais frequentemente formulada
por operários de origem agrícola e operária. As formulações tipo B são mais utilizadas por operários cuja origem se situa em famílias de empregados-funcionários, ou na
pequena burguesia.
Segundo o nível de militância sindical. Os operários com responsabilidades
sindicais exprimem nas suas concepções de cultura as preocupações da acção social
e desenvolvimento pessoal total característico da definição tipo B.
Assim e resumindo, as duas principais definições de cultura fornecidas pela população operária caracterizam-se pelos seguintes pontos:
Tipo A. Uma definição clássica tal como atrás foi apresentada na primeira acepção

da palavra "cultura", caracterizada por uma passividade face a um aparelho cuja importância é salientada (a escola).
E também uma definição que implica um grande desejo de integração da parte de
quem se sente socialmente marginalizado, "... humilhado e ignorante...". As variáveis
sociais mais características que acompanham esta definição são pois as seguintes:
1) predominância do seco feminino, 2) idade mais elevada, 3) baixo nível de estudos,
4) origem social agrícola e operária, 5) baixa militância sindical.
Tipo B. Uma definição que estando perto dos modelos clássicos se distancia
destes pelo lugar dado ao trabalho e à experiênciade vida, introduzindo também ao
sentido da palavra "cultura" uma função de transformação social que se afasta do
modelo passivo da definição tipo A.
Sem que seja clara a definição dum projecto cultural autónomo, esta definição
implica um dinamismo e urna componente activida de quem tem algo de positivo a
introduzir numa estrutura cultural que reflecte uma ordem social e política que se contesta.
Como vemos pelo modelo cultural proposto e pelas características da população
que o propõe, este modelo será aquele que se aproxima mais de um modelo militante tal
como hoje se entende. Com efeito, as características da população operária que o propõe
são as seguintes: 1) Nível de estudos médios, 2) Origem social pequeno burguesa.
3) Elevada taxa de militância sindical.
Duas questões a salientar aqui:
a) Nenhuma das definições se aproxima da definição da palavra "cultura" na
sua acepção mais etnológica e, portanto, também mais susceptível de fornecer modelos
culturais autónomos. Com efeito, em ambas definições existe um pressuposto integrativo cuja diferença, no fundo, reflecte as distâncias a que se encontram as respectivas
populações dos mecanismos culturais e de poder.
No fundo, e duma forma mais ou menos clara, as populações que se encontram
mais afastadas destes mecanismos tendem a idealizá-los aceitando duma forma quase
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total os modelos por eles propostos. A visão mais crítica e transformadora do segundo
tipo de definição, se reflecte uma maior contestação aos modelos culturais dominantes,
reflecte também uma maior proximidade e vivência face a estes.
b) A segunda questão a assinalar prende-se, ainda que indirectamente, à primeira.
É o facto de as populações cujas características sociais, económicas e culturais se
aproximam mais da definição clássica de operariado serem as que maior grau de aceitação têm face aos modelos propostos pelos mecanismos dominantes, estando mais
longe deles e simultaneamente, serem os que mais distantes se encontram das estruturas sindicais.
De reparar que quando falamos aqui de distância face aos aparelhos sindicais,
não falamos de pertença ou não pertença a estes aparelhos, mas sim do alheamento
face às suas estruturas directivas.
Aquele estrato social a que se chama classicamente classe operária aparece-nos
aqui como uma classe duplamente "desamparada": face às estruturas do poder e face
às estruturas sindicais.
Pensamos que estes dois pontos vão ser dados preciosos ainda que discutíveis
para a compreensão das posições operárias, e agora englobando a amostra no seu todo,
face à definição do conceito de cultura operária.
3.2. A cultura operária
À questão sobre se existe uma cultura operária e como se poderia definir tal cultura, respondem cerca de 78% dos operários da amostra.
Destes, 41% eram a favor das existência duma cultura operaria e 37% eram
contra. Mas vejamos os fundamentos de tais respostas e quais as definições dadas ao
conceito de cultura operária.
41% aceitam e distribuem-se da seguinte forma: 1) 32% definem-na com frases
do seguinte teor:
É importante propor aos operários uma cultura de base - eles
não a têm - é uma classe culturalmente subdesenvolvida - deve ser uma cultura
adaptada provisoriamente ao operário e que lhe desperte o gosto pela verdadeira cultura..." (Kaes, 1968. p. 219); 2) 9% definem-na como uma cultura de classe, com
base no meio de vida no mundo do trabalho, com uma ideologia e valores kolíticos
autónomos, etc.
37% são contra o conceito de cultura operária e justificam-no do seguinte modo:
O progresso cultural é a melhoria da comunicação.., todos os homens têm as
mesmas aptidões - base e podem compreender as mesmas coisas - a cultura para os
operários seria mais um factor de discriminação - seria uma cultura de segunda classe um digest cultural, etc." (ibid., pp. 220 ss.)
Portanto, resumindo e ordenando estas respostas, podemos constatar o seguinte:
1) Só cerca de 9% da população afirma a existência duma cultura operária no
seu sentido pleno e dá dela uma definição etnológica e virada para a luta.
2) Os outros 69% respondem à pergunta interpretando o conceito de cultura operária não como uma cultura vinda da classe operária, mas sim como uma cultura fabricada para a classe operária. Destes 69%, 32% aceitam-na como uma base de transi"...

"...
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ção, uma etapa no acesso à verdadeira cultura, enquanto 37% a recusam por verem

nela mais um factor de discriminação social e cultural.
Quer isto dizer que, aparentemente, e para a esmagadora maioria da população
inquirida, o conceito de autonomia cultural e operária está tão longe da sua esfera de
preocupações que, quando são indagados acerca da sua existência respondem tendo em
conta outra concepção de cultura, a cultura para o operário.
Tendo em conta que a cultura operária está interiorizada em termos de "cultura
para...". nada de mais natural que uma atitude de subvalorização face a esta "cultura
para..." que é vista como "infelizmente ainda necessária" por uns e como um factor
a mais de discriminação para outros. Ambas as atitudes, no entanto, não fazem senão
reflectir estratégias de integração diferentes, visto que a cultura, da forma como é
definida, é só uma, a verdadeira, e o operário deve de uma forma ou de outra ascender
a ela. Poder-se-á concluir daqui que estão efectivamente perdidos para esta população, que engloba praticamente todos os estratos internos à classe, os traços duma
autonomia cultural operária vão vivos e discutidos no princípio do século XX. Quer
isto dizer que de uma atitude realizadora que acompanhava a reivindicação, característica do sindicalismo e do anarco-sindicalismo, se passou para uma atitude mais
exclusivamente reivindicativa aparentemente característica do operariado moderno.
O grande projecto aglutinador da burguesia do princípio do século tem aqui os seus
resultados. e o parlamentarismo aceite pelos partidos operários não passa dum reflexo,
independentemente de juízos de valor, desse mesmo projecto.
Antes de concluir este parágrafo, debrucemo-nos sobre as características dos 9%
da população que define o conceito de cultura operária nos termos mais autónomos.
De facto, o interesse desta caracterização resisde na sua original composição. que
raramente volta a aparecer no vastíssimo inquérito levado a cabo por Kaes.
Trata-se de uma população essencialmente jovem (< 30 anos). com um nível de
estudos superiores ao obrigatório, cuja participação sindical se exerce sobretudo na
base. mas com uma elevada taxa de não participação, igualmente distribuído entre os
sexos (caso único em quase todo o inquérito) e com uma origem de classe maioritariamente operária, mas também muito distribuída pela pequena burguesia (Kaues, ibid..
p. 224).
O inquérito refere-se aos anos 60 (até 66), portanto antes das grandes lutas operárias políticas e culturais dos finais da década de 60 e princípios dos anos 70.
Não será este o perfil dos militantes radicais que surgem nesta altura?

4. As bases culturais do sindicalismo revolucionário e do anarco-sindicalismo em Portugal
1. Não introduzimos aqui diferenciações importantes entre o sindicalismo revolucionário e o anarco-sindicalismo por uma razão simples: se do ponto de vista estratégico estas diferenças são apreciáveis, do ponto de vista das realizações culturais não
existem diferenças assinaláveis, talvez devido a uma consenso existente entre estes
dois tipos de concepções do mundo, talvez também devido à presença constante de
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militantes anarquistas nos sindicatos.
O que é claro, isso sim, é que, por exemplo, os traços autonómicos operários
fazem parte da própria definição do sindicalismo que, "bastando-se a si próprio" se
assume como a base da organização social do futuro e simultaneamente como o exemplo
prático através do qual tal organização social se vai construindo. E desta forma que
uma estrutura que originalmente surge como uma resposta a condições sociais e económicas resultantes da industrialização do século XIX, acaba por ultrapassar os propósitos defensivos originais e se transforma a pouco e pouco na expressão de um projecto de sociedade.
a) Assim, com efeito, politicamente autónomos, o sindicalismo e o anarco-sindicalismo têm uma atitude de recusa face à vida política dum país: "A-Vil-a) A organização sindicalista é pois essencialmente revolucionária: rejeita os princípios e meios
de acção da democracia; tem uma acção exclusiva e puramente antipolítica e antiestatal; e é estranha a qualquer poder . governativo" (Organização social sindicalista,
tese aprovada em Outubro de 1922 no Congresso Nacional da Covilhã, citada in
Vieira, 1974).
Portanto na prática, o que isto quer dizer é, entre outras coisas, que: não se vota,
não se legaliza, não reconhece as leis do estado, recusa-se veementemente o cartão de
identidade nacional (ver A Batalha 1922), etc.
b) O sindicato é uma célula activa, de convívio e de luta e é simultaneamente o
embrião da sociedade nova: "A-IV-A organização sindical de que o sindicato ou
associação de classe é a unidade natural de resistência, de luta e o embrião da sociedade
nova, faz-se pela pressão natural e espontânea das condições da vida humana, das
suas necessidades económicas familiares, artísticas, científicas, morais ou de solidariedade, jurídica ou arbitrais e coordenadoras. A cada grupo destas necessidades
correspondem agregados ou órgãos naturais, com a função de criar ou produzir e distribuir as utilidades indispensáveis a sua satisfação..." (ibid.).
E desta forma que dentro do sindicato e como sua expressão natural aparecem
as cooperativas de consumo e de produção, as bibliotecas, a escola diurna para os filhos dos
militantes, nocturna para eles próprios, o bufete, o jornal, a sala de sessões, o balneário,
centros de estudos sociais, sedes da Universidade Popular Portuguesa, tudo isto a par dos
diversos comités de greve e de estudos mais específicos, bolsas de trabalho, etc. (ver entre
outros O Arsenalista. n.° 66. Outubro de 1924).
Não será isto o
crear dentro do seu próprio seio, o meio novo, a sociedade
nova, as novas instituições por intermédio das quais a produção se faça pela simples
intervenção autónoma dos produtores, assim como a distribuição, assim como o consumo dos produtos..." que reclamava um militante no mesmo jornal em Dezembro de
1914 (O Arsenalista, 1914)? Assim, veja-se o exemplo citado em O Construtor
(1919) que fala dum conselho técnico existente no sindicato da construção civil que
está levando a efeito o tomar conta da produção para fugirmos das garras aduncas
dos intermediários gaioleiros e quejandos (que são as empresas da construção civil)
e que vai levar a efeito a bolsa do trabalho para quando alguém precisar de operários
os vá ali buscar, mas com condições e não como antes..." (O Construtor, 21 de Dezembro de 1919).
"...

"...
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Mas nunca será demais realçar o papel do sindicato como centro de convívio e
discussão. Uma prova disto são as constantes comparações entre o sindicato e a taberna,
local de convívio tipicamente popular a que o sindicato se tenta substituir (sem nunca
o conseguir duma forma plena, diga-se).
Com efeito, amenizando as estruturas culturais e políticas algo pesadas, aparece
sempre que possível, o bufete, e nos seus artigos de comparação com a taberna, esta
aparece constantemente associada ao crime, ao vício e à passividade contrastando com
o valor educativo e moral do sindicato: um exemplo desta luta (quiçá inglória) aparece-nos através por exemplo dum diálogo imaginado, publicado em O Construtor (n.° cit.)
dentro duma secção que tem por título Conversando.
O diálogo desenrola-se entre um militante sindicalista e um outro que se regenerou, abandonando a escola do vício e o seu "lugar às cartas". A determinada altura,
Alberto, "o regenerado" diz: "- Já sabes, já estou matriculado na aula de desenho,
já fui a três lições e estou muito contente;... e os pequenos já estão na aula diurna de
primeiras letras..." Referindo-se a um outro "regenerado", Alberto continua: "... e
disse-me mais ainda, que, desde que entrou no caminho do dever já a vida lhe parece
outra coisa, diz que vive mais satisfeito, que até o viver da casa com a companheira
mudou... e eu sei que é verdade.., porque ela [a companheira] me disse que estava
muito satisfeita em o marido sair da taberna porque assim... já não se embriaga.., e
também já não lhe bate como sucedia quase sempre..." Ao que o militante termina
dizendo que "as associações são as escolas da regeneração e não as do crime como
as tabernas" (O Construtor, 1919).
Aparece portanto duma forma constante o papel formativo duma forma global,
do sindicato ou associação de classe.
c) "... Separa-nos dos sindicalistas e dos anarquistas eles daram uma importância primordial ao factor educação para provocar a revolução, enquanto nós supomos
que serão os factos materiais que a hão-de provocar... Eles supõem que a revolução
há-de vir quando a humanidade estiver educada; nós supomos que bastará uma minoria
educada e audaz que compreenda a marcha da história..." (depoimento de Carlos Rates,
in Os operários, de Raul Brandão).
Com efeito, as citações que testemunham a importância dada pelo sindicalismo
e anarquismo à questão da educação são numerosas e constantes ao longo da sua imprensa ou do trabalho dos seus teóricos. Se a revolução se não faz pela educação, como
diz Carlos Rates, o processo de formação da sociedade nova é sempre acompanhado,
na óptica dos sindicalistas pelo processo paralelo da formação do Homem Novo.
Trata-se de um processo de formação integral, moral, político e também técnico que
visa a formação dum homem moral e culturalmente superior e que assegura a gestão
técnica da sociedade sem ter que recorrer aos "especialistas". Trata-se de fomentar
o princípio de que todos os operários sejam capazes de assumir integralmente os mais
variados aspectos da produção e assim quer os aspectos educativos formais quer os
informais são extremamentee valorizados e constantemente tidos em conta.
De facto, como aspectos informais temos a própria participação e gestão sindical
assim como toda a experiência de lutas e greves operárias. Aliás o próprio sindica-
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lismo se encara numa perspectiva educativa: "A-li-Pelo sindicato.., o indivíduo alcança o
desenvolvimento integral e harmónico das suas múltiplas energias e a satisfação das
ilimitadas e complexas necessidades de ser vivo, afectivo, intelectual e social..."
(Organização social sindicalista, ibid.).

É portanto tendo em conta os três aspectos atrás focados - a autonomia sindical
que se assume como uma estrutura de classe refractária à vida política do país e como
modelo de organização social futura da sociedade, o sindicato como o exemplo prático
onde se está construindo a sociedade futura, com os seus órgãos culturais, de convívio
e económicos, e, finalmente, o sindicato como um local de formação integral do ser
humano do futuro - que se poderá compreender a emergência e a importância que
tomam esses outros órgãos educativos formais: as escolas.
2. Sem que seja possível enumerá-las a todas, as escolas dos sindicatos eram
contudo, uma realidade em Portugal.
Com efeito, nos anos que vão de 1919 a 1927 (coincidindo com a publicação do
quotidiano A Batalha), detectámos a existência de 45 escolas instaladas em sindicatos
ou ligadas ao movimento operário. Muitas destas escolas existiam já antes, datando
de 1898 a primeira escola sindical de "primeiras letras" que detectámos: a do Sindicato dos Metalúrgicos (O Metalúrgico, n.° 25, 1904.).
Sendo a sua detecção por vezes extremamente dificil, visto não haver órgãos de
imprensa que se dediquem exclusivamente às escolas operárias, pensamos, no entanto,
que o seu número excederá os números por nós apresentados.
Não incluímos aqui as escolas da Voz do Operário, visto que o seu estudo, quer
a nível das relações políticas entre a direcção de a Voz e as centrais sindicais, quer a
nível da sua direcção pedagógica, não está ainda concluído. No entanto, quanto mais
não seja pelo seu número (entre 100 a 105 na área de Lisboa, 1926), torna-se impossível o estudo das escolas operárias de Lisboa sem incluir as escolas desta instituição.
Assim voltando às escolas sindicais, por nós detectadas, elas distribuem-se geograficamentee da seguinte forma: Lisboa 26, Alentejo 7, Porto 6, outras localidades 7.
A sua distribuição por sindicatos profissionais é a seguinte: sindicatos operários
31, sindicatos rurais 3. sindicatos de empregados 5, centros e bibliotecas de estudos
sociais 5, juventude sindicalista 1.
Assim, e tendo em conta estes números e a sua distribuição, podemos constatar
que: a) a sua distribuição geográfica corresponde às zonas de maior implantação do
anarco-sindicalismo (Lisboa e Alentejo). Estes números não são no entanto definitivos, e tal distribuição poderá também ser atribuída ao facto de a maior parte da
imprensa operária por nós consultada ser originária de Lisboa e da zona sul do país;
b) existem duas formas como tais escolas aparecem: através de sindicatos e através
de centros e bibliotecas de estudos sociais.
Quando aparecem através de sindicatos, eles são na sua maioria sindicatos operários e concentram-se em Lisboa. Assim, das 26 escolas existentes em Lisboa, 21
estão ligadas a sindicatos operários e 5 estão ligadas a sindicatos de serviços. Já das 6
escolas detectadas no Porto, 5 estão ligadas a centros e bibliotecas de estudos sociais
e só uma está ligada a um sindicato operário.
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As escolas aqui referidas 'são escolas de "primeiras letras" para crianças, com
horários diurnos, visto que eram estas que nos interessavam prioritariamente. No
entanto e como é natural, quase todas estas escolas .para crianças eram complementadas com escolás para adultos, que se ocupavam da alfabetização e também de rudimentos de formação técnica e profissional, a par das frequentees aulas de esperanto.
a língua universal, tal como era vista pelos sindicalistas.
No que se refere às primeiras, tratava-se de escolas que preparavam as crianças
para os exames das 3,a e 4,a classe sendo os examinadores professores destacados do
Ministério da Instrução Pública. Portanto e tendo este dado em conta, os seus programas tinham que conter o exigido pelas estruturas oficiais, o que leva a interrogarmo-nos sobre o carácter alternativo dos seus conteúdos. Sabendo nós que o projecto
de formação e educação integral preconizado por todos os pedagogos anarquistas dos
séculos XIX e XX, e adoptado pelo congresso operário da CGT, em Santarém. 1925
(cf. Sousa, 1972) dificilmente poderia ser construído nas estruturas sindicais portuguesas (por falta de meios), há no entanto duas questões a ter em conta:
a) Elas eram vistas pelos sindicalistas como alternativas às escolas do estado.
Alternativas porque politicamente dirigidas pela classe operária e alternativas porque
não empregavam os "métodos jesuíticos" oficiais, nem incluíam o que parecia normal
nas escolas do estado: a punição física. Elas tinham como patrono pedagógico e político a figura de Francisco Ferrer, o pedagogo libertário catalão, fuzilado em 1909.
Que elas eram assumidas duma forma politicamente alternativa mostram-nos
extractos como este: "Lembrai-vos que a burguesia treme apavorada ao lembrar-se
que os trabalhadores procuram instruir-se, porque sabem que uma escola fundada
dentro duma associação operária é mais uma enxada na cova que os há-de sepultar e
com eles a tirania..." (O Construtor. n.° 84. 1914).
b) Se do ponto de vista pedagógico. o modelo anarquista de escola era extremamente dificil de construir nas escolas dos sindicatos, esse modelo existia porém numa
instituição que animada originalmente pela maçonaria, era no entanto dirigida pedagogicamente por anarquistas tais como Adolfo Lima, José Cãrlos de Sousa (de A Sementeira), entre outros. Era a Escola Oficina n.° 1. ainda hoje existente, no largo da Graça.
Com efeito, quem leia as teses sobre educação do congresso operário de Santarém, e conheça minimamente os traços desta escola, reconhece nela o esboço da "Escola do futuro" preconizada pelos sindicatos portugueses.
Assim, um estudo sobre esta escola mostra-se absolutamente necessário para a
compreensão das problemáticas educativa e pedagógica do sindicalismo revolucionário
e do anarco- sindical ismo.
De tal estudo, que se encontra na forja, daremos conhecimento assim que concluído.

5. Conclusão

O que pretendemos aqui avançar é que as condições políticas e culturais que
caracterizaram o sindicalismo e o anarco-sindicalismo operário dos primórdios do
século se caracterizavam por uma autonomia de propostas que, do ponto de vista cul42

tural passavam pelas duas questões que pensamos necessárias para uma modificação
efectiva das relações sociais globais:
a) a reivindicação do que de universal e positivo existe nos modelos dominantes;
b) a afirmação dos seus próprios modelos assumidos como autónomos e transformadores duma sociedade contestada.
É tendo em conta estes dois aspectos que tem sentido falar dos aspectos formativos, no geral, e nas escolas, em particular, produzidas por tais estruturas políticas.
Sem as caracterizar duma forma exaustiva, será no entanto o estudo dessas escolas e
mais particularmente das que se assumiam como modelos (caso da Escola Oficina n.° 1)
que nos fornecerá os traços precisos que caracterizam esses "modelos autónomos e
transformadores", nomeadamente nos aspectos pedagógicos.
Como contraste e sinal dos tempos, servimo-nos dum estudo sobre as atitudes
actuais de uma população operária contemporânea, face ao mesmo problema, e avançámos a hipótese de que os seus modelos perderam referências próprias e se inserem
numa estratégia que passa por uma integração a todos os níveis: social, cultural, económica e politica.
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Um jornal que não pensa por ti!
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Alberto Meio

A Plebs'League e a Educação
Operária Independente na
Grã-Bretanha

Dado que foi a Grã-Bretanha a criar a primeira classe operária do mundo, não é de
surpreender que se encontrem neste país os primeiros movimentos a favor de uma
educação de adultos mais radical, capaz de questionar os padrões culturais hegemónicos.
O movimento Cartista e iniciativas tomadas por, entre outros, Thomas Hodgskin,
Doherty ou William Morris, são já prelúdios - no século XIX - do que virá a chamar-se Educação Operária Independente.
E é, sem dúvida, curioso recordar o nascimento do mais significativo movimento de
Educação Operária Independente - a Pieb's League - que teve por berço, precisamente, o templo mais respeitável da cultura tradicional inglesa: Oxford. A história, em
poucas palavras. Um casal mais ou menos típico americano: ela, herdeira rica e ele,
intelectual pobre, socializante, vêm estudar para a Inglaterra, para Oxford. claro. Com
uma sensibilidade social bastante superior ao do turista comum, ficam chocados com a
condição miserável da classe operária inglesa e com o abismo social e cultural entre as
classes. Concluem que a classe operária inglesa só progredirá se tiver acesso ao Santuário
do Saber, e, com a ajuda dos dólares do pai da menina, constituem uma fundação
suficientemente forte para manter durante uma dezena de anos um colégio em Oxford
exclusivamente dedicado a operários em busca do conhecimento. e que lhes era então
negado por uma estrutura de ensino mais que elitista. Assim se criou, em 1899. o Colégio
Ruskin, sendo nomeado para seu Director um ex-pastor protestant, Dennis Hird.
Dennis Hird tinha pergaminhos de lutador, tendo sido recentemente forçado ao
desemprego pela Igreja Anglicana, que não tolerara um dos seus livros - cuja mensagem era a associação indiscutível entre o Evangelho de Cristo de há uns séculos atrás e os
ideais contemporâneos de conteúdo socialista. Por outro lado, os sindicatos que mais
apoiavam o novo Colégio e enviavam mais estudantes, para cursos de um ano, eram os
que mais claramente se distanciavam da linha corporatista, de protecção de um ofício,
para abertamente defenderem profundas reformas nos sectores de produção, e na
sociedade em geral. Com estas sementes de discórdia bem espalhadas no solo vetusto de
Oxford, lá regressaram à terra os beneméritos americanos para, segundo consta,
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adicionarem mais um divórcio às estatísticas nacionais do registo civil.
Entretanto, no Colégio Ruskin, as coisas iam azedando. Hird e os estudantes mais
radicais puxavam para um lado: introduziam Darwin e teorias de "evolucionismo social"
que ousavam dizer que a sociedade trazia dentro de si o gérmen da sua própria negação e
transformação inevitável. A Academia, através do Conselho de Supervisão e dos lentes
que lá colocava empurrava para outro: para que se fizesse no Ruskin um enlatado,
concentrado, do que se passava no resto da Universidade, com muitas leituras ecléticas
da mesmíssima ideologia, com muitas dissertações e exames, e sobretudo, que mestres e
estudantes limpassem os pés de política ao entrar nos soalhos alcatifados de objectividade da "Alma Mater".
O grupo mais radical tinha já a maioria dentro do Colégio em 1908 e soube impor um
estilo de trabalho e um conteúdo de acções educativas, que começavam a atrair os
próprios "estudantes a sério" de outros colégios que vinham para assistir a aulas de
"Sociologia" - disciplina tabu na velha Universidade (e que ali se manteve banida até
1945). Ê que, se as gentes, graças à Sociologia, acabam por compreender como é que a
sociedade está organizada, e como é que ela funciona, também são capazes de querer
organizá-la de outro modo, e pô-la a funcionar de outra forma. Nestas coisas não há como
deixar tudo encoberto na bruma das incertezas. São anos de grande dinamismo social na
Grã-Bretanha como nos Estados Unidos e no resto da Europa. De tanto dinamismo, que
foi preciso os poderes estabelecidos inventarem uma Grande Guerra, como nunca antes
houvera, para apagar com sangue os fogos que crepitavam então.
Aparece o Partido Trabalhista, surge uma imprensa que escapa aos grandes
magnates, muitos sindicatos começam a federar-se, etc... E os homens que passam por
Ruskin Coilege têm grande influência, uma vez regressados aos seus locais de trabalho,
na multiplicação das actividades de organização e de educação virada para a mudança
social. Para a Academia de Oxford era uma situação insustentável, a de amparar no seu
seio a serpente que ia envenenandó as suas próprias bases...
Provoca-se um incidente (a velha história), acusa-se a Direcção do Colégio de ser
responsável pelo incidente, e impõem-se reformas drásticas à vida do Colégio Ruskin.
Isto em Março de 1909. Dennis Hird vê os seus poderes fortemente limitados e é-lhe
retirada a cadeira de Sociologia e oferecida a disciplina de... Retórica (para o condenarem definitivament,e à inocuidade). Entretanto já fora criada pelos actuais estudantes do
Colégio, e por alguns antigos. a chamada Plebs'League, em Novembro de 1908. que
publicara em Fevereiro o primeiro número de uma revista mensal Plebs Magazine, talvez
a publicação mais brilhante de todo o movimento cultural operário, e que perdurou - com todas as vicissitudes das viragens e dos refluxos, até 1958!
Encostados à parede pela Academia de Oxford, que podiam fazer os operários,
estudantes por um ano? Bateram-se com as armas que conheciam.:. fizeram greve. A
primeira "greve universitária" em Inglaterra (e no mundo?) é trazida para dentro do
campus pelos próprios operários. Até que enfim que há certa lógica nas coisas. A greve
vai durando, vai endurecendo e, em Agosto de 1909, o primeiro Encontro Anual da Liga
Plebs reúne-se em Oxford e decide criar um novo Colégio, totalmente independente da
Universidade, o Labour Coilege (Colégio do Trabalho), em edifício separado mas ainda
na famosa cidade universitária.
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Um parêntises aqui para explicar o porquê da Plebs. Entre os autores estudados no
Ruskin Coliege, contava-se Daniel De Leon, fundador (ou, pelo menos, pai espiritual, dos
IWW (Industrial Workers of the World) nos Estados Unidos), que escrevera um pequeno
folheto sobre as lutas entre patrícios e plebeus, na Antiga Roma, para ilustrar a "luta de
classes". Os estudantes do Ruskin adoptaram o livrinho como estandarte e tomaram
decididamente partido por um dos lados...
O Colégio do Trabalho mantém-se uns tempos em Oxford, mas como os terrenos
eram ainda pertença da Universidade, esta move-lhes uma acção de despejo, e em 1911-12 vemos o Central Labour College (Colégio Central do Trabalho) a abrir as suas portas
no centro de Londres (Pennywern Road, perto de Earls'Court). O grande apoio financeiro para esta luta de independência operária no campo da educação de adultos veio
fundamentalmente dos sindicatos mineiros do País de Gales, e mais tarde dos ferroviários
e muitos outros.
No Colégio organizavam-se cursos de um ano para os candidatos aprovados, após
concursos de dissertações, e que ali se podiam manter graças a bolsas, bastante exíguas,
que lhes eram concedidas pelos respectivos sindicatos.
Os dois pilares da cultura transmitida no Colégio eram Marx e Dietzgen. Este último
não foi filósofo de imortal memória mas tinha o mérito de ter sido tanoeiro durante toda
a sua vida, o que - para as gentes da Plebs (alguns deles algo desconfiados com as
origens burguesas do velho Karl) - era um certificado de validade indiscutível. Era
ponto de honra não pegar num único livro que exprimisse pontos de vista da classe
dominante e da Universidade. Utilizavam-se muitas brochuras de literatura socialista,
tomavam-se muitas notas durante as aulas, e - quando a necessidade de compilar
certas publicações se tornou urgente - os próprios membros da Plebs' acabaram por
produzir os seus próprios manuais. E é enorme, e de boa qualidade, a lista de trabalhos
redigidos e publicados pela Liga Plebs para os estudantes dos Colégios de Trabalho - o
Central de Londres, e os muitos outros que se iam espalhando pelo País, à medida que os
bolseiros regressavam à base: e que eram já em número de 97 em 1917.
Eis alguns dos títulos das obras da Liga Plebs: Os bancos e os trabalhadores, O
movimento cooperativo, Pense por si mesmo, Noções fáceis de Economia, Manifesto da
Educação Operária, A Educação e a Classe Operária, Avaliação das Teorias Económicas, O Fascismo, Históra da Greve dos Mineiros, Mais Produção e mais Pobreza, O nosso
próximo passo - a Educação, Noções de Economia, Noções de Geografia Económica,
Noções de História Europeia, Noções de Imperialismo Moderno, Noções de Psicologia,
Breve História dos Trabalhadores Britânicos, Bibliografia sobre Marxismo: princípios
fundamentais da Evolução Social, Sindicalismo: Passado e Futuro, O que significa a
Educação para os Trabalhadores?, O que é a Educação Independente Operária?, Como
se deve ler: Guia de Leitura para Trabalhadores-Estudantes, História da Grande Greve,
por um trabalhador, Como um trabalhador olha para a História, A Educação da Classe
Operária,
Muitos destes trabalhos tiveram edições sucessivas, alguns foram traduzidos para
cursos de educação operária noutros países - incluindo a União Soviética do princípio
dos anos vinte. A Liga Plebs defendia o princípio de que, durante o ano de curso no
Colégio, o que o trabalhador-estudante precisa é de um tipo de conhecimento muito
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prático e operácional, que lhe permita conhecer a indústria em que trabalha e a
sociedade em que vive, de maneira a poder alterar as relações de força a seu favor e da
sua classe.
Isso não impediu, no entanto, de publicar trabalhos sobre outros temas, como por
exemplo, o da Psicologia. E se é talvez mais, normal o facto de ter sido a Liga Plebs e não
qualquer movimento intelectual a generalizar na Grã-Bretanha o conhecimento de Marx,
não deixa de surpreender terem sido igualmente estes operários auto-didactas capazes de se
anteciparem à Universidade para introduzir algumas obras e ideias de Freud.
Vale a pena citar parte da primeira página do livro Como um Trabalhador olha para
a História de, Mark Starr (ex-aluno do Colégio Central do Trabalho, e que nele se
manteve alguns anos como docente, antes de emigrar para os Estados Unidos) pelo que
nela se contém da filosofia cultural e educativa do movimento: "De há muito para cá que
nos enchem até cima com História feita de tambores e trombetas, de romances reais, de
intrigas de corte, de cavalgadas de exércitos por essa Europa fora, e de coisas do género.
Pondo de lado todo este lixo superficial, o que pretendemos é encontrar o estatuto e a
condição dos trabalhadores de outros tempos. E isso, não por causa de qualquer amor
pelo antigo, mas porque, desejando promover a nossa classe, queremos aprender como
as classes de outros tempos souberam encontrar o caminho do poder: olhando para trás
para compreender o presente e a fim de marchar para a frente."
Uma outra citação, desta feita de dois outros membros da Liga Plebs, John e
Winifred Horrabin, que escreveram, em 1924, um livro intitulado Educação Operária:
"Duas escolas diferentes de educadores da classe operária querem dizer duas coisas
completamente distintas quando falam de "educação operária". Para uma escola isso
significa a extensão dos benefícios da cultura, no sentido geral do termo, àquela classe
que, por motivos de falta de meios e de tempo livre, foi até agora banida de uma
distribuição plena de tais proveitos. Do ponto de vista desta escola, a cultura - a
grande acumulação de saber humano, ideais e especulações - é, ou devia ser, o
património comum a todos; e os factores sociais e económicos que têm impedido os
trabalhadores dedar a sua contribuição própria para esse património são, do ponto de
vista da cultura, acidentais ou irrelevantes. Por outras palavras, esta escola vê a cultura
como algo inteiramente separado da (e não afectado pela) divisão de classes da
sociedade. Para a outra escola, "educação operária" significa um tipo particular de
educação, que visa antes de mais a satisfazer as necessidades específicas dos trabalhadores enquanto classe, e que é levada a cabo pelos próprios trabalhadores, independentemente dos canais educativos existentes (e até em oposição a eles). Esta segunda escola
considera que toda a cultura humana, passada como presente, tem sido profundamente
marcada pelas visões e pelos preconceitos de sucessivas classes dominantes (i.e, com
tempo livre); e que a classe operária - a grande massa da humanidade - acrescentará
àquela cultura, não apenas uma nova "nota" à sua maneira, mas irá inevitavelmente
proceder à re-avaliação de toda a cultura à luz dos seus próprios ideais e finalidades."
Embora indubitavelmente marxista nas suas análises, o movimento Plebs nunca se
identificou com um qualquer partido da esquerda inglesa. Daí talvez o esquecimento a
que foi votado pelos historiadores contemporâneos ingleses, inexplicável para esta
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grande criação da classe operária inglesa, que ainda hoje sobreviverá sob a forma de
cursos superiores à distância para adultos como aqueles que são produzidos pela
célebre Open Uníversity (Universidade Aberta). E que a procura de cursos nestes
Colégios de Trabalho era tal, por parte dos trabalhadores ingleses, que em 1921 se criou
um Conselho Nacional dos Colégios de Trabalho (NCLC) com a incumbência de produzir
textos, distribuí-los através de uma circulação postal imponente, nomear e formar
tutores locais, organizar escolas de Verão residenciais, etc., quase todos os ingredientes que
hoje constituem uma moderna instituição de ensino à distância (só há que acrescentar-lhe o
vídeo. e retirar-lhe o conteúdo revolucionário).
Este filho" da Liga Plehs cresceu tanto e tão depressa, que teve o destino do ovo 'de
cuco: acabou por eliminar as demais iniciativas neste domínio e por engolir até a Liga
progenitora a Liga Plebs que. arruinada pela Greve Geral de 1926 e assoberbada com
trabalho de gestão e organização daquela poderosa engrenagem que era o Conselho
Nacional dos Colégios de Trabalho, acabaria por se dissolver em 1927. Com o seu
desaparecimento e com a ascensão em todo o mundo ie movimentos autocráticos de
Direita, a educação operária na Grã-Bretanha entra então nos carris do compromisso e
da colaboração de classes, acabando muito naturalmente este Conselho Nacional por ser
absorvido pela Confederação Sindical (TUC), para a formação de quadros e pouco mais.
Entre 1909 e 1921 foi, no entanto, um dos movimentos mais creativos e produtivos de
educação operária pelos próprios operários, e o seu estudo ainda hoje apresenta um
interesse fundamental, e não só 'por amor do antigo", como diria Mark Starr, "mas para
compreender o presente e marchar para a frente".
Junho de 19ft5
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Ivan Illich

Educação e Desenvolvimento

A educação e o desenvolvimento são duas vacas sagradas, dotadas por reconversão, a partir de 1949. da qualidade de animais de tiro daquilo a que costuma chamar-se o
"progresso". As duas vacas foram já atreladas a outras conferências, anteriores a este
nosso encontro de Bristol. Foi o Presidente Truman quem abençoou financeiramente a
sua união, atribuindo-lhes orçamentos comuns no seu Programa dos Quatro Pontos.
Mas, por hoje, desejo falar menos de uma e outra das duas vacas e mais do jugo comum
que as une. Com efeito, se as vacas são sagradas, o jugo esse é absolutamente intocável.
Ao longo dos anos, a significação dos dois termos - "educação" e "desenvolviniento" - tem-se transformado profundamente, mas, como vamos ver adiante, mais
profunda ainda foi a mudança ocorrida na significação do seu casamento. Há quarenta
anos, a educação era a escola. O termo evocava as salas de aula, as escolas técnicas, as
faculdades de letras ou de ciências, a prateleira de livros de bolso presente em todas as
casas de família respeitáveis. Depois, chegou à Casa Branca o Presidente Kennedy, e o
financiamento passou a orientar-se de preferência para as investigações de ponta:
sistémica, programas audiovisuais, rádio e TV satélite; pressupunha-se que, à medida
que se desenvolvesse, a educação promoveria também o desenvolvimento. Mais tarde,
chegaram os anos setenta e as suas frustrações: o orçamento não podia continuar a visar
alvos cada vez mais altos, tanto mais que emagrecera de modo visível. E foi a vez da
esperança fazer o seu turno: por um lado, proceder-se-ia agora à consciencialização, por
outro, computarizar-se-ia, ou seja: ia fazer-se com que as pessoas tomassem consciência
de que possuíam um cérebro para delegarem depois as respectivas funções em cérebros
artificiais. De um ou de outro ponto de vista, chegava-se à mesma imagem: a libertação do
homem por via do computador. Durante todo este período, a vocação declarada da
educação era formar cidadãos esclarecidos e produtivos, enquanto a sua realidade efectiva
consistia em dispensar aos utentes o que poderíamos chamar "peles de burro".
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O termo "desenvolvimento" sofreu, entretanto, uma metamorfose paralela. De
início, evocava o chão de cimento, as mãos lavadas, as tomadas de corrente eléctricas,
os meios anticonceptivos, as cooperativas e os boletins de voto: coisas, todas elas,
concebidas corno condições e resultados da indústria, da reforma agrária e do nation
building. Durante a primeira semi vida do desenvolvimento, o chamariz era a folha de
salários universal. Depois, os preços do petróleo subiram, a poluição tornou-se evidente,
as taxas de juro subiram em flecha e o poder de compra dos salários diminuiu
sensivelmente. Em toda a parte, urna vez que a satisfação das necessidades quotidianas
dependia cada vez mais da moeda, um número crescente de pessoas começou a travar
conhecimento com a probreza modernizada. Em dois decénios, o desenvolvimento
modificara de tal modo o seu meio ambiente que os indivíduos desprovidos de dinheiro
se viam sem a possibilidade sequer de ir vivendo ao sabor do improviso de cada dia.
Mais radicalmente separados que as mulheres dos meios desta sobrevivência improvisada, os trabalhadores, reduzidos à condição de desempregados, aumentavam mais ainda
o fardo daquelas. De modo a salvaguardar a legitimidade do desenvolvimento durante a
sua segunda semi vida, a retórica deslocou-se: começou a falar-se de descentralização,
produção local, autonomia decorrente das perspectivas risonhas resultantes da utilização dos microcomputadores, das biotecnologias e dos derivados finalmente benéficos
da sobre industrialização.
Com a idade, as vacas sagradas foram ganhando algumas rugas, mas sem perderem
com isso um grama de prestígio junto dos interessados na sua criação. Os ingénuos
saúdam-nas ainda com todo o respeito. Os cínicos continuam a arranjar maneira de as
cavalgarem nos seus discursos eleitorais. E há, depois, o clero profissional, cuja
formação tem sido o culto das vacas ao longo de milhares de seminários. A sua tarefa
principal, nos tempos que correm, consiste em ripostar - substituindo o pau à cenoura contra os que se travem a rir do jugo sagrado.
Todas estas coisas, incluindo a minha atitude perante elas, vos eram já familiares na
altura em que fui convidado a participar neste encontro. Na carta que me escreveu, o
director da U. P. do Reno pedia-me que falasse na qualidade de pensador. Sem dúvida,
trata-se de um título que me honra, mas que contribuiu ao mesmo tempo para me tornar
temerário, incitando-me a dirigir-me aos que se mostrem com vontade de pensar
comigo, saindo dos sulcos de há muito já traçados pelas diferentes teorias do progresso.
O tema da minha conferência é o laço que une a educação e o desenvolvimento, que
me permitireis passar a designar aqui por E&D. Não tenho tempo para tratar por agora
da origem do laço, cujas origens mergulham na era das Luzes e nado Romantismo, mas
esboçarei a sua evolução a partir da Segunda Guerra Mundial, demonstrando o perigo
que existe de esse laço vir a significar uma união indissolúvel. Espero que, para além do
aviso, a análise nos leve a superarmos as duas axiomáticas fundidas uma ha outra, a que
já me referi.
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Proponho-vos, num primeiro tempo, uma reflexão acerca dos custos do crescimento
que são os efeitos perversos e a contra produtividade, surgindo tanto no domínio da
educação como nos outros sectores de produção de serviços e bens. A seguir, e para
simplificar, estabelecerei uma comparação entre os modos de funcionamento da educação e dos transportes, sublinhando o que há de comum em toda a produção: o postulado
da raridade ou escassez. A terceira etapa confrontar-nos-á por fim com a nossa parelha
de animais, com as relações recíprocas de ambos e com o perigo de que o esforço no
sentido de assumirmos as responsabilidades sociais nos conduza para um regime de
ecocracia repressiva, a que chamei ecopedagogia. À medida que envelhece, a parelha
E & D puxa de modo cada vez mais desigual. Por isso, era muito mais fácil falar deste
tema há dois decénios do que hoje.
Para bom número de nós, a sua simples menção acciona um sinal: a luz laranja que
indica ser necessário afrouxar andamento. Para outros, entre os quais me conto, a luz do
semáforo é manifestamente vermelha. Quanto aos que consideram que a luz é verde e
continuam a acelerar em consequência, são eles OS objectos da minha análise.
Para aqueles de entre os meus colegas que o sinal laranja incida a uma redução de
velocidade, o alvo que se sentem encarregados de atingir continua a ser a força e a saúde
da educação e do crescimento, embora já tenham aprendido a não continuarem à espera
de encontrar o caminho do Paraíso. Sabem que é necessário mudar de estrada e
igualmente de modo de condução, porque a cada volta do trajecto os seus faróis
iluminam um novo sinal: "o orçamento foi excedido", "marginalização", "polarização
social", "baixa de qualidade". "degradação do saber" - de resto, cada vez de aquisição
mais dispendiosa -, "hiper burocratização", "profissionalismo mutilador". "consumo
obrigatório", "deslocamento brutal dos privilégios", "custos sociais suportados pelos mais
fracos". Eis outros tantos sinais de trânsito que todos hoje conhecemos bem. E. no
entanto, quando no início dos anos 50, trabalhei no Conselho de Planificação de Porto
Rico, não só os ignorava tal como os meus colegas, mas até os mais brilhantes de entre
nós sentiríamos as maiores dificuldades em compreender sequer o que quereriam eles
dizer. Em 1983, já não é sequer necessário explicitar estes termos que designam efeitos
sociais inseparáveis de qualquer produção de massa, seja esta de serviços ou de bens.
Sabemos que esses efeitos aparecem inevitavelmente para além de uma certa dimensão
do crescimento e que se manifestam sem levarem em conta os partidos políticos que
presidam ao jogo.
Os termos citados fazem hoje afrouxar o andamento porque recordam que os custos
sociais, encargo que recaí sempre sobre os mais fracos, não há detergente biodegradável
susceptível de os eliminar. A única saída restante consiste em os p1anficar, deixando que
nos embale a esperança de que um dia (um belo dia) o peso do progresso acabe por incidir
sobre toda a gente de modo relativamente igualitário.
À luz do sinal cor de laranja, o que era outrora impensável tornou-se, nos últimos
tempos, objecto de interrogação e reflexão: basta pensarmos em Majíd Rahnema, que
põe em causa a alfabetização - apesar de esta ser um dos objectivos prioritários da
UNESCO - ; em John Holt, que organiza os país na resistência destes à escolarização
obrigatória dos filhos; nesses Italianos que recusam o prolongamento da escolaridade;
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em John Ohliger, que organiza por esse mundo fora a resistência à educação de adultos,
sempre que esta seja obrigatória, passando, por isso, a constituir um impedimento a que
as pessoas aprendam por si próprias, no quadro da vida de todos os dias. E vejam-se
depois os tribunais americanos que começam a decidir a favor de queixosos lesados pela
discriminação que protege os possuidores de um diploma... Mas não é só no domínio da
educação que as interdições, consideradas ainda há pouco incontornáveis, vão sendo
transgredidas. O mesmo se verifica no domínio do crescimento económico. Apenas há
dez anos, o ecodesenvolvimento parecia condenado a não passar de uma inocente mania
de Ignacy Sachs; hoje as suas ideias são intelectualmente aceites, embora se encontrem
em conflito com as competências e os interesses da enorme maioria dos "agentes do
desenvolvimento".
Perante a luz amarela, há uma multiplicidade de revisões que se operam, a títulos
diversos e sem unidade ideológica. Encontramos esforços inumeráveis de substituir,
sempre a puxarem o mesmo arado, as vacas por outros animais menos sagrados. Estes
esforços, porém, parecem-me revelar um denominador comum: os que têm a coragem de
afrouxar perante o sinal laranja procuram suscitar condições favoráveis a um florescimento renovado da aprendizagem informal ou de actividades não económicas orientadas
para a subsistência quotidiana. A par da 'educação" surge o objectivo da aprendizagem
não programada, e a par do crescimento económico, as actividades que reduzem a
necessidade de produzir e consumir. A esta luz, o saber adquirido fora da esfera
educativa, a vida feliz à margem da economia formal, aparecem-nos como o contrapeso
da parelha E&D.
Não pretendo que tais objectivos sejam, explicitamente, os de todos os que afrouxam
o andamento. No entanto, é assim que os vê quem, como eu, pára ao considerar que é o
sinal vermelho que está aceso. Para nós, os que paramos, a sombra associada à parelha
E&D não revela já dos efeitos perversos que a luz amarela esclarece.
Esse tema importava-nos mais, com efeito, há cerca de quinze anos. Hoje, a sombra
projectada pelo desenvolvimento e o crescimento económico é a sua contra produtividade. Se me falam de educação, a palavra evoca-me, antes do mais, lições de natação
num rio informático: gestos que se cumprem sem que seja necessário atribuir-lhes sentido
em termos pessoais. Ao aprender a manipular cada vez com mais brilho as suas múltiplas
mensagens, o aluno perde o desejo de impor uma significação que lhe seja própria. Trata-se do mesmo tipo de contra-produtividade que encontramos no crescimento económico:
a frustrante capacidade das instituições para afastarem os seus clientes, e em particular a
maioria dos menos privilegiados, dos objectivos que lhes servem de justificação. Nesta
perspectiva, a educação surge como uma ameaça directa contra as condições ambientais
que tornam possível o despertar de uma reflexão individual, e o crescimento económico
é a ameaça mais directa possível contra os espaços comunais e o costume, nos quais
assenta a subsistência vernacular.
Vemos deste modo como as duas análises, à luz do sinal amarelo e à luz do sinal
vermelho, se completam. O sinal que manda afrouxar revela os efeitos perversos e os
custos sociais; o sinal que manda parar obriga-nos a compararmos metodicamente o
objectivo institucional declarado e a eficácia directamente contra-produtiva da institui-
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ção. À luz laranja, vemos que as instituições educacionais são uma fonte importante de
desigualdades, privilégios e violências. À luz vermelha, verificamos que esvaziam o meio
daquilo que nos permitiria controlá-lo, substituindo a sua compreensão fecunda por
indigestões de informação programada. Aqui impõe-se a comparação com os transportes. À luz amarela, vemos que estes produzem smog, acidentes, ruídos, que, por sua vez,
produzem desigualdades e privilégios. À luz vermelha, vemos que a sua aceleração é um
isolante devorador de tempo. A análise à luz amarela põe em questão a relação entre os
fins e os meios, mas só à luz vermelha logramos distinguir os postulados sobre os quais os
fins assentam. A história do jugo que liga as duas vacas permitir-me-à agora ilustrar
melhor esta distinção.
A educação e o desenvolvimento não podem ser atrelados na mesma parelha sem
estabelecimento prévio de dois postulados. O primeiro é o de que existem dois mundos,
um mundo interno e um mundo externo, que podem e devem ser geridos. O segundo
postulado estabelece esses dois mundos como espaços, domínios a mobilar por meio de
produtos que são por essência e natureza raros. A educação é a etiqueta sob a qual os
empreendimentos institucionais mobilam o mundo interno do aluno por meio de
competências e de saberes que esse mesmo empreendimento define como raros e
socialmente desejáveis.
O desenvolvimento é a etiqueta sob a qual um processo institucional age sobre o
mundo externo, sobre o meio ambiente depositário de recursos escassos e que deve ser
transformado por meio de um trabalho igualmente escasso, num espaço recheado de
bens económicos. A educação, em sentido estrito, é a produção do saber a partir do
postulado da sua raridade, e o desenvolvimento, a criação de valores a partir do
postulado da sua idêntica raridade. Quando se ligam educação e desenvolvimento, ligam-se crescimento intelectual e crescimento material - dois domínios que se considera
necessário tornar objectos de gestão.
A partir da última guerra, de decénio em decénio, esta correlação tem vindo a ser
diversamente reinterpretada. No início, era de ordem retórica, política e idealista. O
desenvolvimento faria do mundo um habitat digno de uma humanidade saída toda ela da
escola (capitalista ou socialista). Ao longo dos anos 50, foi posta em primeiro plano uma
correlação mais precisa: era necessário coordenar os esforços construtivos no domínio
psicossocial e no domínio económico, a fim de garantir o que se chamava o progresso
socioeconómico. Pela primeira vez, eram encarados francamente os intercâmbios compensatórios entre as capitalizações materiais e humanas. A traços largos, era necessário
equipar o mundo interno do homem em vista de o tornar num recurso produtivo. O
investimento no capital humano tornava-se planificável enquanto factor de crescimento
económico, ao mesmo título que o equipamento industrial, as matérias-primas e o
crédito.
No último decénio, a moda interpretativa voltou a evoluir, desta vez sob o signo da
ecologia e do microcomputador. Por um lado, "descobria"-se que o meio ambiente não
poderia ser indefinidamente utilizado como mina ou como caixote do lixo. Por outro
lado, verificava-se que a educação tinha aumentado as necessidades económicas a um
ritmo muito mais rápido que o da produtividade. Hoje em dia, a procura "legítima" de
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bens e de empregos ultrapassa em muito o que o meio ambiente pode suportar - e isso
precisamente num tempo em que a electrónica começa a substituir um cada vez maior
número de trabalhadores cada vez mais qualificados. O desenvolvimento iria transfor mar-se em apocalipse? Não, contanto que a sua velha parceira, a educação, "rectificasse
o tiro', encarregando-se de formar já não trabalhadores produtivos, mas consumidores
disciplinados.
Estas duas últimas viragens modificaram o jugo, ligando a educação e o desenvolvimento de um modo novo. A educação, fornecedora de recursos humanos, é a preparação
para tarefas destituídas de sentido para aqueles que as executam. A educação, fornecedora de uma clientela para a indústria dos serviços, é a preparação para a manipulação
dos computadores e para o consumo - quer dizer, para uma existência esvaziada de
todo o sentido. •De uma maneira ou de outra, a educação fabrica auxiliares do
crescimento económico. Mas em vão ficaremos à espera desse crescimento, porque ele já
não pode ser senão de natureza simbólica. Se sobreviver, o termo "desenvolvimento", até
aqui sinónimo de quantidades sempre maiores de energia e de serviços, deverá revestir-se
de nova significação. O tipo de crescimento, que era a sua hipótese de partida,
ultrapassou já o ponto culminante, menos porque os seus efeitos perversos se tenham
tornado intoleráveis do que pelo facto de esse crescimento ser presentemente contraproducente. Para que o animal possa continuar em vida, o desenvolvimento dispõe apenas
de uma via: a passagem do crescimento a um estado estável. Mas o que significa o estado
estável é qualquer coisa que depende por completo da nossa interpretação do presente.
Podemos continuar, por exemplo, agarrados às ilusões surgidas na era das Luzes.
Podemos continuar a acreditar que os nossos postulados mais fundamentais acerca do ser
humano e da sociedade são perfeitamente "naturais" e que, por conseguinte, todo o ser
humano necessita de educação e vive de produtos raros. Se for esse o caso, tanto a
educação como o consumo fazem parte da condição humana e pretender superá-los não
passa de utopia. Se permanecermos prisioneiros de semelhante atitude mental, a
evolução no sentido de um estado estável exigirá uma nova forma de educação e de controlo
sobre o meio ambiente, uma gestão sem precedentes do espaço psíquico e cósmico.
Formar o indivíduo para o fazer produzir dentro dos limites estabelecidos, consumir
moderadamente, motivando-o de acordo com critérios e exigências de vigilância mútua,
é um programa que implicará tarefas outrora impensáveis para qualquer educador. O
ensino teria que prolongar de um extremo a outro da vida, reforçado por uma
planificação educativa do meio ambiente. Uma releitura de Skinner e da soberba
indiferença pela liberdade e pela dignidade que lhe dá a certeza de obter determinados
resultados, pode ser uma boa introdução a este cenário de dirigismo ecopedagógico.
Não somos, apesar de tudo, obrigados a enveredar por tal caminho, como não temos
que continuar presos à imagem do homem como sujeito natural da economia, agora que
os elementos dessa definição perderam todas as suas cintilações e atractivos. O homem,
industrioso por natureza, mobilizado pela educação, o mundo em progresso constante,
todos esses conceitos fundamentais podem ser hoje considerados com desconfiança por
nós, sem que isso cause qualquer motim público de protestos. Os nossos filhos não têm as
mesmas belas certezas que foram nossas em relação ao crescimento.
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Tomemos o caso dos transportes, a título de exemplo. Todos os membros da minha

geração, e boa parte dos da geração seguinte,

flO

que se refere ao Terceiro Mundo.

nasceram, por assim dizer, "auto-móveis'. Não tinham senão os seus pés para se
deslocarem. A sua cultura definia uma certa área geográfica, mas, no interior desses
marcos, o acesso mútuo era quase ilimitado. Postos de lado certos trajectos ocasionais,
deslocar-se era um acto, um gesto, e não o consumo de um produto raro. As coisas
passam-se hoje de modo completamente diferente. Não podemos deslocarmo-nos sem
consumir um dado montante de quilómetros/passageiro. No mundo que nós fizemos,
temos que ser transportados, e, em condições de escassez, quando eu tenho lugar, privo-te a ti de lugar. Fazemos parte de uma subespécie humana. a do homo transportandus.
Do mesmo modo, pertencemos a outra subespécie, a do homo educandus. Na área
da sua cultura, as pessoas aprendiam outrora tudo o que era necessário à vida quotidiana,
porque as coisas aprendidas eram úteis ou porque nelas se fazia incidir um sentido. O
nosso meio ambiente deixou de flOS formar dessa maneira. O que nos ensinam é o que é
considerado útil de um ponto de vista que ainda não é o nosso. Devemos aprender,
dizem-nos, o que nos servirá um dia mais tarde. Esta forma de institucionalização torna o
saber um bem raro. O nosso mundo interno encontra-se submetido à condição da
raridade no mesmo grau que o meio que tios circunda.
À luz da convergência dos dois exemplos, o jugo que liga a educação e o
crescimento económico revela a sua lógica. Os dois empreendimentos que o jugo liga
baseiam-se ambos no postulado da escassez. Destroem, negando-as, as condições que
excluem a escassez, e exigem uma organização social que tenda para que esta se
intensifique em escalada.
A educação e o desenvolvimento são empreendimentos que visam a construção de
uma mesma realidade, criando cada um deles, a seu modo, um espaço vazio que a nova
realidade se encarregará de preencher. A educação cria o vazio intra psíquico e é
detentora do monopólio do respectivo mobiliário informático. O desenvolvimento
redefine o mundo extra psíquico como meio ambiente, termo que começou a ser
utilizado há já algum tempo para designar a caixa cósmica onde se encontram contidos os
recursos raros. A junção da educação e do desenvolvimento sintetiza os dois espaços
para fazer com eles essa realidade de configuração mercantil no interior da qual
pensamos e nos movemos.
A parelha das vacas sagradas é simbólica, mas de extrema eficácia. Cria o sujeito da
raridade ou escassez, o homo oeconomicus, e monopoliza o papel de fornecedor do que a
esse homem passa a ser necessário, servindo de intermediária entre ele e o seu ambiente.
A educação, criando o vazio interior, desertifica os campos comunais do sentido; através
da degradação do sentido comum vernacular, o homo torna-se educandus: só pode
aprender o que lhe ensinarem. A língua materna inculcada dissolve o vernacular da
palavra viva e do sentido. O crescimento industrial age de modo análogo. Tanto
simbólica como realmente, transforma OS campos comunais da acção em campos de
extracção: o espaço vernacular, em terreno vedado de culturas forçadas. O desenvolvimento faz do mundo um reservatório de recursos a explorar, quer dizer: a transformar
em mercadorias susceptíveis de serem vendidas por toda a parte, e destrói assim as
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condições da subsistência vernacular, segundo áreas culturalmente definidas. Confrontado com os horários e as distâncias, o homo transportandus não passa de um bípede
preso sempre ao mesmo lugar, excepto quando se encontra sentado num veículo. Nem
homo educandus nem homo transportandus são seres imaginários. Nos nossos momentos
de lucidez, verificamos tristemente que já não somos "gente" no sentido tradicional. Mas
recuso-me a crer que a emergência da nossa subespécie represente uma mutação
irreversível.
A minha esperança é partilhada por muitos outros, dos casebres mexicanos aos
dosas índios. À força de prestarem o flanco à troça ou aos agravos, as nossas vacas
sagradas vão perdendo o seu crédito. Mandamos a criança para a escola, para arranjar
um diploma, dizendo que depois a criança aprenderá a trabalhar. Mas a maioria dos
meus colegas ignora esta atitude de cinismo vital. Como nada vêem para além da ponta
do próprio nariz profissional, atribuem a si próprios a responsabilidade de tornar o
mundo de amanhã habitável por milhões e milhões de seres humanos saídos todos do
mesmo molde. Como socializar, porém, essas massas enormes, quando os recursos não
param de diminuir e quando a gestão do meio ambiente se torna cada vez mais complexa
(infinitamente mais complexa do que parecia há apenas dez anos)? Pois bem, a ecologia
abre aos educadores mercados outrora inconcebíveis. Sem dúvida, os educadores não
querem recorrer senão a técnicas 'suaves" para garantirem a sobrevivência do homo
oeconomicus, mas este último representa para eles uma mutação irreversível. E é por isso
que receio que a transição do crescimento para o estado estável faça nascer uma nova
variedade de co-gestão a que chamo ecopedagogia.
Como disse no início, a ecopedagogia chama-me a atenção por duas razões. A
primeira é que a racionalidade industrial atinge o seu ponto culminante com a cogestão
pós-industrial de dois espaços antigamente separados. A segunda é que a perspectiva de
uma cogestão nova permite-me demonstrar que estes dois espaços são históricos, de
criação recente e que, por isso mesmo, podem ser superados. O vazio interior que é
necessário preencher, e o meio ambiente cujos recursos devem ser transformados em
produtos económicos (embora, doravante, por meio de técnicas soft), são duas linhas
politicamente homogéneas. No conjunto, constituem a paisagem obrigatória do homo
oeconomicus, o qual, segundo Louis Dumont, ganhou corpo entre Mandevilie e Marx.
São dois espaços permeáveis, nos quais a informação e a energia circulam livremente,
dois espaços concebidos como mesas de jogo onde são autorizadas apenas paradas que se
anulam entre si.
A transformação do par Luzes/dominação da natureza no par pedagogia/ protecção
da natureza representa a clausura final do espaço da escassez. Ë por esta razão que me
tenho dedicado à história da escassez ou raridade. Se esta fonte dos nossos conceitos, dos
nossos sentimentos e das nossas instituições for reconhecida, com um grão de humor,
como efeito de um dilúvio recente, então poderemos largar nos ares a pomba e o corvo e
prepararmo-nos para chegar a terra firme. Mas enquanto acreditarmos que a nossa
mutação é qualquer coisa de irreversível, continuaremos prisioneiros dentro da arca.
Como denominar o projecto alternativo, o da reconquista por uma comunidade
altiva da sua própria subsistência e do direito de viver numa área auto-limitada e à sua
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medida? À medida de melhor termo, falarei aqui de reconquista dos comunais. Os

comunais, no costume e no direito escrito, designam um tipo de espaço fundamentalmente diferente do espaço de que trata á maioria dos ecologistas. Os comunais não são o
habitat da espécie humana, mas o meio de uma cultura, o domínio de um estilo da arte de
viver. Não são uma mina de recursos abstractos a valorizar através do trabalho. Os
comunais são o espaço cultural para além da porta de casa e para aquém do que é
estrangeiro ou selvagem. Para cada um de nós, são o costume que define de que modo os
comunais lhe são úteis. Seria um erro pesado ver no espaço para além da entrada de casa
e no espaço para aquém do que é estrangeiro ou selvagem a mesma coisa que o espaço
público e o espaço privado, tal como hoje os concebemos. Os comunais caracterizam-se
por uma certa porosidade. O mesmo local, a mesma coisa são de utilidade diferente para
pessoas diferentes. A rua serve de mercado a um, de lugar de repouso ou jogo a outro, de
via de passagem a um terceiro, e é o costume e não o direito quem a todos protege. Os
comunais não são um recurso da comunidade, corno a estrada destinada à circulação dos
veículos. Os comunais só se transformam em recursos quando perdem a sua porosidade,
quando o senhor ou a comunidade os veda e cerca. A reconquista do sentido dos
comunais é o projecto que proponho e oponho à ecopedagogia. Os comunais são tão
vernaculares como os falares regionais e, juntamente com estes, foram sacrificados no
altar da pátria. Ë tempo de revogar esse sacrifício. Não pretendo que seja possível
recriarmos os falares tradicionais ou os comunais históricos. Nem sequer seria desejável.
Mas à falta de melhor analogia, continuarei a chamar à minha proposta "reconquista dos
comunais". Podemos conceber um espaço onde não sejam necessários nem o arado do
progresso nem as suas vacas sagradas.
Não estou a apresentar um programa, mas um convite. Cada acto de renúncia ao
consumo de informações ou de quilómetros/passageiro transcende o espaço económico
e constitui um esforço de tecer novos comunais. Isto é tão verdade para a fala que
reconquista a linguagem comum como para a acção que reconquista, ao meio ambiente,
esses espaços humanos que são os comunais.

Texto que serviu de base para uma conferência, proferida em 1983.
[Tradução de Miguel Serras Pereira. autorizada pelo autor].

W.

João dos Santos e João Sousa Monteiro

Fugi de casa mas

João Sousa Monteiro - Queria propor-lhe que voltássemos àquela longa conversa
que o João Rangel de Lima e eu tivemos com o Pedro, o Ricardo e o Paulo. A certa
altura, quando se falava dos sonhos que alguns deles tinham tido, surgiu o seguinte
diálogo:
«João Range! de Lima - Então como é que a gente imagina coisas que não
existem?
Ricardo - Uma vez disse uma coisa ao João mas eu não cheguei a perceber aquilo.
Ouvi dizer...
J.R.L. - O quê?
R. - O sub-consciente...
J.R.L. - Tu falaste no subconsciente mas não conseguiste explicar o que era.
Disseste é que ficava bem, achaste que ficava bem, achaste que ficava lá bem.
R. - Que encaixava.
J.R.L. - O que é então o subconsciente?
R. - O subconsciente é aquilo que a gente faz mas já não se lembra. Está na
imaginação, no cérebro.
J.R.L. - Mas o cérebro faz parte das coisas que existem, e como é que uma coisa
que existe produz coisas que não existem? Como no caso do diabrete verde, por exemplo.
Como é que as pessoas são capazes de imaginar coisas que não existem...? Ou existirão
diabos?
Pedro - Isso não se sabe, João.
Paulo - Sabe-se que nunca ninguém viu.
J.R.L. - Então como é que se imagina uma coisa que nunca ninguém viu?
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meu pai proibiu-me de

P. - Lendas, por exemplo.
J.R.L. - E donde surgiram as lendas? Como a lenda dos anjos.
P. - Por exemplo, os deuses não existem, mas acredita-se nos deuses.
R. - Não se sabe se os deuses existem ou não.
P. - Pois, está certo, não se sabe...
J.R.L. - E como é que será? Há tanta gente que fala deles, não é?
Pa. - Talvez por causa dos nossos antepassados. Eles acreditavam nos deuses.
Talvez viesse passando de geração em geração.
J.R.L. - E como é que isso surgiu agora... acreditar em deuses se a gente nunca os
viu?...
R. - O homem precisa de ter uma crença, o homem precisa de acreditar em
alguma coisa para seguir, para viver, senão ele vivia sem...
P. - ... nenhum objectivo.
R. - Ele tem que viver com um objectivo, acreditar em algo, senão não acreditava
em nada.»
João dos Santos - A minha tentação é dizer, por um lado, que todos eles têm razão e
que tudo aquilo está certo, e por outro lado que tudo o que se imagina existe de
facto. Isto é difícil de compreender em termos absolutos e racionais mas se eu der um
exemplo simples, que aliás creio que já dei aqui noutra conversa, as pessoas entenderão
melhor. Isto de que os pequenos falam, dos deuses, das lendas, da imaginação, da
fantasia, do acreditar, do crer, das crenças, é qualquer coisa que se adquire numa fase da
vida que não é a inicial. Quando um bébé nasce, ele ainda não tem crenças, nem lendas,
nem mitos, porque está apenas interessado no seu próprio bem-estar, ou quando se
sente mal está interessado em que o socorram, com a mama da mãe, com o biberon com
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atravessar a rua sozinho

leite, ou água, ou com o conforto do seu berço. Uma verdade que os psicanalistas têm
como quase indispensável para a compreensão da pessoa, para a compreensão do
Homem, é que a mãe só se descobre na sua ausência. Se o bébé tivesse sempre a mãe ali
presente, não descobria que ela existia. Ele descobre que a mãe existe quando ela
desaparece.
J.S.M. - Quando é obrigado a representá-la.
J.S. - Exactamente.
J.S.M. - Só existe quando existe mentalmente, o que é espantoso.
J.S. - Exactamente...
J.S.M. - O que tem uma relação profunda com o que acabou de dizer acerca da
existência daquilo que se imagina. Interessa pouco que a lua exista para alguém que
nunca sentiu a mínima curiosidade pela lua, que nunca fez dela um símbolo ou um sonho
ou um mito, que nunca a viveu mentalmente, que nunca a representou na linguagem do
seu mundo interior. Para essa pessoa, a lua simplesmente não existe.
J.S. - Pois isso é muito facilmente observável nas crianças pequenas, na fase a
que alguns chamam verbal, que é a fase em que se desenvolve a linguagem verbal, dos 2
aos Sou 6 anos. Aquilo que a criança começa a dizer ao ano e meio-dois anos, tem pouco
significado enquanto linguagem propriamente dita. Ê mais uma lalação ou um jogo do
que outra coisa. Mas depois, quando a linguagem falada já tem um certo sentido, as
crianças começam a brincar com as palavras e uma das coisas mais extraordinárias, mais
apaixonantes para um observador atento, são as perguntas e respostas que se fazem e
que se dão. Os adultos pensam que todas as perguntas dos miúdos são para terem
resposta, nessa fase verbal. Nessa fase em que eles são pequeninos, qualquer resposta
serve! Nós é que devemos, por honestidade e por consciência de educadores, dizer a
verdade. Portanto, as perguntas das crianças dessa idade em que eles começam a formar
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a sua razão, são perguntas-jogo, são uma forma de pressionar a existência das coisas. Ê
como se eles, apoderando-se de certos objectos que estão mais próximos, como a mãe e
o corpo da mãe e os objectos da mãe e o seu próprio corpo, apoderando-se disso e
apoderando-se dos sons ou das palavras para comunicar, como se então eles pudessem
impor a existência de coisas que imaginam; impor a existência da mãe que não está lá.
Aliás nós fazemos isso mesmo com o sonho. E esses pequenos que estavam aqui a
conversar nesta fita gravada que ouvimos podiam dizer "Mas o sonho não existe". Mas o
sonho existe de facto, o que é, é que está dentro de nós, é feito por nós para preencher
um vazio qualquer, uma não-existência, é um acto criativo. Depois há a convicção dos
adultos de que a sua acção educativa é importante... e é, não nego que seja... mas não é
tão importante pelo que eles dizem nem pelo que fazem, mas sobretudo pelo que eles
são! Ë a autencidade que é importante... E também já aqui disse uma vez, numa destas
conversas, que a arte de educar ou de ser educado, é a arte de fazer falhar a educação
que nos foi dada. E a história mais engraçada que conheço a este respeito, não sei se o
João conhece, mas eu acho deliciosa por causa da contradição que revela e pelo
conteúdo inconsciente que mostra existir em todos os actos que nós fazemos, e as
crianças também, é a história do miúdo que anda com uma sacola às costas, à volta do
quarteirão de uma cidade. E passa uma vez, duas, três, n vezes até que há um tipo que o
vê passar tantas vezes e lhe pergunta: "õ pá o que é que tu andas aí a fazer só às voltas
ao quarteirão?" e então o miúdo diz-lhe assim: "Ë que eu fugi de casa mas o meu pai
proibiu-me de atravessar a rua sozinho".
J.S.M. - Essa história conto eu na dedicatória daquele livro...
J.S. - Ah, então foi aí que eu li.
J.S.M. - Conta o Ronald Laing.
J.S. - Pois eu já não me recordava donde é que a tinha tirado.
J.S.M. - É uma história espantosa...
J.S. - E é muito verdade. Às vezes as pessoas andam a vida inteira a querer
desobedecer aos pais e a fazer de uma forma tão diferente, ao contrário, que o que fazem
vem a dar no mesmo. Porque às vezes o que é nitidamente oposto é igual àquilo que se
produz no outro extremo.
J.S.M. - Essa história fez-me lembrar uma passagem daquele diálogo dos miúdos
quando um deles dizia "Mas Deus não existe" e o outro responde mais ou menos isto:
"Mas é preciso a gente acreditar nalguma coisa." É preciso acreditar nalguma coisa
ainda mesmo que não exista... o que é muito bonito.
J.S. - É, é...
J. S.M. - Às vezes penso que a ideia de Deus é apenas uma formulação conceptual do
mito omnipotência da mãe; uma formulação racional da experiência interior básica,
precoce, da omnipotência da mãe. Não acha que o mito da omnipotência da mãe pode
moldar, pode dar forma decisiva a muitas das atitudes e das crenças supostamente
civilizadas da nossa cultura e talvez de todas as culturas?

J.S. - Se bem que quando se fala de omnipotência da mãe se tem que pensar
também na omnipotência do bébé. Na medida em que o bébé evoca essa omnipotência,
ele torna-se também omnipotente. A omnipotência do bébé pode exemplificar-se assim
como se ele se dissesse: "Eu choro e a minha mãe vem, tenho fome, ou tenho sede (o
bébé tem mais frequentemente sede que fome, o sentimento ou sensação de sede é mais
frequente e mais precoce)... e ela vem.»
J.S.M. - Para o bébé a mãe é tudo, é tudo o que há, é o universo.
J.S. - É o universo da criança, e primeiro que a criança se destinga dela e se
distancie, leva tempo. Talvez não leve tanto como isso, porque penso que quando a
criança começa a gesticular, se introduz já uma distância entre ela e a mãe, e a mãe
ajuda-a a constituir essa distância, porque o dizer adeus, o fazer as "marionettes", o dizer
"onde põe o pipi o ovo", que em regra são ensinados pela mãe...
J.S.M. - Onde põe o pipi o ovo?
J.S. - As mães ensinam este jogo aos bébés, perguntando "onde põe o pipi o ovo"
e o bébé aponta para a palma da mão. É um jogo de expressão popular que parece
perfeitamente tolo, mas que eu acho duma beleza e de uma dimensão espantosa, porque
contém tudo: primeiro, contém a linguagem que ainda não é compreendida pelo bébé no
sentido semântico que a mãe lhe dá e portanto porque aquela frase não tem aparentemente sentido; depois mostra que a linguagem falada tem que ver com o gesto e tem
que ver com o outro, com a mãe, e depois porque se cria um simbolismo do pipi que põe
o ovo, o simbolismo do ovo.., do pipi... As aves fazem sonhar, voam pertencem a um
outro mundo. O ovo é tudo o que vive e nasce, é tudo o que geneticamente nos traz à
vida mas ao mesmo tempo, todas as vezes que uma mãe ensina ao bébé estes gestos e
palavras, ensina o filho a fazer um gesto de adeus, ou de marionete, cria uma distância,
um espaço entre ela e a criança, um falar e um espaço para falar. Não se pode falar sem
espaço. não se pode fazer amor sem ter primeiro criado o espaço. A pessoa pode ligar-se
muito a outra mas não pode começar aí. A ligação mais íntima, mais próxima, mais
absoluta que é por exemplo a que acontece num acto amoroso, implica existência prévia de
uma organização da distância, ou de uma gestão da distância - mais longe, mais perto - o
que não acontece com certas pessoas doentes mentais, que vão naquela técnica de que
Aquilino falava, num conto muito engraçado que eu não me recordo o nome, que era a
técnica da atracção: do tipo que se dirige directamente a uma senhora e propõe-se logo ir ao
fim das coisas.
J.S.M. - O que quer dizer que não chega a começar.
J.S. - O que quer dizer que não chega a começar. Não organiza um espaço, uma
distância e uma linguagem possível, porque de facto para haver uma linguagem possível
entre dois seres, tem que haver uma certa distância e todo o gesto infantil, o gesto do
bébé mais propriamente, tem essa função extremamente importante. Um vez tive uma
conevrsa com uma pessoa que se interessava por linguística e que me perguntou o que
era para mim a linguagem. Eu disse-lhe que a linguagem é aquilo com que preenchemos
o espaço que criamos entre nós e os outro. Ela ainda não tinha percebido isso, dessa
forma.
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J.S.M. - Às vezes penso que a linguagem falada é como que um gesto à distância... Porque por exemplo, quando a criança faz perguntas ela está a puxar pela
manga do casaco dos adultos, ou pela saia da mãe, mas de uma outra maneira mais
interessante, sem tocar na manga, nem na saia da mãe. Está a construir, pouco a pouco,
o seu próprio espaço, está a disputá-lo com os adultos, está a organizar o espaço
disponível. Está a lutar para se encaixar num universo onde ainda não pertence por
direito próprio. Está a adquirir esse direito, e a usá-lo em seu próprio proveito, não é?
J.S. - Lembrei-me a propósito da lua de que o João falou há pouco, as crianças
perguntam muitas vezes o que éa lua e porque é que está ali. E qualquer que seja a
resposta - "a lua é um disco luminoso"; "é como se fosse uma lâmpada"; "a lua é um
planeta" ou "é uma estrela" ou qualquer que seja a resposta - a criança pequena
satisfaz-se porque naquele momento ela quer é ouvir, quer é saber que há uma resposta.
Só mais tarde é que nós podemos dizer como dizemos nestas conversas que quando se
faz uma pergunta já se sabe que há uma resposta. "Se não sabe porque é que pergunta?",
pois, para perguntar é preciso saber! Que é o que acontece depois com a criança mais
evoluída, já depois do desenvolvimento da fase verbal, depois dos 5 ou 6 anos com a
organização da linguagem bastante evoluída da idade escolar, entre os 6 e os 10, 12 anos
ou mesmo mais. Quando a criança nessa fase faz uma pergunta, de facto ela já tem pelo
menos uma resposta dentro de si. Às vezes tem várias e o que ela quer do adulto é
apenas uma confirmação da sua verdade, da verdade descoberta por si, da resposta que
de forma vaga se deu previamente a si própria. Na fase do jogo verbal, a criança quer
uma resposta qualquer o que é equivalente a "Eu gosto de ti" ou "eu interesso-me por ti"
ou "Eu dou-te atenção", "Eu olho para ti" ou "Oiço o que tu dizes". Aquilo que o adulto
responde tem todos esses significados, que são portanto de natureza afectiva e não
apenas racional.
J.S.M. - Aqui há uns anos contei-lhe uma história, passada com um físico célebre,
já não me lembro quem era, que tinha este hábito em relação a um filho seu: sempre que
o miúdo lhe fazia uma pergunta qualquer sobre um assunto de Física, ele respondia-lhe
exactamente tudo aquilo que sabia, a esse respeito e na linguagem científica própria. Ë
evidente que a criança se calhar não percebia uma palavra do que ele dizia, mas lembro-me que achava isto muito bonito, mas ao mesmo tempo fazia-me confusão. Um dia, em
conversa consigo, contei-lhe essa história. Lembro-me perfeitamente da sua resposta,
que foi assim: "é evidente, o que a criança quer saber é se o adulto gosta dela ou não, e
uma resposta dada dessa maneira é uma prova de que há respeito por parte do adulto em
relação à criança, de que lhe liga importância". E depois acrescentava esta coisa
espantosa: "com uma resposta assim, a criança sentia-se compreendida na sua necessidade de ser ouvida". O que é facto é que esse físico dava uma completa atenção à criança
e tomava-a tão a sério quanto se tomava a si próprio e à sua ciência. Ora tudo quanto a
criança quer saber é isso mesmo, é se gostam dela o suficiente para poder prosseguir
calmamente com as suas investigações muito pessoais, e se calhar secretas, acerca
daquilo que mais lhe interessa, que não é com certeza a Física. A criança só quer saber
se lhe foi de facto atribuído um espaço próprio no espaço (ameaçador) dos adultos; se os
adultos respeitam ou não o seu espaço em formação.

J.S. - Pois se nós soubéssemos quem inventou essa história de ensinar às crianças
"Onde põe o pipi o ovo?" possivelmente descobríamos que se tratava de um poeta que
tinha umas ideias muito precisas acerca do pipi e da mão e do ovo e de tudo isso; umas
ideias, umas fantasias, uns sentimentos. Mas, de facto, é isso que o João diz, o que é
importante é que a criança nessa fase tenha uma resposta.Na fase mais adiantada já tem
que ter uma certa resposta; ou tem que ter várias, mas não pode ser uma resposta
qualquer. Aliás o que Claparède disse é que o importante é responder à criança segundo
aquilo que nós pensamos que ela quer saber, e com uma resposta adequada à sua
evolução e à sua possibilidade de compreensão.
O Wailon defendia muito o brincar com a criança, brincar pelo movimento e
verbalmente também, como acontece na vida, dizer graças. Eu também aderi a essa
forma de estar com a criança. Há certas ocasiões em que me ponho a conversar com os
miúdos em termos cientificos, quando eles fazem uma pergunta digo assim uma graça
qualquer, como outro dia, um miúdo estava a contar-me uma história e estavam outras
pessoas presentes, e eu disse de brincadeira "Õ pá, isso é o complexo de Ëdipo, isso vem
no Freud, se calhar foste ler o Freud...", e o miúdo ficou a olhar para mim e disse que sim
(por intuição e simpatia mas sem saber o que é que estava a dizer). As pessoas crescidas
é que acharam muita graça à conversa. É que os miúdos às vezes dão a impressão que
realmente foram ler o Freud antes de fazerem certas perguntas ou de porem certas
questões. Têm uma sabedoria que ultrapassa a nossa sabedoria académica e livresca;
uma intuição extraordinária. Como Freud ao fazer a leitura dessas palavras, dessas
ideias, no discurso das pessoas adultas.
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Escolaridade Infantil:

balanço de uma

experiência.

Aconteceu há nove anos aproximadamente, na zona da grande Lisboa: uma empresa
pública, de acordo com a promessa feita à então Comissão de Trabalhadores, abriu mais
um Jardim de Infância para os filhos dos que trabalhavam e moravam na zona.
Encontrou-se um local com boas condições de habitação, ar, jardim, recreios ao ar livre...
apenas algumas adaptações para melhor servir o fim. Capacidade de 50 a 55 crianças, dos
3 meses aos 6 anos de idade.
Esta empresa contactou uma educadora, a quem deu autonomia de organização,
pedindo-lhe, em troca, a responsabilidade pelos resultados finais. Assim, tudo pôde ser
concebido por ela, desde as adaptações arquitectónicas da casa, ao mobiliário adquirido,
ao material didáctico, tendo sido mesmo consultada para dar parecer sobre o pessoal
técnico e auxiliar que deveria vir a integrar os quadros do pessoal da escola.
Como se tratava de uma empresa pública, nem sempre o pessoal não qualificado
seria o mais adequado a trabalhar com crianças. Houve que ter em conta as reclassificações internas, devido a postos de trabalho que se extinguiam, o que fez com que, por
vezes, fossem enviadas pessoas sem qualquer preparação, apenas com a vontade e o
gosto de acertar.
Conseguiu-se então distribuir as crianças em pequenos grupos, de 10 os mais
pequenos, de 15 os maiores, tendo sempre como responsável por cada grupo uma
educadora ou auxiliar de educação.
Além do pessoal com responsabilidades pedagógicas, conseguiu-se ainda uma
cozinheira, uma ajudante de cozinha e uma empregada de limpeza, que se ocuparia
simultaneamente das roupas do grupo de bébés: fraldas, lencóis, toalhas, etc.
Este total de 8 pessoas, aos poucos, acabou por formar uma equipa, onde a
colaboração, reciprocidade na ajuda de algumas tarefas mais difíceis e bom contacto
humano, deram origem a um ambiente de trabalho bastante humanizado, onde cada um
dos elementos procurou dar o melhor de si.
Faziam-se reuniões semanais para que as dificuldades surgidas fossem por todas
analisadas, e se tiltrapassassem os problemas com base na vontade comum de os resolver.
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Havia uma ideia geral a que todas eram sensíveis: criar um melhor ambiente de trabalho

para que as 7 horas diárias passassem da melhor maneira para todos os ocupantes,
crianças e adultos.
A verdade é que um clima de grande solidariedade humana e de exigência
pedagógica foram conseguidos. Tornou-se um local onde as pessoas se sentiam bem,
onde as crianças crescem com a alegria de voltarem no dia seguinte.
Quando se consegue este ambiente, os pequenos conflitos são diluídos sem deixarem
marca. São sempre de grande importância as relações pessoais entre todos os elementos
da equipa. Quando elas são principalmente baseadas no respeito mútuo, tolerância,
disponibilidade, mesmo que haja algum elemento menos preparado, não chega a estragar
o ambiente, pelo contrário é o ambiente que o ajuda a melhor se situar e a entrar na
equipa com mais segurança e vontade de colaborar.
O papel da educadora é sempre importante. Dele resulta o bom relacionamento, ou
não, de toda a classe, quer nas relações criança/adulto, quer entre as crianças. Conseguiu-se um grande à vontade, baseado nos mesmos conceitos de valor dos da equipa dos
adultos.
Com uma grande aceitação de todos, a comunicação é quase constante entre os
grupos das diversas idades e respectivas educadoras. Há horas fixas durante o dia para os
grupos trabalharem, em salas separadas, com centros de interesse que são diferentes de
idade para idade; mas isso não impede que se saiba quando alguém, mesmo que seja de
outra sala, está doente, quando está mais triste ou, simplesmente, falta, porque a
liberdade das pessoas se movimentarem na escola é constante.
Também as regras são estabelecidas pelos próprios grupos com a ajuda do adulto,
mas este apenas como o estabilizador, levando o grupo a ir mais longe e aprofundando o
que de importante há a tirar. As actividades e trabalhos pedagógicos são geralmente
organizados em conjunto pela educadora e crianças conseguindo-se assim uma grande
adesão porque as motivações acabam por ser recíprocas. A agressividade das crianças
tão comum nestas idades, por ser a necessidade e a busca da descoberta do próprio
corpo, toma por vezes tais dimensões que chega a assustar. No entanto, ao juntar com
elas crianças mais pequenas, bébés por exemplo, que apenas começaram a andar, não só
há o aspecto benéfico de aprenderem umas com as outras, como a agressividade
desaparece, não por imposição, mas porque a criança se torna mais sensível e cuidadosa;
basta apenas lembrar: "cuidado com os bébés!". As "lutas", brincadeiras e jogos mais
duros são então repensados com muito mais cuidado, levando-os muitas vezes a
abdicarem deles e passando a dar uma maior atenção aos mais pequenos.
Onde existem as maiores dificuldades é no contacto com as famílias das crianças,
geralmente os pais. Fazem-se reuniões com periodicidade regular entre eles e o pessoal
pedagógico, onde se pretende explicar a razão de todas as actividades escolares,
responder às dúvidas dos pais, aceitando críticas e sugestões. Mas as diferenças culturais
são às vezes tais, que tornam difícil a comunicação, para que todos entendam. Há desde
quadros licenciados a pessoas que nem sabem ler. Geralmente, nestas reuniões, aparecem, apenas metade e, em nosso entender, os que, por serem mais interessados, são
seguramente os que menos precisariam.
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Ê no contacto diário, sobretudo à hora da saída, que mais se sentem estas
dificuldades: porque as crianças estão sujas, porque perderam o gancho do cabelo ou
porque não sabem onde está o chapéu! As crianças são geralmente o primeiro alvo das
frustações familiares, do dia de trabalho que não correu bem, ou dos maus contactos com
as chefias. Por sua vez, as pessoas do Jardim de Infância são o segundo alvo de todas estas

indisposições; embora sejam trabalhadoras da mesma empresa, não são poupados a
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críticas cerradas. São, de facto, os valores educativos que são bem diferentes e, assim, o

diálogo para um bom relacionamento torna-se difícil. Isto verifica-se sobretudo na classe
intelectualmente menos favorecida, cujo padrão educativo se situa essencialmente na
aparência exterior.
De qualquer modo, o saldo acaba por ser positivo e não chega para desanimar quem
tanto investe diariamente para que o resultado seja aquele que já se referiu.
Fala-se hoje bastante na necessidade da educação infantil, quer pelo que ela pode
dar à criança, quer por ser a base de um edifício que necessita ter bons alicerces. Toda a
criança que se vê privada desta iniciação escolar, estará à partida em desvantagem em
relação às que frequentam a escola infantil, que, através das actividades e jogos
pedagógicos, a deverá desenvolver global e integralmente. Há cada vez mais a consciência da importância e da necessidade deste desenvolvimento, que deverá proporcionar o
correcto enquadramento evolutivo. As actividades motoras, o desenvolvimento sensorial, as actividades de relação com o adulto e com as outras crianças, as actividades
intelectuais, visam, uma melhor preparação e abertura para o mundo exterior. Proporcionam também um desenvolvimento progressivo e harmonioso de outras qualidades:
afectividade, lealdade, delicadeza, generosidade, alegria, desinibição, etc. - que serão,
postas em confronto diariamente. Por tudo isto, a criança, só pelo facto de ter nascido,
tem direito à educação infantil, seja através de escolas públicas, privadas, cooperativas de
pais ou de docentes, ou escolas de empresa - desde que tenham as condições necessárias.
Não se poderá deixar de falar em tom de crítica no exagero de horas e meses a que os
educadores e pessoal auxiliar estão sujeitos e obrigados por lei e pelas convenções
colectivas em vigor. De facto, trabalha-se correntemente sete horas diárias, e às vezes
mais. As férias destes profissionais reduzem-se aos 30 dias da lei geral, no que são caso
único entre os docentes dos diversos graus de ensino. Ê, de facto, não ter a noção nem o
respeito pela qualidade educativa exigida na educação infantil.
O Ministério da Educação, as Associações de Pais, os Sindicatos, as Autarquias, etc.,
terão de arranjar alternativas para este problema. Se é certo que as ocupações profissionais das famílias exigem que as crianças estejam entregues e bem ocupadas fora de casa,
cada vez mais tempo, também é certo que essa tarefa não pode ser suportada em
exclusivo pelos educadores de infância. Centros de ocupação dos tempos livres - diários, semanais e nas férias escolares - terão de ser criados e desenvolvidos em muito
maior número para fazer face a este problema.
De contrário é, necessariamente, a qualidade pedagógica das escolas infantis que é
afectada. Ê convidar ao desleixo, às baixas por doença, aos castigos corporais e outras
práticas inaceitáveis.
A consciência profissional dos docentes será uma barreira contra estas práticas e
poderá certamente ser desenvolvida, cabendo um papel importante às novas escolas
superiores de educação. Mas não se lhe pode pedir que substitua as carências de que são
responsáveis outras pessoas e instituições, porque não é possível trabalhar-se correctamente com crianças 7 horas por dia durante 11 meses por ano.

Educadora de infância.
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Adelino Cardoso

Desconfortável
Há muita coisa que não se aprende na Escola. Para não falar de todo o património
cultural que está incluído na aprendizagem da língua materna, existe um conjunto de
saberes práticos constituídos por técnicas e regras tradicionais cuja transmissão se faz à
margem e na ausência de qualquer fenómeno de escolaridade. Duma maneira geral,
poderia dizer-se que não entra na categoria do ensinável tudo quanto pode circular e ser
comunicado através do simples jogo de socialização.
A exclusão de todo o saber-fazer indispensável à vida quotidiana é solidária de uma
outra exclusão: a da experiência vivida de cada ser singular. Esta exclusão do vivido na
sua forma individual ou colectiva decorre da própria inteligibilidade do saber escolar:
este pressupõe a autonomização dos conhecimentos que veicula e a sua integração em
áreas temáticas e metodológicas representadas pelas diferentes disciplinas. A organização dos curricula pressupõe a arrumação dos saberes por disciplinas.
Professor de uma disciplina - a Filosofia - no interior da qual é questionável a
inteligibilidade disciplinar e em cuja produção e transmissão intervém activamente a
singularidade do filósofo ou do professor, fiz já repetidamente a experiência do risco
inerente a tomar as vivências dos alunos como ponto de partida da discussão e análise
dos problemas em jogo. Com efeito, a simples desinibição e libertação da linguagem dos
alunos acerca de um problema não representam um fim em si mesmas: por vezes
acontece mesmo que elas se constituem como obstáculo à compreensão do que está em
causa em toda a sua densidade. Pela minha parte, penso que se trata de um risco a correr
visto que não é possível despertar as apetências dos alunos, objectivo a meu ver
inseparável de qualquer pedagogia activa, sem um apelo ao domínio do vivido que a
instituição tende a recalcar.
O efeito de censura do vivido processa-se independentemente da vontade dos
sujeitos que a exercem, através de um conjunto de implícitos, códigos e regras do meio,
que, no caso dos estudantes do secundário, se encontram já suficientemente assimilados
e interiorizados. A simples imagem do professor é já de si um elemento disciplinador.
Quando iniciei a minha actividade como proféssor do secundário, em Outubro de 1972,
um curioso equívoco fez-me sentir que algo de decisivo se passa a partir do momento em
que alguém veste a pele de professor. À medida que eu me aproximava da sala onde ia
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dar a minha primeira aula, os estudantes da turma, que se dispunham aos grupos nas
imediações da sala, entraram num certo alvoroço visto que me tomaram pelo "Amilcar",
um aluno da turma que ainda não aparecera às aulas. A atitude modifica-se por completo
quando se apercebem de que eu sou não o "Amilcar", mas "o professor de História"
deles.
Dentre as regras do meio, merecem um destaque as que se referem à distribuição de
papéis e ao modo de circulação das linguagens.
Quando eu entrei para o ofício, a situação era muito clara. O teatro de aula
assentava na oposição ensinar/ aprender. Ao professor, na qualidade de depositário de
um saber que se pretendia inquestionado, pedia-se que assumisse o activo: a transmissão
de um corpo de conhecimentos estabelecido no interior da disciplina que lhe competia
ensinar. Do aluno exigia-se uma atitude passiva: o reconhecimento do saber que lhe era
ministrado e a capacidade de o assimilar e reproduzir. O exame final representava o
momento supremo da racionalidade do sistema. O quadro descrito impunha como tarefa
de primeiro plano a manutenção da disciplina na sala de aula. Conseguir que os alunos
aguentassem uma hora inteira sentados e calados era quase tão importante como a
eficácia pedagógica. De facto, manter uma turma disciplinada era não apenas a condição
de um bom trabalho possível, mas ainda um valor em si mesmo. Era e, em certa medida,
ainda é. Quem suportaria o normal trabalho de escritório sem uma prévia disciplina
escolar? Sob este aspecto, o requinte do nosso regime cultural de matriz logocêntrica
consiste em que prepara os sujeitos não apenas para serem capazes de inibir os seus
movimentos como ainda para verem nisso um valor. O trabalho de escritório, com tudo o
que implica de censura sobre o corpo, é apresentado como superior ao trabalho manual
do camponês ou do operário. Regra geral, a valorização de um ofício está ligada à
importância que a palavra (escrita ou falada) tem nele e ao modo específico da sua
circulação.
Um dos factos mais salientes desde que iniciei a minha actividade como professor é a
desclassificação de memória, que assinala uma mudança significativa na relação pedagógica e naquilo que por via dela se pretende transmitir. O que está a transformar-se é o
próprio sentido da prática pedagógica. E isso por força de factores exógenos muito mais
do que como efeito da acção dos agentes escolares. Efectivamente, a inovação tecnológica acelerou nos últimos anos imensamente o seu ritmo, com efeitos nos processos de
trabalho e na gestão dos recursos humanos. Adaptar-se a situações novas, estar apto a
aprender continuamente tornaram-se exigências da vida económico-social. Em vez da
aquisição de uma grande massa de conhecimentos, torna-se agora importante "aprender
a aprender". O próprio imaginário social tende a deslocar os seus centros de atenção dos
seus objectos tradicionais para se fixar no robot, na automatização, nas imensas
possibilidades que se abrem à inteligência artificial e às alterações que isso arrasta não
apenas na relação do homem com a máquina mas ainda em todo o nosso modo actual de
existência. A atenção tende a deslocar-se das aquisições técnico-científicas e culturais
suficientemente estabilizadas para o domínio da inovação e da criatividade. O célebre
esperar o inesperado enquanto condição de ele se tornar perceptível de que falava
Heraclito.

76

Um outro tipo de fenómenos deve igualmente ser assinalado como importante pela
forma como marca negativamente a imagem do professor secundário. Refiro-me ao
aparecimento, no quadro universitário, de uma geração de investigadores e ao incremento do apoio institucional à investigação, que conduzem a uma nova fronteira professor
universitário/professor secundário. Sob um certo ângulo de visão, o professor secundário
é aquele que, por falta de meios e/ou apetência, não investiga. O professor secundário
enquanto contra-imagem do investigador aparece corno medium de um saber em cuja
produção não intervém activamente. A
A um outro nível, pode constatar-se a dificuldade da Escola em responder ao desafio
lançado por uma cultura da imagem. Enquanto a sensibilidade dos adolescentes é
moldada pela imagem com a sua pluralidade de valências, o texto, a palavra escrita
continua a ter um peso decisivo na comunicação pedagógica.
O novo lugar da imagem na cultura actual é solidário de uma transformação
qualitativa de valores: uma reabilitação do núcleo de valores representados por Dionisos
em detrimento daqueles que a figura de Prometeu simboliza e que ao longo de séculos
têm tido um papel dominante, quase exclusivo. Também aqui a Escola revela o seu
desfasamento, a sua incapacidade de se tornar um lugar fruível, um objecto do desejo de
uma população juvenil muito sensível ao aspecto aprazível das coisas.
Tentando apanhar um sentido para as mudanças que por acção conjugada de um
conjunto diversificado de factores se têm vindo a verificar, parece-me que o termo
desconforto pode sinalizar o sentido dessas mudanças. A Escola tornou-se um lugar
desconfortável, o que, longe de ser um drama, pode representar um desafio muito
positivo. A Escola pode apropriar-se das mudanças que se desenrolam no seu seio e
tentar geri-Ias. Abandonando o tradicional modelo de transmissão de um capital de saber
acumulado e institucionalmente reconhecido, a Escola secundária pode ser o lugar de
uma recriação dinâmica dos saberes que nas várias disciplinas se vão gradualmente
estabelecendo.

Licenciado em Filosofia, professor do ensino secundário, director da revista Logos.
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Ana Cristina Esgalhado

O Insucesso Escolar
na Escolaridade Obrigatória

O objectivo deste artigo é o de relacionar o insucesso escolar com o fenómeno da
escolaridade obrigatória. Só serão feitas referências aos ensinos preparatório e secundário,
pois são eles que estão ligados à extensão da obrigatoriedade escolar: o ensino preparatório
já faz parte da escolaridade obrigatória e a proposta de lei de bases do sistema educativo
prevê a sua extensão aos três primeiros anos do ensino secundário.

1 - A Obrigatoriedade Escolar
A escola portuguesa tem sofrido alterações desde há vinte anos. O arcaísmo do nosso
sistema de ensino doi reconhecido nos anos sessenta essencialmente por razões de ordem
económica. Até 1964 a escolaridade obrigatória em Portugal consistia nos quatro anos da
escola primária (10-1 1 anos de idade) enquanto que em França, por exemplo, a
escolaridade obrigatória até aos 15-16 anos data de 1959. A primeira reforma recente da
estrutura escolar portuguesa foi introduzida por uma lei de 917164 que estende a duração da
escola obrigatória para seis anos criando, para os alunos que não iriam frequentar o ensino
secundário, mais dois anos de escola primária, a quinta e a sexta classes. Assim à saída da
4a classe apresentavam-se aos alunos três opções diferentes: a 5a e 6.a classes, o ciclo
preparatório das escolas técnicas (comerciais e industriais), que foi unificado com os dois
primeiros anos do ensino liceal em 1968, e o ensino preparatório por televisão - os postos
de tele-escola criados onde não era possível por razões financeiras abrir uma escola
preparatória.
No início dos anos 70 a sociedade portuguesa foi atravessada por vários debates sobre
grandes questões sociais, uma das quais era a questão educativa. Afirmava-se então que era
necessário deixar de considerar a escola pós-primária como um privilégio reservado a
poucos e dar a todos uma "igualdade de oportunidades".
Este debate culminou na apresentação da reforma de 2517173 - a reforma Veiga
Simão - onde a democratização do ensino consistia na total unificação das diferentes

opções que se apresentavam aos alunos quando terminavam a 4•a classe e na previsão da
extensão da obrigatoriedade escolar de seis para oito anos o que supunha a unificação de
mais dois anos de ensino secundário. As restantes escolas secundárias continuariam
diferenciadas, mas a escola obrigatória seria uma escola única, a mesma para todos os
alunos. A unificação dos dois primeiros anos do ensino secundário foi preparada através de
uma expeçimentação pedagógica. o 3.° e 4.° anos experimentais; mas acabou por ser
institucionalizada em 1975-76 numa forma diferente da inicialmente prevista, uma vez que
todo ó ensino secundário foi unificado, mas sem aextensão da escolaridade obrigatória 1
Quando foi ministro Sottomayor Cardia foram introduzidas algumas modificações a esta
lei, mas a unificação manteve-se total no ensino secundário até ao 9.0 ano de escolaridade
(3 anos).
Os seis anos a que ainda hoje se limita a escola obrigatória em Portugal, estão longe de
serem cumpridos por toda a população portuguesa em idade escolar. Consideremos o
quadro 1.

.

Quadro 1
Taxas de inscrição (%) no sistema de ensino em função da idade dos alunos (ano de 1975).
IDADES (em anos)

%

10

99.9

11

92,8

12

87.3

13

73,8

14

54,2

15

46.0

16

40,7

Fonte: J. SALVADO Sampaio. Portugal, a educação em números, p. 29.

Os dados indicados referem-se a inscrições no sistema de ensino comparadas com a
população total da mesma idade; mas as taxas de escolarização são muito diferentes de
distrito para distrito e a sua evolução nos últimos dez anos também é muito variada. Por
outro lado os dados não explicitam quais dos alunos inscritos frequent'am o nível de
escolaridade correspondente à sua idade e quais frequentam níveis inferiores devido a
repetências 2 Em 77-78 a taxa de escolarização máxima no ensino preparatório era a do
distrito de Lisboa: 58,1% 3.
O principal problema da reunificação dos ensinos pré-profissionais (técnico comercial
e industrial) e liceal (de inspiração humanista e tendo por finalidade o ingresso na
universidade) reside no critério que presidiu à escolha dos programas para o ensino
unificado, desde o ciclo preparatório: no essencial foram adoptados as disciplinas e os
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programas dos antigos liceus; as reformas programáticas já realizadas não alteraram em
nada o espírito humanista e enciclopedista desses programas limitando-se a actualizá-los
em termos científicos, isto é, em termos da lógica das disciplinas. Toda a componente de
carácter prático e manual ou pré-profissional das escolas técnicas, desapareceu do ensino
secundário, até à introdução recente, sem a mínima experimentação pedagógica, e por isso
de resultados duvidosos, dás vias técnico-profissionais. Este critério, é um dos responsáveis
pelo insucesso escolar no ensino unificado.
A extensão da escolaridade obrigatória na década de sessenta foi um, entre vários
outros, dos fenómenos sociais que provocaram a explosão escolar: aumentou o número de
alunos que procuravam a frequência do ensino secundário e por consequência o número de
alunos que aspiravam a entrar na universidade.
No contexto mais vasto da igualdade de oportunidades o resultado fundamental da
sociologia da educação foi o de mostrar que, mesmo nos países onde a escolaridade é
obrigatória até aos 15-16 anos, o que inclui pelo menos cinco anos de ensino pós-primário,
a universidade continua a ser um grau de ensino destinado a alunos provenientes dos
estratos sociais dominantes, que assim obtêm um passaporte para profissões que lhes irão
assegurar um estatuto social superior; a pequena e média burguesia foram os estratos
sociais que mais beneficiaram com a explosão escolar, mas o destino profissional dos filhos
de operários e de trabalhadores rurais não parece ter sofrido uma grande alteração com as
modificações do sistema educativo.
2. O Insucesso Escolar
O insucesso escolar é um fenómeno complexo: várias teorias das ciências da educação
põem em evidência diversos factores que contribuem para a sua explicação. No insucesso
escolar entram em causa todos os mecanismos de socialização e estes são indissociáveis do
desenvolvimento global da personalidade: todos os factores implicados no desenvolvimento da personalidade estão mais ou menos profundamente relacionados com o insucesso
escolar.
Mas a própria noção de insucesso escolar não é unívoca; quando utilizamos esta
expressão nem sempre nos estamos a referir ao mesmo fenómeno.
O insucesso escolar significa frequentemente a reprovação, dos alunos num
determinado nível de escolaridade; um aluno nesta situação é legalmente impedido, no final
de um ano lectivo, de transitar para o nível de escolaridade imediato. Também podemos
falar de uma situação de insucesso escolar quando, durante o ano lectivo, um aluno tem
problemas de aprendizagem, isto é, quando o resultado das avaliações já realizadas indica
que muitos conteúdos não foram interiorizados e, em consequência, existe um risco grande
de o aluno não transitar para o nível de escolaridade seguinte. Por vezes também nos
referimos à situação de insucesso escolar para caracterizar alunos que na sua história
escolar apresentam uma ou mais reprovações. Finalmente, encontramos a designação de
insucesso escolar, para designar a situação dos alunos cujos comportamentos se afastam,
para além de limites permitidos, do modelo imposto pela Escola. Esta última situação é a

mais geral. uma vez que engloba todas as outras, podendo abarcar todos os
comportamentos desviantes, mesmo os que não dizem respeito aos conteúdos das

disciplinas ou mesmo ao domínio cognitivo.
Assim é possível encontrar dados tão distintos como a taxa de aprovações ou de
repetências. taxas de abandono do sistema escolar (independentemente da aprovação ou
reprovação), taxas de sobrevivência escolar (ou de mortalidade escolar) que nos indicam
para uma dada faixa etária quantos alunos ainda restam no sistema de ensino com
escolaridade normal (sem repetências) ou na totalidade. Todos estes números têm um
significado próprio e não podem ser confundidos.
A teoria mais conhecida para explicar o insucesso escolar considera como factores
principais a origem socioeconómica e sociocultural dos alunos (sociologia da educação).
Outras teorias, completando a anterior, introduzem mecanismos de mediação: a aquisição
de estruturas cognitivas relacionadas com o desenvolvimento do raciocínio lógico
(psicologia do desenvolvimento); a capacidade de expressão verbal, relacionada com a
utilização dos códigos dominantes da língua materna (sociolinguistica); a identificação a
modelos de comportamentos e de atitudes que vão definir as aspirações e o tipo de
conhecimentos e de actividades valorizados pelos alunos - estes modelos são fornecidos
pelo meio social, que inclui a família mas não se esgota nela (psicologia social).
Neste quadro de referência os alunos em insucesso escolar são oriundos de meios
socio- culturais pobres, que geralmente coincidem com os meios socioeconómicos
desfavorecidos. Mas, é importante acentuar, um aluno proveniente destes estratos sociais
não está condenado ao insucesso escolar - existe apenas uma maior probabilidade de
não evoluir para os estádios superiores do raciocínio lógico ou de o seu ritmo de
desenvolvimente ser mais lento, de não possuir ou não utilizar adequadamente os códigos
dominantes da língua materna e ainda de valorizar a actividade manual e a acção imediata
sobre a realidade, desvalorizando no mesmo movimento o conhecimento teórico.
Mas há ainda a considerar as estratégias de orientação escolar adoptadas pelos
interessados ou pelas famílias ao tomarem decisões sobre a interrupção ou continuação dos
estudos em face de uma dada situação escolar. Estas decisões são tão importantes como a
aprovação/reprovação, em termos de sobrevivência escolar. As expectativas, os valores e
as atitudes face à profissão futura vão definir estratégias de orientação escolar; assim um
aluno que obteve aprovação no final do 2.0 ano do ciclo preparatório pode não se matricular
no 7.0 ano de escolaridade para ir trabalhar imediatamente numa profissão manual; um
aluno cujas (ou da família) aspirações profissionais sejam de outra ordem, mesmo que
reprove no 2.0 ano do ciclo preparatório, não abandona o sistema de ensino: contrata um
explicador no ano seguinte. O sucesso de uma carreira escolar depende sobretudo de uma
gestão adequada dessa carreira em termos de decisões sobre a permanência ou abandono
do sistema de ensino tomadas em função das aspirações familiares: estas são elevadas
quando é elevado o nível cultural já atingido na famlia, ou quando a família tem de si
própria uma imagem de progressiva ascensão social ao longo de várias gerações. As
condições económicas, através do cálculo do risco que representa o investimento das
economias familiares numa educação mais ou menos longa, também exercem uma
influência nas decisões tomadas.

Por outro lado o meio social não-familiar exerce uma influência, que pode ser
decisiva, sobre as aspirações profissionais e as atitudes face à escola dos alunos. Um dos
trabalhos em curso realizado em colaboração entre o Instituto de Estudos para o
Desenvolvimento (IED) e a Universidade do Minho, mostra que os alunos oriundos de
meios socioculturais mais desfavorecidos têm atitudes diferentes face à escola nos casos
em que eles constituem a maioria dos alunos desse estabelecimento ou se, pelo contrário,
estão em minoria; nesta última situação as suas atitudes sofrem um efeito de alinhamento
pelas atitudes dos colegas oriundos de meios socioculturais mais favorecidos.
Ao pensarmos no insucesso escolar somos levados a interrogarmo-nos sobre o sucesso
escolar. Na realidade que espera a Escola dos alunos que recebe?
Neste contexto, a Escola é uma realidade algo abstracta; mas na escola há professores,
há um conselho directivo, há os inspectores, há uma ligação ao ministério da educação e um
representante do poder politico, através do ministro da educação. Todas estas pessoas
esperam alguma coisa dos alunos que todos os anos frequentam as diversas escolas - e o
poder de definir o que a Escola pode (deve?) esperar dos alunos está nas suas mãos.
3. O Modelo para o Sucesso Escolar
Como se define o que a escola deve esperar dos alunos? As expectativas que os
diferentes agentes do sistema de ensino apresentam relativamente à vivência escolar de
cada aluno não integra, como dado inicial, as diferenças fundamentais existentes entre os
alunos que a escola acolhe. Em última análise, é no professor que ensina e que avalia que se
cristaliza um modelo de aluno ideal, isto é. o modelo do aluno com sucesso escolar. A
aprovação nos diferentes níveis de escolaridade está dependente duma comparação que
cada professor realiza entre cada aluno real e o seu ideal de aluno para esse nível de
escolaridade.
3. 1. As expectativas do professor
Todos os professores esperam agir sobre o nível e a qualidade dos conhecimentos de
cada aluno. Alguns são mais ambiciosos: desejam ter uma influência positiva sobre as
competências intelectuais e também sobre as atitudes e os valores do aluno. Estes
professores aspiram a transformar o aluno noutra pessoa, com mais conhecimentos, maior
capacidade de análise e de julgamento, com atitudes novas perante as situações já
conhecidas e com interesse por fenómenos que anteriormente lhe passavam despercebidos.
Mas os alunos nem sempre se transformam ou nem sempre se deixam transformar; a
frustação destas expectativas do professor leva-o a considerar negativamente esses alunos.
As modalidades que revestem as práticas pedagógicas e as aspirações de agir sobre os
conhecimentos e sobre a pessoa do aluno variam com a estrutura da personalidade, com a
história escolar e com a trajectória social de cada professor; por outro lado. existem
influências de factores de ordem sociológica, filosófica e mesmo ideológica, raramente
explicitados (por exemplo, a concepção da escola e das suas finalidades, a importância que
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lhe é dada num projecto de sociedade, a atitude perante a profissão, a valorização da
disciplina a ensinar, os pressupostos filosóficos desses saberes, etc.) e que habitualmente
são conotados com os "ideais".
Não são só as expectativas pessoais de cada professor, que contribuem para a
constituição do modelo de aluno ideal, exemplo paradigmático de sucesso escolar. Estas
expectativas funcionam como critérios de valorização, eventualmente de distorsão, no
interior de um modelo, imposto através da interacção com vários agentes externos.
3.2. As expectativas exteriores ao professor
Quando um professor chega a uma escola não lhe é oferecido nenhum papel onde
esteja escrito "O que o professor deve esperar de todos os alunos". E no entanto, cada
professor "sabe" sempre o que os outros desejam que ele espere dos alunos, para além
daquilo que ele próprio se acha no direito de exigir. Esta influência processa-se através
a) do programa da disciplina; b) do livro de texto adoptado para os alunos; c) das relações
com os outros professores da escola.
Um programa é uma lista que explicita ordenadamente conteúdos que todos os alunos
serão obrigados a interiorizar de uma forma mais ou menos completa. Mas num programa
também está implícito um modelo de aluno: o aluno interessado pelas matérias propostas,
que tem um ritmo de aprendizagem vulgar (no sentido em que aprende cada conteúdo no
número de aulas previsto), que elabora e formaliza o conhecimento no ritmo pretendido
pelos construtores do programa, que está na posse de todos os instrumentos intelectuais que
são necessários para resolver os problemas próprios de cada unidade do programa. Estas
considerações são aplicáveis a quase todos os tipos de programas, dos mais tradicionais aos
mais inovadores.
Um programa deixa muitos dos desejos dos seus construtores por explicitar; parte
desta ambiguidade é reduzida pelo livro adoptado, que selecciona as modalidades e as
estratégias de aprendizagem. Um livro escolar torna mais nítidos os contornos do modelo
de bom aluno implícitos no programa. No entanto, cada livro de texto é apenas uma
interpretação possível do programa, cada um foca mais detalhadamente um ou outro
aspecto, consoante a perspectiva dos seus autores.
Parte da ambiguidade do programa subsiste ainda: o grau de interiorização dos
conteúdos só é definido perante as tarefas exigidas nas provas de avaliação. Recentemente,
numa reunião onde estavam a ser analisados programas de disciplinas científicas do ensino
secundário, um professor universitário afirmava que, quando queria saber exactamente
quais eram os conteúdos de uma cadeira, não pedia o programa, nem a bibiliografia
aconselhada, mas os exames que tinham sido realizados para a avaliação final dos alunos.
A avaliação é a contra partida do reconhecimento social, exterior à escola, das
aprendizagens que a escola possibilita - e, por isso, faz parte das regras do jogo '. O
espectro da avaliação está presente em todos os livros de texto que contêm, para além da
apresentação dos conteúdos programáticos, exercícios de aplicação para os alunos
resolverem. Esta dupla importância do livro de texto foi sublinhada por TH. S. Kuhn, ao
considerar os manuais como um dos elementos fundamentais no processo de transmissão
dos paradigmas científicos 1
.
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Na análise de TH.S. Kuhn, os manuais contêm não só as leis e analogias consideradas

importantes para a sua compreensão, os exemplos concretos e as aplicações dos princípios
fundamentais a transmitir, como também os exercícios necessários para que os alunos
façam a aplicação dos conhecimentos adquiridos. O fulcro da aprendizagem não está na
exposição das matérias mas nas dificuldades que o aluno experimenta quando resolve os
problemas no fim de cada capítulo. Ao reconhecer sozinho, a semelhança entre o problema
a resolver e uma das situações, aparentemente distinta, descrita no capítulo correspondente, o aluno vai aplicar o método que o livro considera eficaz para as situações referidas.
Os exercícios do livro de texto indicam ao aluno como é que ele deve aprender, isto é,
as habilidades intelectuais que ele deve ser capaz de fazer com as noções aprendidas;
depois de ter resolvido muitos problemas, o bom aluno. aquele que aprendeu o que é
desejável, vai ser capaz de resolver, tal como o fariam os autores do livro, outros problemas
do mesmo tipo - vai adquirir a mesma forma de "olhar" para as situações apresentadas. A
transmissão de um paradigma através do uso exclusivo de um manual visa fundamentalmente a aquisição da competência científica - saber aplicar uma lei - que Kuhn
distingue da compreensão dessa lei; esta necessita de estratégias adequadas que envolvem
a manipulação intelectual do paradigma, mas que não são frequentemente utilizadas:
Embora o desenvolvimento científico seja particularmente produtivo em
novidades que se sucedem, a educação científica continua a ser uma iniciação
relativamente dogmática a uma tradição préestabelecida de resolver problemas,
para a qual o estudante não é convidado e não está preparado para apreciar 6,
Kuhn não fala da influência do livro de texto sobre as expectativas do professor
relativamente às aprendizagens dos seus alunos, uma vez que se trata de uma análise,
referida ao ensino universitário, da transmissão dos paradigmas científicos na formação dos
futuros cientistas. O manual condensa o modelo de aprendizagem ideal dos especialistas da
matéria a ensinar, entre os quais se inclui o professor universitário.
A escolha de um livro de texto realizada por um professor do ensino secundário, mais
do que uma imposição de uma modelo exterior, poderia ser considerada como um reflexo
da concepção de aprendizagem ideal desse professor. Nas actuais circunstâncias do
ensino secundário, os professores de uma disciplina escolhem, em conjunto, o manual
aconselhado aos alunos. Mas escolhem a partir de um número limitado de possibilidades; e
a variedade de propostas disponíveis vai exercer uma influência decisiva sobre a precisão
das concepções de aprendizagem ideal, isto é, vai definir um modelo para a aprendizagem
mais adequada do programa a leccionar.
Por outro lado, se o professor não for um mero reprodutor da informação contida no
manual, não é só este que indica aos alunos o grau de interiorização dos conteúdos.
Podemos, assim, perceber que os alunos necessitem de resolver nas aulas exercícios
elaborados ou escolhidos pelo seu professor, ou que precisem de ver uma prova de
avaliação contruída por ele, para «saberem» o que devem estudar. Mas as situações de
aprendizagem fornecidas por um professor aos seus alunos, funcionam, na maior parte dos
casos, como um segundo manual complementar do primeiro 1
.

84

A acção dos outros professores existentes na escola exerce-se sobretudo através das
conversas, mais ou menos informais, sobre as aulas, os alunos e a avaliação. Este tipo de
influência, subjectivo. reveste duas formas: a primeira diz respeito à apropriação que cada
professor tenta fazer do modelo de aluno e de aprendizagem implicito nas opiniões de
outros professores, da mesma ou de outra disciplina, que tenham uma grande experiência
ou que sejam considerados como bons profissionais; a segunda exerce-se através de um
mecanismo psicológico da comunicação: a importância da imagem de si reenviada pelos
outros. A ansiedade que os professores ressentem quanto à forma como são julgados, em
tanto que profissionais. pelos colegas (sobretudo por aqueles que assumem aos seus olhos
um certo prestígio), pode provocar efeitos de mimetismo no exercício de funções
pedagógicas, sobretudo nas de avaliação.
Uma influência mais objectiva é exercida pelas reuniões obrigatórias entre professores
da mesma disciplina, ou reuniões de grupo, legalmente detinadas à coordenação das
actividades de ensino/aprendizagem (a escolha de um único manual para todos os alunos de
um determinado nível de escolaridade) e de avaliação (a elaboração das provas globais ou
dos "pontos" para cada nível de escolaridade), que exercem de facto, sobre os diversos
professores um efeito de normalização da prática pedagógica.
Existem ainda outras influências, como os testes realizados nos anos anteriores, os
livros que os professores utilizam para além do livro de texto recomendado ao aluno e até
os antigos exames nacionais ou locais indicados como referência por um ou mais
professores. A normalização das actividades pedagógicas, mais do que uma influência de
uns sobre os outros, pode ser o resultado de uma interacção entre todos os professores.
Deste modo, é possível compreender que uma determinada escola seja uma "escola", no
sentido de poder ser caracterizada por um tipo de ensino e de nível de exigência próprios — e esta ideia está subjacente à classificação, feita no exterior, de uma dada escola em
"boa" ou "má".

4. Conclusões
4.1. A definição dos curricula
Podemos assim compreender que os construtores dos programas, os autores de livros e
os professores. como membros de uma comunidade científica, cujo âmbito é o conjunto dos
especialistas da sua disciplina, imponham "naturalmente" o seu paradigma quando essa
disciplina está integrada nos curricula dos ensinos preparatório e secundário e utilizem os
mesmos modos de transmissão de conhecimentos a que foram sujeitos: para os membros
de uma comunidade científica, o aluno é concebido como um aprendiz dessa
disciplina nada mais.
Este modelo educativo é em primeiro lugar imposto pelos controladores "naturais"
das comunidades científicas (as universidades), mas é legitimado pelo poder político, na
medida em que é o ministério da educação que escolhe as comissões que elaboram os
programas e que especifica quais as habilitações necessárias para os professores.
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A variedade e o número de disciplinas que integram um curriculum reflecte sobretudo
as tradições e a história de um sistema educativo. As disciplinas existem em função de uma
pressão social difusa, cuja intensidade vai variando com a evolução da investigação e das
mentalidades, que se diversifica de acordo com os estratos sociais. com a estrutura dos
empregos disponíveis, com as expectativas de modificação das condições de produção.
Toda a sociedade está presente, na definição do sistema educativo, pelas escolhas políticas
que faz, e ainda de uma forma subterrânea, na organização dos curricula e. desse modo,
também é responsável pelo modelo implícito que é veiculado nas opções efectuadas. O
ensino de conteúdos está necessariamente associado à transmissão de paradigmas mas é
necessário analisar as modalidades dessa transmissão no ensino não universitário.
4.2. O equívoco da obrigatoriedade escolar
O argumento mais importante na defesa da escolaridade obrigatória é de que a escola
fornece a possibilidade de distanciação da actividade produtiva imediata e os instrumentos
intelectuais para a análise da acção sobre a realidade. Por outro lado, ao integrar todos os
alunos numa única via escolar, a escola obrigatória permite o acesso aos conhecimentos e
instrumentos lógicos que possibilitam a continuação dos estudos em vias 'nobres"; estes.
ao serem traduzidos em diplomas, vão proporcionar a ascensão aos lugares dominantes da
estrutura social. Assim, a escola obrigatória desempenha uma função crucial na
problemática da igualdade de oportunidades.
Na introdução aos programas do ensino preparatório encontramos, em outras, esta
finalidade:
Interessa mais proporcionar à criança os instrumentos de subsistência intelectual do
que transmitir-lhe uma série de conhecimentos que ficam em compartimento
estanque, não utilizáveis - mero luxo que não constitui saber nem cultura - na
medida em que não chegam a integrar-sé.
As finalidades da escola obrigatória nem sempre são compatíveis com o modelo de
aluno veiculado pelos membros de uma comunidade científica: a aprendizagem de
paradigmas disciplinares pressupõe uma eficiência intelectual que nem todos os alunos que
frequentam a escola obrigatória possuem. Ao colocar todos os alunos em idade escolar
numa mesma escola, que impõe um modelo particular de aprendizagens, a escola
obrigatória cria um efeito perverso: não diminui a desigualdade de oportunidades e
transforma-se no elemento principal de reprodução social.
4.3. A escola adaptada aos alunos
A eficiência intelectual depende de noções e de estruturas de carácter geral. destinadas
a organizar a informação recebida. O aparecimento dessas estruturas lógicas exige o
desenvolvimento prévio de capacidades elementares que geralmente são adquiridas
através de aprendizagens espontâneas provocadas pela interacção, durante o crescimento.
entre cada criança e o meio. O meio exterior pode funcionar como estímulo ou como
obstáculo do desenvolvimento intelectual.

No entanto, existem técnicas para desenvolver algumas das capacidades necessárias
para as aprendizagens de alto nível de abstracção. Há limites para a acção voluntária sobre
o desenvolvimento de capacidades essenciais quando estas não se fazem "naturalmente".
Por exemplo, os investigadores da escola piagetiana orientaram-se recentemente para
investigações sobre a evolução cognitiva estimulada, isto é, procuram encontrar estratégias
que conduzam os sujeitos à necessidade de criar uma nova estrutura cognitiva. para
fazerem face às situações por eles apresentadas. Essas estratégias baseiam-se nas noções
de conflito cognitivo e de conflito socio cognitivo. A escola secundária (e preparatória)
deve adaptar-se à situação real dos alunos que a frequentam na perspectiva de estimular as
condições das aprendizagens abstractas e não impondo essas aprendizagens sem a criação
prévia dos instrumentos lógicos que as permitem. A escola obrigatória pós primária deve
tornar relevante e significativa para os alunos a relação cognitiva com a realidade,
estimulando a sua evolução intelectual 9. Esta perspectiva é particularmente importante à
medida que o número de alunos aumenta na escolaridade obrigatória.
O aumento do número de alunos que frequentam o ensino obrigatório traduz-se por
uma diminuição das taxas de aproveitamento escolar; consideremos este exemplo no
ensino preparatório directo (Fonte: J. Salvado Sampaio. Portugal. A educação em
números. p. 63).

Ano Lectivo

Inscritos (milhares)
Taxa de aproveitamento escolar
(%)

70/71

76/77

136.900

244.300

83.4

72.6

O aumento dos efectivos escolares corresponde, de um modo geral, ao recrutamento
de alunos com mais problemas do que aqueles que se dirigiram primeiro para o, sistema de
ensino.
Para além de ser necessário intervir considerando as diferenças intelectuais dos alunos
é ainda necessário verificar e obter para todos os alunos as condições elementares que
permitem a aprendizagem: uma alimentação correcta e suficiente, a aquisição dos livros e
outro material escolar, transportes que não exijam dos alunos um cansaço grande nem um
número de horas exagerado. Por outro lado, se o maior número de aluno se vai traduzir em
piores condições de vivência na escola surgem diversos problemas na relação entre os
alunos, devidas a uma grande densidade escolar entre os alunos e os professores porque
diminui a atenção e a ajuda prestada a cada aluno e a vida escolar transforma-se numa
situação de agressividade progressiva, dificultando não só as aprendizagens como a
evolução harmoniosa da personalidade do aluno.

No processo de extensão da frequência escolar não se pode diminuir a qualidade da
assistência prestada pela escola a cada aluno; além disso, é necessário que a escola
compense os alunos que à partida não dispõem das condições mínimas para a frequência
escolar, tanto nos aspectos das condições materiais como nas condições intelectuais e
favoreça atitudes positivas relativamente ao conhecimento.
Só nestas condições a escola única e obrigatória poderá cumprir as suas finalidades
sem se transformar numa máquina geradora de insucesso escolar.

1 Apesar da tendência para a unificação ser manifesta. o ciclo complementar das escolas primárias (5.8
e 6.8 classes) não foi extinto imediatamente uma vez que no ano lectivo de 1976-77 ainda havia 11 600
inscritos neste grau de ensino. No entanto a proliferação de escolas preparatórias e de postos de tele-escola
contribuiram para diminuir a sua incidência.
2 É necessário esclarecer que "uma criança que conclua aos 12 anos o ciclo preparatório directo, ou
qualquer das vias paralelas, cumpre a obrigatoriedade escolar. Uma outra, aos 14 anos, que ainda frequente
o ensino primário, não é abrangida por diposição legal que a obrigue a continuar a frequência escolar.", in
Salvado Sampaio, ibid pp. 27-28.
GEP, Ministério da Educação, 1982.
' Esta contrapartida é idependente do facto de as escolas terem existência legal: aplica-se a todas as
escolas. mesmo às que não são reconhecidas oficialmente. Trata-se de um mecanismo puramente
sociológico, uma vez que o grupo social reconhece e valoriza os conhecimentos ensinados na escola em
função de critérios próprios: quando são julgados adaptados ao sistema produtivo ou quando são raros.
impondo uma marca de distinção naqueles que os adquirem.
A noção de paradigma contém a ideia de enquadramento de actividade científica - é uma limitação.
uma restrição e simultaneamente uma indicação das estratégias a seguir: é um resultado cientifico
fundamental que inclui ao mesmo tempo uma teoria e algumas aplicações tipo aos resultados de
experiências e de observações. Mas. mais importante ainda, é um resultado cuja conclusão está por
desenvolver e que não inclui a investigação a realizar. Finalmente é um resultado adquirido, no sentido em
que existe um grupo que o aceita e que não encara a hipótese de se lhe opor ou de procurar uma alternativa.
6
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Existe também a possibilidade de o professor funcionar como um manual alternativo do primeiro.
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Carlos Nuno

O (Lento) Movimento Estudantil

Este artigo é mais restrito do que o seu título sugere. De facto, o movimento
estudantil a que se refere é: a) o universitário; b) essencialmente aferido pela academia
de Lisboa. No entanto, o título é mantido e explica-se: continua a ser a universidade o
local onde se espera que aconteçam coisas e os seus estudantes os agentes desses
acontecimentos, eternos herdeiros adiados das contestações dos anos sessenta; continua a
ser Lisboa & Paisagem a sigla com que, internamente, se aborda Portugal; continua a não
se apreender muita bem que, apesar de tudo, algo tem mudado nestes últimos tempos.
Assim, também eu vou passar por cima da discussão de questões que talvez
interessassem definitivamente mais para o domínio da problemática da Escola & Aqui:
embora só se aborde o movimento estudantil universitário, como não deixar de mentalmente o comparar, nas suas actividades perfeitamente integradas de cariz artístico e/ou
político, com o clima de violência & passividade que caracteriza as escolas secundárias,
onde as condições directamente sociais (vivências generalizadamente suburbanas, falta
de perspectivas de futuro dentro do sistema, conflito entre crise económica e sedução do
consumo, etc.) são marcantes de todas as atitudes dos alunos, enquanto na Universidade
são sublimadas? Embora continue a ser válida a extrapolação feita a partir do que se
passa em Lisboa, como não se interrogar sobre as especificidades das atitudes noutrds
locais, com a actual disseminação do ensino superior por variadas zonas, algumas delas
com tradições e visões substancialmente diversas das da academia lisboeta? E ainda, para
lá de tudo isto, como não começar a equacionar os efeitos nas atitudes, e na própria
população estudantil, do sistema de ensino e de selecção para ingresso no ensino
superior? Por agora, fico a aguardar a oportunidade em que comecem a ser estes os eixos
da discussão.

wa

1. O ano lectivo de 84-85
Situados praticamente no princípio e no fim deste ano lectivo, dois momentos de
cariz aparentemente antagónico ficaram a constituir os picos da movimentação estudantil: a luta contra as condições dos Serviços Sociais (cantinas, bolsas, etc.) e a Semana
Académica de Lisboa.
Mas grandes diferenças existem entre as últimas lutas dos Sociais e as do ano
anterior (e há quanto tempo estes problemas se arrastam!), quer quanto às pessoas que
em grande parte as animaram, quer, sobretudo, quanto ao enquandramento em que
decorreram. Assim, a maioria de Associações de Estudantes que havia sido contrária a
atitudes de confronto directo e radical face ao Ministério no ano anterior, surgiu agora
como o motor da luta, incluindo manifestações e greve às aulas, não só devido à falência
do seu projecto negocial mas, sobretudo, para confirmar e concretizar o seu domínio
sobre o movimento estudantil organizado. De facto, as politizadas AE estão em imensa
maioria, quer em Lisboa quer nas outras academias, nas mãos de direcções afectas à
JSD & JC, ou seja, nas mãos da "situação". Para lá da maior ou menor competência de
cada uma delas dentro da sua escola - assim como das que são afectas a outras
cores - , o que se deve equacionar é o indesmentível papel que elas podem desempenhar no controlo e enquadramento de um sempre possível foco de tensões sociais como é a
a contestação juvenil estudantil. Assim, se no ano lectivo 83-84, embora já em maior
número, não dispunham estas AE ainda de força suficiente para evitar que a condução da
luta ficasse nas mãos de direcções JS e JCP ou, mais ainda, nas de grupos autónomos não
enquadrados partidariamente, e portanto numa lógica que não lhes convinha, a sua
atitude foi a de impedir a radicalização da luta, este ano, com as rédeas na mão - para
mim foi marcante sobretudo a mudança de linha nas direcções de Económicas e Direito
de Lisboa que, a exemplo da "sociedade adulta", constituem dois dos pilares da
organização estudantil portuguesa - e, portanto, com a possibilidade de manobrar
como lhes conviesse, já se colocaram eles próprios no papel de radicais combativos; para
tal contribuiu, um tanto inesperadamente, o quase desaparecimento, enquanto factores
intervenientes activos, das Tertúlias Académicas, das Comissões de Bolseiros e Residentes, etc., talvez resignados com os infrutíferos resultados obtidos e advinhados, quer num
ano quer noutro.
Mas para lá da luta ter sido praticamente reduzida ao nível das conveniências
políticas - de que a necessidade de afastar o ministro Seabra não terá sido das
menores - outros objectivos bem mais importantes do ponto de vista do poder foram
logrados: a luta foi praticamente desviada para os aspectos quantitativos, desvirtuando-se
outras metas a alcançar; o movimento estudantil autónomo foi silenciado ou tornado
inoperante; a filosofia represe ntativista das AE tornou-se prática quase absoluta; e outras
questões de fundo foram postas de lado, principalmente a luta já antiga pela autonomia
universitária, que para lá de reflexos imediatos nos aspectos pedagógicos, científicos e
sociais se traduziria numa diminuição da estrutura burocrática e na possibilidade de uma
confrontação mais directa e eficaz com o poder universitário.
Ora bem, julgo que o panorama traçado acima já funciona como amostra do estado
actual do movimento estudantil: associações de estudantes estritamente ligadas à lógica
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do poder, e ausência de movimento eficaz à margem dessas mesmas AE burocratizadas e

politizadas.
Quando escrevi acima que as movimentações reivindicativas contra os Serviços
Sociais eram apenas, na aparência, de sinal contrário à Semana Académica de Lisboa
(que, recordo, foi um conjunto de actividades levadas a efeito com o apoio de quase
todas as AE lisboetas - tanto quanto sei, apenas duas delas, Ciências Sociais e
Humanas, e Ciências e Tecnologia, ambas da Universidade Nova, não apoiaram - e
pretendia criar um conjunto de tradições estudantis à imagem de Coimbra e Porto, com
saraus, bailes, cortejo, etc., fazendo parte do programa inicial uma missa campal com
benção das fitas (!), tudo dentro do espírito iniciado há algum tempo de afirmação do
estudante por condição e não por situação), era a este aspecto que queria chegar, pois
creio que ambos os acontecimentos fazem parte do mesmo espírito de reposição de
tradições e de enquadramento ideológico que se pretende inculcar nos estudantes e
dispor deles como um corpo controlado.
A falta de vivência real na escola e a não globalização das questões coloca os
estudantes na dependência das estratégias da comunicação social, já não apenas para
maior eficácia das lutas mas também, pasme-se, para o desencadear das próprias lutas
através das campanhas de simpatia ou antipatia pelo ministro e pelas acções do
ministério, e na dependência das estratégias do poder para a condução dessas mesmas
lutas. E, no entanto, o movimento está teoricamente dotado de meios de comunicação
próprios, pois para lá das estruturas inter-associativas ainda dispõe de programas de rádio
e de jornais próprios.., neste aspecto tão ineficazes uns como outros. Um outro tipo de
dependência é também de especial importância: não vocacionadas, como se compreende, para se rentabilizarem financeiramente, as AE estão anualmente dependentes dos
subsídios ministeriais para levarem à prática os seus projectos, o que coarta a possibilidade de muitas coisas.
Perguntarão, talvez, por toda a dimensão criativa e espontânea das AE, mas por isso
também eu pergunto! Na maioria das vezes assiste-se a uma simples reprodução dos
esquemas estéticos & artísticos dominantes, embora a esse nível se consigam geralmente coisas de bastante qualidade, mas raramente se vai mais além, ao levantar de
questões e situações que, inclusivé, ultrapassem os muros de cada escola ou a especificidade da situação de estudante. E no entanto, a escola ainda vai sendo um dos últimos
espaços de permissão, se bem que não de permissividade. Um exemplo extremo, que
pode resumir a situação de passividade e inconsequência a que se chegou - exemplo
que é quase caricato - , é um recente discurso de João de Deus Pinheiro em que é o
próprio Ministro da Educação que apela para "recriação do espírito crítico na Universidade e incita os estudantes a não aceitarem que o aparente bem-estar (sic!) dos dias de
hoje signifique o sacrifício do futuro"! (dos jornais do dia 2 de Julho).

2.

E os libertários?

Perante um panorama destes e sendo a escola, afinal, uma das instituições por
excelência - com a família e o exército - de reprodução do sistema, um local de
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hierarquia mecânica e de preparação para um correcto funcionamento social, que papel
podem os libertários desempenhar? Não vou falar da destruição da escola, ou sequer das
propostas da escola livre e voluntária; isso são 'outros temas e outras dimensões da
questão. Julgo que há dois domínios (para lá, evidentemente, das perspectivas e posições
individuais de cada um) em que a acção dos libertários se pode fazer sentir de forma
privilegiada: um, de oposição ao aumento dos espaços de poder e de opressão; outro, de
incremento dos espaços de intervenção e não-autoritarismo. A prática o diz, ambos os
domínios se interligam.
Na escola, como no resto da sociedade, o reajustamento e consolidação das
estruturas de poder e dos seus detentores tem vindo a pôr em causa as poucas coisas que
se conseguiram obter no período de indefinição de 74/75; várias experiências de gestão,
de avaliação, de relacionamento aluno/ professor, aluno/escola, escola/sociedade, foram
levadas à prática; muitas delas obedeceram apenas a impulsos políticos, outras revelaram-se novas armadilhas ou funcionaram como válvulas de escape para as tensões
acumuladas, etc., mas em cada escola há, por certo, pormenores positivos que correm o
risco de desaparecer ou aspirações que cada vez se afiguram menos realizáveis. A grande
questão está em que isso não são meras medidas administrativas isoladas, mas, antes, os
sintomas mais palpáveis da progressiva burocratização e tecnocratização das escolas,
com o reforço do autoritarismo e do controlo dos indivíduos dentro da instituição — ainda recentemente o reitor da Universidade Nova de Lisboa tentou a aplicação de
um código disciplinar para os estudantes, por não coincidência, decalcado do código em
uso pelo estado salazarento! Mas o avanço do Poder nas escolas tem muitas outras frentes e de maior alcance,
que passam pela degradação do ensino, cada vez mais acrítico, funcionalista e imediatista, embora nem por isso os alunos deixem de se debater com a falta de saídas
profissionais, e pela reprodução dos esquemas de pensamento e organização dominantes,
praticadas pelos estudantes e pelas suas associações, lugares de estágio para brilhantes
futuras carreiras políticas. Perdeu-se quase completamente a função dinamizadora e de
acção directa das AE dentro das escolas, afinal como os próprios estudantes perderam a
sua capacidade de acção como jovens fora dela.
E é sobretudo aqui que se conjuga a feição de incremento de actividades e de
espaços de acção, quer como oposição ao "espírito de poder", quer como tentativa de
modificar o panorama actual e concretizar projectos que, de facto, escapem a estratégias
exteriores e tenham algum significado para as pessoas. O movimento estudantil fora das
AE tem que funcionar como o grande travão à construção de minigovernos estudantis,
estruturas de poder emergentes dos próprios estudantes e perfeitamente hierarquizadas,
burocratizadas, representativistas e secretistas; toda uma rede de secções, comissões de
bolseiros, delegados de turma, etc. deve contribuir para a horizontalização das estruturas
estudantis e para um maior envolvimento dos indivíduos nos seus próprios problemas e
interesses. Além disso, e sendo de facto a escola um dos locais em que vai sendo possível
fazer coisas, deve avançar-se para lá das actividades imediatistas & consumistas e arriscar
acções mais latas, não só no campo científico, pedagógico e de lazer mas ultrapassar
mesmo as paredes da escola e torná-la um local de ponta, de experiência não-acomodada
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(como exemplo, não exclusivo mas do meu conhecimento directo, relembro a Pornex 84,
levada a efeito fez agora um ano), não na ilusão do renascimento do "movimento estudantil
revolucionário" mas tão-só para aproveitar as vontades e disponibilidades etárias,
energéticas e mentais que se proporcionem.
Boa tarde e até para o ano (lectivo).
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António Brandão Moniz

As Relações de Poder na
Universidade, a Autonomia de
Investigação e a Regionalização
Com esta comunicação pretendo desenvolver alguns aspectos que considero
fundamentais quanto a uma ideia que foi sublinhada pelo SPGL a propósito de um
Relatório sobre a Reestruturação da Investigação Científica Universitdria (1982) elaborado pelo Secretário de Estado do Ensino Superior. E essa ideia era a seguinte: Se a
Universidade não se democratiza, descentralizar significa pura e simplesmente feudalizar.
Entendo, no entanto, que esta democratização não é apenas um problema de gestão
mas, mais que isso, um problema de organização do ensino e da investigação universitários. Ou seja, um problema que nos remete para a organização universitária burocrática
no seu conjunto.
Há nesta área três linhas extremamente sensíveis, sobre as quais importa reflectir
para compreender em que sentido elas poderão interferir neste processo necessário de
democratização.
a) as relações de poder na Universidade,
b) a autonomia de investigação,
c) a regionalização e a descentralização universitárias.
Assim, na Universidade, tal como nas outras unidades sociais de produção industrial,
existe um sistema claro de divisão do trabalho. Esta, apesar de tudo, não corresponde
exactamente a um sistema de hierarquização administrativa expressa nas diversas
categorias de docentes universitários (professor catedrático, associado, auxiliar, assistente, estagiário). Do mesmo modo, nas empresas o sistema de divisão social do trabalho não
corresponde necessariamente aos organogramas formais.
Este sistema de divisão social do trabalho gera grupos com interesses e estratégias
particulares e diferenciados, especializando as actividades dos indivíduos. O poder
apenas se pode exercer numa relação entre pelo menos dois indivíduos ou grupos que
se ligam com o objectivo de levarem a cabo uma dada tarefa. Daí que os conceitos de
poder e organização estejam relacionados entre si.
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Por outro lado, quando se estabelecem interesses comuns a um grupo, isso significa

que esses interesses se opõem a outros de outro grupo. O conflito surge então numa
oposição de interesses num sistema de divisão do trabalho. O poder é exercido por um
grupo sobre outro quando aquele consegue fazer valer os seus interesses identificando-se
com os objectivos da organização, mantendo o poder. O mesmo se passa na organização
universitária.
Assim, as bases primárias do poder nas relações entre as diversas categorias de
docentes, e entre os diversos elementos dentro da mesma categoria, referem-se à
autoridade. Esta assenta no facto de que habitualmente todos os indivíduos integrados na
organização universitária são levados a considerar "a obediência aos desejos dos seus
superiores como legítima, como condição necessária para a manutenção das suas
relações com a organização" (Roderick Martin, Sociologia do Poder. Ed. Zahar, Rio de
Janeiro, 1978, p. 141).
Este facto leva-nos a considerar também que, não sendo necessário utilizar a
coação directa (porque seria vital para a organização manter um sistema de confiança
mínimo), é mais importante a existência de uma atmosfera - latente ou manifesta,
todavia sempre difusa - de medo e de constrangimento criada pela competição
(através de concursos, doutoramentos, provas, etc.) e cada vez mais pela incerteza (cf. C.
Fletcher, The End of Management, in J. Child (org.), Man and Organization, Allen and
Unwin, London, 1973, p. 138), em termos, por exemplo, de não renovação de contratos,
ameaça de processos disciplinares, etc. De qualquer forma, a coação e influência
podem enfraquecer ou reforçar as relações de autoridade na organização universitária.
Estamos a considerar - e não o vamos discutir aqui por limites de tempo - a
Universidade como uma organização complexa e burocrática. Nesta, ao contrário no
entanto das empresas industriais, não existe uma rápida taxa de inovação, nem uma
relativa facilidade de mobilidade entre os indivíduos colocados nas categorias superiores
da carreira docente universitária, o que conduz a um maior grau de burocratização.
Podem-se considerar, deste modo, três tipos de fundamentos nas relações de poder
na organização burocrática: a coação, a autoridade e a influência. A coação existe
quando os subordinados obedecem com receio de perder os seus meios de subsistência (o
que gera a referida incerteza), a autoridade existe quando a obediência se baseia na
aceitação do direito de os superiores fixarem as directrizes necessárias para a realização
das metas organizacionais (decisões colegiais - conselho científico, por exemplo — ou não colegiais - direcção de departamento, Faculdade ou Reitorias e Vice-Reitorias, etc.), e a influência existe quando não se baseia nem na coacção nem na
autoridade, isto é, quando as decisões são tomadas em termos apenas informais mas
podendo ter poder vinculativo.
De facto, a principal base de poder na Universidade é a autoridade legal, cuja
característica (já analisada por Weber) é a dominação através do conhecimento técnico
oriundo, por exemplo, da experiência no serviço, ou na base do conhecimento formal.
Podem, no entanto, gerar-se conflitos de poder em organizações deste tipo quando
uma decisão complexa oriunda do topo da hierarquia deve ser transmitida ao resto da
organização. Segundo alguns sociólogos, seja qual for a autoridade formalmente legiti-
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mada para tomar decisões, a capacidade efectiva de decisão pode ser exercida em grande
parte nos pontos de absorção da incerteza, ou seja, no momento intermédio da
elaboração-interpretação das informações. Apesar disso, estes conflitos não bloqueiam o
sistema, porque a sua funcionalidade assenta na aceitação da fixação estabelecida de
resultados a atingir e na legitimação dos instrumentos de comunicação no interior da
organização (valor jurídico de circulares, normas internas, etc.). Também o "volume" de
poder nas relações de carácter formal na Universidade pode ser determinado pelo
ambiente político que a envolve, embora, neste momento se assista em Portugal a um
conflito entre o poder político (Ministério e Governo) e os órgãos de gestão universitários
pela definição das esferas de competência, o que se reflecte no interior da organização
universitária.
A distribuição de poder, não se baseando apenas na distribuição da autoridade, mas
igualmente na distribuição da coação e da influência, determina inevitavelmente a
autonomia de investigação.
Em primeiro lugar, do modo como está estruturada a carreira docente universitária
restam poucas possibilidades àqueles que ainda não realizaram doutoramento de conseguirem trabalhar em projectos de investigação científica, que hoje em dia têm um
carácter necessariamente colectivo. Assim, do modo como é exigida uma tese de
doutoramento, o assistente é quase obrigado a levar um interminável tempo para
conseguir elaborá-la. Apesar disso, esta investigação nunca tem, como é lógico, a mesma
qualidade científica se fosse realizada por uma equipa constituída por elementos com a
mesma formação disciplinar, e ainda menos se fosse realizada por uma equipa interdisciplinar. Todavia, exige-se ainda essa qualidade para um trabalho individual de investigação que se consubstancie numa tese de doutoramento. O mesmo se tem passado com as
teses para mestrado e para as provas de aptidão pedagógica e capacidade científica. É
clássico em Portugal avaliar imediatamente uma tese pelo seu número de páginas...
Em segundo lugar, a autonomia de investigação científica está totalmente posta em
causa quando se sabe quais os meios e os recursos disponíveis para a investigação, cujos
valores se aproximam na Europa apenas aos da Turquia! Assim, apesar da OCDE ter já
diversas vezes chamado a atenção dos sucessivos governos para o facto de em Portugal
não existir ainda um "orçamento para a ciência" (ao contrário do que acontece com os
outro países membros desde finais dos anos 50), a situação mantém-se na mesma. Essa
autonomia é posta em causa porque, devido à escassez de recursos financeiros, são
definidas áreas específicas para a investigação onde há dinheiro disponível (inovação
tecnológica, por exemplo). Mas quem decide sobre essa definição é quem detém o poder.
Dentro e fora da organização universitária. E até mesmo fora do poder político
governamental português, quando deveriam ser apenas a Universidade a definir a
gestão e a avaliação da investigação científica, numa relação com a comunidade onde
está inserida.
Em terceiro lugar, e por estes motivos, a investigação é considerada como algo
supérfluo na actividade do docente universitário. A este propósito, o Poif. Orlando
Ribeiro referia já em 1967 que "ainda se discute, a sério, que papel se deve conceder nas
Universidades à investigação e se é indispensável que um docente pratique ou conheça a
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própria matéria que ensina. E quem o discute são as pessoas para as quais estas coisas

deviam ser indiscutíveis" (Variações sobre Temas de Ciência, Sá da Costa, Lisboa, 1967,
pp. 23-24). E o problema do atraso científico em Portugal ainda permanece.
Neste sentido, a regionalização universitária deveria, em princípio, obstacularizar
este processo de burocratização e complexificação da organização universitária no seu
conjunto. A descentralização é necessária mas não suficiente.
Ora, isto acontece porque do modo como se encontra a estrutura da Universidade
portuguesa, a descentralização reproduz de facto os mesmos problemas, as mesmas
deficiências, as mesmas paralisias. Com a agravante das bases do poder atrás referidas se
acentuarem, reproduzindo em menor escala com efeitos mais directos o mesmo sistema
de autoridade.
Acontece, assim, que as novas Universidades, pulverizadas pelo espaço geográfico
do pais devido a pressões políticas, não são efectivamente espaços autónomos de estudo
científico dos problemas universais, nacionais e regionais. Frequentemente, não estão
suficientemente abertas aos problemas da época em que vivemos e abertas a todas as
correntes de opinião científica. Chegam-se a tornar totalmente permeáveis ao sistema de
controlo social dominante no meio circundante, em particular, quando se trata de
Universidades implantadas fora dos grandes centros urbanos.
Fazendo-se sentir mais numas disciplinas científicas que noutras, é um facto a
existência de desprezo ou de falta de tolerância para com atitudes e orientações
científicas críticas. As pressões e censuras fazem-se apenas no campo das relações
informais, de modo a deixar límpida e imaculada a actuação formal dos dirigentes da
organização burocrática universitária. E, paradoxalmente, são muitas vezes aqueles que
falam contra o mandarinato do ensino superior e na investigação os piores mandarins, os
eternos vice-reis sempre candidatos ao trono, os fiéis guardas de fronteiras que só eles
imaginam.
Não é, assim, por acaso que se mantém quase na generalidade a ausência de Planos
de Estudos relacionados com as problemáticas regionais ou com as suas sociedades, a
ausência do desenvolvimento e potenciação de equipas de investigadores e/ou docentes
nas diferentes áreas do conhecimento das realidades sociais, organismos interdepartamentais com possível relevo que não funcionam por falta de interesse. E muitos outros
exemplos poderiam ser dados ainda.
Situações existem até em que as próprias pressões de carácter ideológico, mais ou
menos directas sobre a função docente e de investigação, acabam por não garantir a
plena liberdade da expressão plural da prática e do pensamento científicos.
Estes são, em traços gerais e breves, os problemas fundamentais da regionalização
universitária, necessária para a democratização da actividade científica. Mas, se ontem
havia a ameaça de "feudalização", hoje ela é praticamente um facto preocupante. E o
combate a essa situação passa pelo processo de democratização efectiva e radical da
estrutura quase esclerosada da Universidade portuguesa. Este processo só pode ser
efectivo se for clara e real a participação dos elementos que integram a organização
universitária na tomada de decisões estratégicas e se for efectivamente assegurada a
autonomia na acção do cientista na Universidade contemporânea.

O combate a esta situação de "feudalização" passa também por uma descentralização que permita essa participação e que oriente a actividade científica para a promoção
cultural e o desenvolvimento social da comunidade regional onde se encontra cada
Universidade. Senão, a descentralização universitária será uma fraude. No entanto, para
combater essa situação não é preciso apenas dinheiro, é preciso principalmente imaginação, criatividade e tolerância.
Lisboa, Outubro - Novembro de 1984

António Brandão Moniz é assistentes na Secção Autónoma de Ciências Sociais Aplicadas da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

O presente texto foi apresentado como comunicação à 1 Conferência Nacional do Ensino Superior.
realizada em Coimbra em Janeiro de 1985.

João Freire

Um Anarquismo
Não - Revolucionário

1. O recente artigo de Nico Berti, publicado em Volontá (1), "La rivoluzione e ii nostro
tempo" chegou na hora exacta.
De há uns anos para cá, a reflexão teórica acerca dos principais temas do
anarquismo, tomou este aspecto novo: de colóquio em colóquio, de revista em revista,
de intervenção em intervenção, existe um debate em curso à escala internacional, debate
esse que, pouco a pouco, tem vindo a circunscrever e a submeter ao olhar crítico que hoje
nos é possível todos os principais problemas da filosofia e da prática libertárias (2). Não
que no passado não tenha havido - oh!, quantas vezes - discussões sobre estes mesmos
assuntos, frequentemente até num quadro internacional também. Porém, as trocas faziam-se essencialmente sob a forma de polémicas, como uma dinâmica própria e não certamente
a mais aconselhada para o exercício de um espírito crítico. Em relação a hoje, há pelo
menos duas diferenças de peso: as consequências e condicionamentos políticos das
discussões são infinitamente menores - pela perda de poder social do movimento
anarquista nas sociedades de hoje, relativamente ao princípio do século; e, factor
igualmente não negligenciável, os debates têm por intérpretes intelectuais e militantes
comuns, e não as "vacas sagradas" de antigamente.
Nico Berti enfrenta, pois, corajosamente, o problema da revolução, que já vinha
aflorando aqui e ali, com frequência, em outras intervenções, suas e doutros. Para Berti,
o conceito de revolução entrou em crise, e essa crise está arrastando o anarquismo para
uma via sem saída. Isto porque o anarquismo não é capaz de conceber-se sem revolução.
Daí a sua "esquizofrenia", o seu constante balançar entre "extremo realismo" e "extremo
utopismo". Mas Berti busca uma saída e propõe-na em dois planos. Primeiramente,
procurando historizar o conceito de revolução, a qual "não pode mais ser concebida
segundo o velho modelo ideológico, com toda a sua deontologia preestabelecida e
codificada". Assim, avançando um pouco mais, indica que "mais do que uma revolução
libertária, o anarquismo deve hoje orientar-se para uma revolução da liberdade". Ë vago
e impreciso, mas é um ponto de viragem importante. Num outro plano, Berti afirma que
existe um nódulo essencial definidor do anarquismo, mas que não há nenhuma
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"essência" da revolução. Por outras palavras, revolução seria apenas contingência,
história - se não estou alargando demasiadamente o sentido das suas palavras.
Aquilo que Berti afirma numa linguagem categorial e filosófica, outros o dizem num
registo de raciocínio político ou de análise sociológica. Com efeito, julgo que, a partir da
década de 70, se verifica generalizadamente um progressivo discrédito da ideia de
revolução. Em primeiro lugar porque, à medida que o tempo passa, a dinâmica
socioeconómica parece apostada em mostrar que ela é cada vez mais inviável, impossível. Bem entendido, o progresso técnico e organizacional parece aqui determinante,
mas igualmente a cultura e os comportamentos sociais dos indivíduos. Quem está a ver
na pele de um revolucionário o programador informático que reside em Bordeaux ou em
Dortmund, possui casa própria, a mulher trabalha num escritório, com dois automóveis,
barco à vela, férias na neve ou no Mediterrâneo, e dois filhos estudantes apaixonados
pela banda desenhada, o vídeo e o ténis?
Nos nossos países industrializados e democráticos os sujeitos revolucionários do
princípio do século são hoje cidadãos preocupados com a evolução futura da sua
profissão e do seu rendimento, com problemas de "urbanidade" e de "qualidade de
vida", no limite, de direitos civis e políticos. Não aspiram a nenhuma transformação
radical da sociedade em que se inserem, nem sonham com qualquer "mundo novo". O
nível de vida mas, simultaneamente, a percepção dos limites deste modelo de
desenvolvimento postos a nu pela crise económica, pelas reestruturações industriais e por
um certo abaixamento e banalização do poder político, terão encaminhado para uma esfera
mais individual e inter-individual as aspirações e desejos "utópicos" das populações.
Simultaneamente, o sujeito de hoje, nos países desenvolvidos, encara os fenómenos
revolucionários de outra maneira, não mais apaixonadamente pró ou contra, como no
passado dos seus avós e até dos seus pais, mas com o interesse e a curiosidade permitidos
pelo distanciamento. Interesse carregado de vontade de descobrir as suas próprias raízes,
no que toca às revoluções que forjaram o destino dos países industrializados - e basta ver
a atracção pelos estudos históricos e pela arqueologia dos movimentos sociais do século
XIX para cá, incluindo evidentemente o anarquismo; e curiosidade perante a estranheza
que, para o cidadão europeu ou norte-americano, constitui os comportamentos de
indivíduos e massas em ebulição revolucionária em zonas como o Irão, o Líbano ou a
América latina. Este interesse ("regressão simbólica") e esta curiosidade ("exotismo"),
são a prova mais evidente da dissociação profunda entre os agentes sociais destes países e
uma qualquer aspiração revolucionária, entre sociedade e revolução.
Estaremos nós assistindo, a par de um processo de secularização das sociedades
modernas (em acto desde o arranque da "revolução industrial"), a uma desradicalização
histórica dos objectivos que o imaginário social vai continuamente forjando? Basta ver
as "declarações de princípios" das revoluções americana ou francesa, os "manifestos"
do socialismo e do movimento operário, as "bases" ou os "programas" do anarquismo
histórico, para se convencer como as formulações iniciais parecem bem hiperbólicas
comparadas à modéstia dos efeitos práticos. Compreende-se então que tal constatação
possa ter conduzido, senão a uma mutilação do imaginário social, pelo menos a um seu
deslocamento.
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Para certos sociólogos (Touraine, por exemplo), a utopia seria apenas uma forma
elementar dos movimentos sociais, uma expressão dos sinais anunciadores de uma
mutação social em aproximação. Ontem o anarquismo, barómetro sensível da entrada
na massificação da sociedade industrial; hoje o ecologismo, alerta e percursor da "terceira
vaga" (para utilizar a formulação de Toffler). Versão apenas modernizada do cientismo
marxiano que, ao etiquetá-las de utópicas, apenas pretendia diminuir as correntes
socialistas que não eram do seu agrado? Talvez haja um pouco disto, mas bom será que,
ao admiti-lo, não esterilizemos a fecundidade de uma ideia ou de um esquema explicativo.
A utopia - e a revolução surge-nos cada vez mais como uma utopia - é um
modo essencial de apreensão da realidade e de intervenção social que hoje é transportado por sectores com escasso poder social, económico e político e, neste sentido,
marginais. São os chamados novos movimentos sociais, da juventude ao feminismo, do
pacifismo ao ecologismo. Ora, mesmo nestes núcleos que agem no seio das nossas
sociedades como os mais importantes factores de contestação e de transformação
social, a ideia de revolução é, por assim dizer, inexistente. Isto é, as aspirações mais
elevadas em matéria de mudança social são, nestes países - e insistimos aqui nesta
delimitação - , encaradas fora do esquema revolucionário. Sobretudo, julgamos que
existe, cada vez menos nos indivíduos, o desejo subjectivo, a paixão da revolução.
Convenhamos que, se isto é verdade, se trata de uma alteração qualitativa de extrema
importância, em relação à maneira como, ainda há apenas alguns anos atrás, muitos de
nós habitualmente raciocinávamos.
Mas para além da revolução nos aparecer cada vez mais impossível, há também um
segundo aspecto, não menos importante do que o primeiro, que é o da ideia de que ela
seria, cada vez menos, desejável.
Os debates desenvolvidos nos últimos anos sobre liberdade e totalitarismo, no
interior e no exterior do meio libertário, foram levados a colocar o problema das revoluções
em termos de custos-beneficios, modos de reciocmnio que terá surpreendido alguns, mas
igualmente feito entrever a outros uma nova forma de abordar a questão.
Por um processo diverso, um certo esforço de investigação histórica que começa a
desenvolver-se entre nós, sobre bases mais rigorosas e sem preocupações auto justificatórias, tem igualmente contribuído para desmontar internamente certos procedimentos
de mitificação (e, portanto, de censura) que o movimento anarquista fazia da sua própria
participação em alguns dos processos revolucionários mais importantes deste século,
permitindo assim uma visão mais crítica do passado. Porém, inevitavelmente também,
tal esforço não deixa concerteza de enfraquecer no militante libertário de hoje a vontade
de experimentar semelhantes experiências.
Pode ainda pensar-se que, até à Segunda Guerra Mundial, a presença efectiva do
anarquismo nos principais teatros revolucionários (México, Europa, Rússia, Espanha),
para além de, na altura, ter permitido alimentar esperanças quanto a possíveis desenlaces
ou estabilizações mais ou menos favoráveis às aspirações libertárias, terá contribuído,
de facto, para modelar a cultura destes povos num sentido vizinho das nossas preocupa-
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ções, nunca nos efeitos políticos imediatos, mas sim por complexas vias transversas de
influência social só apercebíveis no médio e longo prazo. Não estaremos nós, nos países
industriais democráticos, a realizar, numa pequena parte que seja, o sonho de individualidade (material e espiritual) que perseguiam os anarquistas de há um século, quando
experimentavam, com as classes populares em que se inseriam, toda a sorte de penúrias e,
ainda por cima, um sentimento vivíssimo de exclusão social e cultural?
Mas, depois da Segunda Guerra Mundial, a situação, neste aspecto, alterou-se
completamente. O movimento anarquista deixou de influenciar as revoluções. É possível
que ele próprio tenha cometido erros e que só agora comece a estar em situação de os
criticar e compreender e de poder portanto beneficiar desse feedback. Mas o facto mais
importante a assinalar é a deslocação dos teatros revolucionários dos países industriais
desenvolvidos para certas zonas agora em vias de industrialização, com estruturas sociais
muito diferentes. Que nestas zonas (China, Indochina, Índia, países árabes, África negra,
América latina) e nestas conjunturas revolucionárias se não tenha manifestado qualquer
expressão anarquizante, com um mínimo de identificação e ligação com anarquismo
clássico, é um outro problema que não vamos abordar, mas que põe certamente em jogo
dados tão diversos e tão complexos como as diversíssimas estruturas sociais e culturas
desses povos, os seus processos de colonização e (sub) desenvolvimento económico, a
partilha imperialista do mundo em blocos, etc.
As revoluções de hoje são os nacionalismos árabes, os movimentos descolonizadores, o Afeganistão e a Nicarágua, o Cambodja e África do Sul. Não são, como
provavelmente pensámos há anos atrás, o black power americano, a explosão estudantil
de 1968 ou mesmo a revolta do povo polaco contra a ditadura que o oprime. Nestas
novas revoluções, nem com excesso de boa vontade conseguem reconhecer-se nelas os
anarquistas da nova ou da velha escola.
Destas constatações, há alguns que franqueiam a passagem e, claramente, riscam a
problemática revolucionária das suas perspectivas, quando não assumem mesmo uma
atitude anti-revolucionária. No fundo, não fora essa a posição de um Charles Fourier que
vivera, de dentro e de perto, embora jovem, as contingências da revolução francesa, da
"Grande Revolução'?".
Um libertário francês, Roger Monclin, partiu para Espanha em 1936 porque era,
então, "um revolucionário". "Foi precisamente o que eu vi em Espanha que me obrigou a
Toda a causa, por muito nobre que seja, que
reflectir e me conduziu à não-violência.
obriga a matar é uma falsa boa causa. (...) É o ambiente criado pelas insurreições. Cria-se
então uma tal atmosfera de ódio, de morticínio, de vingança, que deixa de haver
a coisa mais importante que existe."
qualquer respeito que seja pela vida humana
(3) - conta este ex-revolucionário.
Num artigo recente, a própria Federica Montseny revela uma perfeita consciência
do problema: "Face a este dilema, alguns companheiros desenganados renegaram a
revolução. Se cada revolução deve desembocar fatalmente na ditadura, se não há outro
caminho se não o de renunciar às ideias por causa de um triunfo efémero que nos
condena a voltar ao ponto de partida, para quê fazer a revolução? É melhor então que a
evolução siga o seu curso, que o homem comece a sua libertação individualmente".
(...)

(...)
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"Este não é, nem será nunca, o meu ponto de vista", acrescenta Federica que, apesar de
todos os inconvenientes reconhecidos, atribui um balanço positivo à acção revolucionária a qual representa "um passo em frente" (4).
Poderíamos buscar outros exemplos destas mesmas duas atitudes, tanto nas
gerações que ainda conheceram directamente os levantamentos revolucionários como
nas que se lhes seguiram, mas não o julgamos necessário. A ilustração está feita. A
identificação das linhas de tendência, também, segundo as conclusões da nossa análise
(5). Passemos então a recordar, muito brevemente, as posições que sobre o problema
das revoluções assumiram alguns dos teóricos anarquistas do início do século.
2. Sabemos como um dos poucos textos políticos de Elisée Reclus foi justamente
Evolution et révolution (6), onde esta última é vista como uma passagem obrigatória, em
consequência de certos bloqueamentos ocorridos na evolução normal das sociedades.
Para Kropótkin, bem longe de ser uma simples mudança de governantes, a revolução é
"a tomada de posse pelo povo de toda a riqueza social. Ë a abolição de todos os poderes
que mais não têm feito que entravar o desenvolvimento da humanidade". (7) "Se
representarmos o lento progresso de um período de evolução por uma linha traçada no
papel, ns veremos esta linha subir gradualmente, lentamente. Mas chega então uma
revolução - e a linha faz um sobresalto: sobe repentinamente. ( ... ) Mas a esta altura o
progresso não pode manter-se; as forças hostis ligam-se para a derrubar ( ... ); a linha cai.
Vem a reacção. Em política, pelo menos, a linha do progresso cai muito baixo. Mas,
É uma lei do progresso
pouco a pouco, recompõem-se. (...) A evolução recomeça.
humano (8) .
Jean Grave, por seu lado, é dos que estão convictos de que "os privilegiados só à
força desalojarão" e que "tudo nos demonstra, em factos, que a (actual) organização
social nos arrasta para um cataclismo", para o qual "urge, pois, prepararmo-nos, para
dele tirarmos a máxima utilidade" (9).
Ricardo Meila, o espanhol, considerava que "as revoluções, neste sentido restrito
de actos de força, são sempre movimentos instintivos em que a humanidade aparece
subjugada pela animalidade. As multidões, arrastadas pelo furor revolucionário, obram
cegas por não importa que causa. ( ... ) A palavra mágica converte-se por sua vez num
mito e, pela revolução, avançamos pelo caminho de inúteis violências. Adôptamõs o
culto da força pela força. Substituímos o acidental ao essencial, o circunstancial e
passageiro ao fundamental e permanente". Mas Melia adverte que "as revoluções não
são simples sedições. O acto de força não é a própria revolução. As revoluções
cumprem-se em vários períodos de profunda transformação. ( ... ) A resultante à distância
é aquilo que unicamente nos permite reconhecer a obra realizada. Agora mesmo, no
mundo dito civilizado se está operando a mais profunda, a maior das revoluções" (10).
Estes diversos testemunhos são suficientes para recordar os principais pontos de
-apoio das posições dos teóricos anarquistas mais conhecidos quanto ao problema da
revolução: necessidade, inevitabilidade, existência de aspectos negativos, sua compreensão como momento de um processo histórico e social mais vasto e importante.
Malatesta, que toda a sua vida procurou ser, e foi certamente visto como um
revolucionário, teve contudo o recuo suficiente para, na última década da sua vida,
(...)
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aprofundar e relativizar um pouco estas opiniões. Afirmando que os anarquistas devem
aproveitar as revoluções para levar o mais longe possível a influência das suas ideias,

Malatesta conclui: 'Revolucionários, somos; mas sobretudo anarquistas" (11). Por outro
lado, ao traçar um balanço da obra de Kropótkin, ele não pode deixar de chamar a atenção
para dois "erros" do mestre russo, de "negativos efeitos" para o movimento anarquista: o
seu "fatalismo teórico" e o seu "optimismo excessivo" que levava Kropótkin a "ver as
cotas como ele gostava que elas fossem" 12).
No seu conhecido ensaio. La Révolution (13), Gustavftandauer estabelece um
quadro teórico apropriado ao tratamento dos fenómenos revolucionários. "A revoljição
relaciona-se com toda a convivência humana. Não só com o estado, a divisão em classes,
as instituições religiosas, a vida económica, as tendências e criações intelectuais, a arte,
a educação e o aperfeiçoamento espiritual, mas ainda com o conglomerado de todas
estas formas de manifestação de convivência que em algumas épocas se encontra num
estado de relativa estabilidade, baseada no assentimento geral. A este conglomerado
geral e amplo da convivência, em estado de relativa estabilidade, chamamos topia. ( ... ) A
relativa estabilidade da topia muda gradualmeilte, até achar-se por último num desiquilíbrio instável. Estas variações na consistência e estabilidade da topia são produzidas pela
utopia. A utopia pertence não ao reino da convivência, mas ao da vida individual. Por
utopia entendemos um conglomerado de aspirações e tendências da vontade".
"A cada topia sucede uma utopia, a esta novamente uma topia, e assim sucessivamente. ( ... ) A utopia é, pois, a totalidade de aspirações, destilada ao máximo, que em
caso algum conduz à sua meta, mas sempre a uma nova topia. Damos o nome de revolução ao momento durante o qual já não existe a velha topia e ainda não se afirmou a
nova."
Destes conceitos deduz Landauer algumas consequências de vulto: "As exigências
práticas da vida colectiva em época de agitação revolucionária trazem consigo que, sob a
forma de ditadura, tirania, governo provisórib, poder delegado, etc., se forme a nova
topia durante a revolução". Assim, 'a utopia nunca chega a traduzir-se na realidade
exterior, e a revolução não é mais que o período de transição de uma topia à seguinte".
Estas referências tiveram a intenção de nos recordar a maneira, complexa e não
simples, coma o problema da revolução era posto pelos teóricos mais conhecidos do
anarquismo no princípio do século. Contudo, além de teóricos, estes homens eram
também propagandistas-divulgadores, quando não mesmo organizadores revolucionários. A este título, eles terão contribuído, não para a modelar, mas sim para simplificar o
problema. Como já afirmei em outra oportunidade (14), se Malatesta tinha razão em
criticar o nefasto "optimismo revolucionário" de. Kropótkin, o facto era que tal atitude
seria partilhada pela generalidade dos anarquistas da época. Quer na fase do terrorismo,
quer na curva àscendente do sindicalismo-revolucionário, a revolução social é sempre
vista como iminente.
A mesma coqvicção parece ser comum às principais tendências do movimento
anarquista de então: cômunistas, sindicalistas, individualistas. E, quanto mais vivaz é
este convencimento, tanto mais a ideia de revolução * é simplificada: será num grand soir;
numa segunda-feira, e em Paris, claro, dizem Pataud e Pouget. Copiando-a de França, os
(...)
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primeiros verdadeiros anarquistas portugueses terminam o seu manifesto de apresentação com a expressão "liquidação social" (15). O termo traduzia bem a ideia: liquidar - pôr tudo a zero, fechar a loja, apurar os saldos, para recomeçar tudo de novo.
Se esta época de optimismo transformador foi brutalmente atingida com a guerra de
1914 e em seguida com os primeiros resultados da consolidação da revolução russa,
aquela atitude teve ainda a oportunidade de se exibir plenamente em Espanha, durante
os anos 30*'Toda a propaganda anarquista era ali marcada pelo convencimento de que,
mais dia mnos dia, "a social" chegaria.
Tal facto terá sido responsável pela polarização que, a partir dessa altura, a
Espanha começou a exercer sobre o conjunto do movimento libertário internacional?
Parece inegável que, até 1930-31, o movimento espanhol era, embora importante, apenas
um dos vários centros de ebulição do anarquismo, mas que, desde então, fez convergir
sobre si todas as atenções, a ponto de os problemas espanhóis passaram a ser os
problemas do anarquismo. De uma estrutura multipolar passara-se a uma estrutura de
centro-periferias. Não terá sido justamente porque era em Espanha que a perspectiva
revolucionária ainda mantinha a sua credibilidade e porque tal perspectiva era insubstituível para o universo mental da maioria dos militantes?
3. Os ensaios de caracterização feitos até agora sobre o lugar e a forma que o
conceito de revolução ocuparia no movimento anarquista do princípio do século seriam,
no entanto, redutores se se quedassem por aqui. Com efeito, o que se disse pode ser
verdadeiro para a maioria do militantismo libertário, mas não certamente para a
totalidade. Mais precisamente, trata-se, sim das tendências e correntes dominantes no
seio da nebulosa anarquista - e todos nós sabemos como ela é, congenitalmente,
plural e diversa.
Por isso temos de evocar aqui as correntes e formas não-dominantes e, ousemos
mesmo dizê-lo, dominadas, quanto mais não seja pela força social das maiorias, sempre
presentes em todos os grupos sociais, mesmo nos mais precavidos e avisados contra
elas, como é o caso dos anarquistas.
Citemos o educacionismo. Das experiências pedagógicas à multiplicação de escolas
livres (i.e., não estatais e não confessionais), de Paul Robin e Sébastien Faure e a
Francisco Ferrer, das publicações educativas às associações de professores, o anarquismo é aqui fertilissimo e grandemente inovador. Citando o caso histórico de Portugal,
onde o sentimento de exclusão cultural era forte, são inúmeros os sinais do interesse dos
libertários pela "acção educativa". "Educar, educar sempre", tal o lema e a palavra de
ordem de militantes como Adolfo Lima, José Carlos de Sousa ou Mário de Oliveira.
Cerca dos primeiros anos do século, havia mesmo importantes jornais anarquistas que
se colocavam sob a dupla inspiração de "Educação Social" e "Organização operária",
ou a exortação de "Instrui-vos e organizai-vos" (16). Após a execução de Ferrer, uma
febre se apossa dos grupos anarquistas portugueses que não cessam de criar "escolas
modernas", por vezes - é bom sabê-lo - com o concurso de livres-pensadores
republicanos.
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Conquanto o choque de perspectivas nunca tenha sido explícito, e os educacionistas tenham geralmente proclamado o seu artigo de fé na revolução, ao mesmo tempo que
os revolucionários viam com bons olhos as experiências escolares livres, é fácil de
entender que se tratava de duas atitudes distintas na sua raiz: educar para transformar;
transformar para educar.
Por outro banda, a corrente neomalthusiana revela então enorme vigor, em França,
nos países anglo-saxónicos, até em Espanha (com Luís Bulffi) e em Portugal (17). As
formas de organizações heterodoxas inauguradas por homens como Eugène Humbert,
marginalizam esta corrente do grosso do movimento, como parcialmente vem a acontecer
com o pacifismo e antimilitarismo (de Chalaye, Lecoin, mas também do holandês
Berthelémy de Ligt e de Hem Day), o humanitarismo de Eugen Relgis, etc..
De outro lado ainda, as ideias libertárias alargam-se em torno de um novo
individualismo, com expressão filosófica (Mackay, Han Ryner), económica (Tucker),
sexual (Armand), naturista (Henri Zisly, Isaac Puente e a revista Estudios, me Valencia,
feminista (com a brasileira Maria Lacerda de Moura), etc..
Até num pequeno e periférico país como Portugal encontramos traços deste
borbulhar que é levado a considerar mais as pessoas directas e concretas, nas suas inter-relações individuais, nos seus problemas e felicidades, do que uma aleatória emancipação colectiva de matriz revolucionária. Os ensaios de vida comunitária inscrevem-se
claramente nesta perspectiva e sabe-se como eles foram tão numerosos como efémeros,
tão diversos quanto dispersos pelos mais variados recantos do mundo.
A sombra tutelar de Tolstoi está aqui presente difusamente, mas igualmente traços
anunciadores de surrealismo e de existencialismo. Ë Maria Lacerda de Moura quem
escreve: "Não sou revolucionária no sentido da revolução para uma organização social
mais equitativa. Já tive, sim, essa ilusão. Cheguei porém à convicção, ou aprendi a
tempo que os homens, em nome do Amor e da Justiça ( ... ), da Liberdade ( ... ) se
estraçalham como animais ferozes. ( ... ) Convenço-me cada vez mais que o ódio não mata
o ódio, o ódio só morre com o Amor. A violência é mãe e filha da violência. A guerra só
traz a guerra e a revolução é sementeira de novas revoluções" (18).
Julgamos pois não errar ao dizer que, paralelamente ao filão insurreccionalista
dominante, correm sempre no corpo do movimento anarquista outras veias que, se não
recusam e hostilizam a estratégia revolucionária, pelo menos a afastam completamente
do campo das suas preocupações. Mesmo um homem como Kropótkin, que tanto fez
para espalhar a ideia da possibilidade e até da facilidade do traumatismo revolucionário,
nos parece, a vários títulos, mais um verdadeiro reformador do que outra coisa qualquer
(19).
Esta atitude, não cremos que existisse apenas em alguns teóricos.
Em Portugal - e perdoem-me de me servir uma vez mais deste exemplo histórico
que tenho, actualmente, mais à mão - o movimento anarquista autonomizou-se do
socialismo marxizante na base de uma crítica cerrada ao reformismo deste último. Nos
primeiros anos do século hesitou sobre se haveria de emprestar o seu concurso ao forte
e virulento republicanismo com vista a derrubar a monarquia secular por meios
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insurreccionais. Emílio Costa, um dos mais importantes libertários de então, é favorável
a essa intervenção por razões pragmáticas e políticas: "Ê preferível uma monarquia
como a da Dinamarca a uma república como a francesa; mas é muito mais preferível a
república francesa à monarquia, como a que temos em Portugal". E, de facto, uma boa
parte dos anarquistas conspiraram e participaram no levantamento popular que implantou, em Outubro de 1910, uma república laica bem radical, na altura o terceiro regime
não-monárquico de toda a Europa. Após a execução do rei e do princípe herdeiro, dois
anos antes, que valera de Lnine comentários elogiosos, os governos e casas reinantes
voltavam a estremecer de indignação por causa desse pequeno país a que alguns vieram
a chamar "o México da Europa".
Com a república, o anarquismo progrediu e implantou-se solidamente no movimento operário. Só nos anos 20, na onda do bolchevismo, a sua posição será atacada.
Curiosamente, uma das principais clivagens que então divide e opõe anarquistas e
bolchevistas é a questão da revolução. Para os entusiastas da Rússia, a revolução social,
a revolução proletária está na ordem do dia: é, como então se diz, "a imediata". Os
libertários, acusados de moleza e de, sob uma fraseologia revolucionária praticarem um
real reformismo, defendem-se como podem, mas quase todos reconhecem que, até
chegar a hora de uma verdadeira revolução social, muita água há-de ainda passar por
debaixo das pontes e que o dever dos anarquistas é, corajosa e constantemente,
"explicar, propagandear, semear". Campos Lima, outro dos principais militantes da
época, escreve o seu livro A Revolução em Portugal (20) sobre a necessidade de um
entendimento frentista entre anarquistas, socialistas, bolchevistas e republicanos radicais com vista a uma acção insurreccional para estabelecer... uma república federal
avançada! Ao contrário do que poderia pensar-se o objectivo prático julgado possível
era apenas o da criação de condições mais propícias ao desenvolvimento das ideias
libertárias edas suas organizações. Escusado será referir que, após a vinda da ditadura
fascista, todos os esforços feitos pelos anarquistas tinham como propósito imediato o
recobrar das liberdades de associação e propaganda. O resto, depois se veria.
A uma outra escala, não foi esta também a dramática e infeliz história da revolução
espanhola e dos seus prolongamentos? A imagem da revolução foi inicialmente trabalhada por necessidades da propaganda, em seguida mitificada num imaginário de grupo
perseguido, marginalizado, disperso, que tinha necessidade de fortes crenças ideológicas para assegurar a sua coesão. Entre esta imagem e as exigências práticas da hora,
quer durante a longa resistência, quer após o desmantelamento da ditadura, ficou largo
campo para contradições, piruetas e tergificações. Nele se situam todos os conflitos que
têm marcado a história do movimento anarquista espanhol desde há perto de 50 anos.
Evidentemente que aquela imagem mitificada foi apenas uma resposta, uma das
saídas possíveis, para gerir o desajustamento entre realidade e idealidade, a "esquizofrefia" de que falava Berti. Mas houve outras, com características diferentes.
Não vamos aqui entrar no tipo de respostas que, revisando uma parte da teoria e da
prática anarquistas tradicionais, procuraram conquistar para o anarquismo um certo
espaço dentro do sistema político democrático. Julgamos o assunto, bem como toda a
problemática ligada à guerra de Espanha, merecedor de um estudo e aprofundamento
aqui descabidos.
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Mas não queremos deixar de recordar respostas como a de Gaston Levai (privilegiando uma estratégia progressiva de construção de uma base económica, fundamentalmente sindical e cooperativa, além de uma preparação espiritual que ele julgou cada vez
mais importante), a de Agustin Souchy (cooperativismo, clivagem liberdade/totalitarismo), ou ainda - embora fora desta tradição europeia - a de um Paul Goodman (que
abre os horizontes para uma época completamente nova, que é a nossa, e para os seus
problemas de natureza essencialmente cultural).
Não queremos ainda, num parêntesis que encerra estas nossas referências ao caso
histórico português, deixar de dizer que, após a derrota espanhola (que também aqui
assinalou, por assim dizer, o fim de uma época), enquanto certos anarquistas prosseguiram inflexíveis nos seus posicionamentos tradicionais, outros houve que, ponderando as
circunstâncias e tirando o balanço do passado, ensaiaram novos campos de acção e
amadureceram certas evoluções ideológicas. Emídio Santana, por exemplo, após ter
sido, como todos sabem, autor de uma tentativa séria de tiranicídio, vem a participar
activamente com um grupo de outros companheiros na dinamização de um movimento
cooperativo onde os valores libertários de autonomia e ajuda-mútua tivessem ocasião de
expandir-se.
O anarquismo, na sua crítica metódica ao princípio autoritário em qualquer das
suas manifestações, na sua atenção permanente ao indivíduo e às suas exigências de
autonomia e de comunidade, é certamente visto como um corpo estranho, perigoso e
"revolucionário" numa sociedade onde tais valores não existem, ou não existem senão
de forma atrofiada.
A componente revolucionária também lhe está associada, na medida em que o
anarquismo é uma utopia, é uma direcção, um caminho, não uma meta, uma linha de
chegada.
Mas a revolução como orientação estratégica de um movimento é apenas um
elemento histórico, circunstancial. Tal como a referência ao operário, a referência à
revolução representa uma conjunção durante a etapa histórica do anarquismo, mas não
mais do que isso.
A conjunção anarquismo-operariado-revolução foi certamente dominante durante
largas décadas, mas, mesmo nessa altura, se verifica a existência permanente de um filão
anarquista reformador e não-insurreccional, ora explícito, ora apenas implícito, ora
reprimido pela corrente dominante, ora vigoroso e adulto, tanto na prática social como
nas suas expressões ideológicas.
Hoje, o anarquismo encontra-se na encruzilhada de ter que definir novos objectivos
estratégicos e novos agentes portadores da força de transformação social.
Em qualquer caso, se - como é nossa convicção - eles não serão nem as
revoluções nem os operários do passado, duns e doutros ainda haverá a tirar abundante
matéria de reflexão.

Comunicação apresentada ao Colóquio Internacional de Estudos sobre "1984", em Veneza.
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Júlio Mendes Palma

Hipóteses para a construção
da alternativa
1. O cículo vicioso da cultura de esquerda

1.1. Uma análise ainda que superficial à situação espiritual do nosso tempo
permitirá facilmente constatar a existência de várias questões às quais são fornecidas
múltiplas respostas. Esta antiguidade, chamemos-lhe assim, aparece na constelação
cultural, na constelação internacional, nos conjuntos políticos e económicos e pode ser
assumida como característica da dinâmica histórica inerente às modernas formações
sociais. A verdade estará no todo, mas o todo é falso se for considerado homogéneo.
Com este enunciado fundamentamos uma problemática onde inserimos o tema «Em
busca da esquerda».
De facto pretender partir «em busca da esquerda» é admitir que a esquerda está
algures e que é identificável. Sentimo-nos assim regressar ao «ancien régime de l'esprit».
1.2. O homem da raridade (a rareté de Sartre), procurando satisfazer as suas
necessidades, tentando dominar as condições naturais que lhe são adversas, opondo-se
a e concorrendo com outros homens, precisaria de algo que lhe indicasse o futuro e o
transportasse até lá. O homem concreto teria de acreditar nesse sinal, aceitando a tutela
do guia, e por conseguinte renunciar à Aufkldrung. Esse «veículq de transporte cujo
objectivo é o futuro» (João Martins Pereira) seria a «esquerda», que pode também ser
visionada como «força de movimento e de progresso social» (Piteira Santos), ou como
«campo de tensão que não só existe como existirá sempre» cheio «de ideias avançadas»
(João Martins Pereira). O homem concreto alienaria a sua apresentação, deixar-se-ia
dirigir por algo que lhe é exterior. «Voilá lê serf arbitre», diria Sartre. A história está
cheia de exemplos que mostram o perigo daquela renúncia. O mais evidente provém dos
países onde se pretende estar a construir o «comunismo» em que o «campo de tensão» se
transforma em «campo de concentração» e o <(progresso social» vai dar ao «socialismo da
Xarasca» (a sharashka de Soljenitsine).
1.3. Mas apesar de estarmos na época do pós-modernismo, do neo-expressionismo ou da transvanguarda, o homem concreto continua a não ser avaliado, como diria
Ernst Bloch, apenas pelo que faz mas também pelo que tolera que seja feito aos outros.
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Ora é nesta «encruzilhada de decisões nebulosas» (ainda Bloch) que a presença da razão
crítica se torna absolutamente necessária. Sartre foi claro quando disse aos que
defendiam a «democracia directa, a dos homens concretos na luta contra a serialização
que os transforma em coisas», que era preciso organizar um «vasto movimento anti-hierárquico» que contestasse por todo o lado as instituições. O papel da intelligentsia
crítica seria não o de pensar que já tem a sua inteligência emancipada mas sim o de
disseminar ideias e formular propostas de tal maneira radicais que não possam ser
satisfeitas dentro dos limites históricos do sistema vigente. Não se trata de ((sloganizar)> o
derrotismo do «hoje é o primeiro dia do resto da tua vida» mas de tentar que hoje seja o
último dia de um passado com o qual há que romper (função utópica e utopia concreta).
1.4. Combatendo a síntese e a complementaridade e aceitando o diálogo e a
contestação entra-se na constelação cultural insistindo no momento racionalmente
negativo ou dialético.
Contra a cultura afirmativa como cultura que visa assegurar as condições de
reprodução do establishment há que revigorar aquele conjunto de valores, tais como a
liberdade, a razão, o espírito, a individualidade, produtos típicos da chamada «civilização
ocidental» mas que o capitalismo não conseguiu esgotar, mesmo na variante democrática. E apesar de nesta versão existir aquilo que Marcuse designou por «tolerância
repressiva», é preciso ver que aquele conjunto de valores nunca foi aceite nem tolerado
no despotismo oriental e nos regimes que dele sairam, que constituem hoje o que se
pode chamar capitalismo burocrático de Estado, nem nos países, digamos, «islamizados». Por alguma razão certamente se falou de «povos sem história».
1.5. Levando em conta esta diferença de mentalidades não se pode aceitar o
sistema de duas equações assim apresentado: «Pode, um intelectual de esquerda não
sentir repulsa pelo "sistema americano"? Pode um intelectual de esquerda não sentir
repulsa pelo "sistema soviético"?» Há aqui muito mais do que duas incógnitas. O
«sistema americano» não é só a Administração Reagan ou só os «marines»: O sistema
americano é também um conjunto de escritores e poetas que gostamos de ler (Susan
Sontag, Joyce Carol Oates, Joan Didion, Ginsberg); é também um conjunto de cantores e
de bandas que gostámos e gostamos de ouvir (Jeiferson Airplane, Grateful Dead, Doors,
Taiking Heads, Janis Joplin, Joan Baez, Dylan, o mundo anímicamente profundo dos
blues); é também um conjunto de pintores cujas obras se podem admirar (Poliock, Warhol,
Motherwell, Neil Jenny, Julian Schnabel); é também um conjunto de interessantes
ensaístas (Bierstedt, Bookchin, Chomsky, Eddinger, Jameson). Sentirá o intelectual de
esquerda repulsa por tudo isto?
E quanto à União leia-se Soljenitsine, Dombrovski, Boukovski, Kopelev, Zinoviev,
Efim Etkind, Agurski. Sentirá o intelectual de esquerda repulsa por tudo isto? Bem
sabemos que estes não são os representantes da literatura oficial. Todos eles editaram
grande parte das suas obras na clandestinidade ou no exílio. Mas estas obras e situações
são produzidas pelo sistema soviético e como tal necessárias à sua compreensão. Não se
pode avaliar o sistema soviético pela «Ética Marxista-Leninista» ou pela «Estética
Marxista-Leninista». Isto não passa de salmigondis idéologique ou de mental succotash
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que os esta blishmentarians soviéticos nos oferecem. O que é de facto importante é a
diferença que existe na estruturação interna dos dois sistemas, «so different as cheese and
chalk». Um é uma sociedade aberta, o outro é uma sociedade fechada. É preferível viver
numa sociedade que permite veicular publicamente ideias, o que não quer dizer que se
esteja de acordo com o governo existente. É preferível viver numa sociedade que permite
a publicação e circulação de um texto como Civil Disobedience a viver noutra que não
autoriza a edição da La faculté de l'inutile.

1.6. Estas pequenas coisas não podem ser desprezadas por todos aqueles que lutam
por relações mais humanizadas e menos politizadas. Mais humanizadas no sentido de mais
livres. Menos politizadas no sentido de menos determinadas pelos canais hierárquicos. Qualquer pensamento que se pretenda inovador terá de levá-las em conta. É o
artigo problema das relações entre a sociedade civil e a sociedade política. Pretender
politizar tudo é reduzir tudo a questões de poder. Estabelecer uma relação entre, por
exemplo, o político e o cultural é estabelecer uma relação entre um interesse de
subjugação e um interesse de compensação pleno de dubiedades. Procurar subverter essa
relação pode significar o primado do interesse de emancipação. A politização total ou
seja o domínio sem restrições do interesse de subjugação é o totalitarismo. A relação
variável entre o interesse de compensação e o interesse de subjugação é característica
das democracias, umas mais reais outras mais formais (é visível a diferença entre a
democracia portuguesa e a democracia estado-unidense). O primado do interesse de
emancipação é característico do grupo em fusão numa situação revolucionária.
1.7. Olhemos agora para a situação portuguesa. João Martins Pereira disse algures
que «Portugal é um país apenas semi-industrializado em que são ainda escassas as
condições de formação consciência excedente. O mesmo é dizer, mais precisamente, que o processo de acumulação ainda não atingiu a faze em que as "necessidades
básicas" podem ser satisfeitas de forma generalizada e que é portanto indispensável
identificar que poder (de que forças sociais) se propõe que conduza e controle aquilo a
que chamaríamos de "industrialização restante". E convém ter presente que em tais
sociedades a "democracia política" de tipo ocidental costuma ter dificuldades em
assegurar essas tarefas» (Sistemas Económicos e Consciência Social). O que se propõe
para este «cadinho adormecido», como ele também lhe chama? De uma coisa parece não
haver dúvidas - propõe um poder forte, onde o interesse de subjugação se imponha.
De que maneira? João Martins Pereira fala de um «entre-Guevara-e-Bahro» (entre-Cuba-e-RDA?). É muito possível que com tal modelo a «industrialização restante» fosse
rapidamente efectuada mas as poucas «liberdades» que temos agora iam todas por água
abaixo. Não vale a pena. Essa aplicação prática da «teoria do socialismo como sistema
global» deixa muito a desejar.
As hipóteses de alternativa têm de ser procuradas noutras direcções. Avançaríamos
três: a) uma abertura à «imaginação dialéctica» fundamentada na critica à cultura
administrada que é tradicional neste país (Comparação entre projectos de forças
«progressistas» e «conservadoras» antes e depois de 1974.); b) actualização e divulgação
de experiências teóricas e práticas de autogestão e sua relação com a ecologia (problemática do modo de produção estatal); c) crítica divulgativa dos modelos de sociedade
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do «socialismo realmente existente». Estas três hipóteses aproximar-nos-iam de uma
teoria crítica da sociedade, clarificando um pouco a situação espiritual actual, despoluiriam o nosso ambiente cultural, mostrando os limites políticos e económicos das
«sociedades democráticas», e romperiam com o círculo vicioso da esquerda sempre
obcecada pelo poder.

Fevereiro 1984

2. A crítica na longa noite
A actividade crítica origina-se pela tensão existente entre a realidade e a ideia que se
faz dela, entre a maneira como o mundo está estruturado e a maneira como se pensa que
ele deveria estar. A tendência para a modificação activa deste mundo implica da parte da
crítica a possibilidade de expressar as ideias, compará-las, veiculá-las, testá-las. Implica,
por conseguinte, a existência no campo social do que se denomina por liberdade de
expressão de pensamento, já que, como disse Horkheimer, «o pensamento que não pode
expressar-se, que não pode comparar-se com outros e neles se desenvolver, é tão pouco
livre como a própria palavra e teria forçosamente de se atrofiar». Tentar atrofiar o
pensamento é o mesmo que procurar definhar a actividade crítica, a qual pode ser
ocasionalmente vencida mas não convencida e por isso resiste, até mesmo no exílio.
Estas palavras vêm a propósito do mais recente livro de Eduardo Lourenço:
Ocasionais-I (A Regra do Jogo, Col. Ensaios, Lisboa, 1985).
Este livro é um livro interessante. Composto de ensaios e artigos escritos durante as
décadas de 50 e 60, «nascidos da ocasião, filhos das circunstâncias», tendo por motivação
a «vontade de comunhão e diálogo», não deixaram eles de ser todavia «apenas outras
tantas garrafas lançadas ao mar sem esperança de porto».
O silêncio como resposta. Experiência amarga essa. As palavras que Manuel
Antunes escreveu sobre António Sérgio têm também neste caso pleno cabimento: «Daí o
assistirmos a verdadeiras campanhas de silêncio, quando não de denegrimento, em
relação a homens que não alinham nos interesses criados, quaisquer que eles sejam. Por
dignidade, por coerência, por idealismo, não alinham. Embora isso lhes venham a custar
fama, proveito, dificuldades, acaso a vida.»
Mas os tempos vão mudando, umas vezes lentamente outras bruscamente. E eis
que passados trinta anos os textos aí estão plenos de vitalidade para lembrar àqueles que
têm a memória curta que a água mole em pedra dura tanto dá até que fura.
A leitura deste livro torna-se estimulante precisamente pela actualidade dos textos.
Por exemplo o artigo «Cultura e Realidade Nacional ou Uma Querela sem Sentido».
Apesar de curto é extremamente problemático: «A realidade nacional não é algo do qual
se possa sair e por isso mesmo também não é nada no qual se possa entrar com essa
quimérica mercadoria que é a Cultura. O que é abstracção e por isso falência não é a
vontade de acompanhar uma Europa mítica, mas o poder imaginar como real esse falso
voo. Não se pode voar para onde já se está. Não estava no poder de Antero e Eça nem de
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ninguém voar para a Europa. Nós somos Europa e nós somos Humanidade, uma certa
maneira de ser europeu e uma certa maneira de ser homens. Dai o sem-sentido original de
toda esta querela. Daí igualmente o sem-sentido de sermos «mais portugueses» do que o
que somos, ou a falsa obrigação de caminhar em direcção a um mítico "ser português"
como pudéssemos estar fora alguma vez de nos mesmos». Bastará olhar à nossa volta
pelo espaço público para se reconhecer que estas palavras de Eduardo Lourenço
assentam também hoje como crítica àquilo que 'é apologia quase quotidiana. Não seria
interessante comparar (e aprofundar) estas teses com as de António José Saraiva de A
Cultura em Portugal ou até com as de António Quadros de O Espírito da Cultura
Portuguesa?
Outro exemplo de actualidade é-nos dado pelo texto «Humanismo e Terror ou a
Denúncia do Pacifismo Hipócrita». Trata-se de um comentário ao livro de Merleau-Ponty
que Eduardo Lourenço classifica como «o mais inteligente depoimento daqueles intelectuais do Ocidente para quem se tornou impossível aceitar a hipocrisia real das democracias liberais sem contudo poderem aceitar a URSS e o seu humanismo terrorista».
Merleau-Ponty escreveu: «As civilizações capitalistas, que têm o mérito de existir, por
mais imperfeitas que sejam, representam talvez o que a história fez de menos horrível,
mas entre elas e as outras civilizações ou entre elas e o empreendimento soviético a
diferença não é a do céu e do inferno ou do bem e do mal: trata-se apenas de diferentes usos
da violência.» Por isso dizia que a discussão entre as democracias ocidentais e o
comunismo era apenas a discussão de um comissário com outro. Apesar desta afirmação
Merleau-Ponty quis correr um risco que enunciava assim. «Toda a defesa da URSS
enfraquecida hoje é uma cumplicidade com a URSS agressiva de amanhã. ( ... ) Este
argumento é forte e este risco existe. Parece-nos que é preciso corrê-lo.» Hoje este risco já
não pode ser corrido. A URSS é uma potência forte e agressiva (vide os casos da Hungria
de 1956, Checoslováquia de 1968 ou Afeganistão de 1979). A maneira como o seu
governo trata os intelectuais revela muita arrogância e total desprezo pela expressão do
pensamento individual. Este tema é hoje escaldante. Já não temos somente o livro de
Koestler, O Zero e o Infinito, que Merleau-Ponty pretendia criticar, temos também os três
volumes do Arquipélago de Gulag, de Soljenitsine, A faculdade do inútil, do Dombrovski,
O Comunismo como Realidade, do Zinoviev, e muitos outros que vão aparecendo.
Quanto às democracias ocidentais as mais características, quanto a nós, são a
Inglaterra e os Estados Unidos. A Inglaterra é a livre Inglaterra que nos momentos
cruciais da história «is always fighting the good fight ali over again». Os Estados Unidos,
apesar de terem entrado tarde nos grandes dramas da história, foram no dizer da
americana Gertrude Stein «o primeiro país a entrar no século XX». Por isso têm muito
para ensinar e muito para aprender mas ainda acreditam que «the real Eldorado is still
further on», e assim reconhecem que não são a sociedade perfeita. Para lá chegar grandes
combates terão de ser travados contra a fome, contra a miséria, contra a ignorância. Os
intelectuais têm aqui um papel a desempenhar como assinalava Merleau-Ponty: «O nosso
papel não é talvez muito importante. Mais il ne fant pas en sortir.» Hoje sabe-se que esse
papel é muito importante e que na União Soviética ele não pode existir à luz do dia. Um
Chomsky, um Draper, um Raymond Williams ou um Thompson não poderíam dizer lá o
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que dizem na América ou na Inglaterra. Ê claro que estes problemas não podem ser
resolvidos num artigo mas têm de ser equacionados em muitos artigos. O texto de
Eduardo Lourenço pode despertar no possível leitor o desejo de ler um livro já «clássico»
e compará-lo com outros mais recentes, como por exemplo La force du vertige, de
Glucksmann.
Outro texto que se situa bem dentro do tempo presente é «Sentido e não Sentido do
Moderno». A palavra "moderno" é uma palavra cheia de múltiplos sentidos. Eduardo
Lourenço dá-nos numa escrita extremamente viva a sua noção de moderno e de
modernidade. «Não se nasce moderno. A consciência da modernidade é sempre negativa. ( ... ) Da consciência e do facto da modernidade fazem parte integrante a consciência
de desacordo e a vontade expressa de fractura. ( ... ) Ninguém pode ser moderno por
imitação. Ninguém pode ser moderno por querer ser moderno. A oposição à consciência
clássica é absoluta.» Sem dúvida que esta noção de moderno não é aceite por toda a
gente. E por isso surgiu o neomoderno e até o pós-moderno. Já Gertrude Stein escrevera:
«A única coisa que é diferente de um tempo para outro é o que é visto e o que é visto
depende de como todos está a fazer tudo. Os que estão autenticamente a criar a moderna
composição só têm naturalmente importância quando estiverem mortos porque nessa
altura a composição moderna tendo-se tornado passado está classificada e a sua
descrição é clássica.» Dir-se-á que é uma interpretação e poder-se-á citar outra americana
(Susan Sontag) que escreveu um excelente ensaio «contra a interpretação». Poder-se-á
ainda lembrar Enzensberger que escreveu sobre «a linguagem universal da poesia
moderna», ou Bradbury e McFarlane que editaram um bom volume intitulado Modernism. Claro que isto são apenas leituras que podem formar mais problemático o texto
«Sentido e não Sentido do Moderno», porque no fim de contas como diria Jorge de Sena
«novas vanguardas estéticas virão se tiverem de vir>>.
Escolhemos três artigos dos catorze que dão corpo a Ocasionais-J por nos
parecerem aqueles em que mais claramente, apesar de escritos em condições sociopoliticas bem diferentes daquelas em que vivemos, o espírito crítico soube extrair da ocasião
aquilo que ia para além dela. O combate espiritual não acabou, apenas «mudou de
forma». Combater no silêncio contra o silêncio resistindo à sua tortura pode originar,
digamos, uma «estética do silêncio», como já sentia o romântico Samuel Coleridge: «No
voice did they import - / No voice; but oh! the silence sank / Like music on my heart.»
Certamente que será necessário ainda muito tempo para poder captar todos esses gritos e
melodias engendrados durante a longa noite. O desespero ou a esperança criam no
homem forças poderosas que o projectam para além daquilo que ele pensa que é. «Nós
estamos apenas no começo do que ardentemente desde sempre foi desejado.» Trata-se de
alimentar a esperança que com Eduardo Lourenço afirma que este povo é futurável, esta
nação é possível, este país é viável. Esta parece-nos a grande lição destes escritos de
ocasião, que devem ser lidos em silêncio para se ouvir como se escrevia crítica nos tempo
do exílio.

Agosto / 1984
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3. As sementes da mudança

3.1. - <... pour tirer l'esprit du cachot, soufflons nous-mêmes notre forge, battons lê
fer quand ii est chaud ... » Apelo que vem de longe mas que ainda é audível na sociedade
contemporânea. Ë um apelo para resistir ao dilaceramento espiritual do indivíduo e
também para congregar esforços em defesa da autonomia individual contra a «arte» de
ser governado. Os senhores das cúpulas sabem que ao nível do homem concreto todas
as artes produzem maravilhas, mas só a «arte» de governar produz monstros. Mas eles.
também sabem que em referência ao sistema onde dominam a entropia está a aumentar,
existindo já muita informação que lhes escapa. Este excedente informativo mostrará a
todos os interessados na mudança do actual estado de coisas que as possibilidades de
«influenciar o futuro» podem não se reduzir apenas a promessas. Não se trata
evidentemente de tentar advinhar ou conhecê-lo já, pois que ele ainda não existe, mas
apenas mostrar que é possível dar uma orientação mais humana à complexificada situação
presente, porque, corno diria Barry Comrnoner, «we can hope to influence future events».
3.2. - Samuel Huntington analisando a «ordem política nas sociedades em mudança» dizia que para haver modernização tem de haver mudanças não só nas aspirações
dos indivíduos e dos grupos mas também nas suas capacidades» («capabilities»). Mobilização social e desenvolvimento económico são assim requisitos da modernização, mas
não são de maneira nenhuma garantes de efectiva humanização. E a prova está no
desenvolvimento económico de muitos países feito à custa da crescente degradação de
comunidades de organismos vivos (biocenoses), afectando o funcionamento dos ecossistemas, deteriorando os laços do homem com o meio que o cerca e depravando as
relações do homem com ele próprio. (Vale a pena ler a interessante contribuição de
Henrique de Barros sobre alguns destes problemas no livro Economia e Ecologia.) E
uma vez que, como dizem só há uma Terra, correr-se-á o risco de transformá-la em
«planeta de espectros»? Para o evitar é necessário uma crítica radical à solicitação que
os «experts» ou os seus «proxies» fazem ao homem comum no sentido de este aceitar
passivamente a ordem estabelecida, reproduzindo assim a falsa consciência.
Há por conseguinte necessidade de fazer chegar ao homem da rua a informação
suficiente que lhe permita descodificar todo esse trama e participar criticamente na
elaboração do discurso prático. Como escreveu Edgar Morin: «A informação dispõe de
uma energia potencial que pode ser imensa tanto para a acção como para o pensamento.»
3.3. - A maneira como o homem comum se transforma em homem massificado nas
sociedades contemporâneas pode ser vista no processo em que um conjunto populacional se sujeita a um seu subconjunto, o qual faz emergir decisões que em relação ao
conjunto dado são tidas como universalmente aplicáveis. É a prática da delegação e
representação de poderes característica das democracias formais. A legitimação é assim
justificada pela ideologia das maiorias numéricas obtidas pelo voto. Este tipo de
legitimação foi posto em causa por Bákunine quando disse que recusava toda e qualquer
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autoridade mesmo a saída do sufrágio universal, pois que ela seria sempre exercida por
uma minoria contra os interesses da maioria espezinhada. Por outro lado, Alexis de
Tocqueville falou de «império da maioria», de «omnipotência da maioria», de «tirania da
maioria». O problema consiste em ser capaz de sair desta situação sem cair na tentação
usurpadora característica das minorias (subconjuntos) vanguardistas, para as quais a
legitimação se justifica pela força bruta e pela repressão e aniquilação física do
adversário entendido como inimigo;
Vejamos o que dizem Barbara Freitag e Sérgio Ronanet numa introdução a textos
de Habermas editados em brasileiro: «Nas condições do capitalismo tardio, a luta
política desdobra-se em vários planos: o da acção estratégica; o da elucidação pedagógica (discurso «terapêutico»), a fim de neutralizar uma ideologia - a tecnocrática que tenta legitimar o poder com a estratégia, historicamente nova, de negar a existência de
um poder a ser legitimado; e o dos discursos práticos a serem conduzidos entre todos
aqueles que sejam «dircursivamente competentes» e que deveriam idealmente incluir
todos os interessados. Tais acções poderiam, aos poucos, lançar as bases de um novo
consenso, distinto do consenso deformado de hoje, utilizando para isso as vulnerabilidades
específicas do capitalismo tardio (que não mais se situam na contradição entre as forças
produtivas e as relações de produção) e que Habermas investiga nos seus "teoremas de
crise". Tais crises incluem, por exemplo, a crise da racionalidade, que ocorre quando o
Estado intervencionista não consegue realizar as tarefas técnicas que ele se atribui; a crise
da motivação, que se estaria gerando nas contraculturas engendradas pelo próprio sistema
e que contestam os valores funcionais para a sobrevivência do capitalismo; e a crise da
legitimação, na medida em que a ideologia da ciência e da técnica se revela incapaz de
dissimular o substrato político das regras aparentemente técnicas que orientam a acção do
Estado. É óbvio que uma acção desse tipo, baseada em tais pressupostos, é muito distinta
da acção revolucionária clássica. Em vez disso, Habermas propõe a estratégia do
«reformismo radical» que implica "promover reformas em torno de objectivos claros e
publicamente discutidos,' mesmo e especialmente quando as suas consequências são
incompatíveis com o modo de produção vigente".»
Aqui temos algumas pistas que nada prometem quanto ao futuro (as promessas são
sempre incertas), mas que por isso mesmo podem ser testadas por todos os que por elas
se quiserem aventurar. Recusa-se a "acção revolucionária clássica" que se for entendida
como jacobinismo ou bolchevismo será mais correctamente designada por contra-revolução. A denúncia do "consenso deformado de hoje" pode eventualmente levar não
à formação de um novo consenso mas sim de uma «rede informativa» onde o conflito
possa ser utilizado como aguilhão do pensamento na procura da felicidade. Aceita-se o
«reformismo radical» o que poderá levar a uma discussão em profundidade das teses de
um Owen, de um Fourier, do papel do cooperativismo e outro género de associações.
Aliás o próprio Habermas falará noutro lado de movimentos alternativos tais como o
movimento ecológico, o movimento feminista e outras formas de Bürgeninitiativen.
3.4. - O movimento ecológico. é aquele que actualmente maior influência exerce
sobre o conjunto populacional irradiado de grupos mais sensíveis à degradação do
ambiente. Tal não admira pois que se sabe como pequenas mudanças do clima podem
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levar a alterações nas condições de produção de alimentos e até influenciar os tipos de
habitação. Dentro do movimento ecológico existem diferentes sensibilidades. O discur so «terapêutico» desempenhará o seu papel na crítica àquelas tendências que visem
partidarizar ou parlamentarizar o movimento ecológico enquanto acompanha o debate à
volta das novas tecnologias e dos recursos energéticos. Como se dizia num relatório do
clube de Roma, Beyond the Age of Waste, «os cientistas e tecnologistas, como
cidadãos têm de participar em debates públicos sem serem indiferentes para com os
problemas políticos, sociais e económicos que o seu trabalho pode solucionar». Novas
tecnologias: Sim, porquê? Não, porquê? Recursos energéticos: nuclear, porquê? Energias alternativas, porquê? Com uma discussão deste género talvez que «a alma da nova
máquina» possa ser posta a descoberto e se torne acessível à compreensão de todos.
Nem a ciência nem a tecnologia são neutras. Elas fazem parte do desenvolvimento das
formações sociais e afectam-no. A tecnologia, por exemplo, no dizer de Denis Goulet «é
um instrumento que permite aos seus possuidores exercer um controlo social de várias
formas e influenciar terminantemente o modo de decision-making». Basta olhar para o
que se passa ao nível da informática e dos computadores para ter uma pequena noção
das enormes tarefas que se põem aos produtores do discurso «terapêutico». Na verdade
os «conceitos unificadores» existentes não podem responder a todas as questões e
dúvidas. As incógnitas ainda ultrapassam as equações.
3.5. - Dostoievsky escreveu uma pequena história que se chamou O Sonho de Um
Homem Rídiculo e que termina assim: «Dizem que ele teve um sonho, uma visão, uma

alucinação! Oh, querida, é isto tudo o que eles têm para dizer? Pensam realmente que
isso é muito inteligente? E como eles são orgulhosos! Um sonho! O que é um sonho? E a
nossa vida? Não é também um sonho? Direi mais: Sim, mesmo se isto nunca acontecer,
se não houver um céu na terra (isto de qualquer maneira posso eu ver muito bem!),
mesmo assim continuarei a pregar. E como tudo é realmente simples: num dia, numa
hora, tudo podia ser rapidamente arranjado. A principal coisa é amar o teu próximo
como a ti mesmo - isso é a principal coisa, e isso é tudo, porque nada mais importa.
Logo que faças isto, descobrirás rapidamente como tudo pode ser arranjado. E todavia é
uma velha verdade, uma verdade que tem sido sempre dita, mas que apesar disso não
encontra lugar entre os homens! "A consciência da vida é mais alta do que a vida, o
conhecimento da felicidade é mais alto do que a felicidade", é contra isto que temos de
lutar. E eu lutarei contra isto. Se todos nós quiséssemos tudo podia ser arranjado
imediatamente .»
Para completar ou contrapor vale a pena lembrar as palavras de Emerson: «Never
mmd the ridicule, never mmd the defeat up again, old heart! There is victory yet for ali
justice; and the true romance which the world exists to realize will be the transformation
of genius into pratica! power.» Até apetece dizer: Oh yeah!
Fevereiro/1985

Nota:
Os dois primeiros textos escritos em 1984 sofreram as agruras do ano orwelliano. O primeiro foi enviado
para a revista PLURAL (para a qual remetemos os interessados na polémica) e não foi publicado, o mesmo
acontecendo ao segundo enviado para o JL. Até parecia haver uma certa little big brotherhood. Mas já estamos
em 1985, o ano de Anthony Burgess, once more the things are on the move!...
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Participa na formação da Federação Socialista Livre, onde

pontificava José do Vale. e entra para a direcção do Teatro

EMILIO COSTA (1877-1952)

Emílio Costa ocupa um lugar proeminente no pensamento
socialista português (entendida a palavra "socialista" no seu
amplo sentido). Personalidade complexa, à acção polémica,
onde coleccionou dissabores e não raras incompreensões,
adicionou um invulgar sentido da independência, uma individualidade que o converteu num franco-atirador.
O estudo que fizemos com Alberto Pedroso, publicado
em 1977, encontra-se largamente ultrapassado pela quantidade e qualidade da documentação entretanto carreada e
que irá modificar algumas ilações anteriormente manifestadas. Mas a História é assim, provisória, que é como quem diz
dinâmica, renovada. Enquanto não chega o momento de
refazer e ampliar aquele trabalho, ficamos por algumas notas
bibliográficas que, não sendo exaustivas, permitirão um reconhecimento, embora parcelar, do pensador.
Emílio Martins Costa nasceu em Portalegre a 21 de
Fevereiro de 1877 no seio de uma família de industriais
(lanifícios, massas e azeite). Ali estudou, partindo depois para
Lisboa onde frequentou o Curso Superior de Letras. Nos
meios estudantis lisboetas se iniciou na acção política militando no campo republicano. O seu nome figura entre os
subscritores do Manifesto Republicano Académico (1897) e
colabora na fundação do Grupo Republicano de Estudos
Sociais. A primeira colaboração na imprensa surge no jornal
A Rua, que no seu número 1, de Abril de 1897, insere o artigo
"Prevenção", assinado por Jorge Pires, pseudónimo do nosso
biografado. Os mentores do periódico são levados a juízo,
acusados de crime de abuso de liberdade de imprensa, e o
jovem portalegrense é condenado a 20 dias de prisão e
1005000 réis de multa, sendo defendido por João de Meneses.
Com Luz de Almeida colabora na fundação da Maçonaria Académica e, mais tarde, da Carbonária, desempenhando
num e noutro organismo cargos relevantes.
Regressa a Portalegre em Julho de 1901, iniciando outra
etapa da sua vida, marcadamente libertária. Esta inflexão do
republicanismo para o anarquismo está patente nos artigos
do semanário O Amigo do Povo, por si orientado naquela
cidade de Dezembro de 1901 a Março de 1903. Os períodos
em Lisboa alternam-se com as passagens por Portalegre.
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Livre.
O intervencionismo exposto nos artigos de O Amigo do
Povo é claro: defende a colaboração de anarquistas e republicanos para a queda da monarquia, linha condutora do seu
pensamento nos primeiros anos deste século, pormenorizado
no livro É Precisa a República? (que consideramos uma das
suas obras mais significativas) e nos artigos do Germinal
(Setúbal).
Em Outubro de 1903 parte para Bruxelas, onde frequenta a Universidade Livre até 1905, com ligeiras interrupções,
sendo discípulo de Elisée Reclus. Colabora no jornal Les
Temps Nouveaux, de Jean Grave, onde mantém com irregularidade correspondência sobre temas portugueses. Em 1906
começa uma série de artigos para A Luta, relacionando-se
com Brito Camacho, que o tinha em elevada consideração.
No ano seguinte faz parte do grupo responsável pela publicação de A Conquista do Pão. Em 1908 está em Paris e depois
na Bélgica. O seu nome figura com frequência nas colunas do
Germinal, de A Luta e de A Sementeira. Entra para a
redacção do jornal La Revolution, onde convive com os
maiores expoentes do sindicalismo-revolucionário francês.
Desses contactos resultam, por certo, as três brochuras sobre
aquele tema que traduziu, e que foram publicadas em Portugal pela Casa José Bastos & C.. Ligado ao grupo de "L'École
Renovée", Emílio Costa trabalha com Francisco Ferrer, de
quem se torna secretário particular.
De regresso a Portugal, encontramo-lo em 1909 na sua
cidade natal, onde participa na propaganda anti-monárquica
e escreve grande número de artigos para O Intransigente,
órgão republicano local, pugnando pela anterior e sempre
postura intervencionista que reafirma, aliás, no célebre artigo
"O Proletariado e a República" (Alma Nacional de Setembro
de 1910).
Após o triunfo da República, Emílio Costa reafirma a
sua independência em diversos momentos, mas aceita o
cargo de secretário de Guerra Junqueiro (nomeado embaixador na Suíça), por especial indicação de Brito Camacho. A
experiência foi curta. Chocado com a repressão sobre os
trabalhadores setubalenses por ocasião da greve de Março de
1911, demite-se e regressa a Portugal, leccionando por algum
tempo no Liceu de Portalegre e entrando para o quadro de
redactores do Intransigente, de Machado Santos. Nesse época publica dois opúsculos fortemente críticos em relação à
República: A Magna Questão (1912) e Ilusões Políticas
(1913). A conferência que proderira dois anos antes na
inauguração da Casa Sindical, é igualmente publicada com o
título Acção Directa e Acção Legal.

Procurando salientar unicamente os marcos mais relevantes, detemo-nos agora na célebre posição aliadófila manifestada durante a conflagração de 1914-1918. Secundando o
intervencionismo de Kropótkine e Grave, entre outros, Emí-

lio Costa defende, quer nas páginas das duas séries do
Germinal, que dirigiu, quer em sessões públicas, a necessidade do movimento operário não ficar neutro ante o belicismo germânico, considerado como o grande inimigo do progresso social e dos trabalhadores em toda a Europa. Os
antagonismos gerados nas fileiras anarquistas resultantes das
diferentes posturas face à guerra serão duradores e, em
alguns casos, definitivos. A partir de 1916 Emílio Costa
demarca-se progressivamente do anarquismo, embora este
esteja subjacente no seu discurso.
As repercussões da revolução soviética de 1917 encontram eco em toda a imprensa operária nacional, e também
Emílio Costa - entregue ao mester pedagógico - lhe dedica diversos artigos no Germinal, em A Batalha e em A
Internacional. Mas, sem sombra de dúvida, a educação é a
opção definitiva. Está entre os fundadores da Universidade
Popular Portuguesa (1921) e participa, neste mesmo ano, no
Congresso Nacional de Educação Popular, onde apresenta a
tese Os Factores Dinâmicos da Educação em todos os seus
Aspectos, e especialmente no Ético. Colabora na Seara Nova

desde o seu primeiro número e, por incumbência de João
Camoesas, integra a representação portuguesa ao "Falais
Mondial", em Bruxelas, aproveitando a oportunidade para
proferir diversas conferências.
Em 1925 intervêm no 2. ° Congresso da Associação dos
Professores de Portugal e entra para o Instituto de Orientação Profissional, dirigido por Faria de Vasconcelos, onde se
mantém até 1947, ano em que atinge o limite de idade.
Depois de 1926 a sua actividade incide, exclusivamente,
sobre o IOP, continuando a colaborar na imprensa, agora sob
"liberdade vigiada". A temática é menos rica e interessante
por força das circunstâncias, adoptando o cometário moral,
a curiosidade, o "fait-divers". Publica, entretanto, várias
obras que seria longo enumerarmos aqui, remetendo o leitor
para os artigos que a tal respeito escrevemos nos números 3 e
4 do Boletim de Estudos Operários. Mas continua inflexível
na luta pela liberdade, cooperando com a oposição democrática, em especial no período de 1945 a 1949.
Quando morre, em 17 de Julho de 1952, deixava atrás de
si uma extensa bibliografia e uma vida cheia de experiência.
Uma e outra aguardam estudos convenientes que, pela nossa
parte nos comprometemos publicamente a levar a cabo.

António Ventura

MAX NETTLAU (1855-1944)

Nasceu em 30 de Abril de 1855 em Viena e morreu em 23 de
Julho de 1944 em Amsterdão. Militante e historiador do
movimento anarquista.
Max Nettlau era filho de um jardineiro da Corte, vindo
expressamente da Prússia para a Áustria, e seu pai era um
homem liberal e de condição remediada, o que lhe permitiu
uma liberdade de escolha que o levou a aprofundar estudos
de língua céltica. A sua tese de doutoramento intitulava-se
Beítrãge zur Cymrischen Grammatik (Ensaios sobre a
Gramática Cymrisque), Leipzig, 1887. A sua erudição
linguística será, posteriormente, posta ao serviço da sua obra
histórica.
As prolongadas estadias que fez em Londres bem como
as conclusões que foi retirando dos seus próprios estudos
levaram-no ao socialismo/anarquismo, ideal que para ele
passava pela libertação da tutela do Estado e pela consolidação de um federalismo, que acabou por coincidir, depois do
ano de 1882, sempre num sentido muito amplo e muito
tolerante, com o comunismo libertário.
Os seus estudos orientaram-se, desde muito cedo, para a
história da I.a Internacional e para a figura de Bakounine.
Manifestava-se já aí a sua dupla vocação, que foi afinal o
centro de toda a sua vida, de historiador do anarquismo e de
coleccionador de documentos do mesmo movimento. Com a
morte do seu pai, em 1892, recebeu uma pequena herança
que lhe permitiu levar uma vida de investigador modesto,
mas sempre independente, dividindo o seu tempo entre os
principais centros do anarquismo europeu (Viena, Londres,
Paris, Genève e, por fim, Barcelona) o que lhe facilitou a
recolha de uma massa enorme de documentos.
A sua biografia é afinal a história dos seus trabalhos que,
por tão vastos, se tornam impossíveis de recencear aqui na
totalidade. Não mencionaremos, então, senão os principais.
Por outro lado, grande parte deles conservam-se ainda inéditos ou dispersos por uma meia centena de revista, principalmente anarquistas, nas quais ele colaborou.
No fim do século XIX, e segundo o desejo expresso por
Eliseu Reclus, que prefaciou o livro, ele publicou em Bruxelas, no ano de 1897, Bibliographie de L 'Anarchie. Ainda no
fim do século escreveu, em língua alemã, uma volumosa Vida
de Miguel Bakounine que, frente à impossibilidade de ser
editada por um editor, foi multicopiada em cinquenta exemplares que foram depois distribuídos pelas principais biliotecas
europeias. Mais tarde, devido ao aprofundamento das suas
pesquisas, completou esse trabalho com novos apêndices sobre
a influência de Bakounine em Itália e em Esparja e começou
ainda a publicar as obras completas deste pensador, trabalho
que não chegou a terminar.
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Publicou ainda dois outros grandes estudos biográficos
de conhecidos anarquistas: Eliseu Reclus e Malatesta. Errico
Malatesta: Das Leben eines Anarchisten, foi publicado em
1922, em Berlim, pela Editora Der Syindikalist e Elisée
Recius: Anarchisten und Geiehrter, 1830-1905, publicado
também pela mesma editora em 1928. Ambos os livros foram
traduzidos em Espanha e editados em Barcelona pela La
Revista Bianca, respectivamente em 1933 e em 1928. O
primeiro, com o título de Enrico Maiatesta: la Vida de un
Anarquista, foi ainda editado em Buenos Aires em 1923, pela
editora La Protesta.

Nettlau tinha também compilado e organizado alguns
materiais importantes sobre outros conhecidos anarquistas
como: Kropotkine e Fernando Peiloutier. Não deixou nunca,
por outro lado, de lembrar, em revistas e jornais dos dois
continentes (europeu e americano), a memória daqueles que
partiam para sempre e que ele bem conhecia.
Redigiu, para além disso, uma história do anarquismo,
da qual só foram editados na mesma casa editora em Berlim,
os três primeiros volumes em 1925, 1927 e 1931. Estes três
volumes cobrem o espaço que vai das origens do movimento
até ao ano de 1886, tendo os outros quatro volumes, que
compunham o resto da obra, ficado inéditos. Uma resumida
história do anarquismo, feita por Nettlau, foi publicada ainda
em Barcelona em 1935 e chamava-se: La Anarquia a través de
los Tiempos.

São dele também numerosos artigos, onde exprime uma
concepção algo original do anarquismo, sobre a história das
ideias e as formas de propaganda. A sua convicção mais
íntima era a de que "toda e qualquer concepção libertária
tem o mesmo direito a existir", e para isso passou a empregar
o termo de Zusammenleben, que nós poderíamos traduzir,
ainda que imperfeitamente, por coexistência. Afastou-se sempre de qualquer tipo de sectarismo, e afastou-se por isso do
socialismo científico que, na sua opinião, pretendia destruir
ou censurar as outras formas de socialismo. Mais do que
partir de concepções de conjunto, determinadas a priori,
interessou-lhe uma análise e uma observação minuciosa e
intensa do particular.
Nettlau, que ficou praticamente arruinado depois da
Grande Guerra de 14-18, levou depois disso uma existência
penosa e difícil, cheia de obstáculos materiais, e apenas
apoiada nas remunerações que lhe pagavam em troca dos
seus artigos ou na ajuda de uma meia-dúzia de fieis amigos
suíços. Apesar das boas ofertas que teve, ele não quis nunca
desfazer-se, por razões predominantemente sentimentais, das
suas belas colecções de manuscritos. Foi só no fim da sua
vida, quando se sentiu ameaçado pela chegada dos nazis a
Viena, que ele aceitou em 1935, sob a pressão do Instituto
Internacional de História Social (o I.I.S.G.), com sede em
Amsterdão, ceder a esse mesmo instituto os seus valiosos
manuscritos e colecções. Nettlau morreu em Amsterdão. a 23
de Julho de 1944.
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O seu biógrafo é Rudolfo Rocker com a obra: Max
Nettiau: ei Heredoto de Ia Anarquia, publicado no México
em 1950, onde está incluida uma bibliografia. O próprio Max
Nettlau escreveu, a pedido de M.a Adama Van Scheltema,
bibliotecária do 1.I.S.G., uma Biographische und Bibliographische Daten em 1940 e publicada em 1969, no boletim do
Instituto, no tomo 111, devido aos cuidados de M. Rudolfo de
Jong e com uma. apresentação de M.a Van Scheltema.
Por outro lado, os seus amigos suíços convenceram-no a
contar as suas memórias que depois, com a ocupação alemã,
acabaram, na altura, por desaparecer. Ele redigiu então um
segundo texto, que se encontra hoje no I.1.S.G.. Também a
primeira versão, reencontrada posteriormente, lá se encontra
depositada.
Nettlau que, durante a sua vida, pouco ou nada se
preocupou com a edição das suas obras, com a excepção da
biografia de Bakounine, permanece assim, em grande parte,
inédito.
Procurar no Dictionnaire Biographique, Anarchisme, a
aparecer brevemente, alguns complementos indispensáveis.

Renée Lambér&

(in, Dictionnaire Biographique du Mouvement Ouvrier
International)

p. 210, 211, 212
(Tradução de ACF. com a autorização amiga de sua irmã
Madeleine Lambérétj.
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Ivan ILLICH. Deschoolong Society
New York, Harper& Row. 1971, 116 p.
Harmondsworth, Penguin, 1973, 116 p.
Tradução francesa: Une Société sans école, Paris, Seuil,
1971, 220 p. Traduzido do inglês por Gérard Durand.
Sabendo inglês ou francês, a versão brasileira é de evitar. Além duma tradução bastante má e de o livro já contar 5
edições, inexplicavelmente falta-lhe o "Apêndice".
Saído há 14 anos, este livro de Illich reflecte já, ainda
que indirectamente, o par de opostos que atravessa todo o
seu pensamento e que tomará forma explícita nas suas obras
posteriores: o par AUTONOMIA/HETERONOMIA.
A escola tornou-se num mito planetário inquestionável.
É suposto que através da escolarização seja fornecido um
conjunto de bens de consumo, de pacotes educacionais, a
que se chama educação. Illich ocupa-se da destruição deste
mito, apontando o aspecto ritual da escola a despeito da cientificidade aparente, mostrando a impossibilidade económica
da escolarização universal, denunciando a contrprodutividade do sistema escolar. Contudo, a tese principal é que não
se deve confundir duas coisas tão distintas quanto opostas:
escolarização e educação. Confundir escolarização com
educação é confundir salvação com Igreja.
A escola é uma instituição monopolista baseada em dois
postulados fundamentais: o homem só adquire maturidade
social na escola; só o que é ensinado na escola é conhecimento válido. Partindo destes postulados a educação só pode
resultar da ëscolarização, do ensino enquanto consumo programado e standardizado dum produto elaborado tecnocraticamente. A programação torna-se numa constante, numa
sociedade que nada deixa ao imprevisto, onde o. capital saber
impõe cada vez mais o seu valor. Através da escolarização é-se iniciado no consumo e na aceitação do controlo social.
Tudo o que possa ser aprendido fora da instituição escolar é
desvalorizado quando não mesmo considerado subversivo.
Denunciando estes pressupostos como viciados, desmontando a sua pseudo-inelutabilidade, Illich sustenta que a

escola é uma burocracia modificadora de comportamentos
cujo efeito mais sinistro é contrariar o direito e a liberdade de
aprendizagem.
Ensino e aprendizagem são duas actividades distintas. O
ensino satisfaz as exigências ideológicas das instituições educativas. O ensino implica a apreensão passiva de pacotes de
saber programados, a aprendizagem é uma actividade pessoal, uma busca activa de conhecimento obedecendo ao
desejo e ao interesse pessoal. O problema tem que ver com a
escolha livre e radical daquilo que se deseja. As instituições
de ensino não têm qualquer justificação fora de si próprias,
não há nada que justifique que alguém tenha que ser ensinado, como não há nenhuma possibilidade honesta de justificar
um programa ou um currículo escolar como devendo ser
ministrado para o bem de alguém. As instituições de ensino
partem do suposto de que o homem é por natureza incapaz
de aprender e que consequentemente tem de ser ensinado.
Contudo são incapazes de explicar a exasperante curiosidade
infantil e a apatia dos universitários depois de terem passado
pela máquina escolar. Não é honestamente possível defender
a instituição escolar enquanto geradora de um qualquer bem
pessoal.
Para Illich, precisamos não de instituições de ensino
onde se gastem cada vez mais verbas com cada vez menos
resultados - sobretudo para os pobres - mas de instituições de aprendizagem onde cada um possa escolher o que
deseja aprender em vez de ser instruído e programado.
Precisamos de teias de comunicação e centros de aprendizagem acessíveis a todos, que podem ser bibliotecas e
laboratórios mas também o bairro ou a oficina.
O meio tecno-industrial não está concebido para ser
descoberto por quem queira aprender, o que reforça o poder
escolar. A sociedade de consumo e o conjunto dos seus
artefactos não se prestam à descoberta, são acessíveis apenas
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a especialistas e a profissionais. Se queremos uma política de
aprendizagem libertadora teremos que contactar com o meio
e não apenas limitarmo-nos a falar dele nas escolas. Para ser
acessível à aprendizagem e à descoberta, o meio precisa de
ser despojado do segredo tecnocrático. A ciência e a tecnologia podem ser usadas na fabricação de coisas que sirvam
para aprender, que sejam simples e possam ser estudadas.
Constitui uma perversão da tecnologia que ela apenas sirva
para ocultar ao homem o ambiente em que vive.
Não obstante, e apesar das dificuldades que isso possa
trazer ao seu pensamento, Illich recusa que a conquista do
poder político seja condição essencial da desescolarização
social. Até hoje nenhum regime desescolarizou: "as escolas
são fundamentalmente semelhantes em todos os países, quer
sejam fascistas, democráticos, socialistas, pequenos ou grandes, ricos ou pobres. E esta identidade força-nos a reocnhecer que por trás de todas as aparências que o mito possa
tomar, além de ligeiras diferenças, ele é sempre semelhante
no mundo inteiro: ele inspira o desenvolvimento da produção e os métodos para alcançar o controlo social. (p. 126)".
(Nota de leitura feita sobre a versão francesa)

António Duarte

Viriato Soromenho Marques, Europa: o Risco do Futuro, Lx.
Publicações Dom Quixote, 1985.
A revolução industrial inglesa parece ter tido uma indústria de ponta, que funcionou, na altura, quase isolada em
relação a muitas outras. Com efeito. a indústria algodoeira é a
primeira sentir, já nos fins do século XVII e princípios do
século XVIII, a introdução de uma nova tecnologia que vai
revolucionar por completo a situação desta indústria, dependente até aí de uma estrutura rural e de um pequeno mercado
regional sem qualquer importância. Contudo, a partir daí as
condições vão-se alterar e vão ser os próprios produtos a
impor os seus ritmos ao mercado interno e até externo. A
economia de mão-de-obra, a possibilidade de uma produção
em larga escala, a aplicação sempre cada vez mais intensa de
fiandeiras industriais,-acaba por dar aos tecidos ingleses uma
considerável redução nos preços de custo. Eles vão poder
competir no mercado externo europeu, impondo-se aos próprios mercados nacionais, já que estes se mostram incapazes
de competir com eles. A título de curiosidade, refira-se que as
jennies, espécie de teares mecânicos movidos pela força da
água, podiam pôr em movimento, ao mesmo tempo, centenas
de fusos, o que representou uma superioridade abissal em
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relação à indústria de tecidos da altura, assente ela numa
tecnologia muito mais rudimentar e pobre. de tipo individual. Tal superioridade garantiu, como se sabe, à Inglaterra a
conquista de quase todos os mercados regionais e nacionais
da Europa de então.
Hoje são, curiosamente, as indústrias militares que funcionam, tanto na URSS como nos EUA, como ainda em
certos países da Europa ocidental, como pioneiras de todo o
actual desenvolvimento industrial, ocupando actualmente
um lugar muito semelhante àquele que a indústria algodoeira
ocupou durante a primeira revolução industrial. Foi o sector
militar que, a seguir à Segunda Guerra Mundial e à Conferência de Yalta, estimulou todo o tipo de avanços tecnológicos
desde então adquiridos, em campos tão díspares como a
aeronáutica, o solar, a electrónica ou a informática. Todas as
grandes firmas internacionais que se encontram ligadas à
aeronáutica, à electrónica ou à informática encontram-se
simultaneamente vinculadas cem a produção ou a investigação do moderno material bélico. A fissão nuclear, que deu
origem à produção de energia eléctrica, nasceu das necessidades e dos interesses militares e teve mesmo a sua primeira
aplicação no campo militar (a bomba atómica). Também a
fusão nuclear, que muitos vêem como a panaceia do futuro.
está a ser directamente explorada por interesses e sectores
militares. Pode-se mesmo dizer que todo o desenvolvimento
civil está hoje dependente dos progressos do sector militar,
que possui verbas, facilidades e interesses muito superiores a
outro qualquer sector da investigação, porque as empresas
que se dedicam à fabricação de material bélico dedicam-se
também à investigação de tecnologias de ponta, como é o
caso da fusão nuclear, que são depois. e só depois. utilizadas na
indústria civil. Afinal, todo o crescimento económico das
sociedades ocidentais. incluindo evidentemente a URSS. que
se verificou ao longo dos anos 50 e 60. foi marcado sempre pelo
ritmo deste mesmo desenvolvimento militar. Desta forma, nós
estamos hoje numa situação que nos permite dizer que a
corrida aos armamentos não tem só um fundamento ideológico e estratégico (defensivo), mas sobretudo ela faz parte já
de uma necessidade económica do próprio sistema. As armas
passam por isso a ser agentes políticos, tal como os militares
passam eles mesmos a ser a secreta voz dos políticos. A força
da tecnologia militar tende então a anular o próprio momento político e a confundir-se cada vez mais com ele. A um tal
sistema, que faz de uma despesa não só inútil como perigosa
(veremos como) uma despesa indispensável ao seu funcionamento, chama E.P. Thompson, um dos melhores teóricos
deste campo, de exterminismo.
O exterminismo seria assim uma espécie de modo de
produção heterónomo, apesar das reticências de Thompson
a uma tal designação, assente num determinado tipo de
mentalidade cultural que determina uma série de actos políticos. Tal modo de produção assenta num móbil essencial
que é a guerra fria. Com efeito, a guerra fria, que é um estado

de confrontação latente, que parte mais de premissas ideológicas que estratégicas, acaba por ser o motivo que permite a
um tal sistema sobreviver. A guerra fria determina simultaneamente a corrida aos armamentos e a organização específica do trabalho, da investigação e do funcionamento burocrático das sociedades em que tem lugar. Thompson pergunta:
se o moinho manual nos dá a sociedade com o senhor feudal
e o se o moinho a vapor nos dá a sociedade com o capitalista
industrial, o que é que nos dará uma sociedade onde o
moinho é movido com electricidade de origem nuclear? Dar-nos-à o militar que, segundo Thompson, sublinha bem o grau
de dependência a que o desenvolvimento da sociedade civil
está hoje sujeito. Mas classificar de exterminista um deter minado tipo de exigência produtiva apenas por ela estar
dependente do sector militar é ainda insuficiente se, por
outro lado, não tivermos em conta que a segurança se faz
hoje através de um sistema de aniquilação completa. E esta
concepção da defesa nacional, e por conseguinte da guerra,
como aniquiladora que funda, nos seus aspectos mais concretos, a categoria teórica do exterminismo. A defesa nacional, para a qual aponta a corrida aos armamentos, que já
vimos não ser apenas um móbil estratégico mas uma necessidade económica, assenta hoje no MAD (Mutual Assured
Destruction) que é, no fundo, a paradoxal possibilidade de
dois países inimigos se infligirem uma destruição mútua,
mesmo no caso de um deles ter tido a oportunidade do
primeiro ataque. A dissuasão a curto prazo assenta assim,
segundo pensam os especialistas, na probabilidade cada vez
mais larga (e quanto mais larga melhor) de destruição mútua.
Daí que, a segurança de hoje se construir sobre a aniquilação
de amanhã. Curiosamente. em 1984. na sociedade descrita
por Orwell, também a máquina burocrática parece necessitar, para alimentar as suas próprias instituições e o seu
próprio funcionamento, de estar sempre em guerra. E uma
guerra latente, larvar. ambígua e fria que não parece depender de factores estratégicos e políticos, mas sobretudo de
factores económicos, sociais e emotivos. A guerra em 1984,
não se faz propriamente contra um inimigo declarado mas
contra um indefinido e não-declarado inimigo. A guerra,
sempre fria e larvar, serve sobretudo aí para mobilizar e
despertar um certo tipo de sentimentos, bem como para
manter um certo tipo de investimento emocional, para além
de, como já vimos, assegurar o funcionamento económko da
sociedade da altura. Não é por acaso que em 1984 a grande
palavra de ordem do Big Brother, que deixará atónito Winston Smith, seja a de justamente a guerra ser a paz: a guerra é
a paz. Tal palavra de ordem, na sua irracionalidade extrema,
não deixa de lembrar a situação presente em que a segurança
se faz a partir da aniquilação mútua.
Desta forma, o totalitarismo pode ser bem mais do que
um simples facto político autoritário, que conhecemos nos

países de leste, para se tornar esse tipo de realismo, tão nosso
conhecido no Ocidente, e que à força de o ser se torna não só
absurdo como impossível.
Eis algumas das reflexões que este livro de Viriato
Marques, que não é aqui tomado como o objecto de uma
análise, mas muito mais como o lugar de um diálogo, onde uma
família muito vasta de livros e de referências se parece
conjugar, me suscitou. Neste sentido, ele é ainda um dos
ensaios mais estimulantes que, sobre o tema. se publicaram
entre nós.

António Cândido Franco

HENRICH VON KLEIST, Michael Kolhlaas, o Rebelde,
Antígona, 1984
Norman Brown, no seu livro Eros et Thanatos (ed.
france Denoël, Paris), diz: "Dans L'Avenir d'une Iliusion,
Freud dit en effet que Ia religion est une satisfaction substitutive, analogue freudien de Ia formule marxiste l'opium du
peuple. Mais, considerée dans l'ensemble de Ia doctrine du
refoulement, l'expression satisfaction substitutive - qui
s'applique non seulement à Ia poésie et à Ia religion, mais aux
rêves et aux symptômes névrotiques - contient une vérité:
ces satisfactions sont l'expression, déformée par lê refoulement, dês désirs immortels du coeur humain."
Nesse livro Norman Brown procurará fundamentar uma
visão do conhecimento que, pelas suas características, está
muito mais próxima do espírito religioso e poético do que
propriamente científico. A ciência, com a sua obsessão empírica e a sua determinação positivista, acabou por se tornar
uma forma de censura, incapaz de aceitar uma relação de
diálogo ou de prazer com o objecto. Ela anula (censura) o
sujeito. E Bachelard que, nas primeiras páginas de La Psychanalyse du Feu, diz: "L' objectivité scíentifique n'est possible
que si l'on a d'abord rompu avec l'object immediat, si l'on a
refusé Ia séduction du premier choix, si l'on a arrêté et contre
dit lês pensées qui naissent de Ia premiére observatiori." E,
talvez, esta recusa da sedução, de que fala Bachelard, que dá
ao espírito científico o seu instinto repressivo.
Talvez por isso, Norman Brown, procurando afastar-se
do terreno da ciência, diga: "Quel que soit lê cas qui fassent
de lui lês églises chrétiennes, Ia position de Boehme dans Ia
tradition occidentale d'espoir mystique de choses meilleurs
est importante et solide. Dans lê passé, il est relié para
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Paracelse est l'alchimie à Ia tradition de Ia gnose chrétienne
et de Ia Kabbale juive; para Ia suite, ii se rattachera à Freud
para l'influence qu'il a exercé sur les romantiques (Blake,
Novalis et Hegel). ( ... ) Ainsi considérée, Ia psychanaiyse es
l'héritiàre d'une tradition mystique qu'elle doit confirmer."
Elementos deste tipo, que procuram nas margens do
instituído o sentido de uma outra cultura, abundam no livro e
servem para confirmar, no mínimo, essa superfície de contacto possível entre a religião, vivida evidentemente nos seus
limites, e todo um outro conjunto de experiências (onde
estão presentes as actividades artísticas). Mas essa superfície
de contacto faz-se ainda a favor de uma imagem revolucionária do homem e da sociedade, que encontra nos vários
movimentos revolucionários desde a Antiguidade, a possibilidade de uma reapropriação do corpo (que não é senão, por
outras palavras, uma reapropriação da vida eterna).
São, neste sentido, extremamente interessantes algumas
das seitas milenaristas e místicas, de que Norman Cohn nos
fala no seu livro Na Senda do Milénio, que aparecerão
durante a Idade Média europeia e que, na penumbra de um
cristianismo vivido de uma forma muito matricial, procurarão modificar, por um lado, as relações do homem com o seu
próprio corpo e por outro, do homem com a sociedade. A
heresia do Livre-Espírito, de que até muito recentemente
pouco se conhecia, e que se estendeu a toda a Europa central
durante os séculos XII e XIII, propunha por exemplo uma
relação totalmente libertina entre os homens e as mulheres,
única forma, segundo essa heresia, de regressar ao Paraíso,
cultivando para isso a nudez ritual, o prazer e o erotismo
promíscuo como forma superior de salvação dos homens.
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A história de Kolhlaas, contada por Kleist, participa
também ela deste significado religioso que, nos seus limites,
Norman Brown se recusou a ver como simples substituto,
encarando-o antes como a expressão dos desejos imortais do
coração humano, ainda que ela, a história de Kolhlaas, passada na fronteira entre o Brandeburgo e a Saxónia no século
XVI, possa, pelas suas próprias características internas, estar
muito mais próxima da história de Thomas Muntzer do que
propriamente da doutrina que movia os Irmãos do Livre-Espírito e dos seus sucessores espirituais, os Libertinos
Espirituais.
Com efeito. entre os dois tipos extremos de milenarismo
está presente uma pequena diferença que pode ser detectada
no individualismo radical dos primeiros e no colectivismo
exagerado dos sr;undos. Muntzer, que nos aparece ligado,
desde muito cedo no seu apostolado, às revoltas dos camponeses alemães do século XVI, encontra-se ainda ligado aos
trabalhadores das minas de cobre de Mansfeld, onde recrutou as bases da sua organização revolucionária e milenarista:
A Liga dos Eleitos.
Se as preocupações de Muntzer são essencialmente
escatológicas, e se têm de ser lidas sempre em função de uma
interpretação milenarista dos textos bíblicos que passa por
uma visão de confrontação entre os pobres e os ricos, em que
os primeiros serão redimidos e os segundos castigados, também as inquietações da Michael Kolhlaas devem ser lidas em
função de uma finalidade semelhante. Ê ele próprio que se
assume, na história contada por Kleist, como Anjo Vingador
que cai do céu e é ele próprio que diz: "Num país onde não
desejam defender os meus direitos, eu não quero viver. Se
tenho de ser pisado, prefiro ser um cão do que um homem."
O levantamento popular a que Michael Kolhlaas dá
origem, depois da comunidade lhe recusar justiça numa
contenda jurídica com um poderoso senhor local, lembra de
facto essas revoltas que alastraram no século XVI na Turíngia e a que Muntzer emprestou um espírito ao mesmo tempo
redentor e apocalíptico. A tal tipo de levantamento se liga
contudo a dignidade pessoal de Michael Kolhlaas, como
prova de que nem sempre a revolta e os seus excessos
apaixonados, que estão patentes no uso quase indiscriminado
da violência, se podem condenar integralmente. Liberta-se
aqui, nesta história de um comerciante de cavalos que decide
fazer justiça pelas suas próprias mãos, o sentido de uma
dignidade que rapidamente a distingue do simples banditismo
e que, no seu extremo, pode mesmo ser o arauto de uma
revolta sem violência nem sangue (alheio), tal como a encararam posteriormente os não-violentos. Também estes últimos,
quer através de Tolstoi ou de Gandhi, quer ainda através de
Luther King ou de Cesar Chavez, bebem na fonte do milenarismo primitivo, os textos bíblicos, e encaram o seu trabalho
como um preliminar indispensável ao reino dos céus na terra
(título de um dos livros mais combativos de Tolstoi). Dir-se-ia
que, com eles, a revolta informe e ainda sem rosto de Caim se

tornará cada vez mais um artifício de talento e um virtuosismo genial, ao qual se poderia aplicar aquilo que Silberer
disse sobre a alquimia: "O próprio esforço, e não o seu
objecto, formam a base do seu desenvolvimento."
Finalmente, não deixa de ser oportuno tornar mais
explícita a relação entre romantismo e milenarismo, a partir
de uma história onde se cruzam os lugares-comuns do romantismo da altura (o messianismo, a bruxaria, o sonho, a magia,
a maldição, a cigana, etc.) com as aspirações revolucionárias
de um período assaz conturbado. Tanto o milenarismo místico da Idade Média, que com a- consolidação do poder de
Estado pelo príncipe da Renascença desaparecerá quase por
completo, como o romantismo do fim do século XVIII e
princípio do século XIX, são movimentos que despertam nas
margens do dia atraídos pela estranha e enigmática vegetação que acorda nas margens crepusculares da noite. Ambos
negam, a seu modo, o predomínio da razão e do pragmatismo, contrapondo a isso um conjunto de símbolos vivos e
um conjunto de paixões desordenadas (dois conjuntos que
têm de ser lidos sempre em função de uma interacção
permanente). Não é pois por acaso que, depois do processo
de desagregação social que o milenarismo místico da Idade
Média pretende introduzir na sociedade da altura, o romantismo seja o primeiro movimento onde a destabilização da
linguagem emotiva, que atingirá por exemplo com Hõlderlin
um dos pontos de ruptura mais radicais, se faça sentir, pela
primeira vez, de forma programada e consciente.

da "conquista", sobrevive, regista um certo êxito económico.
E continua, hoje, a existir. Mas que aconteceu, entretanto, ao
colectivo trabalhador e a cada um dos seus membros? Foi
isso que os investigadores procuraram saber, não por métodos jornalísticos, informações seleccionadas ou aleatórias,
mas pelo uso de técnicas próprias do inquérito sociológico e
a sua adequada conjugação.
E assim estudado o sistema social da cooperativa, incluindo elementos como a divisão do trabalho, a estrutura de
autoridade, as condições materiais do sistema e os modos de
participação das pessoas. E igualmente estudado o sistema
cultural desta micro-sociedade, com os seus valores, estilos
de vida, etc., em interacção com os da sociedade global onde
se insere.
Finalmente, os autores tentam confrontar os resultados
obtidos com quadros analíticos e de interpretação mais gerais. A partir das realidades detectadas na "Algonovo", eles
procuram dfinir um modelo cooperativo de participação nas
organizações que, diferenciando-se do modelo da eficácia
económica clássica, contemplasse mais completamente as
exigências sociais e humanas sem por isso perder eficácia
externa, antes pelo contrário.
E, sem dúvida, um livro indispensável para os especialistas. Mas as suas preocupações dizem respeito a um número
bem mais alargado de pessoas. Está aí, também, a sua
importância.

João Freire
António Cândido Franco

José Baptista, Ilona Kováks, Conceição Lobo Antunes, Uma
gestão alternativa (Para uma sociologia da participação nas
organizações, a partir de uma experiência portuguesa), Reló-

gio d'Água, Lisboa, 1985.
Num país onde rareiam os estudos sociológicos aplicados, saúda-se a publicação dos resultados de uma pesquisa
conduzida com objectivos e métodos de natureza científica, e
não com intuitos instrumentais para alguém.
O objectivo perseguido foi estudar, na realidade portuguesa actual, um caso de empresa industrial que, a partir de
certa altura, passou a ser gerida pelos seus trabalhadores.
"Algonovo" (nome de código da empresa) é uma empresa
metalúrgica situada em Lisboa, transformada em cooperativa
operária de produção em 1975. Com pouco mais de uma
centena de empregados, consegue ultrapassar a fase heróica
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a enviarem delegações. Não fosse a distância e os custos da
viagem, com prazer alguns de nós estaríamos dispostos a

participar nestas celebrações.

Miscelânea
A

Emidio Santana publicou as suas "Memórias de um militante
anarco-sindicalista". Era um testemunho que se aguardava.
Indispensável ler. No próximo número contamos dedicar-lhe
uma recensão mais cuidada. Mas, desde já, aqui fica o
destaque. Perspectivas & Realidades, 400 p., 980$00.
Presença Libertária 1887-1987. Tal é a designação oficial do

No último semestre, "A Ideia" promoveu as seguintes iniciativas externas:
• Comunicado à imprensa em 8 de Maio de 1985, a propósito
do 40.° aniversário da queda final do regime nacional-socialista alemão.
• Debate público no Palácio Foz, a 31 de Maio, sob o tema
"Ecologia e movimentos sociais alternativos", com a participação de Viriato Soromenho Marques, António Cândido
Franco e Miguel Serras Pereira e a assistência de meia
centena de pessoas.
Grupo Autónomo de Mulheres "As Bruxas". Este grupo

existe desde Março do ano passado. São sete mulheres.
Funcionam como grupo de conscientização e de pesquisa sobre
a história da mulher em Portugal. Em breve irão publicar a
primeira "bruxaria", um trabalho de investigação sobre a
manifestação do MLM em 13 de Janeiro de 1975 no Parque
Eduardo VII, baseado em jornais da época. depoimentos
escritos e entrevistas. Colaboram na revista feminista Artemísia, cuja publicação está, este ano, a cargo do grupo de
mulheres do Porto. Colaboraram numa exposição documental para comemorar o dia internacional da Mulher, organizada pela Câmara Municipal do Seixal, com um trabalho
intitulado: "Bruxas - quem foram essas mulheres?" Estão
abertas à colaboração com outros grupos e organizações de
mulheres. O seu endereço é: Av. do Brasil. 7. 2.° Es.°. 1700
LISBOA (Tel.: 7669 45).
Recordações de um Proletário. Ë o título de mais um livrinho

memorial de José Francisco, veterano militante anarco-sindicalista dos tempos da CGT e do fascismo. Custa apenas 200
Escudos. Pedidos à Editora Sementeira: Apartado 3122 - 1303 Lisboa Codex.
Centenário do anarquismo australiano. De 1 a 4 de Maio de

1986, os anarquistas australianos comemorarão em Melbourne os 100 anos da presença do seu movimento naquele país-continente. Convidam os companheiros do resto do mundo
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conjunto de iniciativas que terão lugar em Portugal entre 1 de
Maio de 86'e 11 de Novembro de 87, aproveitando a evocação de "100 anos de anarquismo em Portugal". Uma subscrição permanente foi aberta para ajudar a custear este
ambicioso programa. Envios e contactos para a coordenadora geral, Apartado 40 - 2801 ALMADA Codex.

Plataforma editorial
Temos a convicção de que a vida social, a tecnologia e a própria cultura se estão
deslocando, cada vez mais, do referencial individual para o referencial colectivo, do homem
para as instituições.
O mundo actual submete as pessoas, despreza a natureza e vive dos antagonismos
que cria. As rivalidades entre capitalismo privado e socialismo estatal ou entre países
desenvolvidos e terceiro mundo, conquanto exprimam oposições efectivas, tanto como
convergências, não apresentam verdadeiras alternativas de vida para os indivíduos.
Julgamos pois necessário reflectir sobre a realidade social do nosso tempo, para nela
intervir em favor do homem e da sua liberdade, propondo outras lógicas económicas
e políticas que tragam o sinal de uma cultura e de valores libertáríos. Tal é o sentido
da existência de A Ideia.

• A Ideia, revista de cultura e pensamento anarquista, é uma publicação periódica
de carácter doutrinário ou ideológico, guiada por ideais de liberdade e solidariedade
humanas.
• A revista procurará reflectir sobre os mais variados temas contemporâneos: sociais.
ecológicos, culturais, económicos, políticos, locais e internacionais; bem como contribuir para a investigação histórica sobre o anarquismo.
• A orientação geral do periódico compete. colectivamente, àqueles que mais directamente contribuem para a sua elaboração: conselho redactorial e colaboradores
permanentes.
• A revista acolhe colaboração escrita de pessoas que, mesmo não se considerando
elas próprias anarquistas, perspectivem os seus trabalhos numa óptica de liberdade
e recusa de qualquer forma de opressão.
• A decisão sobre a publicação de artigos. arranjo gráfico, etc., cabe ao conselho redactorial. Os originais recebidos e não publicados serão devolvidos aos seus autores,
com a devida justificação.
• A responsabilidade do conteúdo dos artigos assinados compete exclusivamente aos
seus autores. Dos escritos porventura não assinados responde, moralmente. o conselho redactorial e. por força da lei, o director.
• A publicação da revista não tem qualquer intuito lucrativo. Para assegurar a sua
existência. agradece-se toda a ajuda financeira dos leitores e simpatizantes. As contas
de exploração da revista serão publicadas anualmente.

