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Neste ano de 1987 dois momentos da encruzilhada dos tempos se 
conjugaram no espaço libertário português: o centenário da difusão em 
Lisboa - Abril de 1887 - de um manifesto assinado pelo grupo comunis-
ta-anarquista local, que assim tornava pública a sua aparição na cena polí-
tica e social portuguesa, consumando uma ruptura definitiva com a social 
democracia então dominante na oposição ao governo e às forças dirigentes 
no país, e a realização do Colóquio Internacional de Estudos ((Tecnologia 
e Liberdade)) - Abril de 1987—, discutindo um futuro mais ou menos 
próximo, as suas formas de relacionamento social e os seus espaços de 
liberdade individual e colectiva. 

Do primeiro evento, contamos consagrar algumas páginas do nosso 
próximo número à análise histórica e à discussão sobre a caminhada do 
anarquismo em Portugal, como movimento de pessoas, colectivos, ideias 
e sensibilidades, ao longo destes cem anos; quanto ao segundo, para lá da 
referência, à frente feita na secção Registo, das comunicações apresentadas, 
fica o sinal da nossa preocupação perante as encruzilhadas do futuro, bem 
como o resultado de reflexões atentas de elementos significativos da comu-
nidade intelectual libertária que em breve esperamos possam estar ao 
alcance dos leitores de língua portugesa. 

Entre os reflexos do passado e as prefigurações do futuro, pros-
seguiremos neste número as reflexões de autores vários sobre questões 
como o problema da ordem e da organização social, ou o armentismo mun-
dial, assim como um ensaio sobre Ruy Cinatti, sua vida e obra, além, 
claro, das secções habituais. 

Apesar de todas as dificuldades, A Ideia considera continuar a ter 
uma palavra a dizer sobre todo o tipo de questões que se põem aos indiví-
duos de hoje, na perspectiva libertária que é a sua e na forma livre, auto-
-determinada, que sempre usou. 
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Thom Holterman 

Acerca do estado 
e da ordem anarquista 

O ponto central deste artigo é a questão de saber se pode existir um 
direito de estado anarquista. A conclusão aponta na direcção de que 
de facto assim é, mas que neste momento é ainda muito cedo para dar 
esse nome a um conjunto relevante de opiniões. A maneira de ver uma 
certa quantidade de problemas de organização, que estão dependentes 
uns dos outros, ainda não está suficientemente cristalizada. 

Depois de se ter constatado que não é possível dar uma definição 
do termo ((estado)), são apresentadas duas concepções diferentes de 
estado. Com  uma aponta-se para o monopólio da coacção dentro de 
um território definido. Esta é chamada de ((estado dominante)); é o 
estado da realidade, como está descrito em muitos compêndios em 
vigor sobre direito de estado. A par disso, a palavra ((estado)) é usada 
no sentido neutio de ((organização de relações definidas)). Pode-se dar 
um conteúdo anarquista a essa organização e essas relações definidas. 
É o que acontece neste ensaio e, para isso, o autor fala, entre outras 
coisas, de divisão de poderes e de comunidades. Além disso, também 
é explicado que um conteúdo anarquista não admite a estatização mas 
não é, por definição, contra a centralização. O dar um conteúdo anar -
iruista à ((organizaçao)) e às ((relações definidas)) e o caracterizar esse 
conteúdo mais detalhadamente, fazem com que não pareça impossível 
falar-se de ((direito de estado anarquista)). 

O estado é definido como dominação de pessoas sobre outras 
pessoas. A experiência confirma que isto acontece em nome do estado. 
As pessoas que acham justa esta definição e esta prática imaginam 
esta dominação como não sendo apenas inevitável. Os anarquistas 
costumam combater essa definição e essa prática. 

O estado também é definido como uma organização de certas rela-
ções, um conjunto de instituições ligadas umas com as outras. Se os anar-
quistas puderem definir o conteúdo de uma e outras, por que haviam 
de ter dificuldades com o resultado? Por isso pode-se tentar, neste qua-
dro, construir uma definição anarquista de estado . Mas isto não quer 
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dizer que se defenda a formação de um estado libertário. Em menos 
de tempo nenhum, um tal estado tornar-se-ia igual ao dos países vizinhos. 
As duas definições de estado esboçadas são contrárias uma à outra. 
Isto não quer dizer que representantes das duas correntes sempre têm 
que estar em desacordo uns com os outros. É perfeitamente possível 
ser-se adepto do estado como dominação de pessoas sobre outras pes-
soas e, mesmo assim, ficar-se cheio de indignação com a colocação de 
bombas nos portos da Nicarágua. Da mesma maneira, também se 
pode imaginar que um anarquista não ponha de lado nenhum meio 
de coacção para evitar que uma pessoa prejudique uma qualquer 
outra pessoa. 

Numa confrontação aprende-se a ver as diferenças e os pontos em 
comum. As coisas não são tão preto no branco corno parecem à pri-
meira vista. Eu não acho, por exemplo, que uma sociedade que não 
tem governadores, agentes da polícia, prisões e direito, é automatica-
mente garantia de uma vivência comunitária livre e igualitária. Tal-
vez os chefes da Mafia que têm tanto a ver com agentes da polícia, 
prisões e direito como os anarquistas, nesse caso, detivessem o poder. 
A gente livra-se assim do estado, mas cai nas mãos do gangsterismo 
particular. 

Ao contrário de imagem cliché acerca daquilo que os anarquistas 
clássicos e modernos ensinariam, pode chamar-se a atenção para o facto 
de eles sempre partirem de uma confrontação. Já nas primeiras pági-
nas do seu O Princípio Federativo, Proudhon chama a atenção para o 
facto de que o princípio da autoridade e o princípio da liberdade for-
mam um par. Não se trata de eliminar completamente um ou outro 
princípio, mas levar ambos (numa organização política) ao equilí-
brio 2  Num texto famoso, sob o título Deus e o Estado, afirma Ba-
kunin, no quadro do que se ele diz antes neste texto: ((Deduz-se daqui 
que eu condeno toda a autoridade? Que esse pensamento esteja longe 
de mim.)) Mas, juntamente com esta aceitação da autoridade funcional 
(isto é, uma autoridade de competência, que está sempre a mudar, 
baseada na especialização), ele exige o direito indiscutível, para ele, 
da crítica, contra. peritagem. (exame feito por outro especialista) e con-
trolo . 

Pelos vistos, nestes anarquistas (Proudhon, Bakunin) não se trata 
de afirmações ou... ou, mas e... e. Dependendo de qual a confronta-
ção em que se toma parte, as posições estão em constante mudança 
entre crítica ao estado e construção da organização social. Proponho-
-me tratar mais de perto, nomeadamente, a relação entre este tipo de 
crítica e as construções sociais que se querem realizar. Para isso, não 
posso deixar de chamar a atenção para uma afirmação do anarco-sin- 
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dicalista Rudolf Rocker . Com ela tento levar as pessoas a não con-
denar imediatamente aquilo que lhes parece estranho. 

Por volta dos fins de 1922, Rocker discursou no congresso da Freie 
Arbeiter Union Deutschland (FAUD) sobre o tema ((A essência do Fede-
ralismo em relação ao Centralismo)). Aí ele tentou sensibilizar os que 
o ouviam à ideia de pie não existe nenhuma verdade absoluta. Para 
isso, ele veio com os seguintes argumentos: ((Tudo o que nós conside-
ramos verdade dirige-se ao estado actual do nosso conhecimento. O que 
hoje é verdade, talvez amanhã tenha perdido o valor, porque o nosso 
conhecimento se desenvolveu entretanto. Então, distanciamo-nos daqui-
lo que se provou não ser verdadeiro. A seguir, formulamos uma nova 
posição, sem querer afirmar que o novo ponto de vista traz em si o 
fim das nossas considerações... Se isto é assim, então teremos que 
compreender que qualquer opinião específica só tem um valor rela-
tivo. O reconhecer isto deve levar-nos a ser tolerantes para com os 
outros... A tolerância deve ser a base de qualquer movimento social 
que é sustentado pelo princípio da liberdade. Porque só quando nós 
mostramos o devido respeito por uma opinião diferente, emprestamos 
forças às nossas próprias opiniões)) . 

Eu concordo inteiramente com esta opinião. Além de outras coi-
sas, ela apresenta a razão por que eu não quero dar nenhuma definição 
para estado. Em primeiro lugar, se eu o fizesse pretenderia que serld 
capaz de o fazer, o que não é ocaso. Uma definição tem em vista enu-
merar todas as propriedades de um fenómeno. Isto é impossível. Sem-
pre haverá uma característica que será esquecida. E, com isso, qual-
quer definição corre o risco de ser imperfeita. Em segundo lugar, já 
ficou demonstrado, na abertura deste ensaio, que coisas completamente 
diferentes podem ser incluídas no fenómeno que tem que ser formu-
lado no seu conteúdo. Em terceiro lugar, não seria sensato dar uma 
definição. Isso não conduziria a outra coisa senão a fixar o estado 
(fornecendo uma categoria de estado), enquanto que eu parto do prin-
cípio que há um processo (permanente) de formação do estado. Isto 
porque as relações humanas estão constantemente debaixo de tensão. 

11. O estado dominante. 

Porque eu digo alguma coisa acerca do fenómeno estado, tenho 
que dar algumas descrições de trabalho do objecto em apreço. Se 
me exprimo em sentido negativo acerca do estado, refiro-me muitas 
vezes ao fenómeno do uso legitimado e legalizado de violência, dentro 
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de um dado espaço territorial, sobre pessoas que vivem nesse território 
(o povo do estado). Por outras palavras: o estado como monopólio 
da coacção num dado território . 

Pode-se ver o estado como luta pelo poder que vem de um só 
ponto, um centro (((Haia)), ((Washington)), ((Moscovo))). A seguir, 
pode-se achar que isso é bom. Com  isto, forma-se um ponto de partida 
normativo do pensamento acerca do estado. É esse ponto de partida 
normativo que, entre outros, é combatido pelos anarquistas. Aceitar-
-se-á mais facilmente este ponto de partida normativo se, noutros terre-
nos da existência humana, por exemplo em questões de religião, tam-
bém se reconhece uma só autoridade central (monoteísmo) . Os anar-
quistas sempre combateram, não tanto o momento religioso na vida 
humana, mas sim a subordinação autoritária a uma só figura imagi-
nária. Assim, Bakunin revolta-se contra Deus e o estado. E, apesar 
do título do famoso texto, que era uma paite de um trabalho que tinha 
sido planeado maior, não ter sido dado por ele, é um título que tem 
toda a razão de ser. 

Se se combinam toda a sorte de opiniões que têm todas elas um 
só ponto central (fala-se então de monocentralismo) então, e no segui-
mento disso, não é muito difícil desenvolver uma opinião centralista 
do direito. Isto reconhece-se na série: Deus-Rei-Estado-Lei-Direito-
Essa opinião do direito tem o seu ponto alto formal na legislação esattal 
e no princípio da ((hegemonia da lei)). No último caso aparece a ideia 
do estado de direito (rule 0/ law). Por causa da legislação delega-
da, isto é, legislação feita pelo governo ou ministro, essa ideia foi des-
naturada. A competência para legislar, que outrora, com muita paixão 
política, foi subtraída ao rei, foi dada outra vez aos regentes, isto é, 
àqueles que já praticavam essa competência há muito tempo. Mate-
rialmente, ficou tudo na mesma 8•  Isto faz lembrar outra vez a ima-
gem do estado poderoso. 

As linhas de organização do estado fabricam relações hierárquicas 
na sociedade. Essas linhas são traçadas com a ajuda de leis e de legis-
lação delegada, como decretos regulamentares e portarias ministeriais. 
Mostram todos os sinais do direito civil unilateral e obrigatório. Se 
existe uma tal organização de governo, em pirâmide partindo do cume, 
onde algumas competências podem ser exercidas na forma de trânsito 
de sentido único, então eu falo da presença de um ((elemento monar-
cal)). Chamo-o assim porque em «monarcal» está implícita a ideia 
de monarca ou rei. O rei é o ponto central na construção de estado 
da qual eu falei até agora. 

Mesmo que o rei represente um papel secundário ou até já não 
seja rei (por exemplo numa república), mesmo assim, essa construção 
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de estado reconhece-se pela sua fixação num só ponto central (o go-
verno, o primeiro-ministro), O elemento monarcal desempenha no 
domínio secular a mesma função que Deus no domínio religioso. 

Para o fim que tenho em vista, descrevi já suficientemente a orga-
nização do estado actual (e a ideia de estado que se esconde atrás dela). 
Este complexo, eu chamá-lo-ei ((estado dominante)), daqui por diante. 
Dominante tem aqui mais do que um significado. Refere-se, ao mesmo 
tempo, a um tipo de estado pie, na realidade e na maior parte das 
vezes, existe, como também ao facto de que é um estado dominador. 
A palavra ((estado)) recebeu, de mim, com toda a sua simplicidade 
neutra, o significado de «organização de relações definidas)). Portanto, 
em estado dominante pus tudo aquilo que assinala os anarquistas como 
antiestatistas. O que ainda está por saber é se eles condenam tudo aquilo 
que está ((colado)) ao estado dominante. Se a gente olhar para a ideia 
de divisão de poderes, entre outras, então isso não é absolutamente 
verdade. 

2. Divisão de poderes. 

Aquilo que acabei de escrever sobre ((estado dominante)) é tratado 
mais detalhadamente em muitos compêndios de direito de estado. 
Isso não quer dizer que toda a gente esteja de acordo com eles. Refor-
madores fazem uso de todas as ocasiões possíveis para fazer recomen-
dações acerca da introdução de mudanças. Um defensor do estado domi-
nante - portanto alguém que acha que um monopólio de coacção den-
tro de um certo território é necessário e justo - não precisa de ser 
cego quanto ao facto de o monopolizador da coacção (muitas vezes) 
ir além das suas competências. Por isso, esse adepto do estado domi-
nante pode muito bem ser também defensor da introdução de direitos, 
liberdades e garantias fundamentais e de um sistema de divisão de 
poderes. O fim em vista é reduzir as possibilidades de abuso de com-
petências. 

Aquele que condena o estado dominante (é o que eu faço) também 
tem a ver com isso. Assim, não deixo de, da mesma maneira, defender 
os direitos, liberdades e garantias (cfr. De As, n. °  31), que devem 
ser tão amplas quanto possível, e também uma divisão de poderes que 
vá o mais longe possível (cfr. ibid., n.° 46). Neste ponto, afigura-se-me 
que os direitos, liberdades e garantias são um factor sempre neces-
sário, dentro de qualquer comunidade (de direito), sem excluir a anar-
quista. Uma organização social que contenha os princípios anarquis-
tas terá concerteza uma divisão de poderes tão grande quanto possível. 



THOM HOLTERMAN 

A divisão de poderes tem que existir não só horizontalmente 
(poder legislativo, executivo e judicial; da autoria de Montesquieu), 
mas também verticalmente (poderes locais, regionais, inteinacionais). 
A divisão de poderes horizontalmente não deve confinar-se aos três 
poderes referidos. Pode-se pensar, além de legislação, execução e 
direito, em informação e planeamento '°. O fim em vista da divisão 
de poderes é criar uma situação de equilíbrio de poderes. 

Em muitos textos aharquistas clássicos não há a divisão entre os 
poderes legislativo e executivo. Isto aconteceu porque se partiu do 
princípio de que a execução era um quase mecânico reagir às instru-
ções do poder legislativo (o conselho de autogestão). Além disso, os 
executores saíam de entre o poder legislativo; portanto, como acontece 
desde sempre nas câmaras municipais holandesas, onde os vereadores 
(executores) saem do conselho municipal (poder legislativo) *• Neste 
ponto, o direito municipal holandês é ((mais anarquista)) do que pare-
ceria possível. A seguir, há um princípio anarquista que ensina que 
o poder deve ser distribuído, cortado aos bocados. Aplicando este 
princípio, a teoria clássica da divisão de poderes pode ser mais desen-
volvida. A divisão de poderes vertical merece que lhe dediquemos algu-
mas palavras acerca da federalização. Debaixo desse denominador está, 
entre outros, o seguinte princípio de distribuição, que deve ser aplicado: 
quanto maior for o tamanho do território que é coberto por um órgão 
político, tanto mais pequeno e específico tem de ser o tamanho fun-
cional do seu poder de governo. O fim em vista da divisão de poderes 
é, pelo menos, evitar uma hegemonia daquele nível que detém a maior 
área de jurisdição. 

Este sistema de divisão de poderes tem como efeito a implemen-
tação de uma quantidade de centros, que servem para a tomada de reso-
luções políticas. Emprego aqui a palavra ((política)) com o significado 
de processo de resoluções que têm a ver com interesses colectivos. 
Esses centros têm uma independência relativamente grande. Eles são 
autogeridos. O direito que aí é produzido tem uma grande plurifor-
midade, devido ao facto de os centros autónomos fazerem o seu pró-
prio direito. 

[* ((Conselho Municipal)) é tradução literal. No direito municipal por-
tuguês, essa expressão aplica-se a um órgão meramente consultivo. A «assembleia 
municipal)) é o poder legislativo municipal, e é formado em parte pelas juntas de 
freguesia; a câmara municipal, que é o conjunto do presidente e os vereadores, é 
o poder executivo. Sendo assim, as autarquias portuguesas serão «mais autárqui-
cas» e «menos anárquicas» que as holandesas.] [N. da T.] 

10 



ACERCA DO ESTADO E DA ORDEM ANARQUISTA 

Em vez de se considerar o direito centralisticanente, aqui deve-se 
considerar o direito como uma coisa descentralizada. Na aplicação do 
direito, admite-se que o direito local se sobrepõe ao direito regional e 
cpie este se sobrepõe ao direito geral, a menos que se tenha chegado a 
acordo noutros termos. Isto é uma aquisição cultural que vem do direito 
germânico e que foi posta de lado pelo estado dominante. Aliás, todo 
o direito não estatal deriva do acordo (tácito ou público). Não se vê 
qual a razão que impedirá que se faça maior uso do direito de contrato 
pelos órgãos de gestão pública. O grau de controlo central que se acha 
ser necessário e a defesa da autonomia local, por exemplo, têm que se 
originar em negociações políticas. O fim em vista das negociações é 
chegar a um equilíbrio entre a autoridade (central) e a liberdade 
(local) 

3. Regressíio 

Pode perguntar-se porque é que eu dou tanta importância à 
organização política. ((O que é que nós, como anarquistas, temos a ver 
com organização política?)), perguntarão a si próprios alguns anarquis- 
tas. De facto, se o único problema é a marcação da refeição em comum 
para o momento em que Dailas é transmitido pela televisão, seria idiota 
a gente estar a chatear-se por causa da organização política. Mas, natu- 
ralmente, acontecem mais coisas neste inundo. Como razões legítimas 
[iara se dar atenção à organização política pode nomear-se a solução, 
que já tarda, do problema da guerra e da paz, da liberdade pessoal, 
que o meio ambiente natural seja tratado com respeito e que seja 
garantido um mínimo de sobrevivência para toda a humanidade ` . 

A questão é se assumidos pré-fabricantes de valas comuns, esta- 
dos dominantes portanto, deverão ser aqueles (como defendia inn pro- 
fessor catedrático de direito de estado) que têm que resolver a questão 
da guerra e da paz '. Deixar isto para o estado dominante, parece um 
começo errado. O estado dominante coloca minas em águas de nave- 
gação, serve de mediador na venda de produtos químicos, serve de me- 
diador na fabricação de armas, e a seguir estaciona-as. E tudo isto sem 
ter nada a ver com o facto de ser uma rainha, um cowboy ou um 
ayatola, o chefe do estado dominante. O ponto fraco é, nomeadamente, 
que não é lógico que o estado dominante possa resolver a questão da 
guerra e da paz, etc. Porque o estado dominante tem o seu fundamento 
numa base de poder, pela qual, em última instância, deitará mão da 

violência física. Estado dominante e violência é uma dualidade. Por- 
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tanto, terá que se chegar ao ponto em que as próprias pessoas criam 
outras relações de maneira a retirar a base de poder ao estado domi- 
nante 11• 

Mas, por outro lado, não é irrealista esperar que suceda uma tal 
coisa? Se toda a gente se continua a conformar com a sua situação de 
servidão voluntária (La Boetie), então as coisas estão, de facto, muito 
pretas. No entanto, ninguém precisa de esperar. Aqui e agora, pode 
tomar-se uma atitude de não cooperação naquelas coisas em que o 
estado dominante exige cumplicidade no espezinhar da dignidade hu-
mana (por exemplo, o caso da objecção de consciência). Assim, pode 
ser dado um conteúdo ao direito à resistência, também ele fazendo parte 
da doutrina do direito germânico. A resposta à pergunta formulada está, 
por isso ligada, à questão de saber se é possível fazer regredir as liga-
ções do estado dominante reforçando na prática quotidiana, outras 
ligações comunitárias. 

4. Comunidade. 

Comunidade pode ser nome para toda a espécie de formas de 
viver em comum. Pode ser um bairro, uma cidade ou a CEE. Contudo, 
no contexto deste ensaio, existe uma comunidade quando aparecem as 
seguintes três características de formação de grupos per pessoas, pelo 
menos com alguma relevância. Primeiro, tem que haver uma fé e/ou 
sistema de valores comum. Segundo, as relações entre as pessoas, den-
tro da comunidade, têm que ser directas e variadas. Em terceiro lugar, 
essas relações devem basear-se na reciprocidade. A exigência das rela-
ções directas é contra a mediação na forma de, por exemplo, dirigen-
tes, burocratas e representantes que operam sem comissão directa. A exi-
gência de reciprocidade pode conter, entre outras coisas, um efeito 
na esfera da cooperação e da ajuda recíproca '. Será necessário fazer 
regredir o estado dominante com a ajuda destas ligações comunitárias. 
Isto poderá ser visto como uma reintrodução da ideia de Getneinschaft 

de Tõnnies? Tinnies foi um sociólogo alemão do século XIX, que ten-

tou precisar o conteúdo dos conceitos de comunidade e sociedade. 
Para isso, ele apontou também na direcção das pequenas comunidades. 
Num seu contemporâneo anarco-socialista, G. Landauer, também as 
encontramos como ponto central. Mas, com isto, estão enumerados os 
pontos em comum. Em Landauer trata-se, nomeadamente, de um con-
ceito ((aberto)) de comunidade. É muito mais um conjunto de grupos 
de afinidade, que desenvolvem «ecocomunidades» descentralizadas . 
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E eles não fazem isso, naturalmente, dentro de um váuo social. Por-
tanto, trata-se da execução de um trabalho das relações e organização 
social existentes. 

A imagem de Gemeinschaft de Tinnies não está de acordo com 
isso. Até só pelo facto de que a comunidade é considerada como uma 
comunidade ((fechada)), incluindo o elemento patriarcal-militar, e com 
um forte acento nas atitudes ritual-tradicionais. A imagem anarquista 
de comunidade por mim reintroduzida (em ligações com opiniões desde 
Landauer até Bookchin sobre isso) é constituída por coisas completa-
mente diferentes e essas coisas são o contrário de estatização. 

«Estatização» assinala relações humanas na forma de superior/su-
bordinado (top-domvn). Eu considero-a como uma propriedade etru-
tural que também se encontra fora do estado dominante. Isto expres-
sa-se no que eu chamo ((elemento monarcal». É a tipologia da ligação 
autoritária, unilateral e imposta. O elemento patriarcal-militar, que 
veio à baila em Tõnnies, é um exemplo disso. 

Para ser mais fácil, partiremos do princípio de que havia razões 
pelas quais o estado dominante se pôde desenvolver. Da mesma manei-
ra, aceita-se que o estado dominante, até este momento, ainda desem-
penha algumas tarefas, das quais qualquer pessoa pensará que elas são 
de utilidade geral. Essas tarefas necessitam, por si próprias, da esta-
tização? A construção e manutenção de um sistema urbano de água 
potável, que é uma coisa que toda a gente pensa que é útil, necessita 
isso de estatização? Ainda há muito mais destas coisas, que podemos 
nomear, que podem muito bem funcionar sem estatização. Porque é, 
então, que o estado tem que cuidar dessas coisas? Uma das respostas, 
que a maior parte das vezes se dá, é que essas coisas emprestam legiti-
mação ao estado dominante. O estado dominante funciona, por causa 
da necessidade de ter uma legitimação, como um aspirador. Ela suga, 
nomeadamente, uma certa quantidade dj tarefas para si, isto é, ele 
desvia para si toda a espécie de tarefas que poderiam ser desempenha-
das tão bem por outros (particulares) ou por comunidades não estati-
zadas. Essa função de aspirador tem que camuflar o facto do o estado 
ser buildozer e tanque. Por exemplo, se o processo de privatização con-
tinuasse até aos mais pequenos detalhes, então o estado dominante não 
tinha alternativa senão mostrar-se como máquina de guerra (tanque). 
Porque, se os campeões da privatização (anarco-capitalistas) mandas-
sem, até o aparelho de polícia seria privatizado. Os serviços de vigi-
lância particulares substituíram a polícia (mas será que este processo 

já não começou?) (cfr. De As, n.°  54). 
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Sem dúvida que é muito bem possível tirar uma data de coisas 
da esfera da autoridade central. Também dessa maneira acontece uma 
regressão do estado dominante. Se isto significa privatização ou trans-
ferência de tarefas para comunidades de direito mais baixas, esse pro-
blema deixo-o fora deste ensaio. No entanto, para que não haja quais-
quer dúvidas, direi que sou contrário à privatização de, por exemplo, 
a função da polícia. Essa é uma das tarefas que pertence ficar sob o 
controlo político das (relativamente) autónomas comunidades de direi-
to mais baixas. 

5. Centralização. 

Um ponto que certamente precisa de ser clarificado é se, por causa 
da regressão do estado dominante, qualquer forma de autoridade cen-
trai será condenável. A resposta a esta questão é, na minha óptica, 
(condicionalmente) negativa. A manutenção de certos serviços públicos 
pode obrigar a uma certa centralização. A isto, estou disposto a cha-
mar ((autoridade central)). Acerca da autoridade central, penso numa 
rede (europeia) de distribuição de electricidade ou uma central euro-
peia de direcção do trânsito (Eurocontrol, em Beek) *• Portanto, tra-
ta-se de nós centrais de coordenação. 

Existe uma sem-número de formas de autoridade. Uma das for- 
mas que, no quadro deste ensaio, é condenada, é a autoridade baseada 
no status, numa hierarquia social. Outra autoridade baseia-se em acor- 
do voluntário, que é alcançado por meio de diálogo e argumentação e 
em competência reconhecida. Esta outra autoridade aparece como 
alternativa para formas de autoridade que - em última instância - 
encontram as suas bases na violência (ou, pelo menos, a ameaça) e, 
assim se baseiam no medo para assegurar obediência 17•  Uma outra 
autoridade pode basear-se, pelo menos, em cinco razões (que eu vou 
citar, tiradas de Goodman) para dar corpo a uma certa centralização. 

A primeira razão é: provada necessidade. Trata-se aqui de coisas 
que não podem ser circunscritas a fronteiras nacionais como sejam o 
controlo de epidemias ou de poluição da atmosfera. Aplica-se, por- 
tanto, onde se tem que contar com consequências nefastas que ultra- 
passam as fronteiras. Outro exemplo, além dos citados, é a descarga de 
sais feita pelas minas de potássio francesas. A centralização da pro- 

[* Beek é uma pequena localidade holandesa onde está instalada a Euro-
controlo, na empresa parecida com a nossa ANA (Controlo do tráfico aéreo), 
mas à escala europeia.] [N. da T.] 
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tecção das águas superficiais já devia ter sido posta em funcionamento 
há muito tempo, em referência a este caso, pelos países que se situam 
nas margens do Reno. Agora que estes se negam, o juiz praticou um 
acto de centralização, validando um princípio de direito dos povos que 
diz que um estado não pode fazer uso do seu território de uma maneira 
que provoque visível dano a um país vizinho 

A segunda razão pode ser: provada urgência, quando se trate de 
casos urgentes. Pode pensar-se em inundações ou grandes fogos flo-
restais. 

Uma terceira lazão é onde existe provada conveniência para ali-
viar trabalhos rotineiros e funções administrativas. Uma quarta razão 
aparece em provada eficiência. Existe a possibilidade formal-jurídica 
de negociar na bilheteira o preço de um bilhete de comboio (porque se 
trata do fechar de um negócio). Contudo, a questão é se o uso dessa 
possibilidade pesará mais do que tudo aquilo que foi até agora desen-
volvido na função desse meio como meio de transporte. Essa função 
pode ser preenchida justamente pelo facto de os transportes públicos 
serem usados em massa. Negociações sobre o preço do bilhete bloquea-
riam a função de transporte (deixo aqui fora da discussão o facto de 
que os transportes públicos deveriam ser de graça). 

Considera-se presente a quinta razão quando há provada utili-
dade. Assim, é útil, através de estandaidização, acabar com muitas 
desnecessárias diferenças em 'medidas, pesos e peças de máquinas. Dessa 
maneira evita-se o desperdício de materiais. 

O descentralista americano Paul Goodman, de quem, como disse, 
tirei estas cinco razões, aponta, com razão, que a autoridade central, 
uma vez investida das suas funções, com o fito de aliviar um caso urgente 
ou para a execução de convenientes tarefas administrativas, traz sempre 
consigo o perigo de perpetuação '. Por isso é necessário, de cada vez 
que se investe a autoridade central, manter aberta a possibilidade do 
seu ((aborto)). Além disso, a regra política mais importante é e con-
tinua a ser descentralizar onde, de tal maneira e tanto quanto for apro-
priado 20  Eu aqui falaria de ((redução do mais alto nível)). A possi-
bilidade de ((aborto)) institucional e o actuar segundo a regra política 
mais importante servem também para abafar tendências oligárquicas 

[* As minas de potásio francesas situavam-se perto da fronteira e descar-
regavam os seus resíduos no Reno. Em território holandês, os agricultores da bacia 
do Reno, outrora tão fértil, já não podiam usar as águas poluídas para regar a. 
suas culturas. Foi uma polémica que durou anos, entre os governos francês e 
holandês, mas que, pelos vistos, foi resolvido recentemente.] [N. da T.] 
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que sem dúvida apareceriam em toda a espécie de organizações. O au-
mento ou diminuição das possibilidades de trabalhar com o princípio 
da descentralização depende também da espécie de tecnologia que se 
quer usar. Se não usássemos aviões rápidos, Eurocontrol não seria 
necessário. Nomeadamente: a tecnologia tem uma ordem interior 
própria. 

6. Ordem. 

Será que o sistema de descentralização e a autoridade central even-
tualmente a aceitar, necessária a uma certa centralização, se poderão 
chamar ((estado))? Sem dúvida que isso produz uma organização de rela-
ções definidas. E a isso eu chamei, antes, de estado. Curioso é que um 
anarquista clássico como Proudhon se permite da mesma maneira usar 
o termo ((estado)). ((Numa sociedade livre o papel do estado, ou gover-
no, é o de legislação, de instalação, do começo, da implementação; 
a execução deve ele tomar o menos possível em mãos... É o estado que 
fixa as medidas e pesos, fixa o valor e define a quantidade do dinhei-
ro)) Proudhon proclamou-se, em 1840, anarquista: ((Eu sou anar-
quista.)) Ao que ele, algum tempo depois, junta: «... porque sou um 
grande amigo da ordem, ... sou anarquita» 22  Quando ele, mais de 
vinte anos depois, usou a palavra ((estado)) nas frases atrás citadas, ele 
não se tinha, de maneira nenhuma, esquecido que se tinha proclamado 
anarquista 23  Pelos vistos, Proudhon não tinha nenhuma dificuldade 
em, ao mesmo tempo, se chamar anarquista e aceitar algumas funções 
do estado e, para isso, usar a palavra ((estado)) 24  

Alguns princípios de um modelo de organização anarquista são: 
voluntariedade, eficiência, transitoriedade e pequena escala 25  Embora 
estes princípios sejam tirados de um anarquista moderno, poderiam 
ter sido enumerados por Proudhon. São princípios com os quais tam-
bém ((comunidade)) se define estruturalmente. E uma estruturação 
segundo esses princípios não corta a possibilidade de uma certa centra-
lização, em alguns campos sociais. Um alargamento em direcção a la-
ços organizativos de maior tamanho tem lugar segundo o princípio 
da (con)federação. Os princípios referidos fazem com que seja possível 
introduzir um outro padrão de organização na realidade social presente. 
Com  eles, pode-se fazer a regressão de alguns elementos do estado domi-
nante 26  de tal maneira que fica dentro do nosso alcance uma convi-
vência social ordenada em sentido anarquista. 

Nesse caso, a que se chamará ((ordenada))? ((A sociedade orde-
nada)) tem que ter um conteúdo segundo um modelo em que as pessoas 
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são empregados da organização social? Estes empregados serão outra vez 
a clientela da burocracia que mantém esta organização social em mo-
vimento? Este é o modelo que os adeptos do estado dominante gostam 
mais de ver reflectido, mesmo que nem toda a gente o assuma publi-
camente. Ou a convivência social ordenada é feita por pessoas que 
colaboram com vista a uma autoescolhida eficiência e assim dão forma 
à organização social como uma organização possível - ao lado de ou-
tras. Mas será que ainda se pode escolher? 

Em algumas coisas, num certo momento, isto é, do ponto de vista 
histórico, não se pode escolher. Os dados estão lançados. No máximo, 
talvez se possa mudar alguma coisa. Possivelmente, será como diz o 
ditado: «Melhor voltar atrás no meio do caminho do que perder-se no 
caminho inteiro.» Também de outra maneira, não se pode escolher: 
não há nada que escolher contra uma ordem interior. Se uma barra-
gem não resiste, a lei da força da gravidade far-se-á valer de tal maneira 
que só resta salvar a própria pele, a menos que se ande com planos 
suicidas... Ordem e convivência ordenada apontam juntamente para 
a ordem interior. Não se trata, portanto, de alguma coisa que está 
parada e que só é %isível corno imutável, depois de reconduzida a 
seguir a cada mudança. Trata-se de ordem que se apresenta como con-
sequência daquilo que foi posto em movimento. Nesse sentido, ordem 
não é igual a harmonia. A ordem interior implica apenas que uma 
certa escolha tem consequências que são dependentes dela 27  Se se 
opta, para a produção de electricidade, pelo uso da energia nuclear, 
então opta-se por uma forma de produção em grande escala, por pre-
juízos irreparáveis no meio ambiente, por introduzir a paranóia na 
sociedade. Formas de produção de electricidade em larga escala atraem 
a centralização. A produção por intermédio de um veneno extrema-
mente forte (material radioactivo) faz com que sejam necessárias 
algumas medidas de segurança extremamente rigorosas e, tanto quanto 
possível, secretas, e assim se traz a paranóia para a sociedade. 

A tecnologia emaranha-se, desta maneira, pela escala de valores 
que a sociedade humana organizada transformou, com um certo cui-
dado, em direito, e vai dominar parcialmente a ordem do direito, por 
meio de uma posição de poder de facto 28  

7. Tecnologia. 

A grande maioria das pessoas não sabe nada destas coisas tecno-
lógicas. Isto significa que elas se tornam dependentes de algumas pes-
soas que sabem. Estas podem guardar segredo, ou,em que, muitas 
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vezes, limitar-se a ele 29  Se se quiser, de qualquer maneira, estar ligado 
ao processo de produção, então uma pessoa tem que se submeter, em 
muitos casos, a controlos de segurança. Isto não pode conduzir a outra 
coisa senão à quebra da privacidade. Conjuntos de dados poderão ser 
(serão) ligados uns aos outros. As tendências para a centralização que 
daí advêm são inerentes à espécie de tecnologia que é usada. Para jus-
tificar essa centralização vão-se buscar uma ou mais das razões apre-
sentadas - embora elas fossem pensadas para outro contexto social. 
Só que, alguém que tem consciência da ordem interior da energia nu-
clear e pie sabe que é introduzida uma tecnologia destrutiva, não opta 
pela energia nuclear. Esse alguém diz ((Não, obrigado)) '°. Aliás, o 
que é válido na tecnologia destrutiva em termos de ordem interior 
também pode ser válido para uma tecnologia não destrutiva. Se um 
moinho para descarregar água, que empregue a energia do vento, for 
colocado nalgum lugar, então a ordem interior exige uma posição em 
que possa apanhar o vento livremente, sob pena de acontecer que as 
pessoas e os animais morram afogados. Porque o moinho não poderia 
descarregar a água que estivesse a mais, se o vento soprasse de uma 
certa diiecção. E, além disso, numa coisa tão variável como é a ener-
gia eólica, parece-me que uma rede com extensas ligações (de âmbito 
europeu) seria uma coisa muito útil. Uma forma de produção descen-
tializada pod, assim, atrair, da mesma maneira, uma certa forma de 
centralização. Cada ordem atrai a centialização que lhe é necessária 
interiormente. 

Mas o mal não está na centralização em si própria. E, da mesma 
maneira, não se pode fazer nada sem controlo, na forma de produção 
descentralizada. Também não é aí que está o mal. Ele está em que 
centralistas retiram o poder das comunidades de direito autónomas e 
locais e assim eliminam o controlo sobre os abastecimentos públicos 
da comunidade local (redução da base). Não só as pessoas mas tam-
bém as comunidades locais ficam completamente dependentes dos 
órgãos superiores de gestão. A estatização jLião aparece assim, só na 

relação cidadão/autoridade, mas também na relação comunidades de 
direito mais baixas / instituições centrais do estado. Em comunida-
des de direito mais baixas, pode pensar-se em câmaras, em (autc )gestão 
local. Mas serei eu competente para dizer alguma coisa sobre estes 
assuntos? Não são, primeiro que tudo, os técnicos que aqui têm o 
direito de falar? Mas aqueles que não são completamente tapados tam-
bém podem, mesmo que sem conhecimentos tecnológicos profundos, 
assinalar certos aspectos que estão relacionados. Reconheço que aquele 
que pôde apontar para a bicicleta, especialmente para o facto de que 
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a chamada tracção à roda traseira começou a ter aplicação, esse tinha 
a sua tarefa facilitada, se contarmos com o estado actual da tecnologia. 
Continua a ter o seu valor que tais factores técnico-sociais não tenham 
sido negligenciados no desenvolvimento de uma visão da função da 
câmara municipal e também apontem explicitamente as tendências cen-
tralistas presentes '. Se já acontece isto em tecnologia que quase não é 
espectacular, o que é que não será se ela for espectacular e destrutiva? 

Urna visão da função da câmara municipal que joga com as ten-
dências de centralização não pode fazer outra coisa senão satisfazer as 
exigências do estado dominante. Nessa visão, a descentralização será 
vista mais em sentido funcional, isto é, estará ao serviço da autoridade 
central. O governo que temos quer muito bem regular a distribuição 
da electricidade descentralizadamente. No entanto, além disso, defende 
a centralização da produção de electricidade numa só empresa. Nesta 
empresa nacional devem fundir-se as empiesas locais e regionais. Então, 
as comunidades de direito mais baixas já não terão nada a dizer acerca 
deste meio de (re)produção, de maneira que elas, também quanto a 
esse aspecto, já não poderão, por exemplo, desenvolver independen-
temente uma política integrada de custos de todos os serviços que estão 
ligados à habitação. 

O que a autoridade central quer, está claro: fornecer electricidade 
barata às empresas e indústria, cujos custos vão para cima do orçamento 
familiar. As empresas de distribuição locais e regionais têm de, a seguir, 
apresentar essa conta mais alta aos utentes. Então, elas é que ficam com 
a culpa de estar a aumentar a carestia de vida. A administração local 
é que tem, então, que ouvir os protestos da população acerca do aumen-
to dos preços. Essa, e só essa, é a intenção da descentralização em 
sentido funcional. Uma visão da função da câmara municipal também 
pode ser construída através das exigências postas pela comunidade: 
(a) sistema de valores comum, b) relações directas e frequentes entre 
as pessoas, e) reciprocidade nas relações). Essa comunidade é vista 
como uma ligação autónoma-relativa. A descentralização fica, então, 
com um significado de poder político. O conteúdo da descentralização 
estimula, nesse caso, a regressão (de partes) do estado dominante. 
As câmaras começam a operar (mais) independentemente, porque os 

assuntos com os quais as pessoas têm a ver, têm que ser decididos den-
tro das câmaras, a menos que uma inevitável subida de escala obrigue 
à regionalização. E, dado o facto de que alguns assuntos, entretanto, 
não se deixam limitar à regionalização, deve também ser dada atenção 
ao desenvolvimento de um sistema (con)federativo. 
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Nesta maneira de ver as coisas, as câmaras entrançam-se numa 
construção federativa e descentializada da sociedade. Será que a des-
crição de um tal entrançado social- organizativo pode ter o nome de 
((direito de estado anarquista))? Quando a crítica anarquista ao estado 
dominante incidir na produção de urna descrição da (desejável) socie-
dade ordenada, não vejo por que isso não possa ser chamado de ((direi-
to de estado anarquista)). Esta sociedade ordenada terá que ser colo-
cada num quadro de antiestatização (isto é, cortar com a estatização). 

O ((direito de estado anarquista)) trará dentro de si alguns elemen-
tos da tradição jurídica germânica (entre eles o pensamento a partir 
das mais pequenas unidades sociais; o direito da cidade tem prioridade 
sobre o direito do país; direito à oposição). Talvez seja ainda muito 
cedo para se falar de ((direito de estado anarquista)) . Alguns assuntos 
ainda têm que se cristalizar, como as estruturas de decisão e, ligados 
a elas, os problemas de legitimação numa ordem anarquista. Os anar-
quistas estão ainda numa situação de tomar aceitável, quanto às possi-
bilidades de uma &rdem anarquista como forma de vivência numa socie-
dade ordenada. E assim, eles estão, por paradoxal que pareça, em boa 
companhia junto dos especialistas de direito 32  

1  Cfr. o meu Anarchistiese staatsopvatting, een paradox? [Opinião anar-
quista do estado, um paradoxo?]. Deventer, 1980. 

2 P.-J. PROUDHON, «Du Principe fédératif», Euvres Complètes, Paris, 
1959, p. 271-72. 

M. BAKUNIN, ((Gott und der Staat)), Gesammelte Werke, vol. 1, Berlin, 
1921 (reed. 1975), p. 110. 

R. ROCKER (1837-1958) pode ser agrupado entre os teóricos do anarquis-
mo e sindicalismo. Rocker nasceu na Alemanha, permaneceu muitos anos em 
Londres, depois de ter sido expulso de Paris; mais tarde, mudou para os EUA. 
A sua profissão era encadernador. Durante o seu período inglês (cerca de vinte 
anos), esteve intensamente activo a apoiar a luta social dos trabalhadores judeus 
em Londres. Uma das suas obras mais conhecidas à Nationalisme and Culture. 
New York, 1927. Além disso, escreveu ainda muitas brochuras e artigos sobre 
anarquismo, sindicalismo e críticas ao comunismo de estado. 

R. ROCKER, Über das Wesen des Fóderalismus im Gegentastz zum Zen. 
tralismus, Berlin, 1923 (reed Frankfurt, 1979), p. 4. 

Cfr. recentemente A. M. DONNER, no volume Object en methode vau de 
staatsrechtwetenschap. Staatsrechkonferencie 1982 [ ... ] [Objecto e método da 
ciência do direito de estado. Conferência sobre direito de estado 1982]. Nijmegen, 
1982, p. 37. Ainda mais recente, cfr. A. KOEKKOEK. Rechtsfilohofie en Rechts. 
teorie, 12 (1983), p. 23. 

Assim, KOEK KOEK aponta (v. nota 6) dir ectamente, para Deus. Da 
mesma maneira P. DE HAAN, TH G. DRUPSGTEEN e R. FERNHOTJGT, Bestuursrecht in 
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de sociale rechtsstaat [Direito de gestão no estado de direito social], Deventer, 
1978: «queremos procurar a justificação filosófica para a autoridade do estado... 
em Deus)) (p. 110). Outros poderão apontar para Marx. Um dos teólogos cató-
licos críticos, H. KUNG, comparou, ainda há pouco tempo, o Vaticano com os esta-
dos totalitários (De Volkskrant, 2 Agosto 1983). P. BLANSHARD fez o mesmo 
há já muito no seu Comunisrn, Deinocracy and Cathoiic Power, Boston, 1951. 
Uma tradução holandesa de Freedom and Catoiic Power [Vaticaan en vrijheid], 
Amsterdam, 1952, teve várias edições. Os livros de Blanshard tiveram uma grande 
difusão em círculos de livres-pensadores. Aliás, no que se refere ao elemento mo-
nocêntrico de fé, tanto os anarquistas como os livres-pensadores têm grandes difi-
culdades. ((Weil der Anarchismus keine doktrine sein wil,. es nicht sein. kann, 
gibt es sehr verschiedene Anarchismen)), diz R. R. BIGLER com razão (cfr. o seu 
Der libertdre Sozialismus in der Westschweiz, Kihl, 1963; pp. 61, 171). Mui-
tas vezes eles não têm mais nada para onde apontar, senão para si próprios e, 
como pessoa entre pessoas, isto é mais um apontar para um caso único entre casos 
únicos. ((Das Gottliche ist Gottes Sache, das Menschliche Sache des Menschen. 
Mil  geth nichts über mie! ))) M. STIRNER, Der Einzige und sein Eigentuni (1884), 
Berlin, 1924, p.  24). Quanto ao resto, só podem apontar para muitos. Sendo 
assim, não é para admirar que opiniões de Proudhon, Bakunin, Kropotkin e outros 
não tenham sido forjadas num movimento que se chamasse pelos seus nomes. Isto 
aconteceu em Marx no marxismo (ou marxismo-leninismo). O Partido tomou, 
nesse caso, o lugar da Igreja. O anarquismo como ((doutrina)) está, ao contrário, 
sempre em movimento. «Uebem die Zluüssigkeit einer bestimmten Ansicht kan 
keine Autoritit befinden. Deshalh existier keine anarchistische Linientreune. 
Auch sieth die anarchistische Bewegung keine Belohnung für ihre Malitanten 
ver ( ... ) Sie offeriert keine Priisidentenstühle...» (BIGLER, ibid., p.  171). 

8  Cito quase literalmente A. M. DONNER, Bestturswetenschappen [Ciências 
de gestão], 34 (1980), p.  227. 

G. M. DONNER, por exemplo, na sua contribuição citada (nota 6). Neste 
contexto, é bom apontar o facto de que Donner, mantendo a sua convicção de 
que o estado é uma (relativa e provisória) benção, já não quer, de maneira algu-
ma, ser um supremo sacerdote do estado (v. a introdução à 11a  ed. de Handbloek 
van het Naderlandse staatsrecht [Manual do direito de estado holandês], de c. w. 
VAN DER POT, adaptado por A. M. Donner, Zwolle, 1983). 

° M. MARKOVIC enumera no total sete poderes a separar, a saber: infor-
mação, planeamento, legislação, formação de quadros políticos, execução, controlo 
e direito; cfr. o seu On lhe Legal Institutions o/ Socialists Dentocracy, Nottingham, 
1976. Também se encontra um aumento do número de ((podres)) onde se parte 
do critério de um órgão, pessoa, instituição, ter poder de decisão no quadro do 
processo de ordenação social; cfr. R. CRINCE LE ROT, De vierd macht [O quarto 
poder], Den Haag, 1976, pp. 55-60. 

" Proudhon colocou esta opinião debaixo do federalismo que foi defen-
dido por ele. Neste ponto, cfr. também a excelente introdução de R. A. VERNON a 
P.-J. PROtJDHON, The Principie of Federalism, Toronto, 1979. Para os aspectos 
problemáticos deste ponto na presente gestão política holandesa, cfr. H. J. AQUINA, 

Overenskomsten tussen overheden, de politieke betekins van overeenkomsten ais 

vorm van komplementair bestuur [Acordos entre autoridades, o significado polí- 

tico dos acordos como forma de gestão complementar], Deventer, 1982. 
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12  C. A. J. M. KORTMANN, Elefantiasis, beschouwing over een zieke staat 
[Elefantíase, reflexões acerca de um estado doente], Deventer, 1981, discurso de 
introdução, p. 18. 

13 KORTMANN pensa que esta é uma das tarefas primárias do estado (v. 
nota 12). Quanto ao ponto de preparação de valas comuns, cfr. A. L. CONSTAN-

OSE, De derde wereldoorlog, analyse van de voorbereiding [A terceira guerra 
mundial, análise da sua preparação], Amsterdam, 1980. Para que fique claro, 
quero afirmar aqui que conto a URSS entre as nações belicosas. 

14  ((Staat ist ein Verhiiltnis, ist cine Beziehung zwischen den Menschen, 

(...); und man zerstirt ihn, indem man andere Beziehungen eingeth, indem 
man sich anders zueinander verhiill)), no volume Beginnen [Começos], de c. 
LANDAUER, Hilversum, 1977 p.  53 (além disso, v. nota 16). No mesmo sentido, 
também, por exemplo, um escrito de E. DE LA BOÉTIE, Discours de la servitude 
volontaire (1577) [trad port. Antígona, Lisboa, 1986], Uma cómoda edição deste 
texto foi feita por W. Flygare, que faz acompanhar, em paralelo, o texto francês 
com a tradução inglesa (de 1735), e forneceu extensas anotações para esta edição 
(Cobrado Springs, 1974). Existem duas traduções holandesas deste discurso. Uma, 
da irmã de Bart de Ligt. com  uma introdução deste último (Den Haag. 1933); 
outra, de E. Vanvugt, De vrijwillige slavernij, Haarlen. 1981 (com introdução 
de A. L. Constandse). O texto de De Lã Boétie levou sempre as pessoas, pelos 
séculos fora, a praticar formas de não colaboração (com os poderosos). Na Holan-
da, por exemplo, a objecção de consciência e a recusa de pagar impostos. 

15  Em M. TGAYLOR. Community, Anarcliy and Liberty, Cainbridge, 1982 
(pp. 26-32) encontra-se uma análise mais profunda. Esta análise pode ser ligada 
a conceitos desenvolvidos por P. Kropotkin e G. Landauer. 

16  Cfr. G. LANDAUER, Beginnen, Hilversum, 1977; Entstaathchung, ibid., 
1976; Revolution, Berlin, 1974. Os dois primeiros títulos contêm artigos disper-
sos. Todos os textos (em alemão) datam do princípio do século. Landauer (1870. 
-1919) pensava que as pessoas deviam começar a viver por elas próprias, em 
outras relações que não as ((estatais)). Isso podia ser feito directamente, come-
çando a pouco e pouco. Não tinham que esperar por ninguém (que desse uma 
ordem). Os conceitos ((modernos)) de comuna e cooperativa ligam.se, por isso, 
com os dele (e também com as opiniões de Kropotkin sobre ((ajuda mútua)); o 
pensador judeu M. BUBER, amigo de ambos, preparou, entretanto, caminho para 
os kibutzini em Israel). Landauer foi morto, da mesma maneira canalha como 
o foram K. Liebknecth e R. Luxemburgo, em 1919, por executores do governo 
alemão de então, Para mais informações, cfr. u. LINSE, G. Landauer und die, 
Revolutionszeit 1918-19, Berlin, 1974. Uma curta introdução à vida e obra de 
Landauer encontra-se na citada Revolution, prefácio de H. Pross e epílogo de 
E. Mühsam, e H. J. Heydorn ((G. Landauer)), Telos, n.°  14, 1979. pp. 129.49. 
Uma análise moderna de conceitos de Landaeur, entre outros (p. e. também de 
Kropotkin), encontra-se em M. BOOKCHIN, The Ecology of Freedom, Pabo Alto, 
1982. Uma boa introdução ao pensamento de Bookchin é a de C. WICHTG, Der 
Okologischen Anarchismus M. Bookchin, Frankfurt, 1980. Uma limitação deste 
escrito é que só são referidos os textos de Bookchin que estão traduzidos em ale-
mão (os mais importantes) e naturalmente que não se pôde falar daquilo que 
Bookchin publicou depois de 1980. Aliás, eu penso que não se podem reconhecer 
aí diferenças fundamentais. É bom pensar-se, neste contexto, que a intenção não 
é fornecer um projecto para uma nova sociedade. Já desde muito cedo que se 
tinha aversão a isso. ((Nós flO pretendemos construir uma comunidade ideal, 
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com as nossas reflexões teóricas, nem mostrar como seria uma sociedade segundo 
a nossa opinião)), tal como P. Kropotkin em 1899 afirmava em Gedenkschriften 
van een revolutionair [Memórias de um revolucionário], Gorinchem, 1902; 
parte II, p.  214). 

17 V. A. CARTER, Authority and Dernocracy. London, 1979. Cfr. também, 
acerca da diferença entre autoridade e obrigação, C. PATEMAN, The Problem 
of Political Obligation, Chichester, 1979. 

18  Tirado de uma notícia de Volkskrant [Jornal do povo], 5 Agosto 
1983. 

19  Cfr. o seu People 0/ Personnel, Decentralizing and the Mixed System, 
New York, 1968, pp.  9.11. Em Goodman, tem que se pensar que ele foi anar-
quista mas não lutou pelo anarquismo. Ele defendeu o descentralismo, o loca-
lismo, o regionalismo (e muitas outras coisas que podem ser chamadas de anar-
quistas, entre elas o antimilitarismo). Nesse sentido, há aqui um «anarquismo 
aplicado», sem que a palavra 'anarquismo' esteja sempre a ser usada. Eu sinto-me 
fortemente atraído por esta maneira de pensar. Para uma análise completa de 
Goodman, cfr. o estudo de K. WIDNER, Paul Goodman, Boston, 1980. Mais curto, 
mas igualmente informativa sobre Goodman, é a recensão da colectânea Drawing 
the Line, ed. T. Stoehr; New York, (1977), por D. WIECK, Telos, n.° 354, (1978), 
pp. 199.214. 

20 GOODMAN (v. nota 19) p. 27. 
21 P.-J. PROUDHON (v. nota 2), pp. 326-327. 
22 	 PROUDHON. Qu'est-ce que la proprieté? OU rechersches sur le prin- 

cipe du droit et du government (1840), cEuvres complètcs, Paris, 1926, p. 335 
23 	 PROUDHON (v. nota 2), (eelui qui eserit ces lignes et qui des 1840 

s'était declaré anarchiste)), (p. 356). 
24 Esse homem deve ter sido um ninho de contradições, pensará muita 

gente. Para mim, a realidade é outra. Ii ain't necessarily so!, deve ele ter pen-
sado durante toda a sua vida. Esta frase não aparece só em Porgy and Bess, 
de GERSHWIN, mas também em J. TER HEIDE, Vrijheid, over de zin van de straf 
[Liberdade, acerca do sentido do castigo], Den Haag 1965 (cfr. em especial 
o início do cap. 1). 

25  Cfr. C. WARD, «The Organisation of Anarchy», Patterns of Anarchy, 
L. I. KRIMERMANN e L. PERRY, (org.), New York, 1966, pp. 386-96. 

26  Se a elite do estado dominante deixa que isso aconteça, naturalmente 
que não se sabe se isso é uma forma de ((tolerância repressiva)). Se tal for o caso, 
então isso tornar-se-á claro a partir de um certo momento. Por isso, talvez seja 
tacticamente mais realista trabalhar com noções que já existam como desregu-
lamentação ', descentralização, privatização. Então, pode-se imaginar que a dife-
rença se tornará clara. Em primeiro lugar, os tolerados repressivamente defen- 

[* «Desregulamentaçao» é um conceito novo, introduzido pelo actual go-
verno de direita na Holanda. Em teoria, a desregulamentação pretende deixar a 
iniciativa aos cidadãos de resolver os seus próprios problemas, intervindo o estado 
o menos possível; na prática, o fim em vista é poupar nas despesas do estado 
que vão para a previdência e assistência sociais, subsídios à cultura e arte, etc. e, 
além disso, da rédea solta à economia de mercado, deixando que as grandes 
empresas esmaguem as pequenas e triunfem na luta com os sindicatos.] [N. da T.] 
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derão a abolição do aparelho militar. Isso será melhor para a economia... O que 
virá em segundo lugar ainda tem que se ver. 

27 N. ELIAS, que aponta também para a «ordem imanente», diz: ((O pro-
cesso de mudança não é "desordenado", não é "caótico" Wat is sociologie? 
[O que é a sociologia?], Utrecht, 1972, p.  171. 

28  Estou aqui a parafrasear P. ZONDERLAND, Jurist 1970 (discurso de in-
trodução), p.  17. 

29  Já sabemos os montes de merda que isso produz se a nossa memória não 
estiver defeituosa, quanto a casos muito recentes como a Missão Militar ao Suri-
name e o ABP. * 

ao Uma das primeiras publicações na Holanda sobre estes assuntos encon-
tra-se no número temático ((Segurança)), De As, 1977, 11.0  39-40. Algumas pu-
blicações inglesas: M. FLOOD e R. GROVE-WHITGE, Nuclear Prospects, a Comment 
on the Individual, the State and Nuclear Power, London, 1976; C. ACKROYD, 

K. MARGOLIS, e outros, The Technology of Political Control, Harmondsworth, 
1977; E. NICHOLAS, P. VAN TGONGEREN, e outro, Repressie in Nederiand, Amster-
dam, 1980. 

Aponta-se aqui para a tese de II. A. BRASZ, Veranderingen in het Nader-
landse stelsel van social e beheersing [Mudanças no municipalismo holandês; as 
câmaras municipais como elemento no sistema holandês de controlo social], 
Assen, 1960, pp. 1345-36, 142-59. 

32  v W. KONIJNENBELT, «Donner en het materiele wetsbegrip» [Donner e o 
conceito material da lei], Nederlands Juristenblad [Revista dos Juristas holan-
deses], 22 (1982), pp. 6543-55. P. ZONDERLAND, da mesma maneira: (mem 
sempre é possível apresentar uma prova exacta, de maneira que resta apenas, tatno 
quanto possível, "tornar aceitável")) (ver nota 28, p. 7). 

[O presente texto foi publicado na revista holandesa De AS. n.° 66, 1984, 
e é aqui publicado com a autorização do autor, jurista e professor na universidade 
Erasmo, de Roterdão. Traduzido do holandês por Luisa Freitas.] 

[* Quanto à missão militar ao Suriname, não sei do que se trata, mas 
a ABP é a caixa de pensões de todos os funcionários públicos holandeses. O di-
nheiro que os funcionários descontam mensalmente, que representa quantias 
astronómicas, é investido em toda a espécie de projectos de construção de hoteis 
e outros grandes empreendimentos turísticos, que é o que dá maior lucro na 
Holanda. Há anos que os jornais fazem eco de actividades ilícitas (chantagem, 
suborno, corrupção) por parte dos gestores do ABP. Está em curso um processo 
no tribunal.] [N. da T.] 
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Nuno Vida! 

Ruy Cinatti que jaz nos arquipélagos 

Quantus tremor est futuros, 
quando judex est venturus 
cuncta stricte discussurus 

Outono, 1986. A notícia necrológica veio no telejornal muito 
sumida, sobre um slide melhor parecido. Informava daquele que mor-
rera ter sido o cientista e o palestrador, nesse domínio deixando obra 
de mérito. Acrescentava o poeta como se tratasse do tal apêndice preten-
dido de vulgar no país deles. Nem títulos de livros se incomodou a refe-
rir quando só o seu número poderia alertar para uma excepcionalidade. 

Melhor sorte tiveram outros que morreram a seguir. Um porque 
do neo-realismo, com o acoitamento da menoridade que ainda o faz 
render; outro por galardão de descobridor público do novo habitante 
dos Jerónimos. E vai daí, compunção nos rostos, 'mais pobres que ficá-
mos., convidados no estúdio a garantir os homens e as obras. Os jornais 
ampliaram, como lhes competia. 

Depois, milagre. Saiu a antologia, os críticos da comunicação 
muito social pularam e bailaram ao som do posfaciador. Citaram-no 
bravamente, reparando menos em quem era a razão de ser daquelas pa-
lavras - sonoras, sem dúvida, 'mas o outro houvera-as sonorosas. Do anto-
logiado disseram que ele era a ilha, ele era o passaroco alegórico, ele 
era a vagabundagem poética, e ala que se faz tarde. Quando saírem 
umas prometidas obras completas há-de ser bonito o ataranto. 

Não é que isto importe muito, o Cinatti há-de sempre importar 
mais e ser vingado (fazem-se figas) da razão que lhe assistia quando, dez 
anos antes de morrer, escreveu: 

Todos prometem muita coisa junta 
e nada fazem: são uns preguiçosos 
ou, mais verdade, ocultam a dádiva 
num poço sem fundo e sem memória 

e os dias passam, as noites sucedem-se 
e um pobre diabo espera, silencioso, 
a tragédia ocorre e a mentira morre 
às mãos de uma indiferença soberana - sallvé! 

e nem sequer uma castanha me deram pelo S. Martinho! 
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Despacho o débil argumento introdutório (para exórdio sugere-se 
o Ties that bind do Bruce Springsteen), segue uma histoire menos 
petite, a do homem no mundo de onde não era. ((A poesia é a autobio-
grafia do poeta ou do nómada em escala de partida: o seu cântico.» 
Cinatti dixit. 

Tem-se uma tentação imediata em relação a Cinatti que é situar 
a sua obra dentro de uma tradição de poesia de/o uern viagem. Os 
temas ((tropicais)) de grande parte dos seus livros, as imagens marítimas 
de tantos versos, as afirmações que funcionam como exemplo do seu pro-
cesso poético (((da memória que é um poço 1 e vagabunda como eu))), 
aliados às errâncias da sua vida que possibilitaram o fazer destes univer-
sos apontam para uma arte caracterizável por estes nomes de livros 
seus: ((nómada)), ((itinerário)), ((paisagens)). Se, nalguns casos, poemas 
ou sequências deles comprovam uma visão de visita em passagem, o que 
ressalta da relação daquele que escreve com os lugares vários pie viveu 
é a permanência. Esta deve-se menos à duração das estadias que à pre-
sença inapagável na memória de onde essencialmente escreve. Outros 
nomes de livros são sinal disso: ((crónica)), ((memória descritiva)), ((lem-
branças)). 

Símbolo por excelência desta tensão de ficar e partir, do que 
sobrevive na separação e prende na despedida, é o poema ((Os traba-
lhos e os dias)) que resume a situação de toda uma obra e do homem 
nela. Alguns desses versos: 

Houve mares onde todos se encontraram. 
Houve praias e ilhas de naufrágio. 
Houve e haverá secretas margens 
Onde a carne esfacelada implora e vive 
Pedaços de mim próprio, irmanados 
A algas, a corais do fim do mundo. 

(...) 

E vê como ressurge e ainda 
Treme aquela imagem que soluça 
E lentamente se afasta na distância 
Inconquistável, carregada de âncoras. 

O poema está entre os de O Livro do Nómada meu Amigo (1958) 
que Cinatti seleccionaria para a primeira parte de Uma Sequência Timo-
rense, de 1970, justificando assim: ((Esses poemas representam o des-
lumbramento dos meus primeiros passos na ilha, o manuseamento sub-
jectivo da sua paisagem, o encontro total ( ... ))). Surgia, portanto, no 
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seu terceiro livro de originais o território físico e humano que não mais 
deixaria de estar presente na obra do poeta e que ele designaria lapi-
darmente no título de um livro feito em 1974: Timor-Amor. 

O Livro do Nómada meu Amigo, embora cronologicamente mais 
próximo da experiência dessa realidade, evidencia igualmente um tra-
balho de aproximação que parte das disponibilidade da recordação 
e do sentimento subjacente a essa distância. É, aliás, o reconhecimento 
desta condição que motiva essencialmente os poemas do livro. Cons-
tata-se o que passou - ((Tudo se foi, pouco nos resta, 1 Ilhas não há. 
Montanhas só no espírito 1  Se elevam, distantes e coroadas Pela soli-
dão.)) e o que daí pôde ficar «(...) Sinto a dor fina, Finamente 
atravessada e suave, 1 - Quase saudade.» Adiantando elementos para 
uma arte poética, os poemas funcionam simultaneamente como acto de 
evocar e de mostrar os caminhos para isso seguidos. De encontro à 
memória que estabelece as realidades de origem e causa da escrita, estes 
versos designam esse mesmo processo de referenciação, partida para um 
crescimento indissociavelmente artístico e huínano: ((Pássaros, flores, 
penumbra e arcada de árvores 1 - Momento 1  que ao de leve anotava. 
Serenamente explorava 1 Apelos e miragens.» O conhecimento cúmplice 

deste progresso atinge mesmo urna intencionalidade de desocuilação, 
em que uma arte se revela nas suas tramas para aí mesmo afirmar a sua 
possibilidade, mais que duma técnica, derivando da imaginação: ((De 
aqui... Poderei mostrar-vos O que a imaginação 1 Umas vezes supõe 
ave, Outras o rosto da nave A deslizar sobre as águas.)) [Esta cons-
ciência de um fazer peregrino vai encontrar objectos mais tangíveis na 
segunda parte de Uma Sequência Timorense, significativamente deno-
minada ((Alguns factos da experiência)). A matéria paisagística aparecia 
em O Livro do Nómada meu Amigo fundamentalmente idealizada, os 
motivos do observável encontrando eco em pequenos mitos pessoais. Aí 
ressaltam, contudo, sinais de um intuito interventivo, por participação 
num real em pie a natureza e os homens estão interdependentes. Quando 
se diz ((Cado passo da história me é presente 1 Sou o compasso do 
mundo)) define-se a posição e o modo que investe o sujeito na aproxi-
mação a um universo que recebe e recria. E adianta-se uma motivação, 
fuicral para este entendimento e maior na obra de Cinatti - a huma-
nidade de que rigorosamente participa: ((Ser empreiteiro do mundo 

Neste lugar circunscrito onde sonhei, penei, 1 Desde o tempo em pie 
as palavras tomaram o gosto 1 Dos braços que se estendem e das mãos 
que se apertam.)) Entra-se, decisivamente, nos factos de uma experiên-
cia acontecida e revivida a partir de uma ((Memória sempre)), nome do 
poema que abre esta sequência e diz «(...) ausente 1 de mim mesmo, a 
interrogo, 1 refazendo o ambiente 1 que à volta perdura.)) O verbo que 
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dirige o processo, reiterado no poema «Gondões de Dili)) (((refazendo 
em escrita a natureza!))), efectiva a direcção esboçada e aprendida no 
livro anterior. Objectiva-se urna realidade da natureza sofredora da 
acção do homem e por ele sofrida: 

Mas nada pode a sombra contra o golpe 
vibrado no córtex, no cimo 
floreado de pássaros, 
na raiz que o chão prende à minha prece, 
na solidão que era um hino. 

O território ganha urna dimensão humana simultaneamente de 
habitação e despovoamento do natural. Constrói-se, na escrita, a par-
tir de percursos descritivos que nele estabelecem signos de um entendi-
mento pessoal, de uma inserção mediada por uma ancestralidade que 
pode encontrar neste mundo distante uma realização inesperada. O 
poema ((Em Baucau» regista um olhar de transfiguração toponímica, em 
que se confundem universos civilizacionais: «Vémase é castelo, 1 mura-
lha-escadaria, larruinado. (••) É um castelo 1  romântico do Reno, 
ruína 1 fingida, de Évora, à 1 Cinatti, 1 ( ... ) Castelo-tranqueira o meu 
palácio 1 de metamorfose... Calha 1 encontrá-lo nos trópicos, essa insi-
diosa presença (...)» Joga-se aqui um cosmopolitismo de visão que acha 
não o exótico mas o correspondente a verdades interiores, antigas: ((o 
meu passado nas pedras, nas ribeiras)). Por isso a tradição denunciada-
mente romântica de que parte é actualizada por uma visão realista, 
acentuadora do estigma social presente: «(...) o meu castelo 1 foi des-
truído para fazer a casa 1 do chefe de posto. O meu poema 1  suporta o 
incêndio, a cheia, a lotação 1 esgotada. Não suporta 1 estupidez (...)». 

O idealismo latente na apropriação inicial da ilha debate-se na 
consciencialização dupla de si, dos traços que presistem, e da realidade 
alterada que o questiona. O poema ((Assoreamento da Baía de Dili)) 
descreve um percurso repisado em sofrimento, verificador de que o 
contágio primacial com os elementos naturais se ressente de um apaga-
mento que se impõe ((à terrível mutação das formas naturais, 1 belas 1 e 
para sempre perdidas 1  na realidade teimosa da minha ficção.)) 

Este conflito atinge um crescendo explosivo na última parte do 
livro (onde ((Em Baucau)) se inclui, sobremaneira no poema ((Em Fatu-
-Ahi)), em que o desenvolvimento do processo de descrição paisagística 
se realiza numa tensão inviabilizadora da neutralidade supostamente 
decorrente do verbo ((contemplar)) que designa a relação com a paisa-
gem: ((Contemplo numa volta o estilo seco 1 da paisagem: 1 letra de nin-
guém Ina minha prosa. Sigo intranquilo 1 ...) 1 moendo, remoendo até 
ao cimo, 1 palavras também secas, 1 quase estilhaçadas.)) Os elementos 
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do real desencadeiam consoante a sua natureza uma consequente expres-
são verbal. A justificação, assim dada, da aridez pressupõe pie um indí -
cio de habitação - sinal humano, portanto - possa encontrar uma 
realização que seja marca de grandeza, por ser de alguém. No entanto, 
a revelação seguinte despoleta um processo dialéctico que põe literal-
mente à prova o intendido decorum: ((Monte do Fogo, Fatu-Ahi, é 
termo 1 topónimo digno e limpo, mas simbólico. Onde havia floresta 
há só capim, 1 desgarradas, muito menos árvores 1 e um porco inespe-
rado...)) A insinuação de que a desertificação resulte da acção humana, 
instilada pela metonímia do fogo-destruição, confirma-se depois pela 
metonímia forjada do porco-gente, que substitui a anterior: ((Monte do 
Porco, Fatu-Fahi, é termo 1 topónimo digno, limpo - é signo 1 mais 
que símbolo. O porco tem J em Timor, cara de gente,)). 

Da insinuação passa-se ao frontalmente declarado quando se 
constata provir o agente destruidor não do espaço rural mas da cidade 
que lhe subjaz: «(...) Espanejo as asas 1 e cago-me em Díli. Não na 
paisagem (...) 1 Cuspo na gente, 1 na cidade. 1(...)  gentinha de torna-
-viagem,)). A verborreia consegue salvar-se de uma emotividade licen-
ciosa e gratuita pela consciência da sua validade exacta, afirmada com 
intenção inteiramente expressa :((Não serve, não é isto, o meu poemaí 

tem subtilezas, eu que o diga, 1 mas quero-me directo, como o dito 
murro nas ventas. (...))) O facto de o poema resistir a esta prova de 
fogo e inclusivamente se fortalecer nela diz bem da mestria de um artí-
fice que, como poucos neste século português (outros seriam Jorge de 
Sena e Alexandre O'Neill), soube usar do escárnio sem cair no risível. 

A hipótese inicial de o sinal humano poder contrariar o ((pro-
saísmo)) do discurso sobre o lugar é negada quando se verifica estar no 
acto de habitação a causa daquela terra de ninguém por lhe faltar (ao 
sinal) grandeza: ..) Quero dizer i que quando chegam deitam fora 
as crenças, 1 o pouco, talvez melhor, do que traziam. 1 Depois, a valer, 
tripudiam até mais não poder, constroem casas, 1  maculam a baía, 1 até 
ficar parvinhos, mas 1 prepotentes.)) Os agentes da destruição e, por 
consequência, das palavras «quase estilhaçadas», assinalados aqui como 
aqueles que chegam, vão adiante ter mais explícita a sua caracterização 
civilizacional no adjectivo que por metonímia a eles se aplica: asso-
reada que está a baía, 1 insípido jaez que é a cidade 1 parrana, 1 tal a 
militantos portugueses.)) 

Construído a partir de uma observação móvel, a descrição da via-
gem ao Monte Fatu-Ahi, o poema desvia-se constantemente, por uma 
imposição incontrolável, para a «cidade desflorada», Dili, que é de 

facto o tema dominante. Esse contínuo regresso sarcástico, já previ- 
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sível no início onde se dizia ((sigo intranquilo)), é sintomaticamente ano-
tado no discurso que a si mesmo se refere: ((Cidade que é um insulto 
para quem vê 1 do alto, deslumbrado, a paisagem! 1 Cá estou eu outra 
vez... Raios me partam!)) A ironia recai em extremo sobre o pró-
prio enunciador que, ao acusar a sua expressão - ((Será o porco que 
fala por mim? 1  Será nele, o porco, a minha imagem?)) - e reinci-
dindo nela de forma agravada - ((Glória a Timor e merda só para 
isto!)) - confirma ao limite a disposição inicial, retórica mas com-
provadamente inescapável, de adequação entre o assunto e o modo de 
representar. E, num gesto final que resgata todo o sarcasmo, faz do 
conflito uma comunhão, um «Timor-Amor» ainda e apesar da ((cidade 
parrana)): 

Eu sou poeta e sei o que digo, 
mesmo que atire os pés, 
uma só mão. 
O que há de precário ou de inglório 
a Dili - mim pertence. 
Dansando o tebedai, corno serei 
igual a mim? 
O sol chora a sorrir já nos meus olhos. 

Que isto assim é, e em caso de dúvida, afirma a nota de aber-
tura, chamada JUSTIFICAÇÃO, deste livro intendido como homena-
gem: ((Timor merece-a e não lhe pode ser indiferente essa homena-
gem numa altura em que festeja o bicentenário de Dili, a capital 
- tão maltratada, por amor, num dos poemas-crónicas da terceira 
parte.)) O poema é obviamente ((Em Fatu-Ahi)). Deste excerto ressalta 
ainda a designação ((poemas-crónicas)), indicadora de um trabalho nar-
rativo de apropriação de elementos históricos para uma elaboração 
pessoalizada dos signos colectivos de um povo e de um território. Isto 
meSmo fora já experimentado de forma altamente conseguida e exem-
plar em Crônica Caboverdeana (1967) e é o traço que, além do 
tema Timor, liga esta sequência a Paisagens Timorenses com Vultos 
(1974). 

O poema que melhor exemplifica a ponte entre a última parte 
de Uma Sequência Timorense e o livro que quatro anos depois o retoma 
é ((Segunda Meditação)), fulgurante incursão no terreno épico que tão 
isolado conseguimento alcançou neste século. Recriação da história por 
via de potencialidades narrativas memoráveis, a epopeia é aqui enfren-
tada exactamente na dificuldade da narração. Disso dá logo conta a 
estância de abertura: ((Não vos esqueçais 1 das inenarráveis J mensa-
gens de Viquéque.» Uma das soluções experimentadas cristaliza-se nos 
versos ((Um homem gritou: 1 Pai, pai, 1 aqui estou! )), espécie de refrão 
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reiterado, com algtïimas alterações, ao longo de todo o poema e que 
releva de uma característica primordial da oralidade literária - a re-
petição possibilitadora do contágio musical e mnemónico. Os refrões 
são entrecortados por sequências narrativas que recordam uma inva-
são devastadora e convergem numa agonia que já estava latente na refe-
rência crística do refrão, elemento de uma tradição exterior que en-
tronca nesta realidade pelo valor de identificação universal de que 
vem investido. As referências sugerem guerras imperiais: ((Sete vezes 
sete, vezes dez, morreram 1  em Ataúro, 1 assados ao sol, 1 estalando 
como milho seco numa chapa em brasa, 1 enquanto as hordas de 
Lautém entravam 1 em Viquéque.)) A maior intensidade narrativa atin-
ge-se, contudo, quando estes fragmentos se condensam em imagens 
incisivas que, em contraponto, despoletam os significados essenciais de 
um choque civilizacional. Por exemplo, esta estância ((Um homem 
gritava: 1 Eu vi a marca de uma bota cardada.)) - jogada com estou-
tra - ((A velha bruxa, em casa, chamuscava 1 chifres 1 de veado. 1 En-
terrava os chifres num valado.» 

A actualização épica que este poema opera centra-se na anulação 
da distância histórica, ao dizer ((Foi há vinte, dez, foi há 1 um ano 
que isto se passou.)), e ao apropriar-se de uma voz símbolo de uma resis-
tência do colectivo no individual, fazendo sua a exclamação de dor e 
prece: ((Há um ano, não! 1 Pai,  1 estou aqui!)) Pela consciência de um 
afrontamento civilizacional violento expressa por esta estratégia rea-
lista é possível uma aprendizagem do valor simbólico dessa experiên-
cia. De como a denúncia do ontem é sempre a do hoje e condição quer 
deste quer de um devir aí firmado: 

Nas mensagens de Viquéque fala-se 
de um rio 
que a outro se juntou. 

Pai, 
eu não esqueço! 

Nas mensagens de Viquéque, inominável, 
alguém falou. 

Lições para uma arte da memória no presente. Experiência similar 
é «O Mito do Arroz», poema que no livro Paisagens Timorenses com 
Vultos integra o conjunto denominado «Segunda sequência algo des-
contínua e com solilóquios)), continuação explícita do conjunto ((Pri-
meira sequência)) que inclui ((Segunda Meditação)) e pertence a Uma 
Sequência Timorense. Variando em torno de um nascimento simbó-
lico, explicativo da mudança de uma aridez em fertilidade, aquele 
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poema socorre-se também de uma repetição estratégica do verso ini-
cial, ((Um príncipe nasceu)), para jogar em variantes significativas, 
retomando, portanto, esse traço da literatura oral. Partindo do encon-
tro com a narração mítica, convertendo-a em ritmo de celebração, alian-
do-a a imaginários pessoais do poeta, o poema realiza através do 
símile mitológico a insistência dominadora deste livro - de como a 
sobrevivência do homem só é viável pela conjugação sábia com a 
terra, a natureza, e pela acção justa e determinada decorrente desse 
entendimento: 

Subiu aos montes o príncipe. 
Subiu e viu 
o grão de arroz comido pelo vento, 
solto no espaço... 
- Um velho lembrava 

como areia estéril. 

Foi no tempo em que a estrela de alva 
funda brilhou. 
Um príncipe sagrou a espada intensa 
e o sangue jorrou. 

É, sem dúvida, uma valorização da tradição oral, implícita nos 
versos ((Foi tempo que os velhos recordam 1 pela boca de avós.)) e 
fundamentada como via de transmissão do exemplo pie configura uma 
relação simultaneamente simbólica e objectiva, pragmática, com o 
real: «Hoje, o arroz é comer dos homens. 1 - Os velhos recordam 

veios de semente, humedecidos 1 pelo sangue do príncipe.)) Esta lição 
possível de aprender e ensinar pelo etnólogo que Cinatti foi, consubs-
tancia-se noutra, a de piem aprende no povo falas e representações 
para uma arte que dessa mesma matéria vive e realiza de modo vário. 

Outro investimento verbal que recorre ao património étnico 
timorense é o conjunto de sete poemetos, como Cinatti lhes chama, 
designado por ((O que sobrou dum Cancioneiro)), referência ao livro 

Um Cancioneiro para Timor que, como se explica nas notas, foi pre-
miado em 1968 e nunca publicado por razões alheias à literatura. 
Esses poemetos são, como deixa expresso o autor, dísticos timorenses 
de significação simbólica, reconvertidos em métrica portuguesa, cada 
um deles constituído por uma quadra e um dístico. Giram em tomo 
de uma voz masculina que se dirige à mulher pretendida e é exemplo 
estético de uma ancestralidade ligada a ritos de cortejamento e de con-
trato conjugal: ((Ninguém oiça o que eu te disse, 1 metendo no teu pul-

so o bracelete! de prata, mão cuidada e só luar. 1 Quero-te e presa 

ficaste. 1 Dos teus pais, o bracelete. 1 Quero-te presa e ficaste.)) Esta 
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expressão prende, de facto, além do gesto humano e do mistério, da 
música que de ocidental liga tão bem com o pensamento autóctone, por 
um trabalho da imagem que repetindo-se de verso em verso, de verso 
a verso se vai alterando, e com ela o conceito: 

O fumo do seu lar sobe no ar 
no fumo do meu cachimbo, 
mas não a vejo arrancar 
ervas daninhas do campo. 

Eu que só vejo nas searas do meu lar 
ervas daninhas do campo. 

Esta apropriação duma sabedoria comunicativa, através de uma voz 
singular, se devedora a um espírito antropológico inerente à formação 
e actividade científicas de Cinaifi, não o é menos a uma procura de 
vias criativas em tradições poéticas que não se confinam ao ocidente. 
Neste caso há um evidente e feliz paralelo com a exploração das virtua-
lidades imagéticas de linguagens poéticas do oriente empreendida no 
início do século por Pound. Com  a acrescida e provável vantagem de 
em Cinatti isso se fazer pelo contágio directo, por partilha com o povo 
herdeiro e praticante de uma dessas tradições. 

Paisagem Timorense com Vultos é um livro exemplar da obra 
deste poeta. Integra as componentes essenciais da envolvência do ho-
mem com o seu mundo, conjugando dialecticamente os elementos 
naturais, as provas históricas e presentes de uma habitação e inter-
venção no real, relevantes de um entendimento das coisas que passa 
por uma aprendizagem feita na experiência, numa herança cultural, 
numa relação com o sagrado. A escrita de Cinatti devolve-nos esse pro-
cesso vital com uma inteireza actuante, usando todos os recursos de 
que uma arte se pode socorrer. O discurso multiplica-se nas possibili-
dades descritivas, narrativas, dramáticas, alargando-se em percursos de 
referenciação geográfica e humana, sujeita a questionamento e comen-
tário por quem comanda o processo; encenando vozes expressivas de 
visões colectivas e individuais, construindo sentidos pelo contraste; 
recolhendo fragmentos de objectos culturais de proveniência vária; 
resumindo-se em apontamentos sentimentais, em evocações de verdades 
interiores; desfechando-se em imagens extremas de uma concisão car-
regada de sentidos cortantes. 

Há uma zona neste livro que reúne e cristaliza estes múltiplos 
modos de representação de uma realidade, enquadrada num lirismo 
sinalizador de empatias e denúncias que parte de uma intensa vivên-

cia do território e das suas diversas gentes e entidades simbólicas. Cha- 
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ma-se, bem significativamente, ((Para uma Corografia Emotiva de Timor 
(1946-1972))), e resume toda a experiência colonial desta possessão a 
partir da própria experiência do autor. 

O processo mais significativamente usado aqui é uma técnica 
da imagem que, relevando das virtualidades atrás apontadas, em-
preende uma visão contrastiva do lugar com as transformações ope-
radas pela colonização, das relações dos gentios com a terra e o sagrado 
sujeitas às práticas de uma administração violadora de uma ordem 
ancestral. O poema 20 desta sequência dá conta de um desses actos 
através da apresentação de um objecto totémico investido de uma carga 
simbólica essencial, partilhável por quem escreve, e da acção sofrida, 
igualmente simbólica, mas de algo completamente anulador de qual-
quer partilha: 

Hato-Lia - sílabas... 
((Pedra que fala)) 
dinamitada 
para dar lugar 
aos que nada dizem. 
(Menos a um - chiça! - 
que ainda fala.) 

As oposições civilizacionais são tanto mais significativas quanto se 
verifica, pelo contraste, a correspondente relação do povo autóctone 
com um elemento sagrado pertencente a uma tradição exterior. Veja-se 
o poema 16: 

De joelhos em Ainaro, 
frente à estátua de Maria 

O timorense gentio 
destapa-se quando passa 
e oferece três grãos de milho. 

Feita como é a deniincia dos atropelos coloniais, em incisivas 
imagens que pela exclusão da logorreia implicam uma fundada recusa 
de demagogia, não se inviabiliza, contudo, a possibilidade de uma con-
vivência civilizacional estabelecida num entendimento de inteligência 
que pode ser simplesmente a do afecto. É essa possibilidade que o 
poema 30 efectiva, contando a estória, como se diz, de um ((piqueni-
que)) onde participam soldados continentais e moças da ilha, em ima-
gens e apontamentos satíricos como os destas quadras: 

Tenentada brava, 
alferzecos ((liCOs)) 

rapaziada airada 
rapaziada airada 
numa messe imunda. 
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Frugais, como são 
cá os da Península. 
Gostavam de vinho 
e de raparigas. 

(...) 

«Déjeuner sur l'herbe» 
com mulheres de cobre, 
((material do mato)) 
e ((tinto)) nos copos. 

A tensão imagética destes versos recorre inclusivamente à referência 
pictural dada pelo título de um quadro célebre, evocação de um mun-
danismo elegante que funciona contrapontisticamente com a ((tenen-
tada brava)) e a ((rapaziada airada)). A ironia da referência desfecha-se 
num sarcasmo contido pela imagem concisa, altamente eficaz: 

O lugar da estúrdia, 
aos poucos, sozinho, 
era já um quadro 
- ((Natureza suja)). 

Inesperadamente, porém, o processo do envio cultural é volvido numa 
empatia que, sem perder a carga burlesca, propicia um aceitamento 
afectivo, através da possibilidade da Ilha dos Amores numa situação 
que à partida não comportaria essa configuração épica: 

Longe ou muito perto, 
como que em surdina, 
Camões, lia o nono 
canto dos Lusíadas. 

Ouviam-se berros 
e castos suspiros 
nas ocultas bermas 
da praia de Tibar. 

A conjugação com este território passa pela relação activa e 
reactiva com os elementos autóctones e com as contradições da presença 
portuguesa. Mas também por intermédio da visão criativa que outrem 
dele pode dar, O ((sentir minha a tua palavra)), dito no diálogo que 
é o poema «Palinódia com Femão Mendes Pinto de permeio», acusa 
uma das vias que Cinatti soube aproveitar na invenção dos universos 
da sua escrita. É o caso do poema 38 desta «Corografia Emotiva)) em 
que surge a voz de Alberto Osório de Castro, cuja importância Cinatti 

revela nas notas explicativas: «O "poeta si'mbolista/de facunda com- 
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pieção ", foi também um dos que ( ... ) mais provocaram a minha ida 
para Timor, depois da leitura do seu livro A Ilha Vermelha Verde e 
de Timor, a que se seguiu a de O Sinal da Sombra e Flores de 
Coral (...)» Este autor de entre-séculos, que foi amigo de outro poeta 
errante, Camilo Pessanha, interessa aqui menos como precursor de um 
descobrimento territorial do que como senhor do gesto de reinvenção 
poética capaz de transformar o descrito: 

Vale de Lahane. 
Osório de Castro. 

((A infinda noite opalescente 
Sobe arrebatadorarnente...)) 

((Alto vale de Lahane, ermo e divino 
no murmúrio das águas!» 

(...) 
Vale de Lahane, 
ermo habitado. 

O poema é duma eficácia total, construído que é de imagens por si 
descaracterizadas de discursividade. A significação faz-se pela sobre-
posição de recorrências. A um topónimo seguido de um nome próprio 
sucedem-se citações atribuídas a este nome que fala daquele lugar. 
Depois o dístico, retomando o topónimo e o adjectivo a ele conferido 
pelo autor citado, adjectivo agora mudado em substantivo por sua 
vez ligado a um adjectivo introduzido pelo responsável desta revisão. 
É a intromissão desta palavra ((habitado)) que activa o comentário afir-
mativo que todo o poema acaba por ser. Fica tudo dito e com que 
alteza! 

O ciclo timorense ainge um cume máximo nestas Paisagens, 
livro maior entre os maiores de Cinatti, realização excepcional de um 
impulso épico cuja nacionalidade é perturbada e indivisivelmente limo-
rense e portuguesa. Representa, neste século português, o caso único 
de um enfrentamento desse género universal cujas possibilidades na 
literatura ocidental contemporânea se problematizaram em extremo. 
Isto, claro, se exceptuarmos Mensagem de Pessoa pelo seu carácter fun-
damentalmente simbolista e auto-anulador de uma viabilidade épica 
efectiva. O livro de Cinatti, publicado depois do 25 de Abril com a 
intenção expressa de uma reivindicação e de uma dádiva ao devir que 
ele desejou mútuo dos dois povos, encerra um efeito singular que 
resume as direcções de partida, perdimento e encontro que fizeram 
toda a sua obra. A chave que abre e encerra o cerne deste e de livros 
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que lhe são anteriores e posteriores, poderia bem ser a deste poema 
afirmativo: 

Foi a paisagem 
que me afundou. 

A pouco 
e pouco 
os homens içaram-me. 

Milagre? - Não! 
Foi só amor. 
Assim Timor, 
os Timorenses. 

Territórios marcantes na escrita de Cinatti e anteriores a Timor 
foram os arquipélagos de Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe, uma des-
coberta revelada em colaborações para a revista O Mundo Português: 
((O que eu vi em África)), texto enquadrado na designação comum a 
depoimentos de outros participantes «A mocidade académica e o 
L° cruzeiro de férias às colónias)) - saído em Junho de 1935; e 
«Diário», saído em Fevereiro de 1936. Estes dois apontamentos de 
viagem registam os elementos essenciais de um contágio emocional que 
reverteria em realizações maiores de parte significativa da poesia deste 
homem dado a prendimentos. Se esta verificação que podemos fazer 
é retrospectiva, em Cinatti ela é surpreendentemente premonitória, 
denota a consciência de um caminho futuro encontrado em passos como 
estes: ((Ilha de Santiago. Cidade da Praia. Visão da minha vida.»; 
((Sucessao de imagens sentidas, vividas, que eu, rapaz de 20 anos, 
jamais poderei esquecer.)) 

O primeiro poema saído deste contacto é simultaneamente o 
primeiro poema publicado de Cinatti, igualmente n'O Mundo Por-
tuguês, em Junho de 1936. O poema, ((Ossobó)), realiza-se através de 
uma prosa que descreve um ambiente de vegetação exuberante, o obó 
(floresta) da Ilha do Príncipe, onde ((as coisas sucediam misteriosa-
mente)). É o espaço envolvente da perdição do pássaro ossobó a quem 
os homens chamam ((O rouxinol da ilha)). A identificação desta figura 
com o sujeito poético, recorrente de um motivo literário tradicional, 
é dada pelo canto como via de evocação: «Ossobó canta e torna a 
cantar. A melodia que dele se desprende, parece alegre, mas povoada 

de recordações.» 
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O pássaro personifica-se através do diálogo que estabelece com 
os seus semelhantes, e o canto explicita-se em voz narradora de uma 
aventura e de um apelo: «Ossobó começa assim: "Uma vez andava 
voando a ver se alguma coisa aparecia. ( ... ) Cansado, deixava-me levar 
ao sabor do vento, até que por momentos vi a água rodeando o obó. 
Seria possível!? ( ... ) Chamavam-lhe o Mar e diziam que para lá dele 
outras terras havia. Mas eu voltei porque o vento já não era forte e 
o estrondo daquelas longas ondas a desfazerem-se na areia parecia 
chamar continuamente por mim...)). O chamamento dos horizontes 
vastos que o mar potencializa acaba por ser inviabilizado pelo poder 
de fechamento da floresta onde uma cobra provoca o desfecho funesto, 
por um encantamento da morte: ((As suas asas roçam o chão sem 
força alguma e, preso ao seu destino, Ossobó aguarda o fim.)) 

Este poema em prosa concretiza as virtualidades de criação 
encontradas na aproximação inicial à ilha que os diários de viagem 
publicados em 35-36 testemunham. Um deles conta a incursão na 
floresta do Príncipe, reveladora da imposição inescapável de um am-
biente esmagador: ((Senti pesar sobre mim uma coisa enorme, terrível. 
Senti perfeitamente a necessidade de desaparecer, de me deixar absor-
ver pelo negro incandescente da Natureza vegetal, de me deixar levar 
pelos murmúrios da sinfonia verde. Fugi, extenuado, a correr, a tro-
peçar pelo caminho fora, a embaraçar-me no enredado confuso de 
lianas e folhagem que silenciosamente me procuravam reter, enla-
çando-me em fatídico abraço)). Este diário compreende também uma 
realidade colectiva ameaçada pelo império vegetal que prenuncia a 
matéria central de Lembranças para S. Tomé e Príncipe, 1972 e a 
sua angústia dominante: ((Onde a Natureza é pujante o homem sofre. 
A desolação é profunda, a atmosfera é densa de perfumes que esgotam. 
O homem enlouquece, desvaira, neste isolamento terrivelmente belo. 
A cidade de Santo António vai sendo sugada interiormente pelo polvo 
vegetal. As casas desmoronam-se, impelidas por forças poderosas.)) 

A compreensão do colectivo humano destas áreas marcadas por 
uma dupla presença civilizacional, conduzida por uma visão de rigor 
antropológico mas também de superior partilha existencial, está desde 
logo patente nos apontamentos desta primeira viagem que definem 
traços decisivos para os posteriores empreendimentos poéticos. Em 
((Diário)) a visita ao arquipélago cabo-verdiano recolhe a história e 
o presente essenciais da terra e da gente nos signos máximos dessa rea-
lidade. É a identificação de um povo pelos seus gestos culturais (a 
língua e a sua música, registados numa ladainha em crioulo; a morna 
dançada; as narrativas orais) e pelo condicionamento geográfico que 
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transtorna a sua existência e comanda a sua acção. O discurso desen-
tranha um passado ((NOS tempos das lestadas a água foi-se com a 
vida)) - que o presente torna significativo: ((E como escasseiam as 
árvores e os arbustos que regularizam as ribeiras e protegem o homem 
e as culturas, vem o Sol e o vento desnudar a terra e espalhar a morte. 
Assim sucede todos os anos. E a gente vai para o Mar. Vem a fome, 
a doença e a miséria moral que obrigam os homens a emigrar para 
longe para depois voltarem e encontrarem os seus mortos ou a morrer)). 

Além da objectividade desta denúncia, rara em tempos colo-
niais e evidenciadora de um conhecimento que poucos continentais 
teriam, o que ressalta do testemunho é a empatia com a personalidade 
de um povo, a ((alma caboverdeana)) de que diz se não poder esquecer, 
e o gesto cultural de transfiguração da existência com o qual se pode 
identificar quem escreve: ((No entanto esta humanidade que sofre 
tantas privações adopta uma atitude resignada, por vezes melancólica, 
mas essa atitude não é a dum povo que tende a desaparecer. (...) 
Para os elevar basta a sua imperiosa necessidade do saber, basta o seu 
riquíssimo folclore. Para lhes suavizar a sua tragédia, para lhes tornar 
maior a sua alegria, são artistas.)) 

Os elementos vivos desta experiência inicial vêm a desembocar 
em Crónica Caboverdeana (1967), livro similar a Paisagens Timoren-
ses com Vultos pela possibilidade épica e em grandeza ética e estética. 
Ruy Cinatti publica este volume sob o pseudónimo de Júlio Celso 
Delgado e, curiosamente, virá mais tarde a descobrir um cabo-verdiano 
de nome idêntico ao pseudónimo inventado - unia coincidência que 
se diria confirmativa do intuito de identificação com uma possível 
voz local que está na base dessa atribuição autoral. Distante ou não 
do poeta forjador, o certo é que essa voz recria um universo concreto: 
Cabo Verde sob administração colonial, com as suas misérias político-
-económicas e com a superior humanidade do seu povo. 

Os temas dominantes desta Crónica são os temas dominantes 
em Cabo Verde, os mesmos que foram trazidos para a literatura pelos 
autores empenhadus em autonomizá-la face aos valores metropolitanos. 
São o isolamento, a aridez, a seca, a fome, a ânsia de chuva, a emi-
gração. Faz-se igualmente a valorização dos elementos culturais étnicos: 
a música, a dança, o crioulo pelo qual se exprimem as canções, os 
modos da afectividade, as narrativas tradicionais e os seus mitos. 

Um desses filões culturais é o ciclo de contos da tradição oral 
O Lobo e o Chibinho, que misturam a herança de narrativas populares 
portuguesas com elementos do imaginário africano e funcionam ale-
goricamente como referência à realidade económica e social cabo-ver -
diana. O lobo, animal de facto inexistente no arquipélago, é uma 
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figura recorrente da hiena da Guiné e do lobo das histórias portu-
guesas. Na narrativa oral cabo-verdiana aparece como bicho solitário 
que anda sempre à procura de comida e se remedeia dos seus vários 
azares tocando violão. 

No poema ((O Mito)) (da Crónica) há uma identificação de quem 
o enuncia com a voz colectiva da tradição, sublinhada no plural dos 
versos ((Veio do mar antes de nós i e comeu a terra toda)), que se 
referem ao chibinho e explicam mitologicamente a rarefacção dos pro-
dutos da terra. A estância seguinte revela a situação de ameaça decor-
rente da seca e insinua o suicídio como consequência: ((Só, de quando 
em quando, o lobo 1 o fareja, mas tem medo 1  da sua alucinação.)) 
Na terceira estância o lobo aparece investido de outra característica 
além da de esfomeado - de sublimador lúdico da realidade de misé-
ria: ((De medo? ... Fugia a moça. 1 Fugia e contava a todos 1 o que 
vira... Então, o lobo 1 dedilha no violão 1 para que ninguém a ouça.)) 

Acaba a alegoria e os últimos versos, em itálico, afastam-se da 
narração para lhe explicar o sentido simbólico, em que o suposto sui-
cídio é demonstrado como simulação, estratégia de sobrevivência: 

A fome é negra e a derrota 
transforma o medo em astúcia. 
Quando quer ter voos d'águia 
enterra os cornos no chão. 

Há, portanto, a apropriação de um mito, exposto na sua dimen-
são pragmática e catártica, como estratégia lúdica de um conheci-
mento enfrentador da adversidade. A voz que comanda o poema des-
dobra-se em narradora, retomando os modos da oralidade que parti-
cipa de uma tradição comum e representa um real inescapável, e em 
comentadora desse mesmo processo. Revela-se assim uma consciência 
individual que se gera e fundamenta na colectiva. 

Este desdobramento corresponde ao processo global da Crónica, 
em que a voz do autor-Cinatti se faz pela voz do autor cabo-verdiano 
inventado-J. C. Delgado que por sua vez se multiplica na vozes das 
várias figuras apresentadas. No poema ((Condição de Ilhéu», os versos 
((Que é que me resta 1 neste solilóquio?)) expressam a situação indivi-
dual de que se parte para a pluralidade, mecanismo idêntico ao do 
monólogo dramático browniniano que marcaria neste século autores 
relacionáveis com Cinatti, como Pound, Pessoa e Sena. Um dos monó-
logos da Crónica dá-se no poema ((Um Pastor)), inesperadamente, já 
que esta figura é certamente iletrada, representando o que de mais 
humilde e afastado da sociedade as ilhas comportam. A pessoalização 
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do discurso imaginado do pastor 'legitima-se por um realismo que 
denota a improbabilidade dessa expressão verbal - ((Minhas palavras 
não chegam 1 para dizer o que sinto. Í  Minhas palavras não existem 1  se-
não para chamar as cabras» - mas que, simultaneamente, supera o 
obstáculo comunicativo pela capacidade de inventar um sentido - ((Mas 
à noite há urna cabra 1 que se transforma em mulher 1 e conversamos 
baixinho. 1 O que ela diz mal entendo, 1 mas às vezes adivinho)). 

Onde menos se esperaria, num universo de solidão, surge um 
entendimento dialogante que contrasta com a situação de monólogo 
de outros poemas. A lição do diálogo aponta ainda para outra possi-
bilidade de superar o isolamento e a despossessão que lhe subjaz 
- a posse estabelece-se numa relação íntima com a natureza: «Ela 
diz: tu tens as cabras, ( ... ) 1 E colinas que são montes 1  relvados de 
prado seco 1 donde acenas ao navio... Tudo tens, até és rei 1 prá 
gente de S. Vicente!)) O enquadramento bucólico adquire uma subtil 
dimensão social pela constatação irónica do real que força o imagi-
nado: ((Tudo é sonho, mas um homem 1 se não sonha está trama-
do, sobretudo em Cabo Verde.)) 

Urna parela saída comunicativa para uma situação de fechamen-
to encontra-se no poema XV do conjunto ((A sociedade em algumas 
vozes)), título que explicita a componente dramática deste livro, cen-
trando-se no agregado humano e suas relações sociais. A personagem 
inventada que enuncia o poema estabelece-se em função de outra com 
quem dialoga. Apresenta-se como antigo aluno da figura, esta ((real)), 
de quem é caracterizado como ficcionista, poeta e filólogo. Logo à 
partida aquela personagem se denuncia, pelo nome, como devedora 
do universo ficcional onde se gera este acto criativo: 

Sempre que passo pelo liceu 
sinto uma dor fininha 
igual à do ar que respiro 
em certas manhãs de estio. 
Lembra-me aquele professor 
que destacou o meu nome 
pró seu romance: ((Chiquinho)). 

Com base nesta relação, desenvolve-se um duplo processo de cresci-
mento: a personagem ganha voz a partir da voz de outrem; na posse 
dessa condição, materializa-se fora da ficção original para reconhecer 
uma dívida humana ao universo das palavras que a ajudou a crescer. 
Ao inventariar a acção verbal do homem que a guiou - ((Fui seu alu-
no, deveras! 1 E orgulhoso de saber, 1 mais tarde, que era poeta 1 e 
escritor!)) - fundamenta a sua própria possibilidade de expressão 
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na via imaginativa por onde se estabelece o diálogo: ((Deixe-me dizer- 
-lhe o que penso 1 com palavras que eu sinto, 1 porque imagino...)) 

Do mesmo modo se aponta a acção valorizadora do instrumento 
comunicativo, realizada pelo autor de O Dialecto Crioulo de Cabo 
Verde 	((E que enobreceu a língua, meu dialecto crioulo , num 
livro que é a prova 1 do que somos!)) 	como factor de entendimento 
da situação cultural ambivalente que é património do povo que «Chi-
quinho» representa - ((Temos uma vida íntima, 1 como homem e 
mulher 1 deitados na mesma cama. 1 São duas línguas na boca 1 do 
mesmo povo.)) e como reconhecimento das vias criativas dessa iden-
tidade: «(...) todos entendem bem 1 a nossa língua. Com  ela nos 
entendemos, 1  cantamos, fazemos versos 1 que a deleita'm 1 só de nos 
ouvir falar.» A intimidade de dois povos, possível pela partilha de um 
bem comum, a língua, não é vista de uma perspectiva pacificadora 
dessa convivência. Tem o sentido revolucionário do conhecimento, a 
via da libertação, que este poema sobre a aprendizagem reclama, 
homenageando por e]a o homem que é finalmente nomeado: 

Porque o professor Baltazar 
Lopes da Silva, reitor 
do liceu de S. Vicente, 
ficou para ensinar meninos 
e libertar os que crescem 
dos medos de regressar 
do mundo com as mãos vazias. 

A quadra final, em itálico como noutros poemas deste livro, não 
apresenta qualquer mudança de discurso nem aparece como comen-
tário distanciado, insinuando deste modo a coincidência das vozes por 
pie o poema se faz: ((Gente como o senhor 1 doutor, fazem-me ser 

orgulhoso 1 de ter nascido 1 em Cabo Verde.)) Esta estância, pelo 
contrário, reitera o anteriormente afirmado, reforçando a sugestão de 
diálogo directo que irrompera por entre a discursividade do monólogo. 
Através da personagem, o próprio autor português denuncia uma das 
vias de identificação deste universo. A mediação cultural, possibili-
dade tão válida como a experiência ((directa)), sublinhada no verso 
((Saber esse, a si se deve.)) é, como já antes se verificou, uma das com-
ponentes centrais desta obra. Cinatti soube, sem qualquer limitação 
provinciana, estabelecer diálogos vivos com autores de épocas e luga-
res vários, provando como é demagógica a opinião que supêe consti-
tuir a ((experiência colhida na vida concreta)) a única circunscrição 
do realismo literário ou artístico. 
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No caso cabo-verdiano, o que informa a sua experiência pro-
viria maioritariamente do contacto com as manifestações dos homens 
da Claridade, isto considerando as estadias de Cinatti no arquipélago 
demasiado curtas para possibilitarem tal conhecimento. É certo que 
ele conheceu os autores cabo-verdianos, inicialmente através de quem 
no continente os divulgava, José Osório de Oliveira, com quem convi-
veu longamente e a quem dedicou a Crónica. Este nome já aparecia 
entre os vários que foram alvo de dedicatória em Nós não somos deste 
mundo (1941), primeiro livro da sua obra poética, cuja terceira parte 
se intitula ((Poemas da Viagem» e está significativamente ligada à pri-
meira aproximação às ilhas testemunhada nos diários saídos em O Mun-
do Português. De resto sabe-se que nos anos 40 o autor escreveu a 
Manuel Lopes (director da revista Claridade e um dos principais poetas 
e contistas a ela ligados) pedindo-lhe colaboração para os Cadernos 
de Poesia. Mas importa fundamentalmente ressalvar que a Crónica, 
ao realizar-se na atenção às realidades antropológicas, fá-lo paralela-
mente às preocupações de valorização dos temas locais que motivaram 
aquele movimento empreendedor de urna literatura propriamente cabo-
-verdiana. Não se conforma de modo algum à expressão declarativa 
de urna autonomia cultural, manifesta na poesia de Claridade e de 
Certeza. 

Um dos traços que decisivamente demarcam Crônica Cabover-
deana das produções daqueles autores é o efeito épico conseguido pela 
convivência de figuras históricas e actuais, de personagens autóctones 
e metropolitanas. Recupera-se uma galeria de agentes coloniais atra-
vés dos nomes que ficaram nos registos administrativos; faz-se crónica 
das crónicas do passado, acentuando actos individuais que, pela alte-
ração que trazem, integram um colectivo histórico. Essas alterações 
encontram na expressão verbal um equivalente criativo como aquele 
com que se joga no poema ((Um Capitão-mor)). A intervenção que 
supera a contingência das chuvas no segundo terceto deste soneto ((Se 
não chove há algodão 1  e os rochedos dão urzela 1 graças à minha 
influência!)) - é depois comentada na nota autoral anexa que joga 
no sentido valorativo de poesia em relação a prosa para assinalar o 
cultivo que se consegue a partir de quase nada, cultivo esse comum 
aos trabalhos agrícola e poético: ((Da prosa fiz um soneto, 1 eu, capi-
tão-mor 1 Aniceto António 1 Ferreira. Da Ilha da Boa Vista. 1 Cabo 
Verde.)) 

Na sequência ((OS Governadores)) a história possível de retomar 
nos arquivos é confrontada com os actos mais recentes de uma admi-

nistração inconsequente. Figuras divididas entre várias dependências 
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- o poder central, os proprietários locais, o povo - os governadores 
revelam-se inoperantes como exemplifica a anotação anexa ao poe-
ina III: ((Por palavras semelhantes, 1 Barjona de Freitas exprimia 1 a 
sua amarga impotência 1 a todos os "vossas excelências" J na Socie-
dade de Geografia:)) As ((palavras semelhantes)) desta estância final 
referem o próprio processo de reconstrução do discurso da personagem 
através da apropriação de fragmentos do registo histórico que se inte-
gram na fala forjada pela enunciação. Essas citações fragmentárias são 
demarcadas pelas aspas e fundem-se num dizer uno: (("o pobre povo 
queixoso" 1 que me recebe, afinal, 1 com um certo "olhar curioso", 1 "faz 
parede" às lindas "fardas" i que me recebem, eu sei governador 
que sou do povo das ilhas que são d'El-Rei.)) A actualização do 
discurso histórico pelo sujeito poético estabelece-se na manipulação 
das citações num jogo de sentidos que transforma o entendimento do 
real (do povo a que se referiam) e desenvolve um processo de cons-
ciencialização social: «"O pobre povo queixoso", 1 não se queixa, faz 
que dorme 1 e sonha no "olhar curioso" que se me esgote a paciên-
cia 1 e varra de vez a fome.» 

É significativo o facto de as vozes das personagens portuguesas 
se constituírem a partir de registos, arquivos, actas, notícias ou, no caso 
do conjunto de poemas intitulado ((Memórias de um furriel miliciano 
expedicionário)), de cartas. São sempre casos de uma memória, de tra-
ços que assinalam sobrevivências do passado. São testemunhos frag-
mentários e parciais de uma realidade, mais exactamente de um desen-
contro com ela. O furriel que fica a ver navios - ((Mar afogado nas 
trevas 1 Um navio.., 1 outro partindo. 1 No cais, um sabor a óleo.)) 
- que passa a vida a escrever cartas de ausência, faz no poema III 
um testamento de suicídio no mar, denunciando assim o elemento que 
lhe traz a situação sem saída. Começa por dizer que essa tentação 
lhe vem doutras ilhas, natais, os Açores: ((Se amanhã me deitar ao 
mar 1 (música teimosa no meu pensamento, ( ... ) no vento 1 que me 
enche as horas 1 de ilhas ao norte, onde nasci))). Mas é nestas, onde 
está em serviço, que escreve ((sabei que a minha tristeza não tem cura.)) 
O cerco, possível nos dois arquipélagos, é-lhe aqui insuportável, resulta 
de uma inadaptação. 

Mesmo no poema V, onde o mar do Mindelo envolve uma saída 
humana, a do encontro amoroso com uma mulata - contado num 
ritmo contagiante de imagens eróticas, pontuado de expressões colo-
quiais que acentuam a representação realista - o resgate amoroso é ne-
gado pelo comentário final de desencanto: ((Ninguém diga que isto é 

vida. 1 Ou se o é pouco mais há 1 Em Cabo Verde, S. Vicente.)) 
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Estas provas de distância, por serem colhidas de memórias e 
por revelarem barreiras na relação dos portugueses com este povo, 
contrastam radicalmente com as realidades vivas, actuais, das figuras 
humildes e sábias que fazem a voz cabo-verdiana em outros poemas. 
No entanto, o arquipélago é zona de um contágio pie, a bem ou a mal, 
não larga jamais quem o contraiu. No poema IX destas ((Memórias 
de um furriel», a voz portuguesa é obrigada a recorrer a uma expressão 
crioula para definir a situação de despedida que evoca, resumindo-a: 
((Assim a «hora di bai", 1 em Cabo Verde!)) Outra das ((memórias)) 
acaba deste modo absoluto: 

Amor, perdoa se queres 
ou esquece, se puderes, 
o bem e o mal que fizemos. 
Terei por ti até à morte 
a saudade de um destino 
para sempre em Cabo Verde. 

Crónica Caboverdeana é como dizem os versos ((Presença de 
Cabo Verde 1 em Portugal, no presente ! )). A galeria de figuras cabo-
-verdianas e portuguesas que falam pelo poeta é a estratégia dramática 
de representar esta experiência colonial. De como as direcções se con-
fundem para quem veio com estatuto de dominação e acaba sentin-
do-se ocupado pela possessão e pelo povo colonizado. 

A poesia de Cinatti, marcada pela experiência de comunhão 
com os povos das suas errâncias e permanências e pelo sentimento insu-
lar patente já nas primeiras obras, ganha em Cabo Verde uma singular 
realização. Um português poder-se reconhecer no crioulo e na música 
deste povo, sendo como são afirmações criativas de uma individuali-
dade e expressões de resistência ao dominante, é caso verdadeiramente 
excepcional no panorama universal das experiências coloniais. Esta 
permuta nascida das necessidades do fechamento encontra uma espan-
tosa similitude na situação da poesia ser o acto que parte da sua solidão 
essencial para desencadear a mais inesperada troca de sentidos e sen-
timentos. E, nesta Crónica, também de identidades. 

Entre os dois arquipélagos tratados inicialmente nos diários de 
viagem e revisitados respectivamente em Crónica Caboverdeana e Lem-
branças para S. Tomé e Príncipe, 1972, surge um livro que se afasta 
da fixação existencial que aqueles evidenciavam para se inscrever mais 
fundadamente no que se poderia chamar uma poesia de viagem. É 
ele Os poemas do Itinerário Angolano (1974) e retoma expressamente 
as impressões dos diários de 35.36. Trata-se realmente de um itine-
rário, onde predomina o processo descritivo das ruas e aspectos da 
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cidade, da geografia das extensões sem fim. O eu viajante retém paisa- 
gens, encontra nelas direcções que imita, que correspondem a cami- 
nhos seus: 

Que li eu? Eu li, espantado, 
no livro da Natureza 
- vem poeta, escreve tu -
as maravilhas da física 
recreando a Natureza 
por amor da geografia. 

Angola é revista em apontamentos de incursões, por onde surgem 
entendimentos, mas estão ausentes os factores humanos que fazem a 
grandeza dos poemas cabo-verdianos. O que é tanto mais estranho 
quanto este território ultramarino foi, depois de Timor, aquele onde 
Cinatti biograficamente permaneceu mais tempo. Houve, no entanto 
uma cidade de vibrações a que não foi estranho: Luanda dos muceques, 
dos aspectos tristes, dos inesperados, de alguma comoção. O poema 
((Luanda Revisited)) autoriza a ver este livro como o segundo encontro 
com a cidade, depois do contacto inicial descrito nos diários publicados 
em O Mundo Português. Aí se dizia: ((Luanda e Mossamedes, cidades que 
estacionam.)) Retomando este depoimento, o poema regista o duplo re-
torno, à experiência da juventude e às palavras que provocou: (( " Ci-
dade qu'estaciona..." - escrevi eu. Andanças de mancebo ledo 1 em 
Luanda - ia nos vintanos,)). O primeiro ((veredito)), como se diz, 
submete-se à contraprova da segunda experiência e sai ferido: ((Que 
vê agora o eu enganado? Casas-fachada, 1 que não as de outrora 1 - so-
brados, sanzalas... -, mas de Alvaiade, Torralta e do Texas. 1 Ipi-ai ô! 

Kansas City!)) É sobretudo um testemunho de algo que lhe escapa, 
como se descobrisse a mudança aguda que indica um amor já não ter 
senão passado: 

Que vê a mais o eu perturbado? 
Um grande tapume 
entre os que vão, estão e os que ficam. 
O sol a morder. 
A terra acre. Um pobre diabo 
ultrapassado já pela cidade 
como ela própria: Coriniba, Mussulo, 
Futungo de Belas, 
- pobre diabo que já lá não cabe -, 
firme esperança livre! 

O mais espantoso é que, à semelhança do que acontece no 
poema sobre Dili - ((cidade parrana» a incompatibilidade que denun-
cia uma degenerescência se volve em resgate no limiar extremo da 
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perda e, no fim do livro, o poema ((Conclusão)) reajusta as contas pres- 
tadas em ((Luanda Revisited)), conformando-se nos salvados emocionais: 

E, no entanto, Luanda comove, 
Luanda sobressalta 
- Mulher que acorda extremunhada 
quando menos se espera 
e desleixada penteia no espelho 
maravilhado da baía 
restos de sonho 
entremeados pelo quotidiano 
de longínquos páramos lembrados 
pelo capricho de quem não tem dono. 

Estas obras e as que ainda publicará até ao fim da sua vida 
acentuam extremamente a posição memoliosa por onde a escrita surge 
e se debate na avaliação objectiva que pode estabelecer-se na zona 
emocional assinalada naqueles versos do Livro do Nómada: «(...) a 
dor fina, 1 Finamente atravessada e suave, Quase saudade.)) E ainda 
por esta tensão que vem Lembranças para S. Tomé e Príncipe, 1972, 
livro que só pôde ser publicado em 1979 e que mais uma vez é exposto 
como dádiva à perturbante presença humana que irrompe na escrita. 
Por sinal é dedicado ao povo de S. Tomé e Príncipe e ao poeta que 
dele pôde dar prova de vida a partir da mesma distância de escrita, 
Francisco José Tenreiro. 

Lembranças confirma a visão antiga da ilha na poesia de Cinatti, 
usando como prólogo o poema do seu primeiro livro (Nós nílo somos 
deste Mundo) que termina com os versos ((Um dia te hei-de haver com 
tal violência, 1 Túmulo do que a minha alma há de imortal!)) Este 
poema é sujeito a comentário naquele que abre estas lembranças, ques-
tionando esse entusiasmo inicial, que dcabou, Ïiias recuperando-lhe a 
hipótese de túmulo, agora reincidente e comprovada. A utopia, o 
lugar antevisto originalmente, é agora revista na memória, sinal de 
uma direcção extremada de fechamento, de morte: ((Revejo adulto a 
ilha-memória Í com olhos marejados, silencioso. 1 Uma voz me re-
quer 1 de morte lenta numa ilha, atónito.)) 

A abordagem deste arquipélago retoma temas e modos essen-
ciais da experiência cabo-verdiana: o avaliamento feito de memórias 
e coisas vistas de uma realidade composta de dois mundos que sobre-
vivem um no outro. Aqui as sobrevivências são escassas, e é isso mesmo 
que o presenciado evidencia: ((Do que foi, não foi, já pouco desta que 
nos ilustre os caminhos seguidos, 1 senão subjacente, o veio histórico 1 
arvorada em gesto e profecia: pretos e brancos, estes minorias, 1 mu- 
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latos muitos, como cumpre ao tempo». Estes ((mulatos muitos)) são 
a possível prova do sucesso da mescla civilizacional. A quem perten-
cem as ilhas? É misto o legado recolhido pelos versos: ((De Álvaro 
Caminha, donatário, 1 o testamento imprecatório: 1 Deixo as minhas 
várzeas, minhas casas, aos pretos, aos brancos, aos meninos.)) E não 
é a mera contabilidade de pretos e brancos que designa a conjugação 
das presenças. Sobrevivências criativas de uma tradição actualizada pelo 
quotidiano local são observáveis, como no teatro de arrabaldes de que 
se dá a descrição e o significado essencial no poema ((Grupo dramá-
tico "O Perigoso" da Madre de Deus)): ((Teatro dos arrabaldes 1 em 
Praia Melão, num espaço: 1 casas pobres, pátio árvores 1 que ocultam 
inteireza 1 e muita recordação.)); ((Tem dos pobres a grandeza 1 da ilu-
são necessária: 1 teatro de Gil Vicente 1 ou de "robertos" de praia.)) 

Semelhanças há, que bastem, com a Crónica Caboverdeana. Mas, 
se houve idêntico desígnio histórico, a sua representação afasta-se de 
modo significativo. Enquanto aquele livro se fazia de figuras com voz, 
de monólogos dramáticos, as Lembranças são predominantemente des-
crições de lugares, de marcas na paisagem, de triunfos da natureza sobre 
as coisas do homem. Dir-se-ia que o poder da aridez-fome em Cabo 
Verde tem em S. Tomé correspondência no poder da vegetação, em 
forças que avançam rasurando a presença humana. A diferença está 
em que, por exemplo no poema ((A Fome)) da Crónica, as vinte e sete 
mil almas mortas post-baptismo, os vinte e quatro períodos de fome 
não obstroem a possibilidade da sobrevivência, e os versos finais acen-
tuam essa extraordinária resistência humana que é poder-se viver com 
a fome: Ainda hoje são vividas 1 as fomes de Cabo Verde!)) Por isso 
os poemas cabo-verdianos aparecem tão habitados, com uma vida igual 
à daquela gente. São Tomé, apesar da água, da fartura, do café e do 
cacau, sofre uma desertificação maior. Porque há só ruínas, porque 
os homens recuam: ((Do que existiu só coqueirais 1 relembram um con-
vívio organizado. 1 A natureza rasura vestígios 1 de um presente vivido 
algures no tempo.)) Ou ainda o paradoxo que é a riqueza não negar a 
pobreza: ((Cana, o café depois 1 e o cacau. Múltiplos signos 1 fazem ao 
pobre sentir 1 a pobreza encarcerada l numa ilha que tem tudo 1 e acaba 
por não ter nada.)) 

Daí a escassez de figuras, daí estas ilhas serem o cerco que 
outras não foram. Cabo Verde, dizia-se na Crónica, ((é um beco sem 
saída 1 ou 1 com muitas...)) Nas Lembranças, o gesto poético que se 
resume no verso ((Integro-me na ilha, observo, escuto)) é o mesmo que 
preside ao fazer dos outros universos de representação. Mas a sua voz 
aqui não se funde com a da terra e do povo, intensifica o sentido de 
isolamento insinuado no poema de abertura, forçando o apelo a um 
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elemento da cultura distante, o paradigmático poeta da solidão, que 
noutras paragens não fora preciso invocar para lhe acudir: 

Integro-me na ilha. Mas não posso 
esconder a dor que é mais profunda 
do que a luz do sol quando se entreva. 
Vamos, vem comigo, António Nobre, 
dizer o que esmoreço, o que já esqueço, 
perguntando em vão: de quem é a culpa 
se tão só me sinto nesta terra?! 

Ainda assim há dois momentos de pleno resgate do pé que lhe 
falta. É no poema «Fé», onde se presencia o que pode sobreviver a 
todas as ruínas, a possibilidade universal que paredes de capelas 
encerram: 

( ... ) Quando já tudo 
for seixo, alívio, mar, 
vestígio nulo, hei-de pedir (se é que não exclamo) 
a fé que vi nos gestos de uma preta 
entrando... 

E é a homenagem a Francisco José Tenreiro, o tal poeta que fala da 
negritude na via que estes seus versos de Coração em África marcam: 
((Esparso e vago amor de África 1 como uma manhã outonal de nevoei-
ros calmos sobre o Tejo)); ((Caminhos trilhados na Europa 1 de cora-
ção em África.)) Em ((Para um poeta)) Cinatti consegue, pela mesma 
possibilidade de uma mediação cultural existente na Crónica, estabe-
lecer as pontes do conhecimento - ((Ai maneira de contar, 1 de buscar 
feitos concretos 1 no viver de S. Tomé!)) - e da comunhão: ((Releio-te 
agora amigo 1 na terra que engrandeceste 1 e procuro apreender 1 no 
meu ser o que escreveste.)) Este poeta ((mulato individido» é bem o 
signo da busca por Cinatti de uma identidade que funde origens diver-
sas por nenhuma querer e poder ignorar. Isto que da relação histó-
rica de portugueses com estes povos se pode guardar, e que este livro 
de 1972 diz inalteradamente com a sua publicação em 1979: 

Estou morto pelos campos verdes 
dos teus versos - fala o negro 
em português tropical. 
Eu releio os teus conceitos 
d'europeu universal. 

É sobremaneira evidente que esta aproximação recriadora das 
realidades coloniais não se parcializa na via tradicional do exotismo 
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que da paisagem física e humana visitada chega a um resultado esté-
tico marcado essencialmente por uma visão cultural metropolitana. 
Não se identifica tampouco com a literatura demonstrativa da acção 
civilizacional do homem europeu no espaço colonial que, embora con-
duzida por esses valores, consegue de certo modo referir as realidades 
autóctones. Como escapa às categorias estabelecidas das chamadas 
literaturas ultramarinas ou coloniais, restaria enquadrá-la nas litera-
turas propriamente autóctones, aquelas que se fundamentam na busca 
de uma identidade nacional contrariadora da dominação política e 
cultural exercida pela presença europeia. Ora, a experiência poética 
de Ruy Cinatti não busca, encontra uma identidade civilizacional nesses 
povos que não é afirmada como nacional. Não se dá, como em outros 
escritores portugueses com experiência africana, uma identificação com 
o esforço auto determinativo dos colonizados. Isto não significa que 
as literaturas nacionais africanas possam em consciência rejeitar estas 
obras enquanto pertença do seu património cultural. Elas vivem de 
uma grandeza literária, humana e ética que dispensa a avaliação do 
estatuto político do seu autor. E se quisessem encontrar nele provas 
acrescidas que determinassem o ((ideológico)), mais não teriam do que 
haver-se com os poemas ((A José Luandino Vieira)) de Cravo Singular 
(1974) e ((Para Amílcar Cabral)) de O a fazer, faz-se (1976). 

O ((problema)) em Cinatti é que ele não se desapossou destas 
obras, corno poeta português, para as entregar aos povos que as possi-
bilitaram. Um dos seus actos políticos posteriores às independências 
foi a publicação de Lembranças para S. Tomé e Príncipe, 1972, ao que 
parece sob o patrocínio de uma cooperação Portugal - S.Tomé empre-
endida pelo Instituto Universitário de Évora, responsável pela edição. 
O caso paralelo de Grabato Dias, um poeta português com obra moçam-
bicana, teve uma «solução» facilitada pelo facto de o seu livro Eu, 
o povo (assinado por um pseudónimo identificado com uma figura e 
voz africanas, Mutimati Barnabé João, por onde se podem estabelecer 
similitudes com a Crónica de Cinatti) se ter afastado do autor para 
declarar ((Mutimati é a voz individual que corporiza a voz colectiva. 
EU, O POVO é agora pertença do povo moçambicano. O povo moçam-
bicano é o seu autor)) e ter sido editado à fartura pela FRELIMO, que 
detém os seus direitos. Que Moçambique, como nação e país indepen-
dente, reclame Grabato/Mutimati para a sua literatura não impede que 
ele seja um poeta essencialmente português quando escreve e edita na 
então Lourenço Marques. A sua herança cultural não se limita à lín-
gua, é também devedora da tradição literária ocidental, portuguesa, de 
onde parte e onde acaba por se inscrever, não obstante a situação mo-
çambicana que informa a sua poesia. 



RUY CINATTI QUE JAZ NOS ARQUIPÉLAGOS 

A determinação definitiva da importância de poetas com obra 
africana, corno João Pedro Grabato Dias e Rui Knopfli, para a literatura 
portuguesa ou para, nestes casos, a literatura nacional moçambicana, é 
ainda necessariamente prematura, embora haja indícios de como será. 
A este respeito a situação de Cinatti não oferece dúvidas: ele é um autor 
cuja importância maior para a literatura portuguesa a sua obra compro-
va; e que, à semelhança doutros grandes poetas ocidentais contemporâ-
neos, fez de um cosmopolitismo genuíno, que não o das feiras de vaida-
des, integrador de múltiplas realidades culturais vivas, o amplo fôlego 
da sua escrita. 

A sua originalidade, que provoca grandemente a dificuldade em 
circunscrevê-lo nesta ou naquela categoria, está num impulso épico 
descentralizado e repartido por vários povos. À vocação imperial lusíada 
e à afirmação autodeterminativa dos colonizados, a poesia de Cinatti 
opõe um desígnio que não é hegemónico nem separatista. Tem o efeito 
singular de ser cabo-verdiano, são-tomense, timorense, sem prejuízo 
de ser português e vice-versa. Tem uma unidade que é a do sentimento 
de realidades vividas e construídas com quem ele as partilhou, sem 
qualquer paternalismo. Tem uma maior legitimação: a do afecto. 

Nota. - Vários dados relativos às vivências de Ruy Cinatti puderam ser 
conhecidos deste trabalho graças à prestimosa assistência a ele emprestada por 
Antônio Cândido Franco, amigo do poeta e conhecedor do que ele escreveu. À es-
cassez de trabalhos críticos e de divulgação sobre Cinatti junta-se a inexistência de 
uma recolha organizada de factos biográficos, apoiante de uma contextualiz ação ade-
quada da sua obra. A possibilidade que por enquanto há de conseguir depoimentos 
de pessoas a ele ligadas poderia ser um estímulo para piem se dispusesse a tal e 
não precisasse de uma sua consagração oficial para o fazer. Disto não fica deseom-
prometido o elaborador do presente roteiro ilustrado nem de um estudo mais crítico 
e abrangente de muitos livros aqui omitidos (a bibliografia que Cinatti organizou 
para o seu último volume publicado regista dezanove títulos de originais) e 
áreas maiores de uma aventura criativa sem igual na literatura portuguesa con-
temporânea. 



POESIA 

SANTUÁRIO 

O perfume do pinheiro manso 
uma vez extinto perdura 
nas veredas esquecidas 
como a tempestade da noite 
nos aterros de lama 

As árvores do desfiladeiro 
oscilam Penhascos o tronco 
ornamentado o sacrifício 
dos sete bagos de arroz 
e um ovo sobre a pedra 

O homem espera mudo 
que o espírito aceda 
Ao cimo a haste de madeira 
a proa do desejo 
o barco de nuvens no colmo 
macerado o calor húmido 

E alcançando a quietude 
das pedras em êxtase 
à sombras das Árvores 
e no vidro opaco dos olhos 
o vento ouvindo o vento. 

«SANTUÁRIO» foi escrito em Maio de 1983. Ruy Cinatti mostrara-me algumas 
fotografias de um projectado livro sobre a sua Ilha, Timor. Por qualquer razão 
nunca lhe mostrei o que escrevi depois. 

JOSÉ MANUEL GUARDADO MOREIRA 
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EM NENHUMA LÍNGUA 

Acontecia que a morte de deus não tinha fim 
ou talvez fosse só a eternidade 
vindo por vezes sentar-se de passagem 
connosco ao fim da manhã na mesma mesa 

Porém agora estende-se para ti 
a minha mão e o frémito das águas 
por cima dos dias mais compridos deste ano 
traçando o longo abraço de uma ponte 
para nos embarcar no tempo de través 
enquanto de través o tempo é já mais denso 

Temos a idade apenas de quem ama 
As pedras do verão ardem no meu rosto 
ao fio das ruas e das horas em suspenso 
nos olhos verdes que demoras ao acaso 
no horizonte para além da minha fronte 

Espero a tua estrela e a surpresa 
da flor de sangue da primeira noite branca 
crescendo ao ritmo da cintura 
- esta seara de onde uma ave se levanta 
transportando através das cidades e dos montes 
um livro de repente muito antigo 
e em cujas páginas se desdobra à tua porta 
o areal vermelho da infância 
o seu profundo lago marinheiro 
ressuscitando à tona os olhos dos vencidos 
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A minha casa é este céu de outono 
pendurado à cabeceira do navio 
os bagos de uva da última vindima 
o seu desejo cheio 
da melancolia de todos os teus cães 
secretamente visitados outrora pela lua 
pela distracção dos teus dedos nas orelhas 
ou só talvez de leve pela febre 
de um murmúrio de fogo em cada esquina 

Depois uma gota de sangue transparece 
no fundo do rochedo de cristal 
para semear no vento a minha espada 
e te lembrar de novo que morri 

Hoje há em nós bastante ontem ainda 
para que outro caminho jorre da nascente 
por onde a morte bebe as linhas da fronteira 
e a tua voz volta a ser carne 
quando a solidão da tua carne se faz voz 
e a tua língua entre todas as palavras 
me chama sem palavras e sem língua 

MIGUEL SERRAS PEREIRA 
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Amor, Zincogra'ura sobre desenhos de Álvaro Machado, 1981 



D 	E 	B 	A 	T 	E 

E. P. Thompson, M. Davis, R. Williams, R. Bahro, L. Magri, E. Balibar, R. e 
Z. Medvedev, J.  Cox, S. Kugai, M. Raskin, N. Chomsky, A. Wolfe, M. Kaidor 
e F. Hailiday, Exterminism and Cold War, New Left Books, Verso editions and 
NLB, 1982, 358 mais XV páginas. 

Exterminism and Cold War é um conjunto de quinze artigos sobre as 
questões da corrida aos armamentos e da ameaça da guerra nuclear, da guerra fria 
e dos movimentos pacifistas. Trata-se do melhor compêndio publicado pela esquer-
da sobre tais problemas. Os artigos são escritos por universitários internacional-
mente conhecidos da Europa Ocidental, da União Soviética, do Japão e dos Esta-
dos Unidos, todos eles participantes activos em diversas campanhas para o desar-
mamento. A colectânea inicia-se com o altigo, já anteriormente publicado e hoje 
clássico, do historiador britânico Edward Thompson, ((Notes on Exterminism, 
the Last Stage of Civilization)) (1980), e termina com um novo texto de Thom-
pson, em que este examina criticamente algumas das outras contribuições, reafir-
mando os seus próprios pontos de vista à luz das transformações ocorridas nos dois 
anos que separam ambos os escritos. A maior parte dos outros artigos aprecia criti-
camente o primeiro artigo de Thompson; analisa a escalada na corrida aos arma-
mentos e a Nova Guerra Fria; situando-a de modos diversos num contexto global 
pós-1945; e adiantando, nessa base, orientações e sugestões dirigidas aos partici-
pantes dos movimentos pacifistas. Por fim, os responsáveis da New Left Revew, 
que encomendaram os artigos, assinam um prefácio breve, mas útil, uma nota 
sobre cada um dos colaboradores e um índice temático. Os organizadores alcan-
çaram o seu objectivo de apresentarem um debate internacional e diversificado 
sobre a situação actual. É abordado um largo espectro de acontecimentos poste-
riores a 1945, segundo perspectivas diferentes. O leitor sai deste mosaico mais 
bem informado sobre a complexidade da nossa situação, as formas de protesto nos 
países de origem dos vários autores e as interpretações e explicações possíveis. 

A coesão da colectânea resulta não só de corresponder a uma mesma preo-
cupação (a ((nova)) Guerra Fria, após 1978) e de se dirigir a um mesmo público, 
(os grupos que lutam pelo desarmamento), mas também da utilização de uma lin-
guagem socialista na análise. Esta evidencia-se em duas dimensões do texto. 
Em primeiro lugar, a maior parte das análises propõem-se abordar a Guerra Fria 
nos termos habituais e consagrados da esquerda: tornar a pôr em primeiro plano 
a boa e velha luta de classes, o capitalismo e o imperialismo global, como factores 
explicativos. Em segundo lugar, nas interpretações dos movimentos pacifistas e 
nas recomendações dirigidas aos seus activistas, existe uma tendência para pres-
supor nas reacções incoerentes e dispersas ao perigo da aniquilação a presença 
das esperanças tantas vezes frustradas e dos sonhos humanistas e de democracia 
participativa; e para atribuir a essas escaramuças heterogéneas de grupos de cren-
tes, donas de casa, membros das profissões liberais, estudantes, militares e diplo-
matas reformados, políticos e muitos outros, pela defesa da vida, a aura e a soli-

dariedade de um movimento global pelo socialismo 
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A força da colectânea deriva do facto de a maioria dos artigos terem sido 
escritos como resposta ao artigo de abertura de Thompson; artigo que é uma 
crítica vigorosa da predisposição analítica tradicional na esquerda e a proposta 
de uma nova forma de análise. Deste modo, embora os autores se sirvam dos uten-
sílios conceptuais consagrados na esquerda para a discussão da crítica de Thompson 
- e todos o fazem excepto Bahro e Kaidor - servem-se deles de maneira refres-
cantemente auto-rflexiva, experimental, apurada e sob uma forma de interrogação. 
A colectânea é, assim, um autêntico debate, São propostos, com algum pormenor 
• variedade, dois tipos gerais de explicação, com os respectivos argumentos pró 
• contra. Resulta daqui que a confronto esclarece, como nenhuma outra troca 
de pontos de vista teria conseguido fazer, a batalha labiríntica em que encon-
tramos hoje inevitavelmente implicados. 

A fraqueza do livro consiste, em contrapartida, no facto de a maior parte 
dos autores não chegarem a responder à crítica de Thompson à segunda tendência 
referida, e que se traduz na atribuição dos grupos desarmamentistas de uma orien-
tação socialista. Esta tendência percorre sem ter questionada, em grau variável, 
muitos dos artigos, atingindo o seu ponto extremo no artigo de Bahro sobre desar-
mamento e ecologia. Para além de Thompson, que nem sempre observa as suas 
próprias posições críticas, Balibar, em ((A Longa Marcha pela Paz)), é quem me-
lhor consegue fugir ao tom rapsódico e discutir as iniciativas pela paz tais como 
realmente são. 

Dois tipos de análise: instrumental e complexa 

O tipo de análise que Thompson considera inadequado e enganador e que 
é reafirmado de forma mais ou menos retocada na maior parte dos artigos, consiste 
numa explicação de carácter instrumental ou quase-funcional. Esta forma de aná-
lise é, ironicamente tomada de empréstimo pelos socialistas à ciência social bur-
guesa, sustenta que uma instituição ou uma prática podem ser explicadas mostran-
do-se que servem os interesses de um determinado grupo e que se mantêm porque 
servem esses mesmos interesses. Como exemplo típico, Chomsky escreve, em 
((O armamento estratégico, a Guerra Fria e o Terceiro Mundo)): ((O facto essen-
cial e fundamental, que nunca é demais reafirmar, é que o sistema da Guerra 
Fria é extremamente funcional para as super-potências, e é por isso que persiste, 
apesar da probabilidade de se verificar a aniquilação mútua no caso do sistema 
falhar por acidente, como acontecerá mais cedo ou mais tarde)) (p. 224, itá-
lico meu). 

Esta forma instrumental de análise apresenta duas variantes principais, 
a oficial e a crítica. A versão oficial é que a corrida aos armamentos e a Guerra 
Fria persistem, porque servem os nossos interesses de segurança, ao funcionarem 
como factores de dissuasão perante a ameaça dos países do Pacto de Varsóvia (ou 
da ameaça da NATO, se estivermos do outro lado). A doutrina da discussão per-
manece, muito embora provoque hostilidade', crie insegurança'. seja econo-
micamente desastrosa , militarmente ineficaz , imoral e ilegal', contraditória do 
ponto de vista lógico e não ajustada ao nível actual dos armamentos 7 . O equi-
líbrio de forças, doutrina estratégica oficial que, desde 1962, faz concorrência 
à dissuasão, adopta a mesma forma explicativa, mas com a vantagem duvidosa 
de justificar o nível e tipo actuais dos armamentos, embora à custa de repro-
duzir as outras falhas da dissuasão e de ser, na prática, impossível de distinguir 
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de uma estratégia ofensiva . A versão crítica, tal como é usada pela esquerda e 
pela direita, é que a corrida aos armamentos e a Guerra Fria persistem pela sua 
função ou modo como são utilizadas porque servem os interesses de países (como 
defende Chomsky). As funções variam: consolidar a hegemonia sobre os blocos 
respectivos, promover os interesses nacionais, ameaçar a outra super-potência para 
possibilitar a intervenção imperialista no Terceiro Mundo, conquistar a domina-
ção sobre todo o globo, enriquecer ou aumentar o poder de grupos específicos no 
interior das super-potências, etc. 

Esta forma de explicação, nas suas múltiplas variantes, parte, como afirma 
Thompsori, do princípio de que ((as armas são coisas e as estratégias são planos 
instrumentais para fazer adoptar políticas que têm origem noutro plano. Assim, 
o que devemos fazer é examinar a elites dominantes e as suas intenções políticas)) 
(p. 5). Thompson não nega que a corrida aos armamentos e a Guerra Fria 
sirvam os interesses de vários grupos. O que nega é o pressuposto, claramente 
formulado por Chomsky e muito divulgado, de que persistam porque servem esses 
interesses. Quer dizer, não se pode deduzir do facto de uma instituição ou prática 
servir os interesses de um grupo que esteja ao serviço desse grupo, ou seja um seu 
instrumento. Mas é precisamente isto o que pressupõem todas as explicações ins-
trumentais sobre a corrida aos armamentos e a Guerra Fria. 

Thompson adianta três argumentos contra tais explicações. Primeiro, 
uma vez que não existem provas de que a corrida aos armamentos e a Guerra Fria 
estejam ao serviço de grupos que acontece servirem, o grau necessário de con-
trolo instrumental é sem mais imputado a esses grupos, criando-se assim uma 
teoria da conspiração. Por exemplo, há quem diga que o movimento pacifista 
serve os interesses da URSS e está, consequentemente, ao serviço da URSS. 
Quando esta afirmação é negada, seguem-se imediatamente, em resposta, teorias 
de conspiração. Uma outra variante deste tipo de pseudo.explieação consiste em 
afirmar uma qualquer entidade obscura que manipularia a corrida aos arma-
mentos e a Guerra Fria de acordo com os seus próprios objectivos. O imperialis-
mo e o comunismo são os factores explicativos mais correntes, utilizados quando 
não é possível invocar um grupo ou grupos específicos. O segundo argumento 
adiantado pelo autor é que as explicações instrumentais não conseguem explicar a 
corrida aos armamentos e a Guerra Fria na base de factos convincentes. Seriam, 
no entanto, capazes de o fazer se o seu prossuposto instrumental fosse verdadeiro. 

O seu terceiro e mais importante argumento é que tais teorias não conseguem 
explicar a questão central. A tendência global cumulativa da Guerra Fria é para 
o aniquilamento nuclear. O movimento pacifista é a expressão da consciência nas-
cente de que tal é a situação em que vivemos. Apesar disto, as teorias instrumen-
tais descrevem a tendência para o aniquilamento como uma ((consequência invo-
luntária)), «num resultado irracional)), um ((efeito secundário)) ou ((acidente)) de 
uma função que consideram ser mais importante e explicável: a dissuasão, a hege-
monia, o imperialismo, a rivalidade das super-potências, etc. Thompson subscreve 
o ponto de vista de Jonathan Scheel em The Fate of Earth, segundo o qual este 
modo de pensar não só é manifestamente incapaz de explicar a questão central, 
mas ainda desvia dela a nossa atenção, ao focar-se sobre outros aspectos. 

Enquanto historiador, Thompson está consciente das ironias da história que 
fazem com que certas formas de actividade dêem gradual e involuntariamente ori-

gem a outras práticas ou instituições que deixam de depender das primeiras para 
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a sua subsistência. Embora o sistema da Guerra Fria possa ter estado inicialmente 
ao serviço de outras instituições, a impossibilidade de o explicar em tais termos 
demonstra que já não é isso o que se verifca, mas que se trata antes, agora, de uma 
formação não-instrumental, com a sua própria lógica de funcionamento. Uma 
((nova figura ameaçadora e sem rosto veio juntar-se às dramati personae da história, 
uma figura que projecta uma sombra mais inesperada e mais escura do que qual-
quer outra)) (p. 333). Para mais, o facto de que as tentativas de explicação habi-
tuais estão reduzidas a descreverem o seu problema central como um ((efeito secun-
dário)) ou ((resultado irracional)) não faz senão demonstrar a sua inadequação ana-
lítica. É como se alguém, no século xviii, continuasse a explicar o Estado moderno 
nos termos da luta entre a nobreza feudal, o Papado e o Império, e a sua tendência 
para a centralização como um efeito secundário desta luta. Assim, estas três crí-
ticas sugerem que, tanto as explicações oficiais como as explicações críticas se 
baseiam num mal-entendido. Baseiam-se na ideia normativa de Clausewitz de que 
a Guerra Fria e a corrida aos armamentos são instrumentos de uma política, de 
uma «estratégia nuclear», como imagina paradigmaticamente Davis em ((Imperia-
lismo Nuclear e Dissuasão Alargada)) (p. 43). Todavia, as limitações desta abor-
dagem dominante revelam que não é assim que as coisas se passam: a realidade 
não é como a forma de explicação pressupõe. Estas limitações sugerem vivamente, 
pelo contrário, que a corrida aos armamentos e a Guerra Fria são fenómenos não 
instrumentais, cujas lógica e tendência geral exigem consequentemente um novo 
modo de análise. 

Em vez das explicações instrumentais dominantes, Thompson propõe uma 
interpretação ((complexa)) ou «coiifigurativa». O seu objectivo é explicar o que 
o autor considera ser a tendência central da Guerra Fria. Esta é, como já vimos, 
a tendência cumulativa para «a guerra» 9  nuclear, cujo resultado seria o exter-
mínio de milhões de pessoas , possivelmente, o fim da maior parte das formas de 
vida existentes na terra. É importante sublinhar que há um acordo quase universal 
em torno desta proposição. Mesmo aqueles que defendem, paradoxalmnte, que a 
nossa melhor maneira de evitar o cataclismo consiste em planeá-lo, prepará-lo, 
simulá-lo e anunciá-lo como ameaça, não negam que, ao adoptarem essa estra-
tégia, estão a reforçar a tendência cumulativa para a guerra. Escusado será dizer 
que o ponto fraco desta argumentação foi detectado tanto por militares das mais 
altas patentes, bem como por milhões de pessoas que não se deixam enganar pela 
((ilusão nuclear)) °. O objectivo de Thompson é assim abordar directamente a 
corrida aos armamentos e a Guerra Fria enquanto ameaças à humanidade, enquanto 
configuração complexa de forças cujo princípio director ou estratégico global ima-
nente e a tendência para a auto-destruição. 

Thompson descreve, assim, a Guerra Fria em termos de guerra: isto é, 
como um campo de relações de força instáveis e móveis, englobando dois ou talvez 
três complexos interligados de ((forças fragmentadas)). Estes complexos são as 
duas super-potências, com os blocos respectivos, e, até certo ponto, a China '. 
A Guerra Fria não está ao serviço de uma ou de ambas as super-potências, embora, 
por vezes, sirva uma, outra, ou as duas. É antes a concatenação da interacção 
destas. A chave da interpretação é assim a clarificação dos movimentos e inter-
acções dos complexos das super-potências envolvidos na Guerra Fria, O autor 
começa por aceitar a hipótese de que os Estados Unidos e a União Soviética - e em 
menor grau, todos os Estados modernos - «não têm complexos militares-indus-
triais)) (pressuposto instrumental); «são eles próprios esses mesmos complexos» 
(p. 22). Utiliza a expressão «complexo militar-industrial» no sentido lato de uma 
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configuração de relações militares, industriais, burocríticas, políticas, económicas, 
científicas e ideológicas. 

A adopçãode uma hipótese não instrumental ou complexa na explicação 
da Guerra Fria resulta da crítica das tentativas para a explicar em termos instru-
mentais. Embora a forma instrumental de explicação seja claramente dominante 
na investigação em ciências sociais, a ideia de que os Estados modernos são com-
plexos militares-industriais não é inédita na literatura científica. A economia de 
guerra permanente, o empenhamento do Estado na segurança nacional, a milita-
rização da política global desde 1945 e outras expressões do mesmo tipo que des-
crevem a política moderna são hoje bastante comuns 12•  Desde 1971, a prepa-
ração para a guerra tornou-se uma actividade constante, impregnando todas as 
áreas das sociedades modernas, apagando gradualmente a distinção entre ((Civil)) e 
((militar)) e colonizando visivelmente os sectores económico, educativo e cien-
tífico 13  A cientificaçuio da guerra e da preparação da guerra durante a Pri-
meira Guerra Mundial, a consequente militarização da investigação e progresso 
científicos na Segunda (que teve o seu paradigma no projecto Manhattan) e a edi-
ficação deste complexo no seu conjunto através das guerras, do comércio de arma-
mento e do controlo dos recursos escassos necessários à sua manutenção, Consti-
tuem o núcleo desta nova formação social. Esta consome hoje os recursos mun-
diais e os fundos estatais numa proporção alarmante, emprega pelo menos 20 por 
cento dos cientistas e técnicos de todo o mundo, sustenta e dirige a terceira revo-
lução industrial e é um factor importante da recessão global e da crise finan-
ceira A capacidade e a disposição assumida de matar milhões para continuar 
a viver constitui, deste modo, a estratégia de todos os Estados e blocos modernos, 
não apenas no sentido de uma doutrina estratégica, mas também no sentido da 
integração estratégica global de todos os aspectos de cada sociedade. 

O termo escolhido por Thompson para designar esta configuração de carac-
terísticas detectada numa sociedade e que «a impele numa direcção que condu-
zirá ao extermínio de multidões», é, muito justificadamente, ((exterminismo)) 
(p. 20). O autor divide o complexo exterminista em três dimensões. Primeira, 
a base institucional é constituída pelo sistema de armamento nuclear, químico, 
biológico e convencional. Esta base está, por seu turno, imbricada num sistema-
-suporte económico, científico, político e ideológico muito mais vasto, ou sistema 
social. Este inclui «uma organização específica do trabalho, da investigação e das 
forças armadas, com hierarquias de comando, regras de secretismo, ordem de 
prioridades no acesso aos recursos e aptidões específicas e um alto nível de poli-
ciamento e de disciplina: uma organização específica da produção que, embora 
de carácter militarista, emprega e é sustentada por um grande número de civis 
(funcionários públicos, cientistas, universitários), subordinados à sua disciplina 
e às suas regras)) (p. 4). A terceira dimensão é constituída pelas diversas formas 
segundo as quais as restantes relações sociais, em todas as áreas da sociedade, se 
alinham e se adaptam segundo sistema-suporte, processo que o autor designa como 
isomorfismo (p. 22). 

Segundo Thompson, o exterminismo não é um novo modo de produção, 
É uma formação que se enquistou nos Estados Unidos e na União Soviética sem 
transformar as suas estruturas capitalistas e socialistas. E também não transfor-
mou as suas instituições políticas, embora tenha, evidentemente, alterado o seu 
sentido. Deste modo, trata-se de uma forma de poder extremamente adaptável, 
veiculada pelas antigas instituições e práticas, adaptando-as ao seus objectivos, mas 
quase nunca as substituindo por outras. Esta adaptabilidade, bem como a hetero- 
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geneidade dos elementos do complexo, permite amplas variações na forma dos 
Estados extreministas, assim se explicando que sociedades tão diferentes como os 
Estados Unidos e a União Soviética possam ser designadas pelo mesmo termo. 
Precisamente porque estes e outros Estados mantiveram as suas antigas formas 
económicas e políticas, os analistas continuaram a aplicar os velhos instrumentos 
conceptuais. Mas trata-se de uma atitude quixotesca. A tendência da nova confi-
guração orienta agora, num sentido lato, as entidades económicas e políticas que 
durante tanto tempo foram as formas dominantes de poder. 

Um complexo exterminista serve ((interesses)) diversos, mas estes são ele-
mentos que fazem parte do aparelho e não o criam, ao contrário do que acontece 
na interpretação instrumental " . A tarefa mais importante de Thompson con-
siste em explicar de que modo as duas configurações adquiriram uma direcção 
global sem terem agentes directores globais. O autor propõe, assim, a hipótese de 
aquelas serem movidas por uma ((inércia confusa)). Esta refere-se a dois tipos de 
movimento: a dinâmica interna das várias partes de cada sistema e a lógica recí-
proca da interacção entre as duas super-potências na Guerra Fria. Em primeiro 
lugar, a ((lógica de incremento)) do sistema de armamento é relativamente autó-
noma perante a política. Os golpes e contra-golpes da política e da diplomacia 
têm o seu papel, mas este consiste principalmente em aumentar e regular, e não 
em dirigir, a corrida aos armamentos. O «horror tcnológico», a que chamamos 
corrida aos armamentos, pode ser explicado nos termos da dinâmica interna da 
investigação e dos progressos científicos: competição entre serviços, planificação 
a longo prazo, efeitos dos cenários de catástrofe e das estratégias elaboradas em 
condições de incerteza tecnológica e política, entrincheiramento burocrático, polí-
tica de gestão de programas, bolsas de investigação, etc. Micro-factores como estes, 
com os seus efeitos de reforço mútuo que se difundem por toda a rede, produzem 
aquilo a que o autor chama ((uma tendência geral de inércia burocrática)). Isto 
contribui mais para a pressão constante e crescente da corrida aos armamentos do 
que o «lobby do armamento)) ou os ((interesses militares)). Para além da tendência 
burocrática, o segundo conjunto de factores internos, igualmente importante, é a 
ideologia. As ideologias servem para motivar a preparação para a guerra, para 
legitimar o estatuto privilegiado do sistema de armamento e para o policiamento 
das discussões internas. Em terceiro lugar, o sistema-suporte é em parte um con-
junto coordenado de grupos de interesses dependentes, cujas actividades a nível 
local ajudam a sustentar a, e são sustentadas pela, corrida aos armamentos e pela 
Guerra Fria. Estes grupos de interesses não estão, segundo Thompson, em con-
dições de dirigir o complexo, mas, pelo contrário, necessitam dele (p. 22). A figura 
que o autor apresenta é a de um conglomerado, no qual elementos heterogéneos 
tendem a «reflectir-se» e a ((reforçar-se)) mutuamente, difundindo-se por um pro-
cesso de «replicação isomórfica» (pp. 21-22). 

O segundo tipo de movimento é a ((lógica recíproca)) da interacção das duas 
super-potências. Este termo clausewitziano refere-se aos efeitos de uma formação 
militar sobre outra e da formação estratégica global da guerra sobre as formações 
que constituem os confrontos. Os Estados Unidos e a União Soviética estão hoje tão 
independentes do plano da Guerra Fria que qualquer movimento numa das par-
tes tende a repercutir-se em ambos os complexos. A época da Guerra Fria é 
((dominada pela contradição recíproca não-dialética entre dois blocos militares 
cuja competição reforça, a todos os níveis, a sua hostilidade mútua e os seus re-
cursos exterministas)) (pp. 331-2). Em última instância, é a concatenação do seu 
empenhamento mútuo - ou seja, a própria Guerra Fria - que sustenta os dois 
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complexos e acciona os seus elementos: ((O campo de forças cujos antagonistas 
polares engendram o exterminismo)) (p. 25). O exterminismo não é «auto-repro-
dutor)> ao nível do Estado, mas sim no contexto da Guerra Fria (p. 22). A Guerra 
Fria é «auto-reprodutora» e trava-se em torno de si própria (p. 332). A dinâmica 
da super-estrutura, que é a Guerra Fria, dirige os alicerces, que são os blocos exter-
mistas: ((A Guerra Fria é hoje perpetuada pela sua própria inércia auto-reprodu-
tora)) (p. 346) 16  A tendência exterminista de ambos os lados é, no fundo, man-
tida pelo empenhamento mútuo na Guerra Fria. Neste ponto, podemos dizer 
que Thompson deu a volta ao problema, apresentando uma explicação completa 
da Guerra Fria sem invocar um agente transcendente ou interesses constitutivos 
exteriores. 

O papel central da Guerra Fria no seu conjunto que fixa os dois blocos à sua 
orientação actual, está na base das recomendações de Thompson aos grupos paci-
fistas. O autor introduz ainda a premissa de que o eixo do poder da Guerra Fria 
é a divisão da Europa em Leste e Oeste. É aqui que as formações políticas, mili-
tares, económicas e ideológicas se encontram interligadas e se reforçam mutua-
mente (p. 25). O autor defende esta ideia em ((Para além da Guerra Fria)), que 
constitui uma crítica da ideia mestra das ideologias da Guerra Fria, segundo a 
qual os dois sistemas adversários só são dissuadidos do confronto efectivo pela 
ameaça de retaliação '. Muitos aspectos desta ideia mestra são falsos, segundo 
diz o autor, e especialmente o pressuposto de que existe no interior de cada bloco 
uma unidade económica e política, e entre eles um antagonismo económico e 
político. É, no entanto, verdade que a divisão militar da Europa ajuda a dar corpo 
às ideologias e que o medo, o ódio e a desconfiança criados pela ideologia servem 
para provocar e legitimar a política de confronto, as negociações falhadas, o poli-
ciamento da dissidência dentro de cada bloco, a intervenção no Médio Oriente e 
no Terceiro Mundo, e a corrida aos armamentos na Europa. Estes aspectos servem, 
por seu turno, para consubstanciar e fortalecer as ideologias políticas e militares, 
e assim por diante - exemplo clássico da relação circular entre o poder e o saber. 
Entre parêntesis, poderia acrescentar-se que todas as explicações de carácter ins-
trumental, e não apenas as oficiais, partilham esta ideia mestra, sob diversas 
formas, assim se incluindo nas formações ideológicas da Guerra Fria. 

Uma vez que este círculo vicioso abrange tanto as formações militares como 
as formações ideológicas, a resistência implica, ao mesmo tempo, uma crítica das 
ideologias e a remoção do armamento nuclear da Europa, que conduzirá ao afas-
tamento da Europa em relação aos dois blocos (p. 28). Deste modo, uma Europa 
indivisa, não alinhada nem com os Estados Unidos nem com a URSS, quer militar 
quer ideologicamente, serviria para minar a frente que mantém os blocos na sua 
orientação exterminista. Os primeiros passos nessa direcção seriam a mobilização 
contra a instalação de mísseis Cruise e Pershing na Europa, a defesa de zonas 
desnuclearizadas por toda a Europa e a organização de um movimento pacifista 
internacional. No seu conjunto, a análise apoia assim o programa da Campanha 
para o Desarmamento Nuclear da Europa '. 

Críticas a Thompson 

À excepção de Bahro, nenhum dos outros autores concorda com a análise 
de Thompson. Kalder em ((Guerra e Capitalismo)) tenta construir uma teoria 
que conjugue as abordagens instrumental e «configurativa», mas acaba por des- 
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crever a Guerra Fria com um instrumento disfuncional de coerção. utilizado para 
apoiar a coerção económica. Apesar da incapacidade de conjugar as suas abor-
dagens, derivada do seu pressuposto de que a guerra pode ser explicada a partir 
dos modos de produção, o artigo de Kaider é a mais original das respostas a 
Thompson. 

Embora apareçam muitas outras críticas significativas, tanto em questões 
de pormenor como na generalidade, são duas as predominantes: primeiro, que 
a Guerra Fria diz respeito ao Terceiro Mundo e não se centra em si própria; 
segundo, que a frente mais importante se situa no Terceiro Mundo e não na 
Europa 19 . A primeira crítica decorre da observação de que as super-potências 
intensificam a corrida aos armamentos e a Guerra Fria para se ameaçarem mutua-
mente quando estão em conflito directo ou indirecto no Terceiro Mundo. As 
super-potências usam as suas armas nucleares para ameaçarem os países do Ter-
ceiro Mundo. Também exportam e utilizam directamente nesses países as armas 
convencionais da corrida aos armamentos. A segunda crítica decorre da obser-
vação de que, ao longo da Guerra Fria, e exterminismo tem sido levado à prática 
no Terceiro Mundo 20  

A resposta de Thompson é que a primeira crítica interpreta mal os seus 
argumentos. Ele concorda que a Guerra Fria serve diversos interesses relativos 
ao Terceiro Mundo, mas não concorda que persista por servir esses interesses, como 
já vimos (p. 330). Por outro lado, a sua análise dá conta do facto de a Guerra 
Fria persistir, embora crie um número crescente de inconvenientes para os pró- 
prios grupos que, segundo os instrumentalistas, a controlam. Ë por isso que a 
discussão entre os instrumentalistas oficiais e críticos é interminável. Cada um 
dos campos argumenta que a Guerra Fria é prejudicial aos grupos de interesses 
que o outro afirma serem seus beneficiários. Os Estados não nucleares ignoram 
a ameaça nuclear; a corrida aos armmentos é uma das causas da recessão econó- 
mica e da crise financeira mundial; os países da NATO e do Pacto de Varsóvia 
estão mais divididos do que nunca, apesar da Guerra Fria alegadamente conso- 
lidar os dois grupos; a dissidência, a insegurança e a desconfiança relativamente 
ao governo atingem um grau extremo, embora a ideologia da Guerra Fria supos- 
tamente consolide a submissão; a capacidade das super-potências de dominar o 
Terceiro Mundo diminuiu, e assim por diante. No entanto, em vez de abandonar 
o pressuposto instrumental, cada um dos dois grupos instrumntalistas argumenta 
apontando todo um conjunto de inconvenientes contra as explicações do outro grupo. 

Em resposta à segunda crítica, Thompson diz estar disposto a pôr de lado 
a afirmação segundo a qual a Europa é ((o eixo que gera a Guerra Fria)). Sus- 
tenta agora que a Europa é o ((elo mais fraco)) da Guerra Fria e o ((eixo de opor- 
tunidade)) para a acção. Tal é provavelmente verdade porque se desenvolveu 
na Europa um movimento pacifista vigoroso e potencialmente eficaz. Thornpson 
mantém assim a atenção focada na Europa, mas não responde à afirmação dos 
seus críticos segundo a qual a guerra das super-potências em torno do Terceiro 
Mundo explica a Guerra Fria e é, por isso, a sua frente mais importante. A aná- 
use de Thompson sugere uma relação diferente entre o Terceiro Mundo e a Guerra 
Fria. O efeito do envolvimento das super-potências no Terceiro Mundo foi a mili- 
tarização do globo. Ao servir as múltiplas funções referidas nos diferentes arti- 
gos, a acção dos blocos no Terceiro Mundo foi o veículo de uma elaboração estra- 
tégica do sistema de armamento e do sistema-suporte a nível mundial. Esta ela- 
boração resultou da provocação, do apoio e da reacção a guerras, revoluções, 
golpes de Estado e tortura. O efeito global foi a ((replicação)) de complexos mii- 
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taristas semelhantes e a elaboração do aparelho exterminista global. O autor 
escreve que ((aquilo que está a ser exportado, com uma rivalidade competitiva, 
pelas duas super-potências, para o Terceiro Mundo, é material de guerra e os cor-
respondentes sistemas, infra-estruturas e tecnologias militaristas)) (p. 4). Deste 
modo, ((todas as nações são arrastadas pela polarização da Guerra Fria)) (pp. 347-8). 
As antigas relações imperialistas entre o Norte e o Sul, que supostamente gover-
nam a Guerra Fria, são agora utilizadas para a consolidação do complexo, trans-
ferindo para o Norte os recursos raros e devolvendo-os à origem sob a forma de 
armamento (p. 347). Longe de explicar e dirigir o complexo exterminista, a 
acção das super-potências no Terceiro Mundo serve a sua extensão. 

Duas recomendações para o desarmamento 

A colectânea adianta duas recomendações para o desarmamento. Em pri-
meiro lugar, todos os autores defendem a estratégia do Desarmamento Nuclear 
da Europa, de uma Europa não-alinhada e desnuclearizada. Todavia, os autores 
apontam um certo número de questões extremamente complexas que devem ser 
enfrentadas ao mesmo tempo que se adopta o não alinhamento. Por exemplo, se 
os países europeus fossem de algum modo capazes de se desligar dos blocos res-
pectivos, teriam que criar os seus próprios meios de defesa. Além disso, há com-
plexos militares-industriais importantes empenhados num comércio de armamento 
alargado com o Terceiro Mundo. A Europa Ocidental encontra-se numa relação 
de rivalidade económica cada vez maior com os Estados Unidos e o Japão, depen-
dendo da exploração do Terceiro Mundo, e comprometida com aquilo a que 
Balibar chama «super-imperialismo» - a reabsorção das economias socialistas 
no mercado capitalista. Estas e outras questões examinadas nos artigos terão que 
ser enfrentadas à medida que for progredindo o movimento pela desagrgação dos 
blocos. Se assim não for, esta estratégia poderá conduzir a um avolumar das 
tensões e à criação de um novo bloco exterminista 21  

A segunda recomendação, especialmente sublinhada por Thompson, refe-
re-se a uma atitude mais maleável perante o desarmamento. Este aspecto completa 
a estratégia do Desarmamento Nuclear da Europa, enfrentando os problemas 
com que esta se defronta no decurso da sua luta. Como vimos, Thompson sustenta 
que os grupos pacifistas se defrontam como uma teia complexa de relações de 
poder, incluindo elementos heterogéneos de todas as áreas da sociedade e man-
tendo a sua dinâmica global em virtude de inúmeras formas de actividade quoti-
diana que se registam por toda a rede. Este carácter difuso constitui a sua força, 
mas também a sua vulnerabilidade. Uma vez que quase todas as pessoas se vêem 
envolvidas na sua actividade quotidiana na perpetuação deste complexo, de uma 
maneira ou de outra, a resistência, ao nível local, é possível e será talvez eficaz. 
Em vez de sugerir grande contra-estratégias, que levariam provavelmente à par-
ticipação na Guerra Fria, a análise de Thompson chama a atenção para a efi-
cácia daquilo a que Balibar chama uma ((pluralidade de lutas (p. 137). 

Este tipo de abordagem manifesta-se no desenvolvimento ou projecção das 
análises de Thompson, de modo mais concreto e detalhado. Os textos mais inte-
ressantes a este propósito foram os escritos por pessoas implicadas no complexo 
exterminista e que explicam o seu modo de funcionamento ao nível da sua área 
de actividade. Robert Oppenheimer, Robert Aldridge, Herbert York, Alva Myr-
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Kennan e Marcus Raskin são bons exemplos. O estudo de zonas específicas do 
((regime)) exterminista pelos que nele se encontram envolvidos esclare as redes 
do poder e os seus pontos fracos, assim fornecendo um reconhecimento da sua 
realidade local. Estas análises específicas, detalhadas e históricas de todos os 
aspectos dos complexos do Leste e do Ocidente constituem também um modo de 
testar a hipótese não instrumental de Thompson. É surpreendente que não se 
tenha escrito quase nada acerca do fracasso dos movimentos pacifistas e das con-
versações sobre o desarmamento nos últimos cem anos de acordo com a perspec-
tiva da luta actual. As Nações Unidas - única instituição que poderia subs-
tituir-se à guerra como árbitro nos conflitos internacionais - são uma ((base insti-
tucional)) possível para os movimentos pacifistas, mas são muito raras as análi-
ses concretas sobre as possibilidades actuais da sua utilização 22  

O segundo aspecto desta abordagem é a utilização dos «mapas do terre-
no)) como guias das formas locais de resistência pelos nelas implicados. Os polí-
ticos pacifistas, os festivais da paz, os grupos de boicote, os projectos de recon-
versão, a crítica através dos meios de comunicação, o debate alargado e a inves-
tigação nas universidades, os estudos médicos, a mensagem de paz e desarmamento 
nas igrejas, o movimento de congelamento dos armamentos na frente política, a 
acção diplomática das Nações Unidas e de países como a Suécia e as zonas des-
nuclearizadas, constituem outros tantos exemplos de resistência das pessoas sob 
a forma e no terreno que melhor conhecem. Esta resistência pode assumir os 
mais diversos aspectos. Por exemplo, John Cox, no artigo incluído neste volume, 
«Uma Guerra Nuclear 'limitada'», desmascara, eficazmente ao mostrar os efei-
tos devastadores de uma guerra nuclear ((limitada)), a manobra ideológica contida 
na utilização oficial do termo 'limitada'. Esta discussão específica e bem argu-
mentada serve, por seu turno, para despertar a atenção do leitor para o fenómeno 
mais geral da utilização ideológica da linguagem. Um outro exemplo disso é o 
questionamento da ((ameaça soviética)) por Roy e Zhores Medvedev, no artigo 
((A URSS e a corrida aos armamentos)). 

Esta anti-estratégia, segundo a qual as pessoas falam e agem por si pró-
prias da maneira que consideram mais apropriada foi a forma espontaneamente 
adoptada pelos protestos a favor do desarmamento. Uma das causas deste fenó-
meno é que o próprio funcionamento do complexo exterminista provoca fricções 
nos seus interstícios - desemprego, subversão dos processos democráticos, perda 
de soberania, inflação, declínio dos serviços públicos, destruição ecológica - assim 
fomentando resistências. Balibar escreve que ((a luta contra o exterminismo será 
travada com os homens e mulheres realmente existentes, ou não será travada)) 
(p. 138). A luta está a ser travada nos lugares onde as pessoas estão e segundo 
os seus ((eixos de oportunidade)). Se a descrição de Thompson da formação que 
ameaça a humanidade é correcta, então esta multiplicidade de tácticas poderá ser 
o modo mais eficaz de a imobilizar e de começar o seu desmantelamento. 

JAMES TULLY 

Professor no Departamento de Ciência 
Política na Universidade de McGill 
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NICOLAS HERPIN, A Sociologia Americana. Porto. Afrontamento, 1982 

Eis um livro que os sociólogos - profissionais e amadores, mestres e alu-
nos - devem gastar tempo em ler. Dimensões contidas, linguagem extremamente 
clara, concisão, crítica e confronto de posições e problemas - tudo concorre para 
que este livro deva parmanecer durante um tempo dilatado na bibliografia de refe-
rência dos sociólogos. 

Numa perspectiva que atravessa completamente as lógicas disciplinares das 
várias sociologias especializadas e aplicadas, isto é, numa abordagem fundamen-
talmente teórica, o autor apresenta de maneira crítica e contrastada as escolas e 
os paradigmas que lhes estão associados que, desde o início do século, têm pon-
tuado a história da sociologia americana: a chamada escola de Chicago e a impor-
tância «ecologica» do meio (Park. McKenzie, etc.); o culturalismo e os seus con-
ceitos de comunidade, socialização, etc. (Lynd, Wright Mills, Lloyd Warner, Ries-
man e outros); o funcionalismo. dominante durante décadas (com os grandes 
nomes de Merton e Parsons); o interaccionismo, mais recente, com as suas noções 
de situação, estratégia, carreira, etc. (ver Goffman, entre outros). 

Diferentemente de outros autores franceses, Herpin consegue escapar ao 
dilema do despreso - fascínio com que tantas vezes são tratados os sociólogos ame-
ricanos. Propõe-nos, sim, urna análise, uma abordagem tão distanciada quanto 
possível, mas ao mesmo tempo viva e questionadora, servida por uma forma textual 
muito eficaz - o que também nem sempre encontramos neste tipo de estudos. 
Ë notável, por exemplo, que tenham sido seleccionadas apenas cerca de 150 refe-
rências bibliográficas. 

Com um ou outro deslise, a tradução está bastante boa e adequada ao dis-
curso do autor. A inserção de conceitos originais (em inglês) é de grande utilidade. 

Apesar de todas estas qualidades, nota-se que o livro foi escrito à mais de 
dez anos. Os debates teórico-políticos dos sixties interessar-nos-iam mais como 
matéria de análise do que como conjuntura, tal como são tratados pelo autor. 

João Freire 

§ 

EMMA GOLDMAN, O Indivíduo na Sociedade, Colectivo Maquinetas, 1987 

Eis finalmente um texto de Emma Goldman editado em Portugal! O mé-
rito - porque julgamos de aplaudir a iniciativa - pertence a um pequeno colec-
tivo militante que, deste modo, faz igualmente o seu aparecimento em público. 
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Trata o texto dos problemas do relacionamento entre o indivíduo e a socie-
dade, de um ponto de vista clássico do anarquismo comunista, embora com a 
acentuação típica que Goidman concede ao primeiro termo, reflectindo também 
as referências ao período de entre-as-duas-guerras no qual foi escrito. 

O texto é antecedido - e enriquecido - por uma nota dos editores e uma 
pequena biografia da autora, escrita por May Piqueray. Algumas falhas técnicas 
e bibliográficas não retiram o interesse da divulgação desta pequena brochura entre 
os leitores de língua portuguesa. 

João Freire 

E. F. SCHUMACHER, Um Guia para os Perplexos, Lisboa, Dom Quixote, 1987 

I. CITAÇÕES DE SÍNTESE 

«Schumacher é talvez mais conhecido como ((pai)) do conceito 
de tecnologia intermédia, autor do livro de características ecologistas, 
Small is Beautiful - Um Estudo de Economia em que as Pessoas 
Também Contam, publicado em 1973, que provocou viva discussão 
sobre os limites do gasto de energias e de produtivismo. 

Dos Mapas Filosóficos 

Os mapas produzidos pela moderna perspectiva científica mate-
rialista deixam sem resposta todas as questões que realmente são impor-
tantes. (pg. 15) ... nada mais mostram que o que alegadamente se pode 
aprovar» que existe (p. 13). 

O meu mapa é traçado no reconhecimento das quatro grandes 
verdades... 

1. A grande verdade sobre o mundo é que esté é uma estrutura 
hierarquizada de pelo menos quatro grandes níveis do ser. 

2. A grande vardede acerca do equipamento humano para 
enfrentar o mundo é o princípio da adequabi1idade». 

3. A g.v. acerca da forma como o homem apreende o mundo 
tem a ver com os quatro campos do conhecimento. 

4. A g.v. desta vida que vivemos, tem a ver com a distinção 
entre problemas convergentes e divergentes. p. 19). 

Níveis de ser 

Os quatro níveis existem no ser humano: 

Homem = mineral + vida + consciência + consciência de si (p. 55). 
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Progressões 

Verifica-se (de nível para nível) uma progressão nítida no sen-
tido da integração e da unidade. A nível mineral não há integração... 
é como sistema biológico que o homem revela a integração mais har-
moniosa (p. 48). 

A integração significa a criação de uma unidade interna.., em 
consequncia da qual o ser deixa de ser um mero objecto, agido por 
forças exteriores, tornando-se um sujeito, agindo a partir do su próprio 
espaço interior. (p. 49). 

Um número quase infinito de outras progressões poderia ser 
acrescentado (p. 54). 

Adequação 

O poder do «olho do coração», que produz um conhecimento 
interior, é muito superior ao poder do pensamento, que produz opi-
niões. (p. 69) Os graus mais elevados, da significação e dos níveis do 
ser não podem ser reconhecidos sem a fé. (p. 71). 

À medida que subimos na cadeia do ser, a importância da quan-
tidade regride, ao passo que a da qualidade sobe, e o custo do modelo 
matemático é a perda do factor qualitativo, aquele que realmente mais 
interessa. 

A alteração ocorrida no interesse do homem ocidental, ao passar 
((do mínimo conhecimento susceptível de ser obtido sobre as coisas 
mais elevadas)) (São Tomás de Aquino) para o conhecimento matema-
ticamente preciso das coisas mais baixas - ((dado não haver nada no 
mundo que seja tão útil ou desejável como o seu conhecimento)) (Chris-
tian Hygens) marca a sua viragem naquilo a que podemos chamar 
«ciência para a compreensão», no sentido da ciência para a manipu-
lação)). O objectivo da primeira consistia em fazer luz sobre a pessoa 
e a sua libertação; o objectivo da segunda é o poder... (p. 77) 

Os Quatro Campos do Conhecimento 

As quatro questões que presidem a estes campos do conhecimento 
podem ser formuladas da seguinte forma: 

(1) O que é que se passa de facto no meu mundo interior? 
(2) O que é que se passa no mundo interior dos outros seres? 
(3) Como é que me vêem os outros seres? 
(4) O que é que eu observo de facto no mundo à minha volta? 

(p. 89). 

- os métodos para lá chegar (a 1), como a satipatthana, o ioga, 
ou a oração incessante ... (p. 105) 

Quando o eu não se vê obrigado a aprender objectos, torna-se 
consciente de si mesmo. É o próprio eu que emerge... (p. 108) 
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Cayce entrando numa espécie de transe conseguia fazer diagnós-
ticos normalmente precisos das doenças de pessoas que lhe eram com-
pletamente estranhas, e que viviam a centenas se não mesmo a milhares 
de quilómetros. (p.  125). 

Perante factos como os que ocorreram nas vidas de Jakob Lorber, 
Edgar Cayce, Therese Neumann... o mundo moderno.., simplesmente 
fecha os olhos. (p. 126). Se as provas documentais e os testemunhos 
sobre Therese não podem ser considerados como dignos de crédito, 
então nada merecerá a nossa confiança... (p. 125) 

Tal como a compaixão é requisito prévio para a aprendizagem 
no segundo campo do conhecimento, o altruismo é requisito para a 
aprendizagem no terceiro. (p. 132) 

As ciências.., fazem bem em limitar a sua atenção ao campo 
quatro, só neste se pode chegar à precisão matemática. (p. 155) 

A unidade do conhecimento é destruída quando um ou mais 
campos não são explorados, ou quando são explorados com metodolo-
gias apenas adequadas a outro campo. (p. 155). 

Dois tipos de problemas 

[Problemas em que]......são possíveis várias soluções gradual-
mente convergindo para a ((resposta)). (p. 159). Estes são os proble-
mas convergentes 

Problemas divergentes são aqueles em que: 

- Pelo contrário, quanto mais são clarificadas e desenvolvidas 
[as soluções] mais divergem. (p. 1549). Problemas que desenvolvem 
o homem integral.)) 

TI. BREVE ANÁLISE DO LIVRO 

A ideia central do livro é talvez a seguinte: 

O mundo ((menor)) do material sensível deve ser estudado pela ciência quan-
titativa, dedutiva e lógica, que permite determinar quais as melhores soluções para 
os problemas. 

O mundo mais importante, do não sensível, do invisível, só pode ser apreen-
dido qualitativamente, sem possibilidade de opção entre soluções contraditórias. 

Uma outra ideia importante do livro parece ser a concepção do sentido de 
evolução, patente nos quatro níveis progressivos do ser. 

Penso que para quem conhece as polémicas do empirismo, dos limites da 
previsão científica e do evolucionismo, este livro pouco trás de novo, ficando 
frequente para aquém de certas facetas dessas polémicas filosóficas. Contudo foca 
talvez, um pouco mais, do que é habitual nessas polémicas, a questão do misticismo 
oriental e sobretudo da parapsicologia. 

Sobre a relação entre pensamento científico e outros tipos de conhecimento 
não me parece que a tarefa teórica essencial seja delimitar os sues feudos e suas 
importâncias hierárquicas relativas. Mais benéfico me parece ser estudar como 
trazer certos traços das ciências ((exactas)) para as outras ciências e sabedorias. 
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Tentando assim trazer algo do poder de metamorfose social e prático que a ciência 
claramente tem. Importação que terá de ir para além de uma importação mate-
mática e quantitativa, frequentemente muito insuficiente e redondamente ina-
dequada. 

Apesar das referidas limitações, do livro, a sua clara estruturação, o pie 
nele se relembra simplifica e globaliza, e o, pouco, que trás de novo, poderão ser 
a gota de água para que alguns de nós encontrem, por si, as suas harmonias teó-
ricas pessoais, cada vez mais importantes num momento histórico de contradições 
manifestas. 

José Nuno Lacerda Fonseca 

Gerónimo por ele próprio, texto compilado por S. M. Barrett, introdução e notas de 
Frederick W. Turner III, trad. de M. João Gomes, Lisboa, Antígona, 1986. 

Lendo Gerónimo (uma edição da diferença que a Antígona, em boa hora, 
quis dar à estampa), fica-nos, porventura, uma sensação de irremediável perda. 

O reino dos apaches chiricahuas de que Gerónimo se faz voz neste texto 
recolhido em 1905-1906, não era, realmente, deste mundo. As suas coordenadas, 
os seus princípios, os seus objectivos e crenças eram, sem dúvida, completamente 
diversos dos do mundo ((civilizado)). Por isso, a sua extinção passa, também, pela 
morte do Outro em nós; passa, portanto, pela instauração de um vazio. As pala-
vras e as omissões de Gerónimo possibilitam o reconhecimento dessa alteridade 
que tornava a humanidade mais rica, menos precária e permitem, por outro lado, 
entender a dimensão do desastre (ecológico) que foi o aniquilamento da cultura 
índia na América. 

Quando tribos inteiras, das mais pacíficas às mais belicistas, são espoliadas 
das suas terras, dos seus haveres, das suas vidas, em nome de um pretenso Pro-
gresso. não se trata apenas de extirpar um tumor (benigno ou maligno, consoante 
as perspectivas...), mas é todo o equilíbrio vital pie é posto em cousa. Fazer des-
locar do seu 'habitat' e remover apaches ou sioux para reservas, não é meter o 
tumor extirpado num frasco de álcool para delícia dos corpos «saudáveis», isso 
significa que uma parte da natureza é colocada na montra, em prisão incondi-
cional. Domesticar os índios, forçando-os, por exemplo, a cultivar e a ((gastar)) a 
terra, não é um mero impedimento de liberdade pessoal, mas é, sobretudo, um 
atentado contra a própria terra. E exactamente porque ((tudo participa de tudo)) 
(como diria Anaxágoras),a eliminação dos índios teria, fatalmente. que afectar a 
nossa integridade humana, social, planetária. Diz Gerónimo (p. 72): ((Estamos 
a desaparecer desta terra, mas não me convenço de que somos inúteis, senão Usen 
não nos teria criado)). 

E, contudo, Usen, criou os chiricahuas... Uma mulher ((deu à luz um filho 
da tempestade)), conta Gerónimo, reproduzindo o mito cosmogónico do seu povo. 
Produto da terra e do céu (ou do raio fecundador), o povo apache vivia, como 

todos os seus irmãos, segundo as direcções da natureza - «Já crescido, a minha 
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mãe ensinou-me as lendas (10 nosso povo, falou-me do sol e do céu, da lua e das 
estrelas, das nuvens e das tempestades)), relata o chege Gerónimo (p. 76). E mos-
tra-nos também como as suas leis não precisavam de ser escritas - ((Seguíamos 
as instruções dos antepassados e éramos felizes)) (p. 89) - ou como a própria 
morte não era mais do que a reintegração no seio materno da terra, lá onde ((o ven-
to, entre os pinheiros, murmura uma súplica pelo guerreiro morto)) (p. 88). 

Por outro lado, o discurso de Gerónimo não se limita a confrontar o leitor 
com uma outra cultura, com essa alteridade de que falávamos atrás. O texto tor-
na-se importante precisamente por colocar frente a frente o selvagem e o civilizado 
e por nos ajudar a perceber quanto é curto o intervalo que separa um do outro. 
Perante as atrocidades cometidas de parte a parte, nos combates entre brancos e 
índios, perante a implacável perseguição a que uns e outros se propuseram, há 
certamente lugar para uma desmitificação de ambos no nosso imaginário. No 
entanto, de um lado, temos um povo colonizador, sedento de poder, para quem 
a guerra era um instrumento de conquista e de anulação da diferença; do outro 
lado, surge-nos um outro povo para quem ((a guerra é uma coisa solene e religiosa)), 
um ritual a cumprir pela sobrevivência dessa mesma diferença. Assim, muito 
mais que o interesse factual que o texto de Geróninio possa ter relativamente à 
guerra que opôs chiricahuas e americanos, apetece salientar deste documento vivo, 
o tom amargo de quem foi, injustamente, impedido de florescer, mas sabia, apesar 
de tudo, erguer ainda um canto de esperança: ((Sei que, se o meu povo voltasse 
para aquela região montanhosa, a montante do rio Gila, viveria em paz (...) 
Seria próspero e feliz a cultivar a terra e a aprender a civilização dos brancos que 
hoje respeita. Se fosse possível realizar este meu desejo, creio que eu seria capaz 
de esquecer todas as injustiças que me fizeram na minha velhice e morreria feliz 
e contente)), diz Gerónimo a terminar o seu discurso. Só que, desta feita, e uma 
vez mais na História, não foi possível... 

Manuela Parreira da Silva 

LUÍS VIDIGAL, O Jovem Aquilino Ribeiro, Lisboa, Livros Horizonte, 1986 

É do ano de 1907, altura em que Aqui1in tem 22 anos, a sua co-tradução 
do livro de Jean Grave, Anarchie, editado pela Livraria Central de Gomes de 
Carvalho. É também de 1907 a explosão da rua do Correão que levará Aquilino 
à prisão, tanto mais que a explosão se deu no seu próprio quarto. José do Vale. 
um anarquista intervencionista, defenderá Aquilino numa folha volante semi-
-clandestina, Revolta, e é de crer que nesse acidente, onde pereceram três pessoas, 
se possam encontrar as pistas duma participação directa de Aquilino no movimento 
libertário da altura. 

Mais tarde, já depois de implantada a República, Aquilino confessará, 
numa entrevista dada ao jornal A Capital (10.11.1910), que as suas opiniões 
pessoais o tinham levado a militar num grupo libertário, e a participar em reuniões 

e convívios com propagandistas da acção directa. A prisão de Aquilino resulta 

pois de todo um processo em que parece convergir, coisa afinal bem comum na 

época, aspiração republicana e sensibilidade libertária, entendida esta como forma 
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de acção directa, senão mesmo, na linha dum Ravachol ou dum Casério, propa-
ganda pelo facto. É provável que para muitos republicanos a sua ligação a grupos 
libertários não adviesse tanto duma necessidade de princípios mas sim duma neces-
sidade conjectural, ou seja duma oportunidade de momento que se traduzia 
muito mais por calar divergências para assim poder aproveitar o aspecto mais prá-
tico da propaganda pelo facto. 

Na eminência de ser deportado para Timor, ao abrigo das leis que desde 
1896 permitiam a deportação sem processo, Aquilino acaba por fugir a 12 de 
Janeiro de 1908 da prisão onde se encontrava, escapando-se depois em Maio do 
mesmo ano, para Paris. Entretanto dá-se, a 1 de Fevereiro o regicídio, onde mor-
rem o rei e o príncipe herdeiro. A participação de Aquilino, então na clandesti-
nidade, no atentado é ainda hoje motivo de especulação e é certo que Alfredo Costa 
e Manuel Buiça estiveram na madrugada do atentado com Aquilino Ribeiro que 
lhes terá mesmo fornecido a carabina e a pistola com que mataram D. Carlos e 
o príncipe D. Luís. Alfredo Costa. que morrerá imediatamente a seguir ao aten-
tado do Terreiro do Paço, ficando o seu corpo quase ao lado do do rei, era um velho 
amigo de Aquilino Ribeiro com quem tinha publicado, no clima republicano duma 
Lisboa ainda oitocentista, folhetins populares com algum êxito editorial. 

Depois do seu exílio de 1908 e da implantação da República em 1910. Aqui-
lino acalmará largamente os ímpetos revolucionários afastando o seu destino das 
principais convulsões revolucionárias que afectaram a República. É certo que, 
em 1927, ainda participa na revolta democrática de 7 de Fevereiro e que, na 
sua consequência, é demitido do cargo que ocupava na Biblioteca Nacional e obri-
gado a exilar-se de novo em Paris, donde só regressará definitivamente em 1932. 
Aquilino está nessa altura com 47 anos e ingressará pouco depois, Fevereiro de 
1935, como sócio correspondente da Academia das Ciências de Lisboa, o que não 
significa, de modo nenhum, uma contemporização com o regime de Salazar, de 
quem foi sempre, em matéria política, um severo opositor. 

Aquilo que importará hoje perguntar, tendo em conta o ponto de vista 
em que o fazemos, é se. independentemente do interesse histórico destes seus factos 
de juventude, o anarquismo de Aquilino não será hoje um mero facto do passado, 
sem qualquer interesse ou importância para os dias de hoje, tanto mais que muitos 
libertários se inclinam hoje cada vez mais a estabelecer uma barreira não tanto 
entre os que são anarquistas e os que o não são, mas muito mais entre os que 
defendem o uso da violência, seja ela qual fôr, e os que, em qualquer situação, 
recusam o seu emprego. 

António Cândido Franco 

MANUEL ANTÓNIO PINA, Os Ladrões, Porto, Afrontamento, 1983 

Uma fábula contada por Manuel António Pina em forma de peça de teatro 
para crianças. Os conceitos de forma de vida, de leis morais e de liberdade são 
primorosa e subtilmente tratados com humor e bom gosto. Leva a criança, através 
de jogos de palavras, postos com inteligência e imaginação, e por vezes divertidos, 
a formar o seu sentido de justiça... e o quanto é difícil fazê-la! 

É de desejar que esta peça seja representada em escolas. 
Os desejos são de João Botelho. 

Graça Oliveira 
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Elisée Reclus - 1830-1905: sábio e 
anarquista 

Só há pouco nos chegaram os do-
cumentos referentes às iniciativas que 
tiveram lugar em Bruxelas em 1985 
para assinalar os oitenta anos do desa-
parecimento de Reclus. Realizou-se en-
tão uma exposição na Universidade Li-
vre de Bruxelas sob a responsabilidade 
da Aliança Libertária (uma associação 
local sem fins lucrativos) cujo catálogo 
é ilucidativo da qualidade dos mate-
riais exibidos, e um colóquio de estu-
dos cujas actas foram posteriormente 
publicadas pelo Instituto de Altos Es-
tudos da Bélgica e Sociedade Real Bel-
ga de Geografia. Neste último, a vida 
e a obra de Reclus foram analisadas 
sucessivamente sob os prismos de aRe-
clus», a franco-maçonaria e a univer-
sidade livre de Bruxelas», «Reclus, 
geógrafo)) e ((Reclus, libertário)). 

Charles H. Kcrr Publishing Com-
pany 

4. 0  Congresso da IFA 

5 	1 	O 

Guangara Libertaria 

Já em tempos fizemos nestas páginas 
referência a esta revista publicada por 
anarquistas cubanos exilados em Miami. 
Com  sete anos de existência e vinte e 
nove números publicados, Guangara 
Libertária merece amplamente ser ci-
tada no estrangeiro, lida, divulgada, 
ajudada. É uma revista que ((não se 
vende, em nenhum sentido)); distribui-
-se gratuitamente entre os subscritores 
que desejem apoiá-la com um donativo 
anual, enviado à ordem de: Interna-
tional Society fot Historical & Social 
Studies, Inc., P. O. Box 1516, Riversi-
de Siation, Miami, Fl. 33135, USA. 
Como eles dizem, ((tudo na vida tem o 
seu preço, até o não ter preço)). Por 
isso, não contando com apoios de qual-
quer organização política, secreta ou re-
ligiosa, dependem fundamentalmente 
da cooperação económica dos seus lei-
tores e amigos. Mas vale a pena: «O 
preço da liberdade é sumamente caro». 

Esta cooperativa editora de objectivos 
não-lucrativos sediada em Chicago, assi-
nalou o centenário da sua existência 
com a publicação do livro Haymarket 
Scrapbook: A Centennial Anthology. 
Fundada poucas semanas antes dos 
acontecimentos que deram origem ao 
1.0 de Maio, considera-se a mais antiga 
casa editora revolucionária existente na 
América do Norte e talvez no mundo. 
O seu fundador era muito próximo da 

aia esquerda, anti-parlamentar, do ve-
lho partido socialista e, depois, do sin-

dicato IWW. Para obtenção do catálo-
go ou requisição de livros, eis o ende-
reço actual: 1740 West Greenleaf Ave. 
Suite V, Chicago, II. 60626, U.S.A. 

De 1 a 3 de Novembro de 1986, teve 
lugar em Paris o 4.0  Congresso da In-
ternacional de Federações Anarquistas. 
Segundo os relatos da imprensa, foi um 
congresso que nada trouxe de novo, 
nem nas resoluções onde se terá mani-

festado convergência de opiniões (trans-
formações sociais, anti-imperialismo, 

etc.), nem naquelas onde o desacordo 
foi irredutível. Foi este o caso do pon-

to sobre o sindicalismo e a AlT, em 
que as federações francesa e italiana 
subscreveram um texto, e as espanhola 
e búlgara (no exílio) outro. O secreta-

riado da IFA ficou agora entregue à 
federação francesa. 

74 



REGISTO 

Ciovanni Baldeili 

Chegaram-nos tardiamente as notícias 
do desaparecimento deste velho compa-
nheiro anarquista, com quem A Ideia 
manteve, durante vários anos, frequen-
tes trocas epistolares. Nos tempos do 
fascismo, Baldelli exilou-se em França 
e, depois, para Inglaterra, onde se fi-
xou, não sem antes ter vivido dramas 
inesquecíveis, tais como a sua detenção 
durante a guerra, o torpedeamento do 
navio em que seguia deportado para o 
ultramar, etc. Nos anos 50, foi uni dos 
mais activos elementos da Comissão In-
ternacional Anarquista, com sede em 
Londres, que organizou o Congresso In-
ternacional de 1958. Escreveu muitís-
sinio, em jornais e revistas, tendo tam-
bém vários livros de versos publicados. 
Sendo essencialmente um filósofo e mo-
ralista, foi frequentemente incompre-
endido pelos anarquistas ((práticos)). 
Tinha 72 anos e deixou um livro. So-
cial Anarchism, que está há vários anos 
nos projectos de edição da Editora 
Sementeira, a quem o autor cedeu ami-
gavelmente os seus direitos. 

Colóquio Internacional de Estudos 
TECNOLOGIA E LIBERDADE 

Lisboa, Portugal 8, 9 e 10 de Abril 
de 1987 

Realizou-se em Lisboa, nos dias 8, 
9 e 10 de Abril de 1987 o Colóquio 
Internacional de Estudos 'Tecnologia 
e Liberdade". 

Foram apresentadas 17 comunica-
ções, agrupadas em três secções: 1) a 
revolução tecnológica em curso nos paí-
ses mais desenvolvidos e suas incidên-
cias económicas, científicas, sobre o tra-
balho, etc.; 2) as modificações nos mo-
dos de comunicar e de produção cultu-
ral, em virtude das novas tecnologias 
da informação e da comunicação; 3) as 
mudanças macro-sociais nos próximos 
20 ou 30 anos e suas implicações polí- 

ticus, jurídicas, internacionais e ideo-
lógicas. Outros 9 participantes espera-
dos não puderam estar presentes, mas 
os organizadores têm esperança de po-
der incluir os seus textos na publica-
ção final das comunicações. 

Assistiram e participaram nos deba-
tes cerca de uma centena de pessoas, de 
15 países. 

Esta iniciativa fora inicialmente pen-
sada dentro de um conjunto de realiza-
ções marcando o centenário do movi-
mento libertário em Portugal. Depois, 
perante divergências insanáveis, foi pro-
movida autonomamente pelo grupo edi-
tor da Revista A Ideia e cooperativa 
Editora Sementeira, através da sua no-
va estrutura para actividades presen-
ciais e de pesquisa: o Círculo de Estu-
dos Neno Vasco. 

Os organizadores optaram por um 
colóquio de temática limitada e redu-
zido número de participantes, para me-
lhorar a qualidade das intervenções e 
trocas. As suas capacidades organizati-
vas também não permitiam reuniões 
muito numerosas. Mesmo assim, foram 
inicialmente convidados cerca de 70 es-
trangeiros e, destes, cerca de 30 inscre-
veram-se para virem até Lisboa apre-
sentar as suas comunicações. Neste 
campo, toda a prioridade foi dada aos 
estrangeiros; de Portugal, limitámo-nos 
a aceitar as candidaturas que vieram 
até nós, compatibilizando-as com os lu-
gares ainda disponíveis. 

Em Fevereiro de 1987 começou a ser 
feita a divulgação pública do Colóquio. 
Foram enviados cerca de 400 exempla-
res do desdobrável oficial com boletim 
para inscrição como assistente, tanto 
para Portugal como para o estrangeiro, 
para militantes libertários ou pessoas 
próximas. Entre pagantes e convida-
dos, registámos cerca de 140 pessoas 
inscritas. Os organizadores não recusa-
ram qualquer inscrição, embora admi-
tissem claramente poder fazê-lo, tanto 
por razões de falta de lugares como por 
desconfiança sobre a pessoa inscrita. 
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O pagamento dos inscritos foi quase 
simbólico, apenas para criar uma rela-
ção contratual entre a organização e os 
inscritos. 

O Colóquio recebeu apoios financei-
ros de várias instituições oficiais e cul-
turais, que foram tornadas públicas. As 
contas finais do Colóquio serão oportu-
namente publicadas, mas desde já se 
pode dizer que a maior parte da des-
pesa correspondeu ao pagamento do sis-
tenta de tradução simultânea. 

Não nos compete a nós tirar qualquer 
espécie de conclusão teórica do Coló-
quio. As comunicações irão ser publi-
cadas em livro em Portugal e está asse-
gurada a sua parcial, edição em várias 
línguas estrangeiras, nomeadamente em 
francês, inglês, italiano e, possivelmen-
te, espanhol. 

O Colóquio teve cm vista prosseguir 
um certo esforço de reflexão desenvol-
vido desde há vários anos pela comu-
nidade intelectual libertária internacio-
nal, através de outros colóquios e semi-
nários, publicações, polémicas e con-
tactos informais. Neste sentido, ele 
colocou-se num plano de troca de ideias 
e reflexões, totalmente fora das estru-
turas, tempos e objectivos do movimen-
to anarquista organizado. A natureza 
dos debates procurou ser exclusivamen-
te cultural e teórica, confrontando vá-
rias sensibilidades e aproximações do 
pensamento libertário com os proble-
mas que as mutações tecnológicas já 
em curso nos países mais desenvolvidos 
irão pôr de maneira irrecusável nas pró-
ximas décadas. 

A organização considera terem sido 
atingidos os objectivos e manifesta-se 
reconhecida a todos os que participa-
ram e apoiaram esta iniciativa. 

COMUNICAÇÕES APRESENTADAS 
(Comunicantes - qualidades - títulos) 

8 DE ABRIL - Tenta geral: Revo-
lução tecnológica. Sessão da manhã - 
Coordenador: João Freire. 

Jorge Dias de DEUS (Professor uni-
versitário e investigador em física de 
partículas no Instiuto de Física Mate-
mática, Lisboa) - Ciência e tecnolo-
gia. 

Stephen SCHECTER (Sociólogo, pro-
fessor na Univ. do Quebeque, Mon-
treal) - Réflexions sur Ia réduction 
massive du tcmps de travail. 

Frank HARRISON (Professor de ci-
ência política na Univ. S. Francisco 
Xavier, Antigonish, Nova Escócia, Ca-
nadá) - The Parameters of Technolo-
gical Progress: an anarchist critique. 

Sessão da tarde - Coordenador: Car-
los Abreu. 

Jens OESTOME (Investigador do 
Norvegian Fund for Market and Dis-
tribution Research, Oslo) - The Eco-
nomic Political Map: perspectives in 
the change of the production and dis-
tribution systems. 

J. M. Carvalho FERREIRA (Pro-
fessor no Instituto Superior de Econo-
mia, Lisboa) - As Novas tecnologias, 
9 trabalho e os desafios do sindicalismo. 

Luciano LANZA (Economista, redac-
tor responsável da revista Volontá, de 
Milão) - La Mutazione sociale e Ia 
decodifica dell'economico. 

9 DE ABRIL - Tema geral: Comu-
nicação e cultura. 

Sessão da manhã - Coordenadora: 
Maria Alexandre Lousada. 

Samuel THIRION (Engenheiro 
agrónomo, professor de sociologia rural 
na Univ. Paris VIII) - Les Nouveiles 
téchnologies et l'évolution des modes de 
vie dans les campagnes. 

Joel SPRING (Professor de ciências 
da educação na Univ. Cincinnati, USA) 
Tecnology, the Statè and the Distribu-
tion of Knowledge. 

Sessão da tarde - Coordenador: J. 
Paulo de Oliveira. 

Ferro PIIJUDU, Lucilia SALIVEI 
(Especialistas em comunicação audio- 
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-visual, membros do Grupo Artigiano 
Ricerche Visive, Roma) - Rivoluzione 
tecnologica e comunicazione. 

Nuno Félix da COSTA (Psiquiatra, 
docente da Univ. Lisboa) - Liberdade 
e prazer. 

Marianne ENCKELL (Responsável 
do Centre International de Reeherches 
sur l'Anarchisme, de Genebra) - Me-
sure e démesure. 

10 DE ABRIL - Tema geral: Mu-
danças sociais. 

Sessão da manhã - Coordenador: 
António Brandão Moniz. 

Thom HOLTERMAN (Jurista, pro-
fessor na Univ. Erasmo, Roterdão) - 
Law, Social Freedom and Technology: 
towards sociocracy. 

Jean-Jacques GANDINI (Advogado, 
Montpellier) - Vous avez dit démo. 
cratie? Réflexion sur le concept et ilius-
tration critique du modèle dominant: 
Les Etats.Unis d'Amérique. 

José BAPTISTA (Sociólogo, profes-
sor na Univ. Nova de Lisboa) - Mu-
dança tecnológica, sem mudança so-
cial? Algumas hipóteses para a moder-
nização em Portugal. 

Sessão da tarde - Coordenador: Moi-
sós Silva Ramos. 

Mikhail AGURSKY (Professor de 
ciência política na Univ. Hebráica de 
Jerusalém) - The Growing Disintegra-
tion of 3 oviet Empire: geo-political im-
plications. 

Dimitrios ROUSSOPOULOS (Escri-
tor e editor responsável da Blak Rose 
Books e Anarchos Institute, de Mon-
treal) - Technology, Social Movements 
and Radical Social Chance. 

Eduardo COLOMBO (Psicanalista, 
antigo militante libertário na Argenti-
na, residente em Paris há vários anos) 
- Lã Société post-industrielle, l'Etat 
et le rêve anarchiste. 

Coordenação geral: J. M. Carvalho 
Ferreira; Miguel Serras Pereira; João 
Freire. 

Participaram na organização do Co-
lóquio: António C. Franco; Carlos 
Abreu; Carlos A. Nuno; Graça Olivei-
ra; Ilidio Santos; J. Paulo Oliveira; 
Jorge Colaço; Lurdes Rodrigues; M.a 
Alexandre Lousacla; M.a  Manuela P. 
Silva; Rogério Sousa; Teresa C. Silva. 

Ainda duas referências marginais ao 
Colóquio: durante os trabalhos, foram 
exibidos no átrio do Padrão dos Des-
cobrimentos, onde teve lugar o encon-
tro, quatro filmes vídeo trazidos e rea-
lizados pelos italianos Ferro Piludu e 
Lucilla Salimei: Re Ubu a Chernobyl; 
Ii sogne è un'avventura; Cos'é Ia vita? 
o Amicizia vuol dire...; no sábado, 11 
de Abril, realizou-se um passeio turís-
tico nos arredores de Lisboa e um jan-
tar de despedida aos participantes es-
trangeiros (vieram até nós em número 
de 25, de vários países, entre comuni-
cantes e assistentes), que reuniu para 
cima de 50 pessoas e decorreu com a 
maior animação e espírito fraternal. 

Para uma libertação urbana 

Aproveitando a sua presença em Lis-
boa para o Colóquio Tecnologia e Liber-
dade, realizou Stephen Schecter uma 
conferência com este título, mia noite 
de 9 de Abril passado, na Associação 
Abril. Nela, o autor fez um balanço 
crítico dos movimentos sociais e das 
intervenções políticas urbanas em Mon-
treal, onde vive e tem sido activo nes-
sas movimentações e sobre as quais es-
creveu um livro, que acaba de ser edi-
tado em português pela Sementeira. 

Política de libertação urbana 

É o último livro publicado pela Edi-
tora Sementeira, da autoria do sociólogo 
canadiano Sephen Schecter. Refere-se 
em particular à experiência dos movi- 
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mentos urbanos em Montreal. Preço: 
85000. 

1887 

Em Abril de 1987, a nossa revista 
enviou um comunicado à imprensa re-
ferenciando a publicação, há um século, 
do manifesto do grupo comunista-anar-
quista de Lisboa, o qual marcou a fura-
dação do anarquismo organizado em 
Portugal, como movimento autónomo. 
O próximo número d'A Ideia dedicará 
um certo espaço a este centenário. 

Terra-mãe 

José Carlos Costa Marques, que di-
namizou em tempos a revista Urtiga, 
encontra-se, depois de ter passado pelo 
Brasil (Recife) e pelo Algarve (Barão 
de S. João e Faro), neste momento a 
trabalhar em Lisboa onde anima e coor-
dena um grupo de pessoas interessadas 
num tipo de ecologia livre e indepen-

dente, capaz de se demarcar dos apa-
relhos e das engrenagens dos partidos 
políticos. Trata-se duma experiência 
altamente positiva e o grupo, que se 
chama Terra-mãe, funciona para já nas 
novas instalações do jornal A Batalha 
no Palácio da Rosa, Rua Marquês de 

Ponte de Lima, 37, em Lisboa. 

Maldição 

É o título de uma revista que publi-
cou o seu primeiro número em Coim-
bra, a fins do ano passado. No sumário 
encontram-se alguns pequenos artigos 
de actualidade traduzidos de publica-
ções estrangeiras, uma crítica do van-
guardismo armado e um dossier sobre 
as prisões em Portugal. Endereço Pos-
tal: Apartado 158, 3000 Coimbra, Es-
tado Português. 

Arauto 

Revista de literatura, que fez o seu 
aparecimento no cinquentenário do fa-
lecimento de Fernando Pessoa, e que 
nessa mesma altura tornou público um 
sugestivo cartaz alusivo ao FP-50, lar-
gamente reproduzido na imprensa da 
época, editou agora nos finais de 86 e 
princípios de 87, o terceiro número da 
revista. Para entrar em contacto com 
o grupo editor escrever a: Rua Augusto 
Cardos, 59-r/c, 2900 Setúbal. 

Sebastião da Gama 

Trinta e cinco anos depois do faleci-
mento de Sebastião da Gama, ocorrido 
em 7 de Fevereiro de 1952, um grupo 
de antigos alunos seus decidiu assina-
lar a data, descerrando no Portinho da 
Arrábida um pequeno monumento. 
Poeta e professor. Sebastião da Gama é 
contudo um exemplo de fraternidade, 
de solidariedade e de amizade que está, 
pela sua intima generosidade, próximo 
dos mais belos ideais libertários. Foi 
ele que afirmou no seu Diário, publi-

cado postumamente em 1958: ((Eu sou 
contra a tinta encarnada nos exercícios; 
notas, emendas ou o que quer que tenha 
de escrever, costumo fazê-lo a lápis, se 
o exercício está a tinta, e a tinta, se o 
exercício está a lápis. A tinta azul, 
claro está.)) 

Francisco Quintal 

Após prolongada agonia, faleceu em 
4 de Fevereiro passado o velho anar-
quista Francisco Nóbrega Quintal, Jr., 
uma das últimas figuras relevantes do 
movimento anarquista português do 
princípio do século, que ainda tivemos 
o prazer de conhecer no nosso quoti-
diano. Nascido em 24 de Agosto de 
1898 no Funchal, veio para Lisboa em 
1912 e aqui desenvolveu a maior parte 
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da sua actividade militante. Fundador 
da União Anarquista Portuguesa, em 
1923, e redactor principal do seu jor-
nal O Anarquista, veio a ser o delegado 
português presente na Conferência de 
Valência, em 1927, onde foi criada a 
Federação Anarquista Ibérica, que inte-
grava a nossa UAP. Em 1928 foi preso 
e deportado para Angola, sendo de novo 
preso em 1932 por pertencer ao Comité 
da Aliança Libertária Portuguesa, em 
representação da estrutura alentejana, 
que ajudara a criar. Depois da dita-
tura, foi director do jornal Voz Anar-
quista, de Almada, desde o primeiro até 
ao penúltimo número (1975-1983). 
Oficial da marinha mercante, foi tam-
bém, em diversas fases da sua vida, 
caixeiro viajante, professor e revisor 
de imprensa. Foi igualmente tradutor 
de vários livros, políticos e literários, 
dando especial apoio à livraria Renas-
cença. Espírito apaixonado, curioso e 
de grande cultura, deixou a sua obra 
escrita dispersa por muitos jornais e 
revistas. Meridional, foi uni dos pseu-
dónimos que mais frequentemente uti-
lizou. Foi companheiro de vida da pro-
fessora primária Miquelina Sardinha, 
falecida em 1966 e, nos últimos anos, 
de Irene Franco, ambas aderentes e 
descendentes de famílias de ideais li-
bertários. A Ideia orgulha-se de ter 
tido em Francisco Quintal um dos seus 
1O'?S amigos. 

Faustino Bretes 

Mais um dos anarquistas portugueses 
da velha geração que deixou o nosso 
convívio. Nascido e falecido em Tor-
res Novas (1902-1986), carpinteiro de 
carros, Bretes foi uma figura conhecida 
na sua terra. Apóstolo do livre-pensa-
mento, fundou e animou, nos anos 20, 
os jornais O Resgate e Alma Torrejana. 
Publicou vários livros, de poesias, in-
vestigação histórica local, etc., e deze-

nas de artigos na imprensa. Sofreu a  

prisão. Teve a tentação do comunismo, 
mas dele se afastou por incompatibili- 
dade com o seu espírito de homem livre. 

João dos Santos, 1913-1987 

((... 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! É a autenticidade que é im-
portante... 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)) dizia João dos Santos numa con-
versa com João de Sousa Monteiro pu-
blicada em A Ideia 38-39 Verão/Ou-
tono de 1985. 

Psiquiatra, psicanalista, pedagogo e 
defensor das liberdades e dos direitos 
cívicos, morreu no passado mês de 
Abril J. S. que escreveu em O Falar das 
Letras «Como a vida é belal... Alistem-
-se que é bom!)) Exilado em Paris tra-
balhou como investigador no CNRS sob 
a direcção de Henri Wallon. Em Portu-
gal criou uni grande número de institui-
cães relacionadas com a saúde mental 
infantil e a psicopedagogia, das quais 
destacamos pelo seu significado a Casa 
da Praia, escola para crianças com di-
ficuldades escolares. 

A sua obra teórica encontra-se disper-
sa em artigos de revistas, comunicações 
em congressos e conferências, mas é ne-
cessário assinalar os seguintes títulos 
Ensaios sobre Educação e A Caminho 
de Uma Utopia de entre os livros que 
escreveu. 

Pedro de Sousa 

Por lapso no índice do último nú-
mero de A IDEIA apareceu como zin-
cogravura o que de facto era uma xilo-

gravura da autoria do Pedro de Sousa. 
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ORGÃO DO CENTRO DE ESTUDOS DE COMUNICAÇÃO E LINGUAGENS 
N.° 4 - DEZ./86 

COLABORAÇÃO DE: Adriano Duarte Rodrigues - Inovação técnica e socie-
dade; Pedro Jorge Braumann - Tecnologia, inovação e desenvolvimento re-
gional; Francisco Rui N. Cádima - 0 Retorno da Techne; Chaké Matossian - 
Tecnobioritmo: as poses nocturnas do cogito; Emídio Rosa de Oliveira - Ino-
vação tecnológica e poder político; José Bragança de Miranda - Reflexões 
sobre a perfeição da técnica e o fim da política na modernidade; Joel 
Hasse Ferreira- Notas sobre algumas questões estratégicas ligadas às mu, 
danças tecnológicas na Comunicação Social portuguesa; Hector Schmucler 
- 0 miolótgico advento dos satélites. O caso da América Latina; João Mário 
Grilo - As imagens de Morei; Henri-Pierre Jeudy - Para uma crítica da 
ideologia tecno-securitária. O caso dos transportes em comum; Ricardo 
Petreila - A tecnologia da informação: um desafio para os europeus; Emí-
dio Rosa de Oliveira-O «complexo» Vinho: o futurismo reabilitado na era 
pós-moderna do espaço-tempo da representação; Manuel José Lopes da 
Silva - Processos homeostáticos na Comunicação Social. 
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CATÁLOGO 

EDGAR RODRIGUES 

O Despertar Operário em Portugal 
(1834-1911) 240$ 
Os Anarquistas e os Sindicatos 
(Portugal, 1911-1922) 270$ 
A 	Resistência 	Anarco-Sindicalista 

à Ditadura (Portugal, 1922-1939) 340$ 
A Oposição Libertária em Portugal 
(1939-1974) 370$ 
(preço especial para o conjunto 1000$) 

• JOSÉ FRANCISCO 

Episódios da Minha Vida Familiar 
e de Militante Confederal 	180$ 

Páginas do Historial Cegetista 	180$ 
Recordações de uni Proletário 	200$ 

• ARTUR MODESTO, FRANCISCO QUIN-
TAL, JOSÉ FRANCISCO 

Alfarrábio Poético 	 100$ 

MARIA DA GRAÇA AMARO DE OLI-
VEIR& 

A Cabacinha Preta (ilustrado, para 
crianças) 	 120$ 

• ÁLVARO D'OLIVEIRA 

Caricaturas Políticas (1906-1910) 	380$ 
(com introdução e legendas de 

Nuno S. Teixeira) 

• LUAS MATIAS 

O Alentejo em Luta 	 200$ 

• C. BAY-C. WALKER 

Desobediência Civil: teoria e prática; 
com um apêndice para o leitor 
português 400$ 

• ANTÓNIO C. FRANCO 

Poesia, Liberdade e Aventura 	200$ 

• STEPHEN SCHECTER 

Política da Libertação Urbana 	850$ 
Apresentação de Vítor Matias 
Ferreira 

• HAROLD WILSON 

Democracia no Trabalho 	700$ 

Apresentação de João Freire e Lurdes 
Rodrigues 

A IDEIA 
Revista de cultura e pensamento anar- 
quista 

Últimos números publicados e temas 
dominantes: 

30/31 - Anartista 170$ 
32/33—Dez anos 190$ 
34/35 - Economia 190$ 
36/37 - Ecologia 280$ 
38/39 - Educação 280$ 
40/41 - Espanha 36 a última 

revolução? 400$ 
42/43 - Anarquismo e Direito 400$ 

II 	EDITORA SEMENTEIRA 
Av. Guerra Junqueiro, 19, 5.-E. P - 1000 Lisboa - Portugal 

Distribuição: AUDIL, Av. Almirante Reis, 238, 2.-1`. 
Telefone 80 96 26 - 1000 LISBOA 

Outras publicações libertárias: 

A BATALHA 
	

ANTÍTESE 

Centro de Estudos Libertários 
	

Centro de Cultura Libertário 

R. Marquês de Ponte de Lima, 37, L°-Dt.° 
	

Rua Cândido dos Reis, 121, 1.0-Dt.0 
Apartado 5085 - 1702 LISBOA Codex 
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