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O pano de fundo sobre o qual se publica mais um número de 
A IDEIA tem sido composto, nas suas dimensões internacional e regio-
nal, por dois acontecimentos que, a nosso ver, têm um curioso relacio-
namento entre si: as conferências para o desarmamento entre as gran-
des potências mundiais, por um lado, e a convocação de uma greve 
geral, em Portugal, por outro. 

Os encontros entre os governantes dos EUA e da URSS, para a 
redução e eliminação dos imensos arsenais que têm sido um grande 
factor de angústia e insegurança para todos os habitantes do globo, 
foram geralmente considerados, pela opinião pública, como o aconte-
cimento internacional em 1987; sem questionarmos a parte que a isso 
cabe enquanto espectáculo de informação, parece-nos que a sua impor-
tância é inegável, sobretudo pelos novos factores que introduz na situa-
ção mundial. 

Se no plano estratégico, por mais conferências de desarmamento 
que se façam, as influências e domínio das potências não ficam substan-
cialmente alteradas e, por isso mesmo, não fica invalidado o funda-
mental das análises de homens como Agursky e Rousso polos - cujo 
livro The Coming of World War Threc é recenseado nas nossas páginas 
- os sinais de mudança (melhor se diriam reposicionamentos?) por 
parte da URSS são irrefutáveis e repercutem-se por todo o mundo. 

Também a Portugal as ondas de choque já chegaram e estão a 
fazer mossa num Partido Comunista lento a manobrar ou, pura e sim-
plesmente, já impossibilitado de o fazer, numa autofagia alimentada 
nos seus próprios mitos. A desorientação que ultimamente se apossou 
dos comunistas portugueses, e a incapacidade para a ultrapassar, parece 
ter-se alargado também à sua área de influência sindical, perante a 
necessidade de refazer as suas leituras do social, não só para acom-
panhar o tom geral que lhes chega de fora mas também por, perple-
xos, constarem que essa mesma realidade social se tinha alterado em 
relação aos modelos que o partido persiste(ia) em usar; tal foi evi-
dente nas discussões sobre a convocação de uma greve geral coinci-
dente entre a UGT e a CGTPJN. e de onde ressaltou uma situação 
óbvia: a desagregação do conceito e da prática da greve geral enquanto 
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acção de classe, submetida de vez a estratégias sindicais e confrontos 
políticos imediatistas e reduzida ao degladiar de números entre a 
centrais sindicais e um governo intervencionista. 

Destes deslocamentos de posições até aqui aparentemente ina-
movíveis, quer no plano ideológico quer na realidade social, muitas 
novidades são ainda de esperar e muitas delas, pensamos, terão sido 
já antecipadas nas nossas páginas. 

Aliás, Viriato Soromenho Marques, em ((Poder, Trabalho e Con-
trato Social)), primeiro artigo deste número de A IDEIA, propõe-nos 
uma revisão sobre a história e as fundamentações dos conceitos gera-
dores de muitas das ideias-base das doutrinas do contrato social e da 
sua relação com as teorias do trabalho ainda presentes e dominantes 
nas nossas sociedades, quadro de conflitos e contradições ainda por 
resolver à beira do terceiro milénio. 

Á emergência de alguns desses conflitos, como o feminismo e o 
ecologismo, marcantes já, na forma e no conteúdo, de uma outra ma-
neira de intervenção social por parte dos indivíduos sobretudo a partir 
da década da contestação, os anos 60, constituem o tema de dois outros 
artigos: um de Wolfgang Ploch sobre um fenómeno notável dos anos 
80 - a intervenção ecologista - situado sobre o caso d'Os Verdes 
alemães, e outro de Lynne Farrow sobre o feminismo, mais localizado 
noutro espaço, a América, e mais emblemático dos anos 70. 

A juventude, enquanto força activa e actor social, assumiu um 
papel preponderante nestas, e outras, movimentações; não queremos, 
assim, deixar de assinalar a apresentação do plano do novo sistema 
educativo e a discussão restritiva e corporativista em que se tem cen-
trado, fugindo-se ao fundo de questões como a da relação entre modelo 
escolar e modelo social, assim como a do envolvimento juvenil que se 
pretende obter (e a escola continua - continuará - a ser um dos mais 
eficazes instrumentos de reprodução social e de enquadramento indivi-
dual de que as sociedades e os seus poderes dispõem). 

Este número da revista inclui ainda um artigo de Francisco Trin-
dade sobre Bakunin e um dos grandes mitos culturais do ocidente, o 
Fausto. além das secções habituais (literária, debate, arquivo, leitura 
e registo). 
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Viriato Soromenho Marques 

Poder, Trabalho e Contrato Social 

Dedicado a Jorge Mendonça Torres 
com consideração e amizade 

Quando os pensadores modernos recorreram ao direito natural 
para explicar a formação da sociedade ou do estado civil, duas preo-
cupações ganhavam particular destaque: por um lado, exibia-se o carác-
ter artificial, objecto de uma obra e de uma produção, da sociedade 
organizada; por outro lado, na linha e no estilo cartesiano da dúvida 
metodológica, procurava-se atingir as origens e os fundamentos últimos 
da organização da polis humana. 

Essa dupla questionação subordinava-se à mesma exigência de 
rigor, ao mesmo despeito pelo simples senso-comum e pelas verdades 
tradicionais. Ninguém duvidaria absolutamente da existência de uma 
tendência humana para a sociabilidade, como rezava a tradição aris-
totélica. Mas seria ela suficiente para clarificar o processo de comple-
xificação e diferenciação do Estado? Inversamente, poucos acredita-
riam ser possível traçar um perfil empiricamente convincente das pri-
meiras origens da sociedade humana. Mas, se se determinassem com 
((clareza e distinção)) os primeiros elementos nucleares, os conceitos e 
princípios a partir dos quais fosse possível deduzir e derivar o todo 
social, não seria essa satisfação intelectual recompensa mais do que 
suficiente para os pesquisadores cio embrião primevo da sociedade 
política? 

1. Poder, Trabalho e Litimação 

Quando se fala em poder, a propósito da época de ouro do 
contratualismo, pensa-se imediatamente na questão da constituição de 
uma autoridade política capaz de salvaguardar a ordem civil, substi-
tuindo a vingança de todos contra todos, pela administração das leis 
gerais do direito. 

Quando, no mesmo contexto temporal, se pensa na conceito de 
trabalho, somos levados, dominantemente, a pensar na reflexão da eco- 
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nomia política inglesa, em particular AJam Smitli e David Ricardo, 
sobre o tema do valor. Daí derivamos, inevitavelmente, para a teoria 
marxista da mais-valia. 

O objectivo destas linhas será o de pensar conjuntamente os con-
ceitos de poder e de trabalho, de modo ba  sublinhar a dimensão extre-
mamente significativa deste último no processo de legitimação política. 

Importará acrescentar que a implicação política já estava pre-
sente, mas de forma mediada, nas análises dos economistas, ou, num 
plano filosófico, na interessante dialéctica da consciência, quando Hegel, 
na sua Fenomenologia do Espírito (1807) opõe o 'o medo' (die Furcht), 
a face inversa do poder, à capacidade produtora e autoreveladora do 
trabalho (die Arbeit) '. 

2. Poder e contrato social 

O tratamento mais coerente e sistemático das relações entre poder 
e contrato social será, porventura, o de Hobbes. 

Muitas das versões simplificadoras elaboradas acerca do seu pen-
samento insistem numa visão belicosa da natureza humana. Hoino 
homini lupus (o homem lobo do homem) tornou-se num lema onde, 
aparentemente, se pretende inscrever o essencial do seu pensamento. 

Todavia, Hobbes recusa uma interpretação metafisicamente ma-
ligna da essência humana. Não é por uma tendência inata para o mal 
que no estado de natureza, isto é, antes da instituição do pacto ou con-
tracto social (tanto Hobbes como Locke utilizarão as expressões con-
tract e compact) os homens se encontram em permanente guerra uns 
com os outros. A razão dessa conflitualidade generalizada reside na sua 
igualdade natural. A guerra, ou melhor seria, o contínuo estado de 
agressão entre os indivíduos de um grupo ainda não constituído em 
comunidade civil, irrompe do facto de todos possuírem igual direito 
a tudo 2  Espinosa repetirá a mesma concepção de Hobbes de forma 
incisiva: 

«(...) um homem, seguindo as leis da sua própria natureza (...) 
tem sobre a natureza tanto direito quanto poder» 3. 

Apesar da diferença qualitativa entre o estado de natureza e o 
estado civil, não se rompe, na análise de Hobbes, a unidade da essência 
humana. A mesma lei natural, a partir da qual todas as outras são 
determináveis, a autopreservaçuío, irá comandar a conduta humana 
em ambos os estados. Assim, ser o primeiro a atacar, faz parte do com-
partamento defensivo próprio do estado de natureza, onde o facto de 

6 



PODER, TRABALHO E CONTRATO SOCIAL 

cada um ser juiz em sua própria causa, leva o indivíduo a considerar 
o seu semelhante corno um inimigo actual ou potencial (como, por ana-
logia, se continua a pressupor, ainda hoje, na teoria dos jogos, quando 
se constróem cenários de rivalidade económica ou estratégica). 

Por outro lado, quando no estado civil, o indivíduo confia a 
resolução de um pleito à decisão de um tribunal, renunciando à liber-
dade natural de fazer justiça pelas suas mãos, é ainda a mesma lei 
natural da autodefesa e autopreservação que se apresenta como a raíz 
mais saliente da sua atitude. 

A passagem de um estado ao outro, constitui não uma ruptura 
com as leis naturais, mas o seu cumprimento, o seu aperfeiçoamento. 
Se no estado de natureza cada singular gozava de total legitimidade 
para identificar o seu poder com o seu direito, perdia, no entanto, a 
segurança, pois cada vitória lhe trazia o espectro de novos inimigos e 
ameaças. O estado civil confunde-se, assim, com a troca da liberdade 
pela segurança. Há uma total transferência de direitos dos indivíduos 
para o chefe, ou o soberano, com o fito de melhor garantir a sobrevi-
vência de cada um dos membros, mesmo sabendo que a ordem civil 
introduz a estabilidade da desigualdade de bens e estatutos entre cada 
um dos seus membros. 

A continuidade da lei natural não impede, contudo, que a entrada 
no estado civil não ocorra de forma dramática. Na verdade, os futuros 
membros da comunidade civil devem consentir numa total renúncia e 
transferência da quase totalidade dos seus direitos naturais para a 
pessoa do soberano, seja ele uma assembleia um um único indivíduo ". 

Muitos comentadores insistem em compreender o pacto social 
em Hobbes, como sendo um acordo estabelecido entre os súbditos e o 
soberano. Contudo, esse é mais o resultado do que a fonte propulsora 
do contrato social. Para Hobbes o vector vertical (relação soberano-súb-
dito) depende inteiramente da concordância primitiva estabelecida num 
plano horizontal (relação entre indivíduos iguais, que serão, mercê do 
seu próprio e livre consentimento, futuros súbditos). Assim, no momen-
to da fundação da sociedade civil, uma multidão de iguais decide renun-
ciar à guerra permanente em que consistia a sua igualdade para, atra-
vés da deposição dos seus poderes particulares, darem início a uma 
forma de poder público, perante a qual juram inteira submissão. Desse 
modo a lealdade civil é devida, em primeiro lugar, ao concidadão, 
e depois, através dessa mediação, à pessoa do soberano, garante e cume 
máximo da autoridade civil'. 

Desde muito cedo, outros pensadores políticos pensaram ser exces- 
sivo o preço a pagar, segundo Hobbes, pela segurança civil, ao mesmo 
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tempo que caricatural o seu esboço belicoso e sangrento do estado de 
natureza. Muito antes de Rousseau, já Locke sugeria estar a agressivi-
dade guerreira muito mais radicada na sociedade civil, do que no pobre 
e inocente selvagem, vagueando pelas florestas. E o próprio Leibniz 
não hesitava em considerar, no anexo de uma carta a Goste, que o conhe-
cimento das tribos índias dos Iroqueses e Irões - nessa espécie de pla-
centa social que o Novo Mundo representou para os pensadores do 
século XVIII - mostrava ser possível sem magistrados e sem querelas 
construir uma relação pacífica entre os indivíduos. Não seria, portanto, 
o anseio de segurança, mas o apelo do progresso, que levariam os 
homens a passar da comunidade primitiva ao Estado 6  

3. Trabalho e propriedade 

Mas se o acento tónico do contrato social é posto por Hobbes na 
dimensão intersubjectiva da segurança, outros autores, como Locke, 
Rousseau ou mesmo Vattel, irão destacar com particular ênfase aquilo 
que o contrato preserva e defende, i. e., a propriedade. 

Gomo vimos, tanto para Flobbes como Espinosa só a partir da 
fundação das leis civis se pode falar de justiça, de direitos e deveres, 
de teu e de meu. Antes disso o meu terminava onde a tua espada ( = ao 
teu direito) conseguia subjugar a minha. Para Locke, entre outros, 
esta omnipresença da força, bem na linha do realismo maquiavélico, 
surgia como algo de brutal e até repugnante. Tanto Hobbes como Locke 
concordariam com o facto de as leis civis introduzirem, em simultâneo 
com a justiça, a desigualdade dos bens e das pessoas. Mas, interrogar-
-se-ia Locke, seria possível descortinar uma outra fonte de legitimação 
para a apropriação que não o puro e simples imperativo da força ao 
serviço de um poder disseminado, ainda não publicamente constituído? 

Será na resposta a esta questão que encontraremos o lugar funda-
mental desempenhado pelo conceito de trabalho. 

((Deus ... deu o mundo aos homens em comum)), diria Locke, 
dando os primeiros passos na abundante utilização política do conceito 
de comunismo primitivo, que os séculos seguintes irão conhecer . Porém, 
esse usufruto comum da terra e dos seus bens já se encontra desfeito 
muito antes do pacto social. Como se origina, então, essa ruptura? 
O sujeito da mudança será o trabalho: 

«O meu trabalho, removendo-os [aos objectos e coisas da terra] do 

estado comum em que se encontravam fixou neles a minha propriedade)) 8• 
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Antes de avançarmos 'mais, importa esclarecer que, neste trecho, 
nos defrontamos com o sentido mais restrito conferido por Locke ao 
conceito de propriedade. Noutros lugares ele falará da propriedade 
como abrangendo também aquelas qualidades e prerrogativas onde os 
direitos individuais ganham substância. 

Vemos pois o trabalho individual, e não o de uma família ou 
comunidade, como esfera produtora, que pela sua própria per/omance 

permite acrescentar um valor às coisas, transformando-as, através desse 
desempenho, em propriedade do sujeito da acção: 

«É o trabalho que põe a maior parte do valor na terra (the grea-
tes part of value upon land), sem o qual ela praticamente não valeria 
nada)) 9 . 

Esta acentuação do papel criador do trabalho individual, como 
convém a um dos pais essenciais do liberalismo, não implica uma subes-
ti'mação da função de garantia da sociedade civil, pois, se de início é 
o trabalho que confere os primeiros títulos de legitimidade à proprie-
dade, só a lei civil sancionará e consolidará, em definitivo, tal direito '°. 

Por outro lado, não nos enganemos quanto à consciência de Locke 
acerca do eventual significado revolucionário da sua concepção. Pelo 
contrário, enquanto responsável da colonização da Carolina, de cuja 
Constituição foi o principal redactor, ele não hesitará em recorrer 
ao velho argumento do poder para justificar a intensificação da escra-
vatura africana - pilar do desenvolvimento da nova colónia - através 
da Royal A/rican Company, afirmando que os escravos eram ((cativos 
de uma guerra justa)) j.  

4. Trabalho e estrutura civil 

A partir de Locke a propriedade, fruto inicial do trabalho, pas-
sará a ser identificada como o próprio objectivo essencial da sociedade 
civil: 

((O Governo não tem outro fim que a preservação da propriedade)) 12• 

No entanto, cedo a reflexão terá de alargar as virtualidades e apli-
cações úteis do trabalho. Quer se trate de um regime absoluto, no estilo 
do proposto por Hobbes, quer liberal-representativo, à maneira de 
Locke, ou de configuração democrático-radical, como sugerem os escritos 
do Rousseau da maturidade, qualquer sociedade civil, qualquer estrutura 
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estatal no pode prescindir da sua administração e do seu corpo de fun-
cionários. A burocracia do poder, que Thornas Paine irá integrar na 
lista dos males necessários, exige para a sua manutenção um cada vez 
maior número de riquezas e bens. De onde são eles provenientes? 
Não resta outro recurso senão a consideração de uma margem excedente, 
resultado da totalidade do trabalho efectuado pelos particulares. É Rous-
seau quer o afirma nitidamente: 

((É o supérfluo dos particulares que produz o necessário do público. 
De onde deriva que o estado civil não pode subsistir enquanto o trabalho 
dos homens não render para além das suas necessidades)) 

Como o leitor decerto terá percebido, estamos já relativamente 
perto da temática da mais-valia. Avizinhamo-nos do conceito de traba-
lho social (não ainda do conceito do tempo social médio da teoria 
do valor), bem assim como da categoria deslizante e ambígua de neces-
sidades básicas do trabalhador, de onde decorrerá grande parte do 
debate em torno do modo de determinação dos salários. 

Mas, mais próximo ainda dos confrontos teóricos da economia 
política oitocentista se encontrava Condorcet, o qual em dois momentos 
distintos da mesma obra, refere o seguinte: 

((Então verificou-se que o trabalho de um indivíduo jovem, bem 
constituído, valia bem mais do que a sua subsistência, rigorosamente ne-
cessária, custava: ganhou-se, assim, o hábito de guardar os prisioneiros 
como escravos, em vez de os eliminar)) . 

E, mais adiante: 

((A reprodução dc cada ano oferece uma porção disponível, pois ela 
não é destinada a pagar nem o trabalho de que essa reprodução é o fruto, 
nem aquele que deve assegurar uma nova reprodução igual ou mais abun-
dante)) 15  

O trabalho vê-se, deste modo, revestido de um duplo desempe-
nho criador. Em primeiro lugar ele é o fundamento originário, ante-
rior até às leis civis, da propriedade, a qual por seu turno, pela cons-
tante necessidade que tem de ser defendida, se transforma no objectivo 
exclusivo, ou pelo menos maior, da sociedade civil. Em segundo lugar, 
• trabalho não só fundamenta mediatamente (através da propriedade) 
• estado civil, como o faz de forma mais directa, na medida em que o 
próprio aparecimento da estrutura organizativa e administrativa indis-
pensável ao Estado requer, corno condição sine qua non, um determi-
nado nível de complexificação da produção, de molde a criar-se o exce- 
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dente material que irá alimentar esse numeroso corpo de funcionários e 
serviços que caracteriza a vida social civilizada. 

Estamos, pois, perante o limiar da análise dos elementos quali-
tativos que explicarão a diferenciação do trabalho em modelos mais 
ou menos fecundos (a temática marxista das forças produtivas). Esta-
mos, simultaneamente, perante urna das interrogações mais cruciais de 
todo o pensamento político: até que ponto se poderá estender a proprie-
dade individual, com todo o poder que lhe é inerente, face ao poder 
público, do soberano ou da vontade geral? Constituirá o trabalho uma 
fonte de legitimação prioritária dos interesses colectivos, perante as 
prerrogativas dos cidadãos particulares, nomeadamente, a propriedade 
de bens fundiários e/ou móveis, ou será o trabalho argumento justifi-
cativo da constante utilização da força da lei para sancionar o carácter 
sagrado do direito da propriedade, acentuando dessa forma a polaridade 
entre a igualdade jurídica e a desigualdade material dos cidadãos? 

5. Os limites da propriedade 

A compatibilidade entre a propriedade civil e o tipo de justiça 
imperante na sociedade só começou a ser verdadeiramente candente 
depois da Revolução Francesa. 

Até essa altura, a luta contra o despotismo, em defesa da con-
quista dos mais fundamentais direitos de cidade, nomeadamente, liber-
dade de expressão e reunião, direito de representação política, indepen-
dência do poder judicial, autonomia do poder legislativo face ao exe-
cutivo, controle do poder executivo através de uma Lei Fundamental e 
da introdução de consultas populares periódicas, entre outros, havia 
conseguido estabelecer uma 'frente unida' contra o adversário comum: 
a autocracia com todas as sequelas da ordem feudal. 

Depois da Revolução, e, particularmente, depois do colapso da 
aventura napoleónica no Velho Continente, as fendas começam a abrir-
-se. De um lado os representantes da ordem liberal e a velha guarda 
restauracionista exigem a prioridade da propriedade. Será ehi torno da 
sua manutenção que o próprio organismo político se estabelecerá, a 
começar pelo direito de cidadania activa, cuja discriminação será efec-
tuada através de modelos de voto censitário, privilegiando a proprie-
dade, como as Constituições dos Estados Confederados na América, no 
período anterior à aprovação da Constituição de União (1787), e logo no 
período imediatamente posterior da ratificação da mesma, ou, ainda, 
a discussão das leis eleitorais na França revolucionária, o provam am-
plamente. 
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Uma defesa algo dramática do valor incondicional da proprie-
dade é-nos dada pelo seguinte texto do mais inteligente inimigo da 
Revolução Francesa, Edmund Burke, membro da Câmara dos Comuns: 

«A essência característica da propriedade, formada a partir da com-
binação dos princípios da sua aquisição e conservação, é ser desigual. 
As grandes massas [de propriedade], excitam portanto a inveja e tentam 
a rapacidade, devendo portanto ser protegidas do perigo» 

Dessa forma se legitimava a extrema falta de equidade do sistema 
eleitoral britânico, completamente alheio ao princípio um homem, 
um voto. 

A posição contrária, i. e., a prioridade do interesse público sobre 
a propriedade privada será defendida, com matizes e tonalidades diver-
sas, desde Hobbes a Rousseau, terminando numa atitude cada vez mais 
revolucionária à medida que os ataques à propriedade já não serão 
feitos em nome de uma concepção genérica de natureza humana, mas 
sim como reivindicação de um movimento operário inspirado em Prou-
dhon. Bakunin ou Marx. 

Importa, no entanto, ressalvar, que em termos de teoria política 
todo o debate em torno das limitações da 'democracia burguesa' terá 
lugar no interior do terreno teórico preparado pelos pensadores do con-
trato social. O argumento do poder por si próprio, como elemento jus-
tificador e legitimante deixou de ter sentido (terá quanto muito uma 
utilizacão instrumental no recurso a, ou na repressão dos, movimentos 
insurrecionais). Os defensores da propriedade dirão que ela é o fruto 
legítimo do trabalho, enquanto os seus adversários dirão que ela não 
é mais do que um roubo, ou uma forma petrificada de trabalho alheio. 
Os arautos da ordem dirão que os operários ameaçam a lei com um 
poder ileaítimo. estes dirão que a grande propriedade, ocultada sob 
a forma de capital, não é mais do que a contínua alienação, forçada e 
violenta, do seu trabalho, mascarada sob uma aparência de legalidade. 

6. Trabalho, direito das gentes, e colonização 

Até arnora temos seguido, ao longo deste breve percurso. as linhas 
de diverêneia entre o poder e o trabalho como estratégias ideológicas 
de 1eiitimacão do statu quo político, ou, pelo contrário, da sua radical 
modificação. 

\Timos, irual'mente, que até no período crepuscular do contratua-
lismo a importância concedida ao trabalho, tanto pelos defensores como 
pelos inimigos do capital, era ainda subsidiária dos materiais armaze- 
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nados pela elaboração das diversas correntes que organizaram a sua 
meditação sobre a sociedade política em torno da figura do contrato 
social. 

Vamos agora mudar de cenário e perspectiva. Por um lado, dei-
xamos a velha Europa em direcção a novas latitudes e longitudes, parti-
cularmente rumo às terras da América. Por outro lado, verificaremos 
como, no mesmo tempo em que os intelectuais europeus recusavam 
reconhecer o poder como fonte de direito, opondo-lhe as virtudes do 
trabalho ou os ditames da razão universal, os colonizadores europeus, 
bem assim como os seus herdeiros, não hesitavam em estabelecer uma 
nova aliança entre o trabalho e o poder para justificar em plena boa 
consciência, a espoliação, subjugação e, até, o extermínio dos povos 
detentores, à luz do direito do primeiro ocupante, das novas áreas cobi-
çadas pelo impulso colonizador. 

Certamente que para os obreiros directos da colonização, a uti-
lização das armas de fogo contra as populações indígenas, muitas vezes 
organizadas em Estados de grande complexidade, constituía argumento 
mais do que suficiente. Mas para os doutrinários políticos e jurídicos 
era necessário encontrar uma outra perspectiva diversa da 'filosofia ele-
mentar da força' presente nas acções de Cortês, Pizarro e todos os outros 
conquistadores. 

Em 1758 escreveu Emer de Vattel: 

((Nós já dissemos que a terra pertence ao género humano para a 
sua subsistência. Se cada nação tivesse querido desde o começo atribuir-se 
uma vasta região para aí viver apenas da caça, da pesca e de frutos selva-
gens, o nosso globo não bastaria para a décima parte dos homens que o 
habitam hoje)) 17  

O fundo argumentativo, retomando teses de Locke, é de uma 
clareza linear. A posse da terra não é atestada pelo simples nascimento 
e ocupação. É necessário suprir a dois critérios essenciais: 

1 - ocupação qualificada 
minada porção de território; 

2 - adequação do cultivo 
cessidades demográficas. 

(pelo trabalho) de uma deter-

e da extensão do terreno às ne- 

A utilização do conceito de pressão demográfica por Vattel, numa 
altura em que a população global da Terra não contava mais do que seis-
centos milhões de habitantes, pouco mais do que o décimo da popula-
ção mundial actual, não deixa de ser relevante. Ajuda-nos quer a per-
ceber as teses malthusianas, quer as concepções de Ratzel acerca do 
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espaço vital, elemento importante na ideologia de Estado do III Reicli. 
No caso vertente da colonização, a pressão demográfica servia corno ilus-
tração objectiva da superioridade de um trabalho tecnicamente com-
plexo sobre a economia nomádica dos 'povos selvagens. Por outras 
palavras, embora a caça, a pesca e a recolha de frutos fossem urna acti-
vidade, elas eram, por assim dizer, urna acção passiva quando compa-
radas com o trabalho criador de um valor acrescentado, permitido pela 
tecnologia ocidental. 

Na sua History of the District of Maine (1795) James Sullivan, 
desculpava o desaparecimento violento das tribos índias pelo facto de 
ele permitir 

«O aperfeiçoamento da humanidade, e a promoção da glória e felicidade 
universais» 18  

Em 1809, David Ramsay, retorna, na sua History of South Caro-
lina, a tese da superioridade da técnica produtiva como justificação da 
utilização da força para a expulsão dos índios dos seus territórios tra-
dicionais: 

((a terra foi feita para o homem, e o criador de todas as coisas deseja-a 
aperfeiçoada para o benefício da humanidade. A terra que pode suportar 
um selvagem no seu modo de vida, pode servir de base à vida de quinhen-
tas pessoas sob um cultivo conveniente)) . 

Alguns anos depois, numa das suas Mensagens, o Presidente 
Jackson exaltaria a vitória da civilização urbana por toda a América 
do Norte, em virtude, claro está, da primazia técnica do trabalho reali-
zado pelos ocidentais: 

«que bom homem preferiria um país coberto por florestas e dominado 
por um punhado de milhares de selvagens, em vez das nossas vastas repú-
blicas, pejadas com cidades, povoações e prósperas quintas ( ... ) e plenas 
de todas as bençãos da liberdade, civilização e religião?)) 20  

7. Conclusão 

A partir do esboço, acima desenhado, vemos como a aurora da 
expansão planetária do mundo moderno, com a sua organização econó-
mica capitalista, em oposição ao ruralismo feudal, e os seus anseios de 
emancipação política, contra as monarquias absolutas e despóticas 
baseadas numa concepção teológica do poder, é caracterizada pela 
estreita, mas por vezes latente e silenciosa, intimidade entre as dou- 
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trinas do contrato social e as reflexões tendentes à formação de uma 
teoria geral do trabalho, alargando-se muito para além de uma interpre-
tação económica restrita do mesmo. 

A análise crítica de tal ligação, destinada a seguir rotas diversas 
e mesmo antagónicas, pode ajudar-nos a compreender as raízes gené-
ticas dos conflitos contemporâneos, muito longe de terem encontrado 
respostas conclusivas, relativos às lutas sociais e reorganização política 
da nossa sociedade, intensamente marcada por um trabalho pautado 
pelos vectores técnico, científico e industrial, assim como acerca da via-
bilidade da sua sobrevivência num quadro planetário cada vez mais 
ameaçado pela violência desregrada e expansiva desse mesmo modelo 
de trabalho. 

Por outras palavras, este breve artigo termina, pois, perante o 
duplo desafio das grandes convulsões sociais, e não menos gigantescas 
rupturas ecológicas e ambientais, características de um mundo à beira 
do terceiro milénio. 

Numa época em que todos os esforços para reavivar a mitologia 
milenarista se revestem de cores bastante sombrias, é caso para pergun-
tar se o problema do trabalho e a questão do contrato social se encon-
tram definitivamente esgotados? 

1  HEGEL, «Selbstaendigkeit und Unselbstaendigkeit des Selbstbewusstseins: Her. 
rschaft und Knechtschaft», Phaenomenologie des Geistes, G. W. F. Hegel 
Wer Ice iii zwanzig Baenden, ed. Moldenhauer e Michel, Frankfurt am Main, 
Suhrkamp, 1979, vol. 3, pp. 145-155. 

2  HOBBES, De Cive, The English Worlcs of Thomas Hobbes, ed. W. Moles. 
worth, London, John Bohn, 1841, vol. ir , cap. II, § 3, p.  17; Leviathan, edi-
ção referida vol. i, 1 Parte, cap. xiii, p. 111. 
A escolha de Hobbes corno ponto de partida constitui urna opção inerente à 
economia interna do texto. Não se pretende fazer aqui nenhuma história da 
evolução da ideia de contrato social, o que nos obrigaria a recuar ao pensa-
mento grego e medieval, bem como ao tratamento de autores modernos como 
Grotius e Pufendorff. 
Espnos&, Tractatus Politicus, Spinosa Opera, ed. Gari Gerhardt, Heidelberg, 
Cari Winters Universitaetbuchhandlung, 1972, vol. iii, cap. ii, § iv, pp. 271. 
-277; Tractatus Tlieologico-Politicus, vol. iii, cap. xvi, pp.  175-189. 
HOBBES, de Give, op. cit., cap. vii, § 11, p.  100. 
HOBDES, de Cive, op. cit., cap. v, § 7, p. 68. 

6  LEIBNIz. Carta a Goste de 30 de Maio de 1712, Die Philosophischen Schriften, 
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p. 304(1). 
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ROUSSEAU, Du Contrat Social, Oeuvres de Jean-Jacques Rousseau: Ouvrages 
de Politique, Lyon, 1796, Par. II, T. II, Liv. III, cap. viii, p. 136. 

14 CONDORCET, Esquisse d'un Tableau Historique des Progrès de l'Esprit Humain, 
ed. O. H. Prior, com introd. de Y. Belaval, Paris, Vrin, 1970, p.  21. 

15 CONDORCET, op. cit., p.  153. 
16  Edmund BURKE, Re/lections on the Revolution in France, London-New York, 

Everymen's Library, 1967. p 48. 
Emer de VATTEL, Le droit des gens, Amsterdam, E. Van Harrevelt, 1775, to-
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20 Op. cit., p. 282. 
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Uma Pequena Viagem Dentro do Partido 
dos Verdes Alemães 

«Como servir-se dos meios da política do 
estado sem contribuir para fortalecer o es-
tado?... Cada política com motivos ecoló-
gicos está situada no conflito entre a liber-
tação da responsabilidade individual e a sua 
restrição» 1 

A entrada dos verdes na cena política na República Federal da 
Alemanha tem provocado a curiosidade de observadores estrangeiros. 

As suas advertências sobre os perigos do mundo industrial e téc-
nico, levaram os jornalistas americanos a utilizarem a palavra alemã 
"Angst" (medo) como a característica intraduzível deste novo ((irra-
cionalismo alemão)). 

Entre 1985 e o começo do ano de 1987, os Verdes figuravam, 
pela primeira vez, num governo regional - com um ministro e dois 
secretários de estado no Land (região autónoma) de Hessen. Neste 
período, a heterogeneidade do movimento verde tornou-se muito visí-
vel. Os Verdes mostraram-se corno uma aliança contra o modelo ale-
mão estabelecido e muito seguros de si: a protecção do ambiente natu-
ral, o pacifismo, o combate feminista, o sonho dum socialismo enfim 
com ((rosto humano», a defesa da autonomia de individuais e de peque-
nos grupos contra o estado - tudo reunido num partido de 5 a O por 
cento de votos consoante os diferentes níveis da concorrência política. 

A comunicação social na Alemanha fala muito da oposição entre 
fundament alistas e realistas dentro do partido. «Fundis» e «Realos» - 
assim se chamam os adversários no mesmo campo, na linguagem des-
contraída da geração pós-1968. Os «Fundis» mantêm a oposição total 
ao sistema político actual e não querem alianças de governo com o 
SPD - o partido social-democrático, o grande partido na velha tra-
dição do movimento operário na Alemanha. Do outro lado, os «Rea-
los» reconhecem uma grande parte das regras do jogo do sistema jurí-
dico e político de hoje e são favoráveis às alianças temporárias com 
o SPD. Mas esta distinção entre fundamentalistas e realistas tem pouco 
valor para a análise das raízes intelectuais e dos projectos de sociedade 
no partido verde. Estas categorias são, mais ou menos, categorias 
tácticas. 

A IDEIA (48) Abr. 1988 
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Um objectivo comum das diferentes correntes verdes é que as 
((bases)) tenham um papel mais importante na democracia. Mas qual 
o caminho? Um grande grupo - talvez a maioria dos membros e com 
certeza a maioria dos dirigentes verdes simpatiza com um projecto 
((ecosocialista)). Uma fracção muito mais pequena prefere chamar-se 
((ecolibertária)). A crítica dos ecolibertários quanto ao método socia-
lista acentua a verdadeira novidade na filosofia política verde. Pelo 
menos, na opinião do autor deste artigo. 

A sociedade industrial como modelo de cultura e de desenvol-
vimento é posta em dúvida e criticada por todos os verdes. Segundo 
o discurso verde, a velha esquerda do movimento operário encobria 
as fraquezas e as faltas do ((industrialismo)) para a introdução do Wel-
fare State, da planificação pública da economia e da participação dos 
sindicatos na gestão da sociedade. Hoje, os prejuízos ecológicos do 
modelo industrial são visíveis, assim como também as necessidades de 
modificar o funcionamento das sociedades chamadas modernas. 

A manipulação e a corrupção capitalistas do estado moderno 
fazem parte dos assuntos preferidos da ideologia ((e coso cialista)). Assim, 
os verdes desta tendência procuram formas de reorganização para trans-
formar o estado actual num ((bom)) estado. Imaginam uma rede de 
organismos sociais para consultar antes de cada decisão com alguma 
importância. 

A resposta dos ecolibertários é outra: mais responsabilidade para 
o indivíduo, descentralização do poder, restrição da burocracia. A falha 
do estado na resolução dos problemas do mundo moderno não é con-
sequência de um estado fraco, mas o efeito de um estado que reclama 
a super-competência. Desta maneira, os ecolibertários vão além da 
velha fronteira entre a esquerda (socialista) e a direita (liberal e con-
servadora). A citação seguinte da realista verde Brigitte Berthold revela 
esta tendência: 

((Devemos atingir novos grupos naquele eleitorado que gosta de 
conservar certos valores, no eleitorado cristão e liberal, para uma acen-
tuação da política ecológica e da política de desarmamento)) 2  

A reacção da esquerda verde mais tradicional é violenta. «Os 
ecolibertários são um grupo de direita», declarou um colaborador da 
((gerência)) federal dos Verdes de Bonn. Outras pessoas fazem troça 
dos liberais verdes, como os seus adversários lhes chamam. Do outro 
lado, o ataque ecolibertário contra o estatismo e o novo corporativismo 
aparece como radical e muitas vezes próximo do anarquismo. Talvez 
alguns ecolibertários não se chamem ((eco anarquistas)) só por causa da 
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má percepção de anarquismo na RFA: a população associa anarquistas 
com pessoas que exercem a violência, que atiram bombas, etc. 

Hoje, o peso dos ecolibertários na política dos verdes é pequeno, 
a deputada que liderou os Verdes alemães para o parlamento regional 
de Bremen, em Maio de 1987. algumas vozes na Alemanha do Sul (par-
ticularmente no Land de Baden-Wurtemberg), alguns universitários e 
jornalistas. 

Mesmo se os ecolibertários se mantiverem uma pequena mino-
ria, eles poderão contribuir para melhorar a qualidade da política 
verde e para uma imagem mais completa desta política na comunica-
ção social. Os Verdes significam automaticamente a despedida do século 
das luzes e a reaparição do misticismo. Podem significar também a 
tentativa de ((civilizar)) o progresso , talvez fazendo-nos lembrar um 
pouco mais a tradição humanista do racionalismo e da época moderna. 

Thomas Sci-MID, «Reforma-Absolutimus und Basis-Burokratie», Die Zeit, n.° 7 
6 de Fevereiro de 1987. Thomas Schmid, representante da corrente «ecoliber-
tarja» do partido dos verdes alemães. 
Brigitte BERTHOLD, «Resume aus realpolitischer Sicht», (8/5/1987), publi-
cado em Stimnien innerparteilichen Lage und Strategiedebatte der Grünen, 
Bundesgeschaftsstelle der Grünen. Bonn, Junho, 1987. 
Uma indicação histórica interessante: Thomas Scainn, «Tertium datur. Uber 
den schottischen Phiiosophen Adam Ferguson und seinen Versuch, den Forts-
chritt gesellschaftsfahig zu machen», Die Zeit, n.° 30, 7 de julho de 1987. 

19 



Lynne Farrow 

Que Estratégia Para a Mudança? 
Feminismo e Anarquismo * 

O feminismo pratica o que o anarquismo apregoa. Pode-se mes-
mo ir até ao ponto de afirmar que os grupos feministas são os únicos 
grupos de protesto que podem honestamente ser apelidados de anar-
quistas praticantes; primeiro, porque as mulheres chamam a si pro-
jectos específicos como a criação de clínicas de aborto e de centros de 
dia (para crianças) ; segundo, porque enquanto essencialmente apolí -
ticas, na sua maior parte recusam ligar-se aos termos de combate polí-
tico da direita ou da esquerda, respectivamente reformismo ou revo-
lução. 

Mas o interesse das mulheres por projectos específicos e as suas 
actividades apolíticas constituem uma ameaça demasiado grande, tanto 
para a direita como para a esquerda, e a história do feminismo demons-
tra-nos como as mulheres foram induzidas a desviar-se dos seus reais 
interesses, atraídas num plano legislativo pelos partidos conservadores 
e num plano teórico pela esquerda. Esta orientação tem-nos impedido 
frequentemente de colocar a questão do que é exactamente a situação 
feminista. Qual a melhor estratégia para a mudança? 

O primeiro impulso no sentido da libertação feminina surgiu 
em 1840, quando os liberais americanos estavam no meio de uma tem-
pestuosa campanha abolicionista. Um número razoável de eloquentes 
mulheres quaker proferiu enérgicos discursos com vista à libertação 
do sistema de escravatura no Sul e, ao fazê-lo, aperceberam-se logo que 
os direitos básicos pelos quais se debatiam em relação aos negros eram 
também negados às mulheres. Lucy Stone e Lucretia Mott, duas das 
mais bravas mulheres abolicionistas, teriam ocasionalmente acrescen-
tado algumas ideias feministas ao final dos discursos de abolição, inco-
modando duma maneira pouco usual os seus parceiros liberais. Mas 
as mulheres foram, sem dúvida, tão longe, dado que conheciam a sua 
situação e podiam julgar qual das duas causas era a mais séria. 

* Texto publicado em 1974 na revista feminista de Nova Iorque Aurora 
com o título «Feminism as Anarchism». 

A IDEIA (48) Abr. 1988 
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Quando, em 1842, a Convenção Mundial Anti- escravatura foi 
fundada em Londres e algumas americanas atravessaram o Atlântico, 
juntamente com outros delegados abolicionistas, descobriram que as 
mulheres não eram apenas recusadas nos debates, mas pior ainda, 
eram forçadas a assistir atrás de uma cortina. Lucretia Mott e Eh-
zabeth Cadê Stanton, encolerizando-se com a hipocrisia anti-esclava-
gista dos liberais, recusaram a participação feminina, decidindo então 
e aí, regressar à América e organizar-se em favor da libertação das 
mulheres. 

A primeira Convenção dos Direitos da Mulher teve lugar em 
Seneca Falis (New York) em 1848, atraindo, apenas com uma notícia 
publicada durante três dias num jornal local, um largo número de 
mulheres que encheram a igreja onde teve lugar o encontro. No fim 
da comovente Convenção, o grupo fez surgir uma Declaração de Direi-
tos e Sentimentos baseada na Declaração de Independência tão diri-
gida aos homens quanto o rei George à Inglaterra. Depois desta Con-
venção, que coincide com o início formal do Movimento dos Direitos 
da Mulher na América, o feminismo ((furou)) rapidamente, apon-
tando para a diferença de tratamento e outras afrontas da lei civil em 
relação às mulheres. 

Enquanto o feminismo americano acumulava uma pequena base 
de apoio, os liberais começavam a enervar -se com o facto destas mu-
lheres dispensarem as suas energias na problemática feminina em 
vez de o fazerem com o problema realmente actual: abolicionismo. 
Afinal de contas, insistiam, esta é «a hora dos negros» e as mulheres 
não deveriam ser tão mesquinhas pensando em si próprias num 

1mo-
mento como este. 

Quando a Guerra Civil se tornou eminente, esta retórica passou 
de subtil para justificada indignação. Como podiam as mulheres ser 
tão anti-patriotas ao ponto de se ocuparem com o feminismo durante 
uma crise nacional? Virtualmente todas as feministas americanas sus-
penderam a sua consciência feminista e deram apoio aos interesses 
liberais, neste ponto, seguras que quando a guerra terminasse e aos 
negros fossem concedidos direitos iguais através da Constituição, as 
mulheres seriam também incluídas. 

Susan B. Anthony, uma ardente abolicionista, foi a única femi-
nista conhecida nesse tempo que recusou seguir as propostas liberais. 
Ela continuou a apelar pelos direitos das mulheres, a despeito da desin-
tegração gradual das suas seguidoras que, juntando fileiras, tinham 
vindo colaborando com os abolicionistas. Insistia que ambas as lutas 
poderiam ser prosseguidas simultaneamente e, se assim não fosse, as 
mulheres seriam esquecidas uma vez terminada a Guerra. Tinha razo. 
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Quando a 14a 
 Emenda foi introduzida em Congresso depois da guerra, 

as mulheres não só foram omitidas como também especificamente excluí-
das. Pela primeira vez a palavra ((homem varão)) [male no original] 
apareceu na Constituição ficando claro que, quando nesta se lia homem, 
era equivalente à pessoa masculina. 

Este golpe substancial no feminismo organizado, impediu às 
mulheres um avanço legal mais forte. Quando, cerca de 1913, as ingle-
sas, iniciando as suas temáticas militantes, colocavam bombas em edi-
fícios e ateavam fogos. Alice Paul, uma entusiasta jovem quaker 
americana viajou para Inglaterra a fim de estudar, acabando por tra-
balhar com os bem conhecidos Pankhursts. Regressa aos EUA deter-
minada a ((arejar)) a questão do sufrágio e rapidamente persuadiu a 
quase não operante Associação Nacional do Sufrágio Feminino a rea-
brir a campanha federal pelo sufrágio, em Washington. 

Num intervalo de tempo muito curto, e partindo apenas do seu 
génio de organização e estratégia, Alice Paul criou um movimento 
multifacetado à sua medida. A sua táctica preferida era pôr piquetes 
à porta da Casa Branca com embaraçosos cartazes denunciando o auto-
ritarismo do presidente Wilson no tocante ao sufrágio da mulher, 
enquanto no estrangeiro ele apregoava a democracia. A Primeira 
Guerra Mundial aproximava-se a passos largos e a conjuntura colo-
cava outra vez o problema das opções do feminismo. 

Os pacifistas apelavam para que as mulheres suspendessem tem-
porariamente a sua causa e unissem esforços pela paz, ao mesmo 
tempo que a maioria, os ((falcões da guerra)), ficavam escandalizados 
por as mulheres abandonarem os seus países num período como aque-
le. Novamente as mulheres foram desviadas aos milhares para irem 
ajudar os seus partidos; todavia um pequeno mas eficiente grupo, 
o Partido Nacional das Mulheres, manteve-se no seu terreno para lutar 
através do sufrágio. 

É difícil determinar de forma exacta qual dos lados foi mais 
responsável pela orientação dos esforços feministas: se a direita se 
a esquerda. A História assegura-nos que os métodos foram idênticos 
e que as suas incondicionais certezas na prioridade da ((luta mais 
ampla)) conduzem inevitavelmente a uma demissão dos resultados da 
luta feminista. As análises do movimento negro e da esquerda domi-
nada pelo marxismo, subalternizavam sintomaticamente as mulheres 
nos seus planos de reforma, isto é, quando a luta essencial fosse com-
batida e ganha, então as mulheres poderiam voltar à sua própria 
luta. Entretanto as mulheres deviam esperar. Deviam ajudar a causa 
mais ampla. 
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A poesia da mulher negra identificava-se intensamente com 
as construções do ego do macho negro, no sentido convencional em 
que os egos são construídos, ou seja pela auto-depreciação. O tema, 
já tão repetido, fala-nos do orgulho das mulheres negras sofrendo 
às mãos do homem negro que havia sido castrado pelo seu patrão 
branco e, assim, precisava da mulher para, pelo menos, se poder sen-
tir superior a alguém. 

Ela (a mulher) cumpriu a sua parte. O seu sofrimento é uma 
contribuição directa para a luta do homem negro, o que ela conside-
rava uma nobre sacrifício. (Como Germaine Greer sugeriu, desde que 
as mulheres não tenham poder para ameaçar não podem ser castra-
das e, por isso, ninguém vê o seu poderio senão como algo de natural 
e ninguém se sentirá ((rebaixado)) perante uma mulher). No entanto, 
o poderio do macho negro é apenas temporário, desde que ele seja 
macho e tenha o poder potencial do macho branco. Tudo o que pre-
cisa é duma mulher para dominar da mesma forma que o homem 
branco o domina, e o seu estatuto ficará restaurado. Os negros têm 
desafiado a supremacia branca assumindo que o Negro é belo. Têm 
ainda que desafiar o modelo da família branca, a família patriar-
cal, como algo a ser desejado e por isso ainda erguer a supremacia 
masculina. 

Juliet Mitchell é uma feminista marxista cujas ideias, tal como 
em Wornan's Estate, tipificam o estilo conceptual de interpretar as 
ofensas muito concretas de um determinado grupo, como as feminis-
tas, como basicamente irrelevantes ou sintomáticas das lutas mais lar-
gas em que participam todos os grupos, em abstracções chamadas ideo-
logias. Como se poderia prever, para superar as contradições desta 
teoria, Mitchell apela para uma ((generalização)), uma abstracção que 
seja suficientemente larga para poder conter todos os grupos parti-
culares. Quando grupos de interesse como os estudantes, as mulhe-
res, os negros ou os homossexuais formulam as suas prioridades direc-
tamente a partir das suas situações, Mitchell acusa-os de terem irre-
mediavelmente ((vistas curtas)) recusando-se a ver as suas necessida-
des como um sintoma. O que eles precisam entender, continua ela, 
é o ((totalismo)), a análise que encerra todas as análises. 

O total desenvolvimento da consciência política duma classe explora-
dora sobre um grupo oprimido não aparece por si só, mas provém apenas dum 
conhecimento das relações inter-pessoais (e estruturas de dominação) de todas 
as classes na sociedade ( ... ). Isto não significa uma imediata compreensão dos 
meios pelos quais outros grupos e classes são oprimidos ou explorados, mas signi-
fica sim aquilo a que se pode chamar um ataque ((geral)) ao capitalismo, que 
pode vir a mostrar a necessidade de solidariedade para com todos os outros gru-
pos oprimidos. 
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Mitcliell podia ser facilmente acusada de imperialismo concep-
tual, considerando que os termos ((totalistas)) que usa servem para 
((englobar)) termos inferiores reduzindo-os a categorias subsidiárias 
debaixo da autoridade da sua ideia marxista original. Segundo Mitchell, 
grupos individuais respondendo na sua própria via aos seus próprios 
interesses, devem aprender a identificar a via e o sacrifício. A sua 
ideia de que devem renunciar aos seus interesses individuais pelo bem 
de todos, é uma abstracção que deixou absolutamente de representar 
qualquer interesse desde que se tornou tão grande, não podendo de 
qualquer modo referir-se a interesses tão diversificados. 

A posição ((totalista)) é uma pré-condição para esta realização, mas deve 
diversificar os seus conhecimentos ou ((chafurdar)) na lama do chauvinismo 
negro, que é o equivalente racial e cultural do economicismo da classe traba-
lhadora, que não vê mais longe do que o seu nariz. 

As ideias de Mitchell invalidam todas as formas de individua-
lismo, da mesma maneira que a direita e a esquerda organizadas têm 
historicamente desviado as mulheres de trabalhar em prol dos seus 
próprios interesses. As mulheres são levadas a ser «totalistas» na 
mesma medida em que os cidadãos são chamados a ser ((patriotas)). 
Temos sido chamadas a ligarmo-nos a uma ou outra forma de pater-
nalismo. Tentam que compreendamos e que estejamos de acordo com 
uma meta-análise hierárquica, a qual não podemos assumir mesmo que, 
com a mais remota confiança, tenha alguma relação com as nossas 
queixas imediatas. O que é bom para todos é suposto que seja igual-
mente bom para cada um. 

Com o espectro da visão totalista intimidando-nos, somos cha-
mados a justificar e a racionalizar a autenticidade dos nossos interes-
ses; isto é, deixarmos de perseguir a nossa causa para nos envolver-
mos na manobra de diversão da sua defesa. Estamos de tal modo aco-
modados a pensar em termos dos interesses de um grupo poderem 
ser mais significantes, mais básicos, do que outro que somos tentados 
para a auto-racionalização, mais do que, em primeiro lugar, ques-
tionarmos o valor do confronto de um grupo contra outro. 

A semelhança ((totalistica)) não faz apenas com que tentemos 
saber qual é a causa antecedente, mas sugere que quando a natureza 
do problema é totalística, então a sua solução também o terá de ser, 
o que nos leva ao lugar a que as mulheres têm estado sempre confi-
nadas. Os grupos devem funcionar debaixo da ilusão de que «estão 
todos unidos», a qual se manterá enquanto se mantiver a teoria em 
que se baseia (como as promessas feitas às feministas antes da Guerra 
Civil). Quando é realmente necessário fazer algo de específico e não 
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ficar apenas em abstracção, não conseguimos tão facilmente localizar 
e destruir o inimigo totalístico. Soluções, de forma geral, implicam 
necessariamente escolhas específicas acerca do que se deve fazer e por 
quem deve ser feito. Por isso, a causa mais eficiente tem reprimido 
as outras, assumindo uma prioridade que bloqueia as restantes. Tanto 
mais a solução totalística seja difundida, tanto mais ela mobilizará 
energias que não irão ajudar ninguém. As mulheres perderam um 
outro caminho quando colocaram a sua luta contra o sexismo no con-
texto de outras lutas mais largas. 

Se a luta feminista não for subsidiária para com outros movi-
mentos políticos, então como poderá ser caracterizada? 

Pelo facto da maior parte das mulheres viverem ou trabalharem 
com homens, pelo menos durante um grande parte das suas vidas, 
elas têm uma visão radicalmente diferente dos outros face aos proble-
mas que têm com o que vulgarmente se chama «opressor». Desde 
que uma mulher tenha interesse em manter um relacionamento com 
homens por razões pessoais ou profissionais, o problema não deve 
ser reduzido aos homens (na sua generalidade). Em primeiro lugar 
isso implicaria o seu afastamento da situação como solução, o que, 
claro está, vai contra os interesses da mulher. Em segundo lugar, foca-
lizar-se a fonte do problema não é necessariamente o problema. E um 
erro localizar um conflito entre pessoas fora do tipo de comportamen-
tos que existem entre elas. 

O que parece acontecer é que estas mulheres, ao quererem pre-
servar uma relação com homens, devem referir-se à sua própria con-
dição numa base inteiramente diferente e necessariamente referente 
àquela situação. Segue-se que as energias do feminismo devem ser 
centradas sobre os problemas mais do que sobre as pessoas (ou as lutas 
entre elas). A ênfase não deve ser posta na competição (estilo «nós 
conta eles))), contra o opressor mitológico relativamente a certos privi-
légios, mais do que na fuga a situações degradadas. Por exemplo, se 
uma situação competitiva existe realmente entre os sexos, aprender 
Karaté reforçará o esbracejar de ambos os lados; os termos da luta 
não mudarão o equilíbrio do poder entre eles. 

Ver o feminismo como uma situação, significa que elaborar aná-
lises sociais e encontrar razões causais, à maneira de Marx, se torna 
supérfluo, porque as mudanças estão enraizadas nas situações donde 
nascem os problemas; em vez disso a mudança deveria ser «ideo-gine. 
crática» para com as pessoas, o tempo e o espaço. Esta apreciação 
foi geralmente vista como impopular, por não respeitar a dinâmica 
de inter-acção pessoal, por estar contida nela, ou por ambas as razões. 

Caracterizamos estes interesses como mesquinhos se eles não puderem 
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aparecer imediatamente identificados com interesses de maior escala 
ou ainda se esses mesmos interesses não puderem ser universalizados 
como um ((sintoma de uma condição mais ampla)). Discutir o ((chau-
vinismo'masculino)) é tão infrutífero corno discutir o «capitalismo» 
no sentido de que reduzidos a uma explicação, nos distanciamos de um 
problema e da necessidade imediata de inter-agir com outros ou de 
lhes dar uma resposta. Uma tão teórica super-articulação dá-nos a 
ilusão de estar respondendo a uma situação crítica, sem que antes cada 
qual tenha tido nela a sua quota parte de participação. 

Originariamente, as feministas foram acusadas de não terem uma 
teoria compreensiva mas sim um monte de pequenas questiúnculas. 
Isto claro está que para maior divertimento dos ((media)) porque não 
havia uma completa ligação teórica estabelecida entre coisas como as 
mulheres casadas usarem os nomes dos maridos, inadequadas facili-
dades de cuidados diários, a persistência em utilizar a designação de 
((menina)) ou ((senhora)), e o facto de mulheres quererem trabalham em 
base de igualdade com os homens. Esta diversidade não foi tanto vista 
enquanto força, mas mais enquanto fraqueza. Provavelmente, algumas 
feministas marxistas aproveitaram a ocasião tornando-se apologistas 
da causa e tornando o feminismo teoricamente respeitável, ao centrar 
os problemas da mulher em torno da ((ideologia da reprodução)) e 
outras noções vagas. 

O feminismo tem, tradicionalmente, tentado encontrar duma for-
ma ad-hoc, soluções apropriadas, necessárias na altura, centradas em 
torno da família, ou da comunidade de amigos, Apesar de tudo, certos 
esforços sem escrúpulos, mas legais e bem noticiados (tanto quanto 
teóricos) têm sido feitos para colocar a libertação das mulheres na 
ordem do dia. 

Por exemplo, eu e alguns amigos fomos recentemente envolvi-
dos na promoção de uma conferência feminista acerca da problemá-
tica do divórcio. Encontrámos alguns conferencistas que poderiam 
elucidar acerca de como obter (ou encaminhar) um divórcio, e alguns 
advogados dariam apoio periódico gratuito às mulheres que quisessem 
obtê-lo. Foram organizados grupos de discussão em torno dos tópicos 
que interessavam as pessoas envolvidas de alguma forma na questão 
do divórcio. Um enorme número de mulheres veio até nós, atraídas 
pelos tópicos do problema ((central)), mulheres que provavelmente 
não se identificavam elas próprias com o conceito mistificador do 
feminismo. Cada urna participou entusiasticamente, trocando conse-
lhos, números de telefone, nomes de advogados. 

A conferência estava pois decorrendo calmamente até que uma 
conferencista da National Organization of Women fez uma apresen- 
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tação da posição oficial acerca do divórcio e dos planos desta orga-
nização para o futuro. Estava incluída uma proposta segundo a qual 
os casais deveriam fazer um teste antes de se casarem; assim apenas 
pessoas ((qualificadas)) participariam nesta espécie de casamento legal. 
Presumivelmente os que não passassem no teste, criado pelos juristas, 
seriam desencorajados, isto para prevenir futuros divórcios. 

Para além da falácia óbvia, em crer que mais leis mudariam 
aquilo que as actuais leis criaram, e a par disso ((salvariam)) as pessoas 
independentemente da sua vontade, constituiriam uma espécie de ((sal-
vação)), a proposta da National Organization of Women exemplifica 
o esforço para resolver o problema da libertação das mulheres por 
meios monolíticos, comandados de cima, muito semelhantes à ambi' 
ção marxista de Branka Magas de «agarrar a cultura». 

O impulso de coagir pessoas através de leis nacionais é seme-
lhante ao impulso de criar uma revolução modificadora do equilíbrio 
de poder. Qualquer das tentativas de mudança em grande escala, 
encontraria razões que justificariam (e serviriam) o seu próprio auto-
ritarismo magnânimo. Além do mais cada parte proclama que o que 
é bom para todos é bom também para cada um e, por isso, todos os 
meios podem ser utilizados para fazer passar os interesses de grupo 
como se fossem os desejos de revolução. 

Estas propostas ocasionais em larga escala, levam as pessoas a 
acreditar que existem coisas como um movimento de Libertação das 
Mulheres, um verdadeiro exército, clamando em uníssono por refor-
mas nacionais. Os media perpetuam isso. Mas, todavia, não existe 
movimento feminista por si só. As feministas têm estado demasiado 
ocupadas trabalhando nos seus projectos comunitários de base dentro 
das famílias, comunas, locais de trabalho, para se concentrarem em 
construir uma imagem ou identidade próprias. Mais ainda, a imagem 
dum simples movimento ou princípio poderia ser contraproducente, 
e as mulheres têm constantemente comparado as suas vidas com a 
sua imagem, instruindo estilos de vida e de trabalho para ver se estão 
em concordância com o ((Movimento)). 

Este «movimento» tem sido simultaneamente criticado por não 
ser coercivo e por não ter um programa. Exactamente. É esta a ques-
tão. A diversidade na qual os feministas têm implementado e prati-
cado a mudança é que lhes tem conferido a força. O feminismo não 
tem leaders no sentido oficial do termo, pela mesma razão. Não há 
nada para liderar. Não se planeia nenhuma revolução. As mulheres 
estão a fazer o que podem e onde podem. Não estamos unificadas 
porque as mulheres não se vêem a si próprias como uma classe lutando 
contra outra classe. No conseguimos imaginar um exército de liber• 
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taço feminina mobilizado contra a tirania masculina. Solidariedade 
pelas suas próprias motivações é o ((nervo)) pelo qual os governos são 
formados e, adoptando estes métodos, apenas reforçam a nossa pers-
pectiva antagonista de nós contra eles, no sexo, ou na classe. Identi-
ficando esta com outras lutas nesta visão paranóica, encorajam a com-
petição brutal e desprezam a contestação. Mais ainda, a solidariedade 
apenas pode conduzir a uma auto-consciência acerca do que estamos 
fazendo enquanto pessoas, acentuando desse modo as nossas diferen-
ças e causando conflitos antes de termos sequer começado a aplicar 
a nós próprios os problemas práticos do sexismo. 

A Organização Nacional das Mulheres (NOW) apesar disso tudo, 
diz que o feminismo começa em casa e que, geralmente, não vai além 
da comunidade. 

Parteiras (abortadeiras) e bruxas praticando as suas ((mezi-
nhas)) e as suas artes curativas, aparecem de forma proeminente na 
nossa tradição individualista. As mulheres, nas famílias, passam infor-
mações de como diagnosticar uma gravidez, métodos contraceptivos, 
curar infecções, parar hemorragias, prevenir e aliviar a dor. Lenta-
mente, por vezes misteriosamente, as mulheres têm ministrado esses 
conhecimentos às crianças e aos amigos. Apesar de, por vezes, terem 
sido até ridicularizadas, não páram, para perder tempo a explicar o 
que estão fazendo. Elas apenas o fazem. Qual misteriosa descrição 
nos reporta aos segredos das parteiras, passados de mães para filhas... 

A onda feminista actual mantém esta tradição individualista 
na qual os problemas de saúde da mulher têm sido apresentados 
como um dos pontos principais. Pequenos projectos surgem por todo 
• país propondo encontros locais para esclarecer questões tais como 
• aborto, o controlo de nascimentos, testes de gravidez e cuidados 
médicos em geral . 

Assim, ou as mulheres estão convenientemente informadas ou 
têm de recorrer ao paternalismo dos médicos (muito bem pago...). 
Os novos grupos de mulheres descobriram que existem muitos exames 
de rotina que podem ser feitos de forma a que não tenham de dis-

pender muito dinheiro; que alguns até podem ser feitos por elas 
próprias. 

Somente um grupo como este teria organizado em torno destes 
interesses o Centro de Mulheres local, provendo vários serviços tais 
como o aborto e a informação à comunidade numa base diária, na 

* É necessário esclarecer que o artigo diz respeito a um país - os EUA - 
onde os cuidados de saúde não são encargo do Estado, onde a medicina é absolu-
tamente privada. 
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medida do que vai surgindo. Os que estão envolvidos nisto, vêem as 
suas funções enquanto acções comunitárias, avaliando as necessidades 
das mulheres e procurando que estas se resolvam duma forma mais 
fácil para elas. Claro que existem coisas que temos aprendido e outras 
que nós póprias somos capazes de executar, e devemos mencioná-las. 
Os testes de gravidez são efectuados muito rapidamente e de graça, 
por voluntárias, no Centro. Casos de aborto têm sido entregues aos 
cuidados dum competente clínico que cobra uma taxa mínima. Uma 
lista das melhores e mais baratas clínicas de doenças venéreas tem 
vindo a ser elaborada e distribuída por helicópteros. O objectivo e 
ambição do nosso projecto é inteiramente ditado pelos interesses dos 
que nos rodeiam. Cooperamos de forma entusiástica com outros gru-
pos na troca mútua de informação, mas sem objectivos expansionistas 
Temos demasiadas coisas a executar para produzir uma análise ou 
política, e ainda não tivemos tempo para parar e observar o que se 
estava passando. 

Para onde nos encaminhamos? 

Para onde iremos depois disto? As feministas tiveram sempre 
um exuberante desprezo pelos «porquês», a principal teoria das gen-
tes do povo. Kate Miliet, na Política Sexual foi atacada severamente, 
uma vez, pelos críticos, por passar todas aquelas páginas sem formu-
lar um teoria do porquê da existência do sexismo. O nosso desinte-
resse na especulação teórica tem sido explicado como uma deficiência 
particular. Claro. Comparativamente, a nossa desconfiança pela ((ló-
gica)) tem sido posta à margem sem escrúpulos, como o «conhecido» 
da situação. Não podemos «discutir racionalmente» sem sermos acusa-
das, provavelmente com razão, de evitarmos esta espécie de ((jogo)) 
verbal. Mas o que acontece é que não temos realmente nenhuma 
aposta no jogo. 

Conhecimento e argumento 

Quando relacionado com as mulheres é tão visivelmente alheio 
aos nossos interesses, que a irreverência feminina pelas artes intelec-
tuais é raramente disfarçada. De facto, as mulheres parecem olhar a 
crença masculina nestes processos como uma forma de superstição, 
porque não surgem ligações aparentes entre estas artes e a manu-
tenção da vida, a preocupação central das mulheres. 
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A ocupação das mulheres centra-se, basicamente, em torno de 
processos de sobrevivência, de acumulação de meios, de alimentar, ves-
tir e abrigar crianças e enfrentar as necessidades da vida numa base 
quotidiana (no dia-a-dia). As nossas energias têm necessariamente de 
ser aplicadas em questões ((como)), em vez de «porquê». Observando 
e avaliando a vida, os hábitos têm de ser a ocupação dos indolentes, 
aqueles que têm menores responsabilidades - os homens. Da mesma 
forma, urna velha brincadeira demonstra a importância ilusória que 
o homem confere ao seu trabalho: o chefe de família conta aos seus 
amigos - ((Eu tomo as grandes decisões da vida familiar, tais como se 
a China Vermelha deve ou não ser admitida na ONU, e a minha mu-
lher ocupa-se das pequenas decisões tais como se precisamos de um 
novo carro ou que escola deverão as crianças frequentar)). 

Por não terem um interesse especial em pretensões teóricas e 
suas implicações e por também não terem prática nas artes da domi-
nação verbal, as inulheres não serão facilmente arrastadas nos seus 
intrincados mecanismos. Em vez disso, até mesmo os filhos de jovens 
mulheres, apreciando a sua sorte, adquirem uma desconfiança quase 
automática (como a Lucy dos Peanuts) relativamente ao papel da teoria 
na presente situação e confiam nos seus engenhos e instintos no mo-
mento de resolver o problema de ordem prática. As mulheres descon-
fiam da lógica e dos seus rituais da mesma maneira que os pobres 
desconfiam dos nossos labirintos legais. Encobertas pela mistificação, 
ambas as instituições funcionam contra os seus próprios interesses. 

A esfera dos nossos interesses, o atender às necessidades práti-
cas (enquanto questões das mulheres) tem sido tão seriamente e con-
sistentemente desvalorizada que quase nada do que fazemos é olhado 
como significativo. Onde o nosso discurso é sobre pessoas e proble-
mas, ele é referido pejorativamente como «tagarelice»; o nosso tra-
balho, porque é necessariamente repetitivo e centrado na casa, não é 
considerado trabalho, mas quando pedimos ajuda é chamado de enfa-
donho. Quando queremos discutir de forma lógica, esse facto é fonte 
de grande divertimento e nunca ocorre a ninguém perguntar-nos se 
queremos prosseguir, em primeiro lugar, com essa ((fantasia))  tão com-
petitiva. 

Devemos aprender a ver os nossos tão proclamados defeitos como 
vantagens, como uma aproximação à vida, casuísta, de pessoa a pessoa, 
enraizada na situação individual. Devemos aprender a apreciar outros 
caminhos diferentes dos tradicionalmente «conhecidos» e, assim, agu-
dizar os nossos sentidos e acelerar as nossas respostas face às situações 
em que nos encontramos. 

30 



LYNNE FARROW 

Feminimo significa encontrar novos termos para tratar com situa-
ções tradicionas, em vez de termos tradicionais para tratar com o 
que tem vindo a ser chamado como um novo movimento. Ë um erro 
discutirmos a validade da nossa causa; isso implicaria que era esse 
o nosso desejo. Iria sugerir que existe uma luta na qual consentíamos 
entrar, e que haveria um vencedor dominante e um vencido dominado. 

Argumentar uma circunstância é, para o feminismo, uma forma 
de pedir auxílio, como uma classe impotente clamando por poder ou 
uma empresa tentando vender algo a um potencial comprador. Femi-
nismo significa rejeitar todos os termos que nos são propostos para 
conseguir legitimidade enquanto movimento social respeitável e rede-
finir os nossos reais interesses tal como os achamos. Assim, quando o 
nosso desinteresse pela agressão é chamado ((passividade)) e a nossa 
negação da organização sistemática chamada ((ingenuidade)), devemos 
concordar plenamente. De que outra forma se pode conseguir fazer 
algo? 

[Tradução de Maria Magos Jorge] 
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Bakunin: 

O Homem Fáustico por Excelência 

«Faust 

Eh! que suis-je donc?... Cette couronne de 
l'humanité vers laqueile tous les coeurs se 
pressent, n'est-il impossible de l'atteindre? 

Méphistophélès 

Tu es, au rest... cc que tu es. Entasse sur 
ta tête des perruques à milie marteaux, 
chausse tes pieds de cothurnes hauts d'une 
aune, tu n'en resteras pas moins ce que 
tu es». 

GOETHE 

«La critique en effet dessine plus souvent - 
à travers bien des divergences, sur les éta-
pes de l'itineraire notamment - l'image d'un 
Faust exemplaire, peu à peu conduit au 
cours d'un progrès aux modalités discutées, 
à Ia victoire sur le mal à l'action libératrice, 
à Ia perfection de l'homme». 

DAEBEZIES 

((Tudo o que é humano no homem e mais 
do que qualquer outra coisa, a liberdade, é 
o produto dum trabalho social, colectivo. 
Ser livre no isolamento absoluto é um ab-
surdo inventado pelos teólogos e pelos me-
tafísicos». 

BAKUNIN 

O título acima exposto poderá ser eventualmente intrigante para 
a maioria dos leitores. Ao apresentar uma comunicação sobre o anar-
quista Bakunin era perfeitamente natural debater variadíssimas ques-
tões entre as quais destacaria a temática do Homem e da Liberdade, 
fundamental em todo o pensamento anarquista e especificamente em 
Bakunin. Mas tal, o autor destas linhas, não o faz aparentemente... 

«Duas noções dominam a ideologia bakuninista: indivíduo e li-
berdade. São dois pólos passionais em nome dos quais Bakunin trava 
um incessante combate com as instâncias da repressão» 3 . 
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«Tudo o que vive.., tende a realizar-se na plenitude do seu ser. 
O homem, simultaneamente ser vivo e pensante, para se realizar tem 
primeiro de se conhecer. ( ... ) Para se realizar na plenitude do seu ser, 
o homem tem de se conhecer, e nunca se conhecerá de um modo geral 
e completo, enquanto não conhecer a natureza que o cerca e da qual ele 
é produto. A não ser que queira renunciar à sua humanidade, o homem 
tem de saber, tem de penetrar com o seu pensamento o mundo real e, 
sem esperar atingir o fundo, tem de aprofundar sempre, cada vez mais, 
a coordenação e as leis, pois a sua humanidade só se atinge por este preço... 
para que ele possa compreender a sua própria natureza e a sua missão 
neste mundo, sua pátria e seu teatro único; para que neste mundo de 
cega fatalidade, ele possa inaugurar o seu mundo humano,, o mundo da 
liberdade. Tal é a tarefa do homem)) . 

O que se pretende é apresentar alguns tópicos que levem ao 
delineamento duma nova interpretação sobre a celebérrima persona-
gem do mais famoso romance de Goethe: o dr. Fausto, tendo como 
pano de fundo a vida e a obra de Bakunin. Indiscutivelmente que se 
trata duma empresa ousada que acarreta os seus riscos. Não os teme-
mos, no entanto. 

Quando falamos de Fausto não nos queremos referir uts diversas 
interpretações que inúmeros pensadores apresentaram. Não está aqui 
em causa propriamente a interpretação específica do Fausto de Goethe, 
ou do Fausto de Valéry, ou do Fausto de Thomas Mann, ou do Fausto 
dos Teósofos, ou do Fausto de Oswald Spengler, ou do Fausto nazi, 
ou finalmente do Fausto 'marxista. O nosso objectivo é mais restrito 
e, ao mesmo tempo, na tentativa de encontrar um tipo de relaciona-
mento entre Bakunin e Fausto, mais universalista. Não nos interessa 
analisar a história do Fausto de Goethe mas ver o que representa 
esse mesmo Fausto. Não o enredo, mas a importância do Fausto na 
tradição ocidental . 

Trata-se de levantarmos algumas questões sobre as possíveis rela-
ções que podemos estabelecer, entre Bakunin e Fausto no seu sentido 
mais geral, ou seja, o que está por detrás da história que chamaríamos, 
• parafraseando André IJabezies e João Barrento, de homem fáustico 
• de ideologia fáustica. 

Até que ponto é Bakunin exemplo do homem fáustico? Vamos 
explicar o nosso ponto de vista. A história do mito de Fausto é uma 
história que impõe respeito, primeiro pela antiguidade do mito, que 
os comentadores mais abalizados fazem remontar ao século xvi, se-
gundo, pelo número de pensadores que lhe têm feito referência. 

Perante esta problemática, pretendemos dar um novo contri-
buto com um conjunto de interrogações que queremos levantar. Em 
primeiro lugar, já que falamos em homem fáustico e ideologia fáustica, 
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importante marcar bem uma distinção entre fáustico e faustiano. 
João Barrento faz esta distinção da seguinte maneira: 

((Mas, se é certo que o fáustico, como ideologia e como filosofia, 
deriva modernamente de Goethe, é também um facto que não encon-
tramos o adjectivo neste autor. Conviria, aliás, para esclarecer o âmbito 
semântico dos adjectivos portugueses, pôr um pouco de ordem no uso, 
muitas vezes indiferenciado e pouco rigoroso, dos termos «fáustico e 
faustiano». 

João Barrento prossegue, dizendo que: 

«O adjectivo «faustiano» servirá mais para referir, ainda antes de 
Goethe, mas também depois dele, uma figura histórico-lendária, depois 
também literária, e tudo aquilo que a caracteriza, quer num sentido 
mais neutro, quer, mais frequentemente, negativo, de acordo com a ima-
gem dominante de Fausto até ao século XVIII. A temática faustiana é, 
assim, a do hereje condenável, religiosa, moral, e politicamente, de que 
ainda encontramos ecos nas próprias versões modernas que, passando por 
cima de Goethe, regressam às origens (por exemplo a de Hans Eisler). 
O Fausto primitivo não é, assim, ((fáustico)), se entendermos que este adjec-
tivo refere, depois de Goethe, um tipo humano, ideológica e filosofica-
mente marcado e positivamente conotado. Neste ((segundo mito de Fausto)) 
(Dabezies), em que os traços fundamentais da aspiração ilimitada e do 
esforço contínuo transformam a figura num modelo positivo, vamos 
encontrar as raízes, quer de uma ((ideologia fáustica)) especificamente 
germânica, quer de uma filosofia e de uma psicologia do ((homem fáus-
tico universal)). 

Naturalmente que não vamos defender a ((ideologia fáustica 
especificamente germânica)) mas pelo contrário ((uma filosofia e de 
uma psicologia do homem fáustico universal)). 

João Barrento ainda nos vai dizer mais uma coisa que a nós 
interessa especificamente: 

((Em conversas com o seu secretário Eckermann, Goethe não deixa 
dúvidas quanto à forma como o seu Fausto deve ser lido: não como epo-
peia nacional - assim como assim impossível numa Alemanha sem qual-
quer unidade -, mas antes como obra cujo sentido é universal e cósmico 
e cuja ideia central, se uma existe, é a do esforço humano como factor 
positivo de libertação)) . 

Relembro a interrogação atrás deixada sem resposta: até que 
ponto é Bakunin exemplo do homem fáustico? As duas características 
básicas do Fausto são em primeiro lugar o culto da acção e, em segun-
do lugar, o universalismo cosmopolita. A dimensão faustiana mais 
importante é a da existência humana. Isto são dados que considero 
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adquiridos e que não vou aqui discutir. Por aquilo que poderia dizer 
sobre a temática Homem e Liberdade em Bakunin, as características 
básicas do Fausto e a sua dimensão fundamental aplicam-se integral-
mente ao pensamento bakuniano. Mas dizer isto parece muito pouco, 
pois sabemos muito bem como Hitler apreciava a frase fáustica ((No 
Princípio era a Acção)) e quando falamos em culto da acção em rela-
ção a Bakunin, é num sentido diferente - o da prática revolucionária 
libertadora. Temos que encetar caminho por outro lado. 

Fausto representa o homem ocidental por excelência, o que há 
de mais específico nele, os seus encantos, as suas desilusões, as suas 
ansiedades, as suas angústias, a sua vontade de agir, o seu universa-
lismo, enfim, o que há de mais representativo na tradição ocidental. 
Chegados a esta altura temos que perguntar pelo seguinte: se Fausto 
é o representante da tradição intelectual até que ponto é Bakunin 
pertença dessa tradição? Esta é a grande questão. Pela originalidade 
do seu pensamento, pela recusa dos valores fundamentais dessa mesma 
tradição, pela recusa da constituição duma doutrina dada como evan-
gelho, será Bakunin ainda um pensador da tradição? Por aquilo que 
simboliza a obra e a prática vivencial de Bakunin, a resposta só pode 
ser urna. Apesar de tudo, Bakunin é um pensador da tradição oci-
dental, pois como poderia ser de outro modo? 

Por muito que se critique a tradição e por muito que se queira 
alterar um estado de coisas é dentro desse estado de coisas que se deseja 
fazer esse tipo de alterações. Pelos antecedentes filosóficos de Bakunin 
e pelo próprio projecto anarquista só dentro da tradição se pode pen-
sar em termos de mudança. Outros críticos perspicazes da tradição 
estão intimamente ligados a ela; só para citar um nome: Nietzche. 

A nossa tese vai ainda mais longe. Não só o pensamento de Ba-
kunin deve tudo à tradição ocidental donde ele emergiu, como Bakunin, 
por aquilo que ficou dito (e não dito) quanto à sua concepção de 
Homem e Liberdade é o expoente maie bem acabado do homem 
fáustico. 

Não o homem fáustico em que subjaz uma ideologia, seja ela 
nacional-socialista, marxista, ou outra, mas o homem fáustico ((cuja 
ideia central... é a do esforço humano como factor positivo de Liber-
tação)). Parece-me que o que Goethe pretende captar no Fausto é o 
ser afectado por uma for ça viva, por uma afecção de si, na termino-
logia de Paul Ricoeur. Esta força só pode ser sentida. O Fausto pro-
move a afecção desta força viva, que só pode ser entendida e não 
conceptualizada. A captação da força viva dá-se pela vontade, como 
afirmação de si. Ora esta força viva, é o que há de mais essencial 
no ser humano que é ao mesmo tempo a afirmação de si: desejar 
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ser livre para poder tranquilamente aspirar à felicidade. Também o 
anarquismo, tal como Bakunin defendeu uma vida inteira, não pode 
ser conceptualizado, não pode ser apresentado como uma doutrina, 
como um sistema à maneira de Kant ou de Hegel. 

O anarquismo bakuniniano só pode ser sentido, desejado e posto 
em acção. Como nos diz Dabezies a respeito de Fausto, também o 
poderíamos dizer em relação a Bakunin: 

«Sem dúvida veremos mais uma vez, novamente Fausto surgir 
entre nós, sob uma máscara cada vez mais actual, para nos lembrar que 
é dado ao homem o poder de escolher a sua vida, de ser, com o seu deus 
ou com o seu demónio, criador de si próprio: reside aí a sua grandeza - 
o seu drama» 6  

Finalmente para terminar, não posso deixar de citar as últi-
mas palavras de Fausto que são palavras anarquistas à maneira de Ba-
kunin, ou pelo menos, têm uma carga potencialmente anarquizante: 
«Eu gostaria de viver no meio dum povo livre numa terra livre». 

1 GOETHE, Faust, trad. Gérard de NERVAL, Paris-Flammarion, 1964, p. 80. 
2 André DABEZIES, Visages de Faust aux xx siècle, Paris, PTJF, 1967, p. 37. 
$ Wanda BANNOUR, ((Bakunine)), História da Filosofia. Ideias, Doutrinas, direc-

ção de François Châtelet, Lisboa, D. Quixote, 1978, p. 259. 
BAKUNIN, Conceito de Liberdade, Porto, Edições Rés, 1975, pp. 7-8. 
Sobre as diversas interpretações do Fausto ver a obra de André DABEZIES, Visa-
ges de Faust au xx siècle, Paris, PUF, 1967. 

6 João BARRENTO, «Fausto, a Ideologia Fáustica e o Homem Fáustico», Fausto na 
Literatura Europeia, Lisboa, Apáginastantas, pp. 200-201. 
André DABEZIES, Visages de Faust au xx siècle, p 515. 
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Aldebarã 

Tatuado o céu imenso na palma 
da minha mão 
eu vejo nessa minúscula carta 
o lugar que ocupam as estrelas 

No sítio preciso onde no corpo 
esta estrela existe 
nascerá numa planície uma árvore 
com frutos altos de ouro 

Esta estrela é corno que um outro 
coração 
e brilha no pergaminho ao centro 
como se brilhasse em lugar do soi. 

António Cândido Franco 
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A União Soviética começa a instalar um novo míssil na 
parte europeia, o SS-20, que tinha como finalidade substituir 
os mísseis de médio alcance SS-4 e SS-5, instalados em 59 e 61 
respectivamente. - A morte arrasta-nos para estas coisas pen-
sava entre suores frios. Não sabia onde tinha as mãos, mas con-
tinuou, alguma coisa o incomodava. - Bom, isto em 77, em 
Fevereiro de 79, o grupo de Alto Nível, formado por especialistas 
de onze países da Nato, propõe a instalação de quinhentos e 
setenta e dois mísseis na Europa: cento e oito Pershing II, 
destinados à Alemanha Federal, e quatrocentos e sessenta e 
quatro mísseis Cruise, noventa e seis dos quais para a RFA, 
cento e sessenta para a Grã-Bretanha, a Itália cento e doze, 
para a Holanda quarenta e oito e o mesmo para a Bélgica - 
isto era necessário. Era preciso esclarecer. Lembrava-se da 
Bíblia. O início nem sempre é principal. Não estará lá tudo. 
Falava alto, depois lembrou-se do jornal. Desvia o olhar vivo 
do seu interlocutor e. repara no jornal que ia enterrado no 
bolso. Tira-o com ar pensativo, e coloca-o em cima dos joelhos. 
Em letras garrafais lê-se «JORGE LUÍS BORGES MORR ... » - Assim, 
passados dois anos, se bem me recordo, a 7 de Agosto, foi toma-
da a decisão de instalar os cento e doze mísseis Cruise atribuídos 
à Itália, no prazo de três anos, no aeroporto de Magliocco, 
a três quilómetros de Comiso. 

Estas viagens servem normalmente, para. Não, desculpe. 
A viagem tinha começado há algum tempo e o autocarro ia 
superlotado de todos aqueles olhares suados na expectativa 
de uma ruptura fertelizadora e mal esperaríamos que ela acon-
tecesse realmente, depois de sairmos de Santo Ovídio e entrar-
mos na auto-estrada. Assim, até lá, ouçamos: 

- Conheces aquele tipo que ali vai, à frente? Não, no 
segundo banco. À frente daquele tipo que vai a dormir. Aquele 
tipo vai sempre a dormir. Agora o outro, depois que o filho 
dele veio de Itália, não fala outra coisa. E fala para a plateia, 
que nojo! O filho terminou o curso de engenheiro e foram dis- 
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cutir a problemática dos mísseis. Depois que chegou, o velhote 
não sabe outra coisa. Conta a história a toda a gente. E, note, 
anda a fazer um abrigo nuclear. 

Acontece com toda a história verdadeira, que não foi escri-
ta. Tem que ser falada até à sua deformação. Foi isto que me 
veio à ideia. Não acredite, leitor, nestas personagens quase 
sem rosto porque toda a sua caracterização foi plagiada dos 
vários discursos que fui acumulando nestas viagens, diaria-
mente. Mas continuemos: 

- O tipo deve trabalhar por turnos... 
- Acho-lhe piada, é que por vezes acorda e ergue-se, para 

ver se chegou e, zás adormece de novo... Nunca. Geralmente 
acordam-no. 

- Eu não sei como há pessoas que dormem descansadas! 
A minha mulher diz que estou maluco... 

- Várias são as razões, mas a que me parece mais válida 
e lógica, e menos especulativa, é o facto de Comiso se situar 
apenas a vinte quilómetros do Mediterrâneo, que é um mar 
com uma longa história, uma zona altamente estratégica, cobi-
çada pelas superpotências. A Sicília, como o nosso país, pode 
muito bem desempenhar um papel de um gigantesco porta-
-aviões da Nato... Os Açores por exemplo. 

- Olhe estamos encalhados! Olhe para a montanha de 
carros. 

- E o pior é que não podemos voltar para trás. Que 
chatice! 

- Foi um grande desastre com toda a certeza. Porque 
ainda passei aqui, ao meio-dia. Não havia obras. 

- Que porca de vida a minha! 
- O que é preciso é calma! Todos nós estamos sujeitos. 
- Isso é verdade. A mulher... 
- É engraçado que vinha mesmo a pensar nisto. Não 

sei porquê. Tive um pressentimento - olhou para ela, mas 
ela não respondeu. - Lá vou eu chegar tarde outra vez, às 
aulas. Bom, também não estou com grande apetite. - Garga-
lhou e desajeitou-se para tocar com a perna na perna dela. Ela 
fixou-o. - Eu podia comer em Gaia, que eu estudo em Gaia, 
mas não há como comer em casa. Sou um bocado sensível aos 
molhos. Não gosto de comer fora, e você? - ela tinha recolhi-
do o olhar para a janela e suspirou. 

- Isto põe-me os nervos em franja, que seca! 
- Foi alguém lá fora, tentar saber o que se passa. 
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- Não se vê nenhuma ambulância. Nenhuma polícia. 
- A polícia quer lá saber! A polícia quer é... 
- Deve haver feridos. Mortos talvez. 
- Por amor de Deus, senhor! Não especule! Não vê que 

vão aqui, crianças! Tenha consideração. 
- Elas vão a dormir. 
- Eu vou fazer é como os meus amigos. Vou a pé e apa-

nho o autocarro na estrada velha. 
E lá iam saindo a pouco e pouco. O autocarro raste-

java. Mas não tinha havido feridos, nem mortos. Foi um 
camião TIR que partiu o eixo e atravessou-se na estrada, des-
carregando a bagagem no chão, que a vizinhança se apressou 
a recolher o mais depressa possível. Viemos a saber isto, 
como deve calcular, mais tarde. Assim depois duma grande 
turbulência entre o pessoal que repentinamente se acumulou 
às janelas e questionava ao povo que se juntava ao longo da 
auto-estrada para questionar o sucedido, o motorista e o cobra-
dor, também se lhes juntava com grandes e surdos gestos, 
aproveitando para fumar um cigarro. No autocarro só con-
tinuamos nós. 

- Então, o seu filho veio de comboio, ou de avião. De 
autocarro. Daqueles que saem de lá à meia-noite. Eu costu- 
mo a fazer viagens nessas carros. É um rápido, e mais barato. 

Na última viagem que fiz, vim na cozinha ao lado de 
um pescador, que esteve perto de Marrocos. Olhe, foi até o 
barco dele que :oi baleado, lá por aqueles tipos, não me lem- 
bra o nome. Um tipo porreiro. Falou na desgraça que vai 
para África: os pescadores negros dormem em cima do peixe 
e o diabo a sete. Uma desgraça! Mora em Matosinhos, e vinha 
passar o fim de semana, ou uns dias a casa. Só de longe a 
longe. Contou aventuras que se fartou. Ah! mas a melhor, 
foi a que se passou com ele numa noite, lá num porto. Ele 
estava no quarto e ouviu a bater à porta, e claro, ele abriu. 
Apareceu-lhe uma tipa valente que só trazia um casaco com- 
prido de peles. Abriu-o e pôs-se a berrar - parou. Não tinha 
a certeza. Não interessava - a chamar pela polícia que se apron- 
tou logo a passar uma multa contra a tentativa de violação... 

- Passou-se uma no género com um amigo meu. Um 
dia apeteceu-lhe e engatou uma tipa e foi para o quarto com 
ela. E ela não se preocupou nada com o tempo. Ele, quando 
ia, começa a ouvir um barulho, era o chulo, a dizer que a polí- 
cia estava a chegar. Ele vestiu-se à pressa e quando chegou 
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cá fora não viu ninguém e lembrou-se da carteira. E ela lá 
estava, mas vazia. 

- Veja você. Hum! sabem-na toda. 
- Eu acho que também vou a pé. 
Tinha passado uma hora e nada. O autocarro só avançara 

umas centenas de metros. O motorista tornou a sair. Come-
çava o noticiário das oito. A notícia do dia, a morte de Jorge 
Luís Borges. Grande perda para a literatura. Alguns comen-
tários de autores portugueses e de seguida um despejar de 
pequenas notícias. 

- 0 mais importante, dizem os entendidos, da militari-
zação foi, talvez, a consolidação das «alianças» entre o poder 
político e os interesses da Mafia, que aproveitando-se das fon-
tes de lucro, tais como a prostituição, o tráfico de droga e 
a especulação, recicla a dinheiro sujo, investindo-o em gran-
des operações financeiras, como comprar terrenos em Comiso. 
É o caso das famílias Gambino e Lo Cicero

'
têm ligações com 

a Mafia nos Estados Unidos, O lider do PCI, Pio La Torre, 
foi o primeiro a salientar as ligações entre a instalação dos 
mísseis em Comiso e os interesses da Mafia. Claro que ela 
não esperou muito e em 30 de Abril de 82, La Torre não existia. 

- Ali vai outra ambulância. 
- Não. Vai fazer um trabalho normal. Não vai a... 
- Você não quer ir a pé? 
—Não posso! 
—Não pode? 
- Não, moro longe e só tenho este carro. 
- Han. Também não me apetece. Já agora faço-lhe compa- 

nhia. Tinha agora filosofia, mas não gosto de filosofia e você? 
Encolheu apenas os ombros e deixou a sorrir que ele 

lhe apalpasse o joelho. Ele suspirou. Ao princípio era eu que 
fazia o papel. O papel feminino. Mas eu era aquele que ia a dor- 
mir. A sensação era engraçada. Ele continuou a subir a pouco e 
pouco o afecto e [á à frente os dois tipos riam e eu continua- 
va a dormir a bom dormir. Nada me impedia e eu estava can- 
sado e até pensei acabar com o conto, quando o indivíduo ao 
apalpar-lhe o sexo descobrisse que era fálico. Era um travesti 
e tinha-o enganado verdadeiramente. Qualquer um tinha caído. 
Ainda bem que não estava lá ninguém que reparasse no seu 
infortúnio. Teria sido um escândalo. Mas o conto não acaba 
aqui. Assim ele ficou gago e o travesti, talvez, desiludido, 
pediu que o deixasse passar e foi-se sentar perto dos dois tipos 

41 

6 



MORTE DE JORGE LUÍS BORGES 

que conversavam. Eu também estava interessado em ouvir 
mais um pouco: 

- Isto tem muitas coisas que se lhe diga. Espero não 
o estar a maçar. Já devia estar em casa, mas Bettino Craxi, 
acusou recentemente o Conselho Mundial da Paz de estar a 
financiar a compra dos terrenos em Comiso ao redor da futu-
ra base. 

Segundo uma revista italiana, estaria a organizar o movi-
mento pacifista em todo o mundo, com o dinheiro da URSS, 
através de funcionários da confiança do Kremlin, por exem-
plo, Bons Ponomarinov. E eu estou de acordo com o que diz 
Mitterrand, ao afirmar que «o pacifismo está no Ocidente en-
quanto os mísseis estão no leste)). 

- De quem é este livro? - interrompeu o jovem, já re-
composto, que encontrara o livro que eu deixara por descuido 
cair. Era o Relatório de Brodie que eu conseguira, finalmente, 
roubar. 

- Que livro? Não sei. Não é meu. Deve ser desse sujeito 
que está a dormir. 

Tentaram em vão acordar-me. Mas eu não acordei. Esta-
ia morto. 

- O corpo está frio. Ele está com uma... 
- Porra! Está morto. Vou lá fora avisar o condutor. 
- Deve ter sido ataque... 

A. Dasilva O. 
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A UM POETA SAXÕNICO 

Peço aos meus deuses ou à soma do tempo 
que meus dias mereçam o olvido, 
que meu nome seja ninguém como o de Ulisses, 
mas que algum verso perdure 
na noite propicia à memória 
ou nas manhãs dos homens. 

Jorge Luís Borges 



D 	E 	B 	A 	T 	E 

QUE COLARINHOS VAMOS USAR NO FUTURO? 

Breve reflexão sobre o 3. 0  Encontro Nacional de Sociologia Industrial, 
das Organizações e do Trabalho 

Pedro Ramalhete 

A Ideia propôs-se que escrevesse um breve comentário ao 3. 0  Encontro 
Nacional promovido pela APSIOT - Associação Portuguesa de Profissionais em 
Sociologia Industrial, das Organizações e do Trabalho, realizado em 2 e 3 de 
Novembro de 1987 em torno do tema organização e trabalho num contexto de 
mudança. 

O tema 1 	Criação e difusão da inovação foi tratado em sessão plenária 
tendo-se aproximado, frequentemente, da promoção de produtos ou programas 
em lugar da análise dos aspectos sociais ou sociológicos. 

Os temas 2 e 3. respectivamente Tendências da evolução do mercado de 
trabalho e estratégias dos actores sociais e Mudança organizacional decorreram 
em sessões simultâneas. Acompanhei principalmente este último, e apenas frag-
mentos daquele, pelo que as observações que faço enformam do facto. 

Não me tendo sido pedido um relatório descriptivo, concentrar-me-ei nos 
aspectos que creio mais interessantes para o debate libertário. 

No Colóquio «Tecnologia e Liberdade», promovido pelo Círculo de Estu-
dos Neno Vasco e por A Ideia, parece-me ter a balança pendido maioritariamente 
para a representação da tecnologia como instrumento potencialmente perigoso 
e coactor da liberdade individual, porque ao serviço dos grupos dominantes. 

Ao contrário, no 3.0  Encontro Nacional da APSIOT creio ter dominado 
o fascínio acrítico pelas novas tecnologias, como potenciadoras dos processos de 
transformação e mudança a serem direccionados e orientados pelos sociólogos. 

Implícita está a crença, do século XIX, no progresso como factor de reso-
lução das questões sociais. Acrescentada agora na indicação dos técnicos que se 
crêem melhor preparados para a encarnar. 

Para utilizar a expressão de Boaventura de Sousa Santos em Um discurso 
sobre as ciências (Porto, Afrontamento, 1987, poder-se-ia afirmar que aqueles 
sociólogos se renderam ao paradigma dominante e ao seu modelo de racionalidade, 
no qual as leis da ciência moderna são uma tipo de causa formal que privilegia 
o como funciona das coisas em detrimento de qual o agente ou qual o fim das 
coisas (p. 16). 

Dominou uma sociologia alheada do conflito, da oposição e divergência de 
interesses e das estruturas e relações de poder; isto , dominou uma perspectiva 
de dentro para fora, centrada na empresa - considerada como unidade social prin-
cipal - e na integração num todo funcional. 

Foram deixados à margem os restantes espaços da acção e organização 
social, com os quais a produção se intersecta e relaciona. As pessoas foram vistas 
apenas como parte da ((máquina)). 
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Num momento em que a esfera da produço, ou económica, tende a 
monopolizar as vivências sociais, com decorrentes vantagens para as estruturas 
de poder que a controlam, julgo ser importante voltar a colocar questões ele. 
mentares sobre a produção, distribuição e autonomia, ou emancipação. 

Esta última pessa pelo recolocar do homem, e não do capital, no centro 
da vida económica, isto é, por embeber esta com as outras esferas sociais. Razão 
aqui têm as religiões que o têm afirmado, em nome da sobrevivência da espi-
ritualidade. 

A empresa não deve, hoje, continuar a ser pensada como o local privile-
giado e exclusivo de emancipação. Novas sociabilidades se têm gerado fora desse 
espaço. A casa, os laços de amizade e os tempos livres podem constituir um fun-
damento da liberdade e autonomia individual e colectiva. 

Não obstante, é igualmente necessário criar novas formas de trabalho, 
não autoritárias, que permitam viver o mundo material com o menor número 
possível de dependências. O mutualismo e o cooperativismo podem ser pontos 
de partida. 

O seu enraizamento na tradição portuguesa pode constituir ainda uma 
forma de resistência à importação de modelos externos que imponham um modelo 
de senvolvimento desaptados ou não escolhido. 

Uma das lacunas do pensamento revolucionário tem sido a de não equa-
cionar uma infra-estrutura alternativa para a produção, o que o tem conduzido, 
quando vencedor, à recuperação e reprodução das antigas estruturas que antes 
negaram. 
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Clubes Anarquistas no Estrangeiro 

Conhece-se geralmente alguma coisa dos clubes republicanos. Ignora-se 
quase sempre que também existiram clubes anarquistas, pelo menos em certos 
países e épocas, e provavelmente em ligação com a orientação doutrinária assu-
mida pelos movimentos libertários. 

O 'Clube Anarquista de Melbourne 

Este clube foi fundado em 1 de Maio, na Austrália, por iniciativa de David 
A. Andrade. 

No seu manifesto lia-se: 
((Ao Povo da Australásia: 

O Clube Anarquista de Melbourne envia as suas saudações aos amados 
cidadãos livres destas colónias e pede.lhes que apoiem os seus membros nos 
esforços que fazem para remover aqueles sentimentos colectivos e instituições 
públicas que foram para aqui transplantados do hemisfério norte e que retardam 
o progresso social e a felicidade, substituindo-os pelos princípios da Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade! 

Os objectivos do Clube Anarquista de Melbourne são: 

1. Animar o interesse da opinião pública pelas grandes questões 
sociais da actualidade, promovendo inquéritos sobre vários assuntos, esti-
mulando a livre discussão pública de todas as questões sociais, e publi-
cando e divulgando literatura que faça luz sobre os fantasmas actualmente 
existentes na sociedade e sobre os métodos para os fazer desaparecer. 

2. Alimentar e difundir os princípios de Auto-Confiança, Auto-
-Ajuda e o espírito de Independência entre o povo. 

3. Levantar e defender os princípios da Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade. Por, Liberdade, nós entendemos ((a igual liberdade para cada 
um, apenas limitada pela igual liberdade de todos)). Por Igualdade, enten-
demos ((a igualdade de oportunidade para cada indivíduo)). E por Fra- 
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ternidacle, entendemos «o princípio que nega as distinçoes nacionais e de 
classes, se funda na irmandade dos Homens e proclama que 'O Mundo é 
a minha pátria')). 

4. Advogar e procurar conseguir a abolição de todos os monopó-
lios e despotismos que destroem a liberdade dos indivíduos e, por conse-
guinte, o progresso social e a prosperidade. 

5. Denunciar e opôr-se a essa colossal burla que é o governo, advo-
gando a abstensão ao voto, a resistência ao imposto e a cooperação pri-
vada ou a acção individual. 

6. Incrementar a confiança mútua e a fraternidade entre o povo 
trabalhador de qualquer categoria, chamando a sua atenção para os seus 
inimigos comuns: os padres e os políticos, e seus coadjutores, mas ata-
cando os princípios e não as pessoas. 

7. Congregar a cooperação de todos aqueles que compreenderam 
a natureza demoníaca das nossas instituiçães governamentais e desejam a 
sua rápida dissolução, para benefício geral da humanidade. 

8. Promover a formação de instituiç6es voluntárias semelhantes 
ao Clube Anarquista de Melbourne em outros lugares de Vitória e nas 
colónias vizinhas e, com o seu acordo, vir eventualmente a constituir com 
elas a Associação dos Anarquistas da Australásia». 

IC 

• O Clube Anarquista de Boston 

Em 18 de Setembro de 1887 reune-se pela primeira vez, em sessão pública, 
em Boston, EUA, o Clube Anarquista local por iniciativa do militante anarquista 
individualista Benjamin Ricketson Tucker, fundador seis anos antes do jornal 
Liberty. Esta primeira reunião teve lugar no 11.0  19 da LaGrange Street, as 
seguintes no n.° 477 da Tremont Street, e todas foram públicas. O objectivo da 
associação era, com efeito, a livre discussão, se possível contraditória. Tucker, 
por exemplo, realiza uma conferência com o título ((O general Francis A. Waiker 
e os anarquistas)); outros tratam do livre pensamento; e o lançamento de um 
imposto sobre a propriedade fundiária é pretexto para uni debate entre um anar-
quista e um membro do Land and Labor Club. 

Ronald Creagh, historiador americano residente actualmente em França, 
indica-nos que os arquivos do clube se encontram depositados na State Historical 
Society of Wisconsin, incluindo os estatutos, lista de membros, actas, cartazes, etc. 
Os relatos das reuniões foram, por outro lado, publicados na época no jor-
na! Liberty. 
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Nos estatutos, pode ler-se que: 

- ((Nós, abaixo-assinados, declaramos constituir a associação de-
signada 'Clube Anarquista' (Art.° 1.0); 

- O Objectivo que o clube se propõe é a abolição de todo o ]gover-
no imposto por um homem a outro homem; os meios são as reuniões 
públicas, as conferências, os debates e a difusão de publicações anarquis-
tas (Art.° 2. 0); 

- Os membros do clube não são obrigados a pagar quotização, mas 
são instados a contribuir para as despesas da instituição por meio de gon-
tribuiçõesmensais, segundo as suas possibilidades (Art.° 4.0); 

- O clube reune-se no primeiro sábado de cada mês, sendo a di-
recção da assembleia confiada a um presidente eleito pela própria assem-
bleia, por maioria de votos (Art.° 6. 0); 

- Todas as resoluções são tomadas por maioria (Art° 11.0); 
exceptua-se a modificação dos estatutos, que será por unanimidade (Art.° 
13.0) )). 

Entre os vinte e cinco membros cujos nomes figuram nos registos, Creagh 
detectou a existência de um tipógrafo, um compositor tipográfico, um jornalista, 
um fabricante de pianos, um negociante de licores, um agente de seguros, um 
professor, dois manufactores de tabaco, um trabalhador de fábrica, um carpin-
teiro, possivelmente um polícia e duas senhoras. 

(Ronald CREAGH, Histoire de l'anarchisme aux Etats-Unis d'Arnérique, Grenoble, 
Pensée Sauvage, 1981). 
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DIMITRIOS I. R0USSOPOULOS: The coming of World War Three, vol. 1. 
Montréal/Buffalo, Black Rose Books, 1986 

A reflexão contemporânea sobre a paz e a guerra confunde-se, na maioria 
dos casos, com uma meditação sobre a escassez do tempo, sobretudo quando com-
parado com a grandeza e o desafio das imensas tarefas que importam cumprir 
para afastar o espectro da guerra do nosso futuro colectivo. 

A obra de D. Roussopoulos, de que aqui apenas se refere o primeiro volu--
me, constitui o prolongamento do esforço de outros autores, como Jonathan 
Schefl ou E. P. Thompson. Prolongamento, na medida em que Roussopoulos 
dá por adquirida, na já vasta literatura internacional sobre os temas polemoló-
gicos, todo um vasto leque de informações acerca da evolução das armas nuclea-
res e respectivas doutrinas de emprego, reservando a esse aspecto apenas algumas 
das cinquenta páginas iniciais. 

O objectivo do nosso autor é claro e directamente político. Deixando para 
outros a ingrata tarefa de educar pelo medo, sentimento, aliás, com uma fraca 
per/omance de eficácia histórica, Roussopoulos não perde muito tempo a analisar 
as eventuais consequências biológico-ambientais da deflagração maciça de enge-
nhos nucleares, preocupando-se, pelo contrário, com o estudo das condições polí-
ticas e sociais que poderão obstar à eclosão dessa Terceira Guerra, quotidiana-
mente preparada. 

É, como referimos acima, a questão da escassez do tempo, inevitavelmente 
dependente da procura dos meios óptimos para o seu aproveitamento. 

Neste livro assistimos a uma aposta inequívoca e segura, embora sem a 
apresentação de qualquer garantia antecipada de sucesso, num ((movimento social 
internacional popular)), como ((única força)) capaz de evitar a concretização dos 
vectores, por enquanto meramente tendenciais, que apontam para a 'solução' 
nuclear das contradições internas da nossa civilização. 

A tese central do primeiro volume, mostra-nos o crescimento dos núcleos 
embrionários desse movimento, das formas elementares e não muito expressivas, 
para modalidades mais sólidas e orgânicas de resistência. As quase trezentas 
páginas do livro oferecem-nos um conjunto impressionante de dados sobre os movi-
mentos pela paz em quase todo o mundo, indo ao ponto de dedicar uma especial 
atenção aos movimentos independentes dos países do Pacto de Varsóvia. No 
entanto, lamentavelmente para o alcance desta recensão, o essencial dos argumen-
tos e perspectivas políticas de Roussopoulos ficam reservadas para o segundo volu-
me, intitulado: Da resistência à mudança social. 

Porém, os materiais contidos no primeiro volume permitem, sobretudo para 
um leitor de formação não-libertária, reunir as bases de um eventual diálogo. 
Assim, o cerne argumentativo do trabalho de Roussopoulos consiste na oposição 
entre o movimento social popular e o «sistema internacional de guerra», que 
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não é outra coisa senão a comunidade internacional dos Estados-Nação. A utili-
zação quase axiomática de tal oposição pode conduzir a simplificações e graves 
erros de avaliação. 

Importa, sem dúvida, combater todo o discurso, ainda dominante, em 
torno da pretendida eficácia do 'equilíbrio do terror' como meio de preservação 
da paz. Devemos, no entanto, ser capazes de analisar as relações entre as grandes 
potências para além dos discursos dos seus diplomatas ou das obras dos seus pen-
sadores estratégicos. O próximo desenlace diplomático da grave questão dos curo-
mísseis, mostra que o sistema internacional, mesmo sem se alterar estrutural-
mente, sabe despoletar alguns mecanismos essenciais de autodefesa, ((imunoló-
gicos)), em momentos críticos. 

Isto não significa uma defesa das virtualidades do .statu quo. A longo 
prazo a manutenção do sistema político-militar internacional só poderá conduzir 
ao conflito. Porém, não podemos pensar na possibilidade de um movimento 
social que permaneça completamente independente das transformações que a pró-
pria erosão interna e a pressão exterior provocará nos Estados. Se insistimos 
nessa ideia, estaremos a transformar a luta dos movimentos sociais não só numa 
((tarefa sobrehumana)) (superhuman task), mas também numa tarefa condenada 
ao fracasso. 

Viriato Soromenho Marques 

JOÃO PAULO SEGUNDO, Subversivo, Maldito e Feio, Lisboa, Centelha, 1987. 

João Paulo Segundo (este - não o «outro» que, certamente, não perderia 
o seu tempo com um homem que ousou dizer, pela boca do Padre Joãozinho, isto 
é, Petijean, ((Lã religion a été inventée pour placer les crimineis))) 1  procura 
dar-nos a conhecer um pouco melhor, a vida e a obra do inclassificável Bons Vian. 
Seguindo de perto, demasiado de perto, creio, algumas biografias do escritor-mú-
sico (morto com apenas trinta e nove anos, em 1959), nomeadamente a de Noël 
Arnaud, o autor de Subversivo, Maldito e Feio tem o mérito de nos chamar a 
atenção para a actualidade da obra multifacetada de um homem multifacetado. 
Realmente, ((em 1987, ele estaria tão in como dantes. In por que de fora)) (p. 7). 
E João Paulo Segundo acrescenta: ((Como estão in e de fora os marginais do 
pensamento, os ideólogos sem ideologia, os rebeldes sem causa, os sonhadores 
sem esperança...)) (p. 7). 

Sem dúvida que Bons Vian cabe por inteiro no largo (?) grupo dos que 
vivem pela provocação e pela denúncia - do poder instituído, da sociedade de 
consumo, das religiões, da guerra -, dos que correm contra a anquilose, dos desa-
daptados num mundo de hipocrisia, dos libertários ou, se preferirmos, dos poetas. 
Por isso mesmo, atravessa incólume o tempo e pode falar-nos, hoje, com a vio-
lência de outrora. 

Como membro do Colégio dos Patafísicos, Boi-is ((faz predominar o excepcio-
nal sobre o geral)) (p. 112). É que, na verdade, a sua vasta obra é «excepcional», 
no sentido em que estabeleec uma permanente ruptura com as ideias comuns. 

Dividido entre a poesia, o romance, a música e a canção, o teatro, o cine-
ma, a rádio e até a ópera, Bons Vian põe em cada objecto estético a sua marca 
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de «amador» da vida - «Pourquoi que je vis 1 Parce que cest joli», escreve ele 
no poema «Pourquoi que je ViS» OU (de voudrais pas mourir 1 Sans qu'on ait 
inventé lés roses éternelles)), em (de voudrais pas crever» 2 -, a sua marca de 
indisciplinador. 

Um romance como A Espuma dos Dias, a que João Paulo Segundo longa-
mente se refere, surpreende, sobretudo, pela irrupção do irreal poético ao nível 
do quotidiano: ((les coins de Ia chambre se modifiaient et s'arrondissaient sous 
l'effet de Ia musique)) 3;  as nuvens atravessam a igreja ((en flocons gris et am-
pies)) 4;  um nenúfar cresce no pulmão direito (e não no coração, como, erradamen-
te, J. P. Segundo escreve) de Chloé e acaba por matá-la. Mas também em O Arran-
ca-Coração, a nurse, em vez de um nó, prefere dar um laço nos cordões umbilicais, 
porque ((fica bem à mesma, e é mais elegante)) 5;  um personagem apanhou uma 
borboleta e ((engoliu-a, todo contente)) 6  Em As Formigas, uma cama põe-se a 
«griffer le sol 'a Ia maniêre d'un chat» . E os exemplos poderiam multiplicar-se 
quase indefinidamente. 

Outras vezes o insólito toma a forma de um corrosivo humor negro: numa 
montra ((U1 gros homme avec un tablier de boucher, égorgeait de petits-enfants. 
C'était une vitrine de propagande pour l'Assistance Publique)) 8;  o padre organiza 
um terrível combate de boxe, em O Arranca-Corações e, no mesmo romance as 
crianças são ferradas mal começam a andar; o Padre Joãozinho de O Outono em 
Pequim diverte-se e delicia-se com a descrição das mais arrepiantes torturas. 

Não será, pois, de estranhar que Bons Vian se tenha deixado seduzir 
pelo universo irreal da ficção-científica. Traduz, por exemplo, Van Vogt e chega 
a compôr revistas musicais do género, como Perante Marte (1952) e Isto é um 
Mundo (1955). Ou que, sob o pseudónimo de Vernon Sullivan, se tenha dedi-
cado ao romance policial de série negra onde o erotismo irrompe, levando mesmo 
o autor a uma condenação por atentado aos bons costumes. 

A sociedade francesa do pós-guerra, pudica, preconceituosa, abalada ainda, 
recebe, naturalmente, cada intervenção de Bons como uma seta apontada à sua 
fragilidade estrutural. É esse o efeito também de algumas peças de teatro como 
A Merenda dos Generais, em que os ataques à instituição militar ganham um 
extraordinário relevo e O Esquartejamento para Todos que merece de Elsa Triolet 
surpreendentes e violentas críticas ou um programa de rádio feito por Bons Vian 
em 1947, onde a par do jazz, surgem sketches provocatórios, como o do dr. Man-
gemanche (personagem romanesco) que fala sobre gatos ou aquele em que se lêem 
fictícios telegramas de felicitações a Hitler. 

O jaaz, de resto, uma das grandes paixões de Bons Vian. Tocando o 
seu trompete nas caves de Saint-Germain-des-Prés, desafia também a sonoridade 
romântica - ((Num país em que os ouvidos se deixam cativar pelos arrulhos de 
André Claveau, Louis Armstrong é mais do que um veneno insidioso)), escreve 
João Paulo Segundo (p 37). 

Transigindo, de certo modo, com as suas opções musicais, Bons não 
deixa, porém, de fazer canções que se tornam, desde logo, autênticas bandeiras 
de protesto. É o caso de «Le Déserteur», boicotada em todas as emissoras fran-
cesas, numa altura em que as guerras coloniais perturbam o país e os jovens são 
impelidos a partir para ((tuer de pauvres gens)). 

Da mesma maneira, por intermédio de Ursula, sua segunda mulher, ((SOfl 

ourson)), bailarina na Companhia de Baliet de Paris, acaba por se deixar envol-
ver também pelo universo da música «séria». A sua colaboração com Georges 
Delarue faz nascer, algum tempo depois, a ópera O Cavaleiro da Neve, apresen. 
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tada em 1953. Ainda aqui, Bons Vian participa dum espectáculo diferente, com 
cavalos verdadeiros e sonorização e iluminação futuristas. 

A sua participação no cinema vai no mesmo sentido, embora se limite a 
entrar como actor em filmes realizados por outros: é professor de sorriso em 
A Gioconda de Henri Gruel, Palma de Ouro do Festival de Cannes em 1950 e 
chega mesmo a contracenar com Jeanne Moreau e Gérard Philippe em As Liga-
ções Perigosas de Roger Vadim 

É impossível, como se vê, ficar indiferente a um autor como Bons Vian. 
Companheiro de Sartre (o Jean-Pol Partre de A Espuma dos Dias), Raymond 
Q ueneau, Roger Vailland, ele conseguiu, contudo, fugir aos rótulos que estes 
colaram, ou deixaram que outros colassem, às suas peles. A pele de Bons tem, 
digamos, a limpidez de um ((inocente)). Ele sabia que «os pássaros, na gaiola, 
acabam por morrer)) e, por isso, ao longo da sua vida, ao longo da sua obra, 
não fez mais do que tentar quebrar as grades. Continua, aliás, a fazê-lo hoje, 
1988, porque as grades estão, ainda, demasiado firmes. 

Vem, portanto, muito a propósito a publicação deste livro. Mas, pelas mes-
mas razões, me parece que João Paulo Segundo e/ou a Centelha poderiam ou 
deevriam ter prestado um melhor serviço à memória de Bons Vian, tendo posto 
um muito maior cuidado na edição da obra. São inadmissíveis, por exemplo, as 
dezenas de erros ortográficos de que cito, quase envergonhadamente, apenas 
alguns: ((espetáculos)) e ((extratos)), assim mesmo sem o c, ou ((vêm)) em vez 
de «vêem)), «leem», sistematicamente sem acento circunflexo; «paralizado» em 
vez de ((paralisado)); ((disse-mo-lo)); ((expressar-mo-lo)), ((esqueça-mo-los)), ((agrade-
ça-mo-lo)) num total desconhecimento da conjugação verbal, etc., etc.. Por outro 
lado, são frequentes as traduções directas do francês, muitas vezes descabidas, 
como a de «compulser» por «compulsar», ou a manutenção de palavras em francês 
numa frase em português, sem qualquer indicação, como acontece na página 85: 
«O senhor Bons Vian a quem eu dedico uma sólida antipatia pela ignominia dos 
seu crachats». Por que razão não traduzir também a palavra ((crachats))? Referirei 
ainda, pelo menos, uma grave incorrecção na estrutura da obra: o capítulo 8. 0  inti-
tula-se «O desertor e outras canções» e o autor não fala uma única vez de ((O deser-
tor)) neste capítulo (tinha-o feito já, com desenvolvimento, no capítulo 6. 0 , (( O Poder 
Militar e a Água Benta))). Aliás, parece-me ter havido alguma dificuldade do 
autor, na arrumação de um material tão vasto como era aquele que se lhe ofere-
cia, o que, evidentemente, não lhe deve servir de desculpa. 

Deixem-me acreditar, ingenuamente, que se trata apenas de uma provo-
cação ao leitor, género Bons Vian. . - Mas, atenção, a provocação de Bons Vian, 
mesmo no plano linguístico, passa sempre pela invenção, pelo conhecimento ínti-
mo das palavras, por um processo criativo original, enquanto que os erros apon-
tados são, infelizmente, muito pouco originais. 

Manuela Parreira da Silva 

1 L'Automne à Pekin, Paris, Editions de Minuit, 1971, p. 235. 
2 Je Voudrais pas Crever, Paris, 10/18, 1974, pp. 9-11. 

Ibid., p. 88. 
Ibid. p. 51. 
O Arranca-Corações, trad. Luíza Neto Jorge, Lisboa, Estampa, 1970, p. 10. 

6 Ibid., p. 74. 
Je Voudrais pas Crever p. 160. 

8 L'Ecume des Jours, Paris, 10/18, 1974, p. 41. 
O Arranca-Corações, p. 156. 
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ANTÓNIO CÂNDIDO FRANCO, Arte Régia, Lisboa, edição do autor, 1987. 

Este livro de poemas de António C. Franco responde, por inteiro, à frase 
do Teixeira de Pascoais que lhe serve de epígrafe - «A imensidade é intimidade 
objectivada». Diríamos que cada poema traduz, microscopicamente, a ciência de 
um universo imenso: ((Tenho o nome de todas as estrelas escrito no mapa do 
meu peito)) (Altaír» p. 53) porque ((O Cosmos é o corpo e cada astro é um cora-
ção)) (Astros» p. 54). Cada poema de Arte Régia cumpre, assim, de certa forma, 
uma etapa no percurso de interiorização que o seu autor empreende, ao espelho 
da(s) imensidade(s): ((Acendem-se ao anoitecer em minha casa as estrelas em 
lugar de velas)) (((A casa)) p. 58); «o meu coração é uma mina onde as coisas 
se revelam e o meu sangue é uma vaga petrificada do mar» (((A forja)) p. 62). 

Noite, água, gema, mãe, morte, interpenetram-se como símbolos do femi-
nino. Repare-se no poema ((Menstruação marinha)) ou no poema «Osíris» onde se 
escreve: ((O mar é o país dos mortos, o cofre de sombra o ventre)) (p. 12). O mar 
((e a noite transparente)) (((Descobrimentos)) p. 17) que ((afoga como um útero)) 
(((História Trágico-Marítima)) p.  43). A noite, por sua vez, «é uma misteriosa 
fiandeira (((A ilha dos Amores)) p.  13) e «um ventre que conserva o dia oculto» 
(((A noite)) p.  20). 

E do feminino nasce o filho, o homem, como ((a noite dá a mão ao dia)) 
(((Castor e Pólux)) p. 51), como ((a morte é o prenúncio certo da vida)) (((Operação 
central)) p. 60). 

Para António C. Franco, é no corpo (do Homem/do poema) que se cru-
zam e se inscrevem todos os mistérios: das trevas e da luz, da ((noite com sol)), 
da morte e da vida. O corpo é o ovo e ((no ovo o ar é uma placenta e o fogo uma 
garganta que vai cantar luminosa e o seu colar de sangue e a sua coroa de ouro)) 
(((Clara)) p. 26). O corpo é o lugar da transmutação alquímica, dessa arte régia 
através da qual se alcança a união dos opostos, o Amor (O meu coração é o leito 
onde se deitam as coisas divididas, o homem e a mulher)) «A forja», p 62), isto 
é, a conformidade entre a Terra e o Céu: 

Se voltarmos do avesso a terra 
o que encontramos é o céu e sobre os pólos 
é essa flor de neve 
mais imóvel e mais sólida do que um sol 

((Estrela Polar)) p. 48 

A Arte Régia de António Cândido Franco é, na verdade, um livro muito 
belo, irmão gémeo da lua e do sol. 

Manuela Parreira da Silva 
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REVISTA DE COMUNICAÇÃO E LINGUAGENS, (4) Dez. 1986, Ed. Afrontamento 

Dizia Humberto Eco, em entrevista ao Expresso de 20.02.88, que uma das 
maldições do jornalismo é ter de falar-se de uma coisa só quando ela é actual (sendo 
esta actualidade factual, relativa ao acontecimento). É nesta lógica que só fazem 
sentido falar-se em livros ou publicações acabadas de sair. 

Há contudo outras lógicas que não as do jornalismo, há livros que são 
como o vinho do Porto (quanto mais velho melhor) e vale sempre a pena lê-los e 
falar sobre eles, há publicações cuja actualidade é medida pelos temas nelas 
tratados. 

É com este espírito que me proponho dizer duas ou três coisas que me 
foram sugeridas pela leitura de uma revista que saiu já em 1986: o número4 
da Revista de Comunicação e Linguagens, temática, desta vez «Tecno-Lógicas». 
Pensar a técnica ou/e tecnicizar o pensamento, como se anuncia em editorial. 

Os complexos técnicos compostos de máquinas, instrumentos e formas vá-
rias de saber-fazer têm por objectivo aumentar as capacidades de trabalho e reali-
zação do indivíduo. Mas aquilo com que os homens, muitas vezes, se confrontam 
no seu quotidiano é que os ganhos de energia e de produtividade conseguidos com 
o progresso técnico se traduzem num empobrecimento, se não na degradação, das 
formas de vida então a Máquina não libertaria o homem, mas escravizá-lo-ia. 

Por outro lado, a Máquina é concebida por humanos para os substituir, 
não para competir com eles. Actualmente toda a discussão sobre o progresso téc-
nico reflecte um receio colectivo, uma perplexidade, perante mecanismos que se 
automatizam, que parecem querer fugir ao su controlo e, pior ainda, limitam a 
liberdade e capacidade de decisão dos homens. 

A evolução técnica não depende apenas dos progressos objectivos da ciência, 
nem tão só dos progressos ((incorporados flOs vários sectores da economia)), como 
chama a atenção Adriano Duarte Rodrigues. A técnica lógica não forma um sis-
tema independente do contexto social em que ocorre, é um elemento da cultura 
humana. Compreender o progresso técnico, as máquinas e a sua aplicação social 
passa por perceber os indivíduos e a sociedade em que se produzem tais sistemas. 
Mas principalmente passa por perceber aquilo que os vários grupos sociais espe-
ram, exigem e projectam na tecnologia. 

Na discussão deste tema é-se tentado, muitas vezes, a uma posição de Velho 
do Restelo olhando com nostalgia para o passado e com receio e incerteza para o 
futuro. Há duas ideias defendidas por alguns autores que me parecem fuicrais 
neste debate. 

Uma é a de que o conhecimento aprofundado de todas as potencialidades 
das inovações técnico-científicas permite melhor seguir e controlar o desenvolvi-
mento das suas aplicações. 

Outra é a de que a apreensão das diversidades do social, isto é, o conheci-
mento das características das diferentes culturas e formas de organização sócio-
-económica (local ou particular) permite fazer aplicações adequadas a cada caso. 
É recuperando os elementos e ritmos através dos quais os indivíduos constroem 
a sua história, que é possível projectar modalidades de inovação que concebam 
((O homem como um fim e não como um meio)) e que não se transformem em vio-
lentações colectivas. 

Ainda há pouco tempo, no Colóquio ((Tecnologia e Liberdade)) (Abril 87), 
Jorge Dias de Deus dizia ((Ciência & Tecnologia é poder, e para que uma socie-
dade possa modelar a C&T deev ser aberta, informada, de grande interpenetração 
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social e de organizaço horizontal», numa tentativa de definir as modalidades 
e possibilidades de apropriação social da ciência e da tecnologia. 

Este número ((Tecno-Lógica)) da Revista de Comunicação e Linguagens é 
um valoroso contributo para a discussão deste tema que é ali aprofundado e tra-
tado em várias dimensões. 

M. Lurdes Rodrigues 

José PORTELA, Trabalho Cooperativo em Duas Aldeias de Trás-os-Montes, Porto, 
Afrontamento, 1986 

Combustível para aquecer certos imaginários, o trabalho cooperativo e de 
entre-ajuda ou, indo mais longe, os sistemas comunitaristas que se encontram 
mais frequentemente no norte de Portugal, têm sido sempre um grande pólo de 
atração para as ciências sociais, com a Antropologia à frente, além de matéria 
para análise para aqueles que aí procuram confirmações para as suas próprias ideias 
sobre a sociedade. 

Tal é facilmente compreensível, é o encontro com bolsas de diferença e 
anacronismo relativamente à totalidade social envolvente. 

As abordagens feitas a este tema estendem-se da visão de um pequeno 
mundo comunitário globaJ, como um ((estado minúsculo)) (Jorge Dias, cujo Rio 
de Onor, comunitarismo agropastoril, continua como obra de referência impres-
cindível) à leitura economicista da optimização de recursos escassos, que se 
reporta, sobretudo, à quantificação do trabalho comum realizado. 

Sempre inscritas num espaço rural pouco mecanizado, estas comunidades - 
de características diversas entre si, saliente-se - suportam bem as diferentes leitu-
ras, e até a criação de alguns mitos quanto ao seu igualitarismo social. 

Entroncando nas tentativas de aclaramento de algumas ideias simplistas 
quanto a essa situação, José Portela define bem o objectivo do seu trabalho: 
a... entre nós, as manifestações do trabalho cooperativo têm sido abordadas não 
tanto no plano das relações de trabalho mas no plano do simbólico e da cultura 
material ( ... ) seguimos uma outra direcção, focando essencialmente aspectos rela-
tivos ao próprio trabalho e procurando prestar informação quantitativa.)) (p. 8). 

Desta limitação auto-imposta no âmbito da abordagem, assim como do pri-
vilegiar exclusivo da observação participante como método por excelência do tra-
balho de campo (em que o investigador permanece por um tempo relativamente 
longo na comunidade a estudar, procurando, tanto quanto possível, uma integra-
ção activa no seu quotidiano) se ressente alguma secura e, sobretudo, um exces-
sivo sincronismo presente neste estudo do fenómeno cooperativo em Fragueiro 
e Fontim, duas aldeias transmontanas onde o autor levou a cabo as suas obser-
vações, nos anos de 1980, 1981 e 1982. 

O objectivo expresso (informação quantitativa sobre o trabalho coopera-
tivo) é bem consumado em vários quadros sobre o tempo de trabalho e as relações 
estabelecidas de ajuda e retribuição entre as casas da comunidade (entendidas 
como as unidades sociais componentes dessa comunidade). 

Esse trabalho cooperativo pode ser de três tipos: trabalho recíproco directo, 
em que a retribuição se faz em trabalho no mesmo tipo de tarefa em que se recebeu 
a cooperação (o autor estuda concretamente o caso das malhas de cereal, e teremos, 
então, malha-por-malha); trabalho recíproco indirecto, em que a compensação 
é feita numa tarefa diversa, num trabalho alternativo, ao da cooperação original 
(malha-por-cava da vinha, por exemplo); e o trabalho de torna, em que a retri- 
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buição não é feita já por trabalho mas por outro tipo de prestação dentro do quadro 
de referências da comunidade (por empréstimo de utensílios ou como reforço de 
uma aliança, por exemplo). Há, de qualquer modo,, uma marginalização da mone-
tarização das relações de cooperação, e mesmo do total das relações sociais, em 
que o pagamento em dinheiro é, tradicionalmente, visto como de menor prestígio 
social - revelador, mesmo, de uma incapacidade para o estabelecimento de rela-
ções de cooperação - ou marginal em relação à vida socio-económica interna da 
comunidade. 

É da dinâmica entre os tipos de trabalho cooperativo presentes em cada 
situação e no assumir colectivo desta vivência, ((Em qualquer das suas conota-
ções o trabalho cooperativo pressupõe que a relação de retorno ocorra de um 
modo voluntário, isto é, sem que haja necessidade de uma das partes recordar, 
reclamar ou forçar a outra a restabelecer a reciprocidade.)) (p. 68), que as rela-
ções sociais se complexificam e as comunidades se desenvolvem dentro de uma 
mesma matriz, e surge aqui, para nós, uma falha deste trabalho, mesmo que o 
autor declare o sítio em que coloca o seu horizonte e aí se pretenda limitar; julga-
mos que se justificava uma incursão pelas estratégias de aliança que as casas 
procuram estabelecer e manter entre si, pois - e isto é um contributo importante 
do livro - a cooperação interna de uma comunidade não conduza, nem é conse-
quência de, um igualitarismo socio-económico, permanecendo graus diversos de 
riqueza, propriedade e prestígio. 

O trabalho cooperativo é, sim, um modo de reforçar e melhorar as condi-
ções de sobrevivência comum, numa dialéctica curiosa entre um altruísmo colec-
tivo coexistindo com o egoísmo individual. É também, como diz Portela, uma 
forma de atenuar os riscos e custos económicos, sociais e psicológicos inerentes 
aos trabalhos agrícolas e «uma afirmação da insuficiência da mão-de-obra familiar 
e uma expressão da dependência mútua vivida ao nível local.)) (p. 32). As ma-
lhas condensam, por isso, ((a fase do ciclo agrícola em que mais visivelmente se 
manifesta o trabalho cooperativo.)) (p. 33). 

A dimensão lúdica desta vivência comum não deixa de emergir, sobretudo 
realizada nas refeições que o ((patrão)) de cada malha organiza para os seus traba-
lhadores-cooperadores, e onde uma vertente de ostentação e esbanjamento da econo-
mia agrária se manifesta, vertente de peso inegável na construção do prestígio de 
uma casa. 

O mito do igualitarismo parece-nos definitivamente ultrapassado na visão 
destas comunidades, a que poderíamos chamar auto-reguladas, mas uma igualização 
simbólica faz parte integrante destes trabalhos cooperativos, pois a ascenção social 
temporária é um facto: ((Nas malhas esbatem-se temporariamente as diferenças 
ocupacionais, de rendimento e de prestígio social existentes entre os participan- 
tes. Embora se reconheça facilmente que entre os lavradores uns têm malha de 
um dia e outros somente um malhico, todos são, indistintamente, patrões. Patrões 
por um dia ou por algumas horas, pouco importa então.)) (p. 55). Aliás, em com- 
plemento a este nivelamento simbólico, salienta-se o facto de os elementos situados 
nos extremos da escala sócio-económica, e por isso susceptíveis de provocarem 
desequilíbrios nas reciprocidades, serem geralmente obrigados a recorrer ao exte- 
rior da comunidade, e ao pagamento em dinheiro, para garantir a sua malha (p. 51). 

Lamentamos, de novo, que o autor tenha unidimensionado drasticamente 
os seus propósitos, pois que muito mais haveria para chamar ao primeiro plano da 
análise das dinâmicas sociais internas destas comunidades agrárias, embora o con- 
tributo actual não seja desprezável, completado ainda por uma resenha comparativa 
dos principais trabalhos escritos sobre o assunto. 

Carlos Nuno 
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Em Novembro de 1987 o Grupo Edi-
torial ((A Ideia)) publica um Manifesto 
Libertário para um Fim de Século e 
envia à comunicação social um comu-
nicado onde fazia o balanço das activi-
dades a que se tinha proposto na evoca-
ção da publicação do manifesto do gru-
po comunista-anarquista de Lisboa em 
Abril de 1887, pretexto para as come-
morações de cem anos da presença do 
anarquismo em Portugal. 

100 Anos de Anarquismo 
em Portugal 

A exposição bibliográfica e iconográ-
fica ((100 anos de Anarquismo em Por-
tugal)), organizada pelo Arquivo Histó-
rico-Social, continua a sua itinerância 
pelo país, embora sob forma reduzida; 
procura-se, assim, dar a conhecer ao 
público interessado que não vive na ca-
pital, um pouco da história do movi-
mento anarquista português. 

Depois do Porto (em Dezembro de 
1987) e de Vila Nova de Famalicão 
(Janeiro de 1988), está prevista a sua 
deslocação, este mês, a Oeiras. O catá-
logo publicado, para além de referen-
ciar todas as obras expostas em Lisboa, 
conta ainda com dois artigos, um de 
M.a Filomena Mónica sobre ((Os traba-
lhadores e os anarquistas)), e outro de 
João Feire intitulado ((Traços e esbo-
ços de um anarquismo português». 

Resenha de Imprensa sobre o 
Colóquio Internacional de Estudos 
- «Tecnologia e Liberdade» 

O Colóquio Internacional de Estu-
dos - ((Tecnologia e Liberdade)) - or-
ganizado pelo Círculo de Estudos Neno 

A IDEIA (48) Abr. 1988 

Vasco, nos dias 8, 9 e 10 de Abril de 
1987, em Lisboa, embora não fosse pri-
vilegiado pelos meios de Comunicação, 
teve, no entanto, um certo impacto em 
determinada imprensa. 

Assim, as análises informativa e for-
mativa elaboradas por Rui Eduardo 
Paes no Diário de Lisboa, nos dias 9, 10 
e 11 de Abril de 1987, foram de longe 
as mais positivas. Nas suas análises só 
houve um factor negativo - as gralhas 
e erros relativos às identidades dos co-
municantes. Em termos da imprensa 
portuguesa há ainda a sublinhar o tra-
balho de Júlio Pinto no Diário Popu-
lar, nos dias 8 e 11 de Abril de 1987. 
Destaque-se também certas notícias so-
bre o acontecimento inseridas em A Ca-
pital, Diário de Notícias e Jornal do 
Comércio. A Antena 1 - RDP, fez uma 
entrevista e deu informações sobre o 
acontecimento. 

Relativamente à imprensa libertária, 
o jornal A Batalha inseriu nas suas pá-
ginas algumas informações, enquanto 
que os grupos ((Acção Directa)) e «An-
tipoda» limitaram-se a referir o carác-
ter de ((traição)) e de ((reformismo)) que 
o mesmo assumiu. 

Quuto à imprensa libertária inter-
:acii.ial, entre várias, sublinhe-se a in-
f.rrnaço dada pela Rivista A núme-
rias e 146 de 1987, Le Monde Li-
bertaire, número 664 de 1987 e Uma-
fita Nova, de 24 de Maio de 1987. 

Edições Sementeira 

Brados do Tarrafal: poemas de pre-
sídio de Américo Martins Vicente, com 
apresentação de J. M. Carvalho Fer-
reira. Livro de poemas escritos, na sua 
maioria, no campo de concentração do 
Tarrafal. Testemunho dos horrores que 
foram infligidos aos que se oposeram 
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ao regime opressor de Salazar e partici-
param da luta pela dignidade e liber-
dade humana. 

Palavras veernentes: antologia de tex-
tos de Francisco Quintal, organizada e 
prefaciada por João Freire, com um 
contributo bibliográfico de Carlos 
Abreu. Francisco Quintal não escreveu 
as suas memórias, mas a sua vida apai-
xonada, anárquica, culta reflecte-se 
através destes textos que abordam uma 
variedade de temas (organização, ju-
ventude, família, literatura, etc.) e que 
vão desde 1922 até 1985. 

Tecnologia e Liberdade: comunica-
ções apresentadas ao Colóquio In-
ternacional de Estudos, Lisboa, 

8-10 Abril 1987 

As tecnologias do século xxi serão 
certamente um facto decisivo no devir 
próximo das sociedades humanas. Pen-
sámos por isso que era importante re-
flectir, por um lado, sobre as várias 
dimensões (energéticas, económicas, 
ecológicas, cc.) da imensa transfor-
mação tecnológica em curso; por outro 
lado, sobre os problemas de comunica-
ção e de cultura que as novas tecnolo-
gias já estão a pôr e se tornarão mais 
agudas com o andar dos anos; e, final-
mente, sobre as transformações sociais 
- micro e macro-mudanças - que pre-
visivelmente iremos encontrar no prazo 
de uma ou duas gerações. Os vinte seis 
textos aqui inseridos falam por si pró-
prios e revelam diferentes preocupa-
ções, abordagens e títulos dos seus au-
tores face a estes problemas, que, não 
obstante, todos concordam em conside-
rar de importantes, decisivos mesmo, 
para o nosso futuro. 

Festa de homenagem e confraterni- 
zação entre companheiros libertários 

Realizou-se no passado dia 6 de Fe-
vereiro de 1988, na sed3 do Centro de 

Estudos Libertários, R. Marquês Ponte 
de Lima, 37, 2.0-Dt.°, em Lisboa, uma 
festa de homenagem e de confraterniza-
ção entre companheiros libertários. 

Estiveram presentes cerca de trinta 
pessoas e a festa de homenagem, sobre-
tudo aos velhos companheiros libertá-
rios, teve bastante alegria. Para além 
dos comes e bebes, sublinhe-se os poe-
mas de velhos companheiros libertários 
recitados por Armando Barros e os dis-
cursos dos companheiros presentes. 

Actualidade do 18 de Janeiro 
de 1934 

No dia 30 de Janeiro de 1988, rea-
lizou-se um debate subordinado ao te-
ma «Actualidade do 18 de Janeiro de 
1934». 

A organização pertenceu ao Centro 
de Estudos Libertários Foram ora-
dores Emídio Santana, Sebastião de Ai-
incida, Carlos Fontes e J. M. Carvalho 
Ferreira. Embora o debate não atin-
gisse a profundidade desejada, foi, no 
entanto, um acontecimento estimulan-
te para meia centena de pessoas. Desta-
que-se a presença dos velhos compa-
nheiros libertários que estiveram liga-
dos ao 18 de Janeiro de 1934: José 
Francisco, Acácio Tomás de Aquino, 
José Reis Sequeira, José Paulo Lola, 
Américo Martins Vicente, Joaquim 
Pedro, Jorge Silva, Sebastião de Ai-
incida e Abílio Gonçalves. 

Entre as várias intervenções, desta-
que-se a de Abílio Gonçalves sobre o 
campo de concentração do Tarrafal e 
os companheiros libertários que por lá 
passaram (e onde alguns morreram). 

Centro de Estudos Libertários 

Integrado num conjunto de activi-
dades o CEL tem promovido na sua 
sede, Rua Marquês Ponte de Lima, 
37, 2.°-Dt.° em Lisboa, um ciclo de pa. 
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leurs conflits»; Francine KAHN, Colette 
JACQUOT «Des enjeuxs autour des nou-
veiles techniques de reproduction»; 
Ynestra KING «Féminisme, ecologie et 
dualisme nature/culture»; François LA-
VEIX «De Ia differenciation physiologi. 
que a Ia hierarchisation des sexes»; 
Rosseila Di LEO ((Ii luogo delia diffe-
renza)); Maria MATTEO «Una sfida sti-
molante»; Franco ME LANDRI « Ruolo 
sociale e libertà»; Patricia MERCADER 
((Entre rôles et genre le transsexualis-
me)); Daniel WELZER-LANG ((Groupe 
d'hommes et masculinite)). 

Está prevista a edição das comunica-
ções pelo Atelier de Criation Libertai-
re. No IRL 74 e 75 e na Rivista A 148 
podem ler-se já parte das mesmas. 

Pierre.Joseph Prouclhon. Colóquio 

Com organização da Société Proud-
hon e do Atelier Proudhon (École des 
Hautes Études en Sciences Sociales) 
realizou-se em Paris e Besançon nos 
dias 22, 23 e 24 de Outubro do ano 
passado um colóquio dedicado a Proud-
hon e cujo tema era ((Poderes e Liber-
dades)). Durante os três dias foram 
apresentadas as seguintes comunicações: 

1.a sessão. Poderes e liberdades: 
Pierre ANSART e Jean Jacques P0M-

POUGNAC, «La dialectique des pouvoirs 
et des libertés»; Jacques RANCIÈRE e 
Stéphane DouAI L LER, « Deux modèles 
de l'egalité: l'émancipation inteliectuel-
le de Jacotot et Ia justice proudhonien-
ne»; Bernard VOTENNE e Chantal 
GAILLARD, «La dialectique égalité-liber-
té dans iceuvre de Proudhon». 

2.a sessão.. Poderes, liberdade e eco. 
nomia social: 

Jean BANCAL e Jacques LANGLOIS, 
«Pouvoirs, liberté et économie sociale»; 
Patrick CINGOLANI, «Proudhon et Jo-
seph de Maistre»; Christiane MAUVE e 
Marie-Françoise Liívy, « La femme, 
puissance de fascination»; Jean Du-
VIGNAUD e Gilda MANGANARO-FAVA-
RETTO, «Société et Pouvoir d'Etat» 

3 a  sessão. Poderes e liberdade polí -
tica; 

Lutz ROEMHELD e Serge COSSERON. 

«Le fédéralisme de P.-J. Proudhon»; 
Mirella LARIZZA-LOLLI, «La dynami-
que de l'extinction du pouvoir selou 
P.-J. Proudhon»; Georges NAVET e Ro-
semarie FERENCZI, ((L'épopée, Ia ré-
thorique et Ia justice)). 

4a sessão. Liberdade e criações: 
Gaston BORDET e Alain ANTOINE, 

(( Peuple et pouvoir dans De la Capacité 
politique des classes ouvrières)); Jean 
BORREIL, «Proudhon et Ia question de 
l'artiste»; Jean-Paul THOMAS e Patrice 
VERMEREN, «Les séries, de Fourier à 
Proudhon». 

A Société Proudhon funciona na 
EHSS, 54, boulevard Raspail, Paris 6 
e tem cerca de cem membros, de di-
versos países. O Atelier Proudhon é um 
seminário regular da EHSS que fun-
ciona sob a direcção de Rosemarie Fe. 
renczi, desde 1986 publica os «Tra-
vaux» mais importantes numa série de 
fascículos designada « Travaux de 1'A-
telier Poudhon »: 

N.° 1, Proudhon et Ia propriété, 
Chantal Gaillard (25 F). 

N.° 2, Proudhon et Ia révolution 
Bernard Voyenne (25 F). 

N.° 3, Proudhon, lecteur de Fourier, 
Jean-Paul Thomas (25 F). 

N.° 4, La troisième révélation: Dien, 
l'Histoire et le Politique chez Joseph 
de Maistre (1753.1821), Patricic Cm-
golani (25 F). 

N.° 5, Les deux sexes de l'esprit 
(analyse et synthèse chez Michelet), 
Georges Navet (25 F). 

N.° 6, Le cercle Proudhon, 1911-
-1914 (entre le syndicalisme révolu-
tionnaire et l'Action Française), Geor-
ges Navet (25 F). 

N.° 7, Le débat sur Ia propriété au 
XVIII0 siècle, (première partie: De Ia 
défense à Ia limitation de Ia proprié-
té), Chantal Gaillard. 
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REGISTO 

Alions Enfants de I'Anarchie! 

Em 1989 comemorar-se-ão duzentos 
anos daquela que, para muitos, ainda é 
o paradigma da ((Grande Revolução)), 
a Revolução Francesa. Hoje, duzentos 
anos passados, quais são as modalidades 
de transformação social e cultural que 
propõem, praticam ou sonham os anar-
quistas? Como fazer para transmitir 
através da prática e da teoria os valo-
res fundamentais do anarquismo? 

ão estas questões que vão ser trata-
das no próximo ano em Lyon, nos fins 
de Agosto ou princípios de Setembro, 
numas ((Jornadas Libertárias Interna-
cionais 89)), promovidas pelo Atelier 
de Criações Libertárias (Lyon), GIRA 
(Geneve), Centro de Estudos Libertá-
rios (Milão) e Anarchos Institute (Mon-
tréal); além da discussão, pretende-se 
marcar com uma comemoração dife-
rente do Estado e dos partidos o duplo 
centenário da Revolução Francesa. 

Os contactos podem ser feitos para: 
Goliectif Lyon 89, 13, rue Pierre 
Blanc, 69001, Lyon, França. 

Roberto Gemignani - Nem expul-
são, Nem extradição! 

França, lugar de asilo, foi siogan elei-
toral de Miterrand, alguns anos atrás. 
A realidade, mais uma vez, é bem di-
versa. Neste momento os companhei-
ros franceses cerram fileiras numa cam-
panha tendente a evitar as contínuas 
decisões judiciais de extradição e expul-
são de militantes italianos, espanhóis, 
alemães... 

Em causa está, actualmente, o mili-
tante italiano Roberto Gemignani, pre-
so desde Dezembro de 1986 e em riscos 
de ser extraditado às ordens do Estado 
italiano. 

A iniciativa é tomada por várias or-
ganizações anarquistas francesas (Fede-
ração, União, O.C.L., Ghroniques Li-
bertaires, Noir et Rouge, C.O.J.R.A.) 
e pretende-se que seja alargado a outros 
países, numa tentativa de fazer frente 
ao espaço policial e judiciário europeu. 

O contacto: Comite de Gontre-Infor-
mation et de Solidarite, 65, rue Bichat, 
75010 Paris, França. 
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PLATAFORMA EDITORIAL 

Numa época de cada vez menos certezas, marcada por contrastes 
de toda a ordem, é com apreensão que encaramos o ascendente 

que os sistemas e as instituições tem vindo progressivamente a tomar 
sobre os indivíduos. Quer se considere uma qualquer situação 

particular, como por exemplo a portuguesa, quer domínios como 
a tecnologia, a cultura ou o poder, sempre deparamos 

com as mesmas tensões: individual /social; autonomia/dependência; 
realização /alienação. O anarquismo foi, no passado, uma tentativa 

séria para resolver estas antinomias em favor do homem. 
É a partir da sua herança humanista que procuramos hoje reflectir 
sobre os perigos e as potencialidades da civilização do nosso tempo, 

intervindo em favor do indivíduo e da sua liberdade e propondo 
outras lógicas económicas e políticas que tragam o sinal 

de uma cultura e de valores libertários. 
Tal é o sentido da existência de A Ideia. 

A Ideia é uma publicação periódica de carácter doutrinário 
ou ideológico, guiada por ideais de liberdade e solidariedade 

humanas. Como revista libertária de cultura, ela procurará reflectir 
sobre os mais variados temas contemporâneos: 

ecológicos, educacionais, económicos, políticos, locais e internacionais, 
promover formas de criação estética, e ainda contribuir para 

a investigação histórica sobre o anarquismo. 
A publicação da revista não tem qualquer intuito lucrativo, 
pelo que se agradece toda a ajuda financeira desinteressada. 

As contas de exploração da revista serão publicadas anualmente. 

A orientação geral do periódico compete, colectivamente, 
aos conselho redactorial e aos colaboradores permanentes 

As decisões sobre a publicação de textos, arranjo gráfico, etc. 
cabem ao conselho redactorial. A autoria do editorial 

e dos escritos porventura não assinados pertence moralmente 
ao conselho redactorial e, por força da lei, ao director. 

Pelo conteúdo dos artigos assinados respondem exclusivamente 
os seus autores, não sendo admitidos pseudónimos. 

A Ideia acolhe colaboração escrita de pessoas que, 
mesmo não se considerando elas próprias anarquistas, perspectivem 

os seus trabalhos numa óptica de liberdade e recusa de qualquer 
forma de opressão. Os originais não solicitados serão benvindos 
e cuidadosamente apreciados, sendo os seus autores notificados 

no caso de decisão de publicação. Os originais não serão devolvidos. 
Os artigos não deverão, por regra, exceder doze páginas dactilografadas 

a dois espaços e deverão ser acompanhados de um breve resumo, 
se possível já traduzido nos idiomas francês e inglês, bem como 

da identificação ou currículo do seu autor. As colaborações 
não são remuneradas, mas os autores receberão uni exemplar 

da revista, e caso se trate de um artigo e os autores 
o solicitem, dez separatas do seu texto. 




