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FALECEU EMIDIO SANTANA! 

Com oitenta e dois anos de idade mas repentinamente 

e em plena lucidez, faleceu ontem, 16 de Outubro de 1988, 

o mais conhecido dos libertários portugueses da actualidade, 

Emídio Santana. 

Antigo militante sindicalista da C. G. T. ganhou sobre-

tudo notoriedade pública pelo caso do atentado contra Salazar 

de 4 de Julho de 1937, o qual lhe valeu mais de 14 anos de 

encarceramento prisional. 

Depois de uma actividade multifacetada que deixou mar-

cas no cooperativismo, na defesa dos direitos do inquilinato 

e outros campos, consagrou-se, após o 25 de Abril de 1974, 

à publicação do jornal A Batalha, prosseguindo assim uma 

longa tradição de jornalismo e intervenção empenhada em 

prol dos dependentes do salário, e veiculando novos ou mais 

tradicionais temas de sensibilidade libertária. 

Deixa-nos dois eloquentes livros de testemunhos de uma 

época História de um atentado, e Memórias de um militante 

anarco-sindicalista. 

A revista A Ideia e a cooperativa cultural Editora Se-

menteira manifestam o seu sentido pesar pelo desapareci-

mento de um homem que marcou o seu meio e a sua geração, 

pelo seu dinamismo, força de ânimo e indomável indepen-

dência de espírito. 
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A Constituição da República continua a ser um campo de bata-
lha entre políticos e partidos. Apesar das múltiplas declarações de 
aparente boa vontade de tantos intervenientes na cena pública no sen-
tido de que essa Carta fosse o texto-base de consenso nacional, a 
verdade é que isso aparece cada vez mais como uni discurso de circuns-
tância atrás do qual se escondem as mais duras confrontações de grupos 
e de interesses. 

Isto acontece em Portugal, onde uma esquerda estatista procurou 
garantir nas tábuas da lei fórmulas que, não só ela hoje em privado 
reconhece terem sido erradas, como se mostraram desajustadas em rela-
ção aos desejos e capacidade de usufruto efectivo por parte das forças 
sociais em nome das quais actuava. A velha máxima da Primeira 
Internacional de que a emancipação dos trabalhadores só poderia ser 
obtida por eles próprios, parece ter aqui uma nova oportunidade de 
manifestar a sua longevidade. Não, porém, inteiramente, no sentido 
literal que alguns radicais poderiam ser tentados a ler nelas se é ver-
dade que a sua ((emancipação)) foi proclamada por outros em seu nome 
e na sua ausência - mas como assegurar a presença efectiva de um 
conceito a que corresponde uma realidade múltipla e compixa, sem 
ser por via de uma forma ou outra de representação? -, também 

não será menos certo que aquilo que se julgava ontem serem as «aspi-
rações profundas)) de uma classe ou de um povo, se revela hoje apenas 
como uma leitura, uma interpretação feita por alguns, assumida por 
muitos e moldada pela história, em termos que parecem hoje ultra-
passados e envelhecidos. 

Mas não se trata de um fenómeno especificamente  português, 
conquanto nos guardemos de lhe atribuir uma dimensão mundial. Em 
países e situações tão diferentes entre si como a França ou o Brasil 
a actualidade tem-nos mostrado, nos últimos tempos, quão difícil se 
torna vislumbrar um ténue consenso sobre a maneira de construir e 
fazer funcionar eficazmente o sistema político constitucional. A divisão 
de poderes, o modo de escrutínio ou a repartição de competências entre 
as instâncias centrais e as regionais ou locais são questões que, constan- 



temente, são postas em causa, ao sabor de tácticas de ocasião que cada 

contendor executa contra os seus aliados de ontem, com vista a um 

qualquer ganho, por mais reduzido ou efémero que seja. Tudo parece 
permanentemente provisório e fica-se com a ideia de que todos os 
golpes são permitidos. 

No período que atravessamos, bom seria que outras e novas 
vozes se fizessem ouvir e contribuíssem para modificar esta cultura 
política. É que, se ela parece ser rica de recursos enquanto cultura, de 
oposição, é bem capaz de ao mesmo tempo inviabilizar qualquer prática 
duradoura de estabilidade e progresso. 

Dizemos isto com tanto maior desinteresse quanto é sabido que 
nada temos directamente a ver com o sistema político que nos governa. 
Mas não nos é obviamente indiferente o destino a que todos possamos 
um dia vir a ser condenados por causa das suas insuficiências. Espe-
ramos que a oportunidade mais uma vez, suscitada do exterior - 
da construção europeia e do inevitável repensar de muitas certezas e da 
reconsideração de algumas utopias, possa constituir o clima adequado 
para o ensaio de novos e mais audazes modelos de um funcionamento 
aberto e participado da sociedade política e de novos padrões de rela-
cionamento entre esta e a sociedade civil. 

No presente número de A Ideia o leitor irá encontrar um arranjo 
redactorial ligeiramente diferente daquele que dominou os últimos 
números. Para além de artigos assinados de dimensão mais reduzida, 
o número inicia-se com um texto da autoria colectiva da Redacção 
sobre um tema que pode ser tratado num registo político mas, obvia-
mente. também em vários outros. Há muito que não praticávamos 
este género de interpelação à sociedade portuguesa e ao seu sistema 
político, esperando que da polémica eventual possam germinar ideias 
mais ricas e maduras, mesmo que isso se traduza na derrota ou supe-
ração desta nossa ((pedrada de provocação)). É natural, de resto, que 
outras se sigam, nos próximos tempos, aproveitando a passagem da 
revista ao ritmo de três por ano. 

Esta é uma aposta que há bastante tempo vimos perseguindo e 
que agora iremos tentar concretizar. E dizemos tentar porque, obser-
vando os resultados económicos dos últimos dois anos, torna-se impe-
riosa uma rápida melhoria nos resultados das nossas vendas, quer em 
livraria, quer por assinaturas, sob pena de termos de vir a reconsiderar 
a fórmula actual desta publicação, por inviabilidade económica. Note-se 
que isto no significará necessariamente a sua suspensão - a qual con-
tinua exclusivamente dependente do juízo feito pelos editores de acha-
rem que têm algo a dizer e a propor a quem os quizer ler - mas poderá 
impor reorientações gráficas e redactoriais bastante acentuadas. 
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Uma Campanha: 

A Capital no Centro! 

O país já interiorizou o significado das inacreditáveis demoras 
e a ineficácia das disposições constitucionais ao proclamarem a regio-
nalização como um dos principais objectivos do estado de direito demo-
crático, princípio esse aliás frequentemente repetido por todas as forças 
políticas. 

É, porém, urgente que a opinião pública se mobilize por uma 
causa, por um objectivo concreto que, para além dos seus méritos 
próprios, seja também um agente e um motor efectivo de descentra-
lização da vida portuguesa. 

É com esta intenção que aqui se lança o brado de alerta para 
uma campanha pública de opinião em favor de vir a fixar a capital 

política e administrativa deste país no seu centro geográfico, deixando, 
pois, Lisboa, após uma permanência de vários séculos nesta cidade. 
Tal evocação dá, só por si, a ideia do objectivo histórico que tal 
medida representa. E, como a reconstrução pombalina de Lisboa, a 
expropriação liberal das ordens religiosas ou a generalização da ener-
gia eléctrica, não haverá um consenso fácil sobre esta questão, antes 
paixão e polémica, se os protagonistas de um tal projecto efectiva-
mente surgirem com a necessária coragem e determinação. 

Com efeito, a regionalização e a descentralização das grandes 
decisões políticas não podem ser efectuadas por decreto. Resolvida com 
razoável sucesso a regionalização das ilhas atlânticas e não existindo 
no continente qualquer problema de identidade nacional (cultural, 
entenda-se) a dar matéria para a reivindicação nacionalista de um 
estado federado ou mesmo independente, o problema da descentrali-
zação portuguesa pode resumir-se nisto: como «partir» a burocracia 
estatal lisboeta, descentralizando competências e poderes de decisão de 
modo a servir melhor as populações de todo o país, em especial as 
mais periféricas e esquecidas, sem com isso criar uma dúzia de peque-
nos Terreiros-do-Paço, ou seja, suscitar as condições do surgimento de 
novos bloffueamentos partidários nos legislativos e executivos regionais. 
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Se o poder municipal em Portugal conseguiu um certo número 
de êxitos e realizações efectivas desde 1974, é talvez porque, por um 
lado, a proximidade dos eleitores obriga os autareas a não descurarem 
as suas expectativas e, por outro lado, porque a lógica partidária é 
menos forte e coexiste frequentemente com outras solidariedades e 
tensões tais como as pessoais, as sociais, as de vizinhança, etc.. Postos 
longe do seu meio, numa qualquer capital, mesmo que seja Évora ou 
Coimbra, os eleitos tenderão sempre a agirem muito mais obediente-
mente às lógicas da confrontação partidária. 

Ora, para a desejada descentralização não bastam as vias e siste-
mas de transportes e comunicações, conquanto estes sejam também 
indispensáveis. Depois de décadas de paralisia, os dinheiros dos países 
ricos da CEE vão finalmente servir para, nos próximos anos, surgirem 
as auto-estradas e vias rápidas, as pontes e ferrovias de alta-velocidade, 
o transporte aéreo e as telecomunicações, permitindo reduzir tempos 
e distâncias e contribuindo para uniformizar, de certa maneira, o terri-
tório nacional em termos modernos. É algo que seria injusto ignorar 
ou minimizar. 

Porém, para além disto, é indispensável igualmente criar acti-
vidade nas próprias periferias. Se ninguém duvida hoje que o funda- 
mental desta actividade se gera no seio da própria sociedade civil-
nomeadamente através da actividade económica e das iniciativas cul- 
turais -, também é verdade que os poderes públicos podem ter igual-
mente um papel importante neste campo. Antigamente, os quartéis 
disseminados pelas províncias eram fonte de actividades agrícolas e 
comerciais (abastecimentos, etc.) e as forças vivas locais levantavam-se 
cada vez que se suprimia um batalhão de caçadores nos confins das 
Beiras ou de Trás-os-Montes. Nos últimos anos, o esforço de saúde 
pública e, sobretudo, de escolarização levaram a uma infinidade de 
vilas e cidades do interior uma riqueza de actividade cultural, social 
e económica sem precedentes. As universidades que foram sendo cria-
das, fora de Lisboa, Porto e Coimbra, constituíram efectivos polos de 
desenvolvimento, certamente mais importantes do que teria sido colocar 
um presidente eleito no distrito no lugar do governador civil nomeado 
pelo governo! 

A deslocação da capital política de Lisboa para o interior e o 
centro do país arrastaria uma revitalização de efeitos profundíssimos 
da sociedade e da economia nas zonas mais atrasadas e deprimidas do 
país, e contribuiria possivelmente para, a prazo, vir a resolver alguns 
dos problemas derivados do gigantismo de Lisboa. 

É sabido que esta ideia foi aplicada no Brasil e, maugrado as 
críticas e os tropeços, ninguém hoje nega o merecimento e a importância 



deste projecto. Também não é inédita a ideia de colocar a capital polí-
tica numa cidade pequena, numa posição de centralidade territorial, 
como acontece na República Federal Alemã. 

Por estas razões, um grande objectivo político poderia ser, para 
Portugal, o de vir a instalar numa cidade do centro como Abrantes 
(ou Tornar) - rica de património histórico e arquitectural, e bem 
servida de meios de comunicação e possibilidades de urbanização - a 
sua capital política, numa execução que deveria ser feita até ao final 
do século. 

É que não só o governo e o parlamento passariam a reunir-se 
ali como, com mais ousadia e impacto ainda, as sedes dos vários depar-
tamentos do estado e grandes organismos públicos poderiam vir a sair 
de Lisboa, não para se concentrarem todos na nova capital, mas sim 
para se dispersarem por urna vintena de cidades do norte e do sul, do 
interior e do litoral, constituindo um factor determinante da criação 
de uma equilibrada rede de cidades médias bem equipadas, dinâmicas, 
ligadas entre si por todos os meios que hoje, com facilidade, a técnica 
permite realizar. 

Desta maneira, a descentralização seria urna realidade, bem como 
a recuperação dos atrasos das zonas interiores e periféricas, as quais 
de resto descobririam novas potencialidades no quadro mais vasto 
do espaço europeu, como por seu lado acontecerá às portas marítimas 
viradas à fachada atlântica. 

Não é também uma novidade absoluta o facto dos grandes orgãos 
de soberania terem sede em diferentes lugares de um país. Maior ine-
ditismo seria, com efeito, a dispersão de departamentos e instituições, 
que contudo as modernas telecomunicações tornam viável, além de 
que constituiria, para estas, um poderoso estímulo de crescimento. 

Mas seria, sobretudo, a conquista de uma melhor igualização 
das condições sócio-económicas entre todos os espaços e regiões do 
país, o principal objectivo visado. 

E Lisboa poderia ganhar uma personalidade mais autêntica, deri-
vada da sua posição, proeminência e história, uma vez liberta dos 
constrangimentos do poder político. Capital económica, histórica e 
cultural que continuaria certamente a ser, Lisboa daria de bom grado 
a outras cidades do país o albergue de instituições que lhe não são 
essenciais, com o fim de se obter, para todos, maior equilíbrio e 
justiça. É um projecto para o fim do século. Mas é um projecto a 
discutir e a lançar desde já. 

Que todos reflictam e todos dicutam. A ideia nova é: 

OS MINISTÉRIOS NAS PROVtNCIAS 
A CAPITAL NO CENTRO! 
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J. Pedro Ramalhete 

Novas utopias na esfera política 

O pensamento utópico caracteriza-se por uma percepção crítica 
da realidade, que acentua numa dada situação dos elementos que 
tendem a negá-la. 

As utopias são uma descrição primária que abstrai as condições 
sociais e históricas concretas, do espaço e do tempo, se necessário alte-
rando as características físicas e psicológicas humanas. 

Constituem, pela negação do presente e construção de um mundo 
ideal de justiça e dignidade, o reflexo da esperança dos não privile-
giados numa nova ordem social, que redefina a seu favor a organi-
zação social. 

Ao exprimirem um conteúdo social e político podem funcionar 
como fermento mobilizador de uma acção revolucionária e transfor-
madora da realidade. 

O início do desmoronamento das instituições sociais do século XVIII 

aos olhos dos seus contemporâneos conduziu à produção de diversas 
utopias. Estas acompanham os processos de transformação social e 
de transição de uma forma económico-social para outra. 

Utopia e ideologia não se identificam, apesar de serem ambas 
transcendências, o que as aproxima das religiões, mas o utópico está 
vigente nas ideologias. 

A ideologia conservadora é urna contra-ideologia, reacção às 
ideologias da mudança que desafiaram a ordem vigente. Ë uma ideo-
logia do existente, na qual persiste a crença numa ordem natural, 
predestinada e imutável. A sua crítica às utopias é urna repulsa pela 
acção política baseada em ideias e ideais. É o império do realismo. 

A utopia da burguesia nascente é a ideia de ((liberdade)). Liber-
dade individual, de iniciativa, de acesso à riqueza. 

Numa sociedade encravada pelo determinismo das origens e nas- 
cimento, a liberdade de acção individual era a forma da burguesia 
emergente resolver a seu favor a reestruturação da estratificação social. 

O capitalismo burguês substituiu as utopias ruralistas, inspira- 
das no cristianismo primitivo, em que a propriedade era tida como a 
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J. PEDRO RAMALHETE 

principal responsável pela degenerescência dos homens, naturalmente 
bons e fraternos. No seu lugar colocou a ideia do sucesso dos mais 
ousados e capazes por via da competição individual. A ética da con-
corrência sobrepôs-se à da cooperação. 

A ideologia burguesa transferiu, idealmentte, os antagonismos, 
contradições e oposições de interesses de um plano social, estratificado, 
para um plano individual. A questão seria a das unhas que cada qual 
teria, ou não, para tocar a sua guitarra. 

O processo de rápida mudança urbano-industrial, acompanhado 
de uma primeira fase de melhoria das condições de vida dos migrantes 
rurais chegados às urbes, promoveram a fé na possibilidade de um 
novo Eden, agora na Terra, cujos excedentes inesgotáveis satisfariam 
as necessidades de todos. 

Foi o tempo da crença desmesurada no progresso, na indústria 
e na tecnologia e na sua oferta de um crescimento ilimitado capaz 
de resolver todas as questões sociais. 

A utopia socialista retomou a ideia de liberdade burguesa mas 
procurou equilibrá-la com as ideias de solidariedade, igualdade e justiça 
social que a ideologia burguesa abandonara. A liberdade burguesa 
não era uma liberdade de iguais, nenhuma importância deu à autono-
mia dos ((não-cidadãos)). Foi esses que a utopia socialista quis igual-
mente considerar procurando resolver a oposição, afirmada pela ideo-
logia burguesa, entre indivíduos e sociedades. 

Os estudos sociológicos de Marx identificaram novas distinções 
sociais criadas pelas sociedades capitalistas e realçaram as difíceis con-
dições de vida nelas enfrentadas pelas classes trabalhadoras. 

O forte ataque desferido por Max e Engels à utopia burguesa 
e à utopia socialista reflectiu a necessidade por eles sentida, como acti-
vistas políticos, de repôr a questão das divergências de interesses em 
termos de acção colectiva e conflito de classes. 

Apenas desse modo, pondo termo aos ((ópios do povo)), seria 
possível, na sua opinião, minar a base de sustentação das classes bur-
guesas e organizar uma acção política concertada e coerente que, repre-
sentando as reivindicações e aspirações das classes não detentoras do 
poder, tivesse a força para derrubar aquelas. 

A convicção da impossibilidade da existência de qualquer forma 
de contrato social conduziu Marx à teoria da luta de classes e da neces-
sidade de uma revolução violenta. 

Se, como cientista social, Marx procurou compreender e explicar 
a realidade social, e como tal procurou desmistificar as várias utopias, 
ao procurar, como activista político, transformá-la, incorporou na sua 
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NOVAS UTOPIAS NA ESFERA POLÍTICA 

elaboração ideológica elementos utópicos - encontrados na utopia socia-
lista - que a reforçassem, dando alma e esperança à acção imediata. 

Projectar a sociedade perfeita pode ser um fundamento da auto-
nomia, pela crítica social que representa e pela experimentação ima-
ginária de formas alternativas - à semelhança dos cenários que os 
computadores permitem analisar. 

Mas, como as ideias, as utopias deesnvolvem-se independente-
mente das intenções dos que as criam e, muitas vezes, quando realiza-
das, resultam menos justas e livres do que se pretendiam. 

Sempre que uma das esferas sociais - o político, o religioso, 
o económico, o jurídico - a ela subordina todas as outras, o totalita-
rismo, isto é, o domínio da totalidade da sociabilidade (A e A), 
ganha espaço. 

O perigo das utopias reside em muitas delas, para obterem uma 
sociedade harmónica, eliminarem a diversidade e a autonomia e subor-
dinarem toda a vida social a uma das suas esferas. 

O modelo de Marx de interpretação da realidade, pelo qual toda 
a organização social é tornada dependente do que ele chama de infra-
-estrutura, reduzindo à sociedade material toda a vida social, deu, para-
doxalmente, continuidade à ideia burguesa do império da economia. 

Com o industrialismo, a esfera do económico atingiu a maiori-
dade e autonomizou-se das restantes de que dependera, de uma ou outra, 
no passado. Mas, mais que isso, iniciou-se um processo pelo qual, via-
bilizando a dialéctica hegeliana, no Ocidente, onde se verificou uma 
industrialização burguesa das sociedades, escravizou esses seus antigos 
senhores. 

O imperialismo e o colonialismo, resolvendo no exterior confli-
tualidades internas, as transformações tecnológicas e de organização 
da propriedade, levaram ao aburguesamento de sectores das classes tra 
halhadoras, e ao surgimento das chamadas classes médias, multiplicando 
os estratos sociais, mas também a mobilidade entre eles, e a aproxima-
ção à realidade da utopia burguesa. 

Paralelamente ao desenvolvimento do capitalismo verificou-se, 
no Ocidente, um processo de transformação empresarial da política. 

A primazia do económico, que a si vai subordinando o político, 
conduziu à dificuldade de distinção entre os vários partidos pela des-
caracterização provocada por uma prática reduzida à gestão de variá-
veis macro-económicas, e não de repartição dos graus de participação 
no poder pelos diversos grupos sociais. 

A política tornou-se o mecanismo de redução ao mínimo e dele-
gação ao máximo da participação na tomada de decisões, com o argu. 
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J. PEDRO RAMALHETE 

mento da rentabilização da produtividade. O diálogo político é negado 
enquanto tal e reduzido a acção dos grupos económicos que podem pagar 
a oferta. 

Os partidos, originalmente lugar de organização de ((partes)) 
com interesses próprios a defender, segregaram grandes aparelhos parti-
dários, cujo principal objectivo é o de reprodução e manutenção do 
sistema que os justifica. 

Desfilaram, desse modo, as burocracias exigidas pela sua gestão, 
os políticos profissionais para quem, tal gestores de empresas, o poder 
conta fundamentalmente como instrumento de obtenção de sucesso 
pessoal, alienando o controlo do seu trabalho por aqueles que os 
legitimam. 

Para muitos, a política tornou-se apenas um emprego pelo qual 
procuram, com total despudor, a resolução da sua vida pessoal e a rea-
lização da utopia burguesa do êxito individual. O resultado é a des-
confiança na classe política .(*) 

A Este, a inexistência de uma burguesia que fosse a impulsiona-
dora da industrialização deixou campo livre à manipulação desse pro-
cesso pelo Estado e seu corpo administrativo, que o desencadearam e 
promoveram. 

A revolução soviética manteve e deu continuidade, desse modo, 
embora transformando a até aí sociedade ruralista, à subordinação das 
várias esferas sociais ao predomínio do poder político centralizado e 
segregado pelas burocracias nacionais. 

Curiosamente, o marxismo, elaborado como prática de governa-
ção por Lénine, assegurou o domínio da ((infra-estrutura)) pela ((Super. 
-estrutura)). O império do político, também aqui meio de acesso aos 
privilégios oferecidos pelo controlo da economia. 

A Este e Oeste, particularmente com a situação que sucedeu à 
II Guerra Mundial e aos acordos de Yalta, a institucionalização de um 
statu quo militar determinante da acção política internacional e intra-
-nacional, verificou-se um triunfo do realismo, na tradição de MaquiaveL 
cobre o idealismo. 

(*) No seu trabalho Socialização política da Juventude: estudo de uma 
amostra (Lisboa, FCSH.UNL, 1985), José Manuel Mendes conclui pela existência, 
entre os jovens portugueses, de um baixo nível de confiança no governo, de um 
forte sentimento de cinismo político - percepção de uma acção das autoridades 
de forma ilegal e que ultrapassa as regras que definem a sua actuação -, fie 
uma desconfiança generalizada no sistema político, da opinião da existência de 
uma grande distância entre as suas ideias e as acçães do governcl, da dificuldade 
de compreender a vida política nacional e da opinião que o governo e as insti-
rutuições políticas não têm em conta as necessidades das pessoas. 
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Num dos blocos o acento propagandístico posto no colectivo, no 
outro posto no individual. Em ambos a segregação de uma classe polí-
tica, exterior e independente das populações, que utiliza os mecanis-
mos burocráticos como forma de exclusão do processo de tomada de 
decisões dos vários sectores da sociedade. Kafka é, por isso, o escritor 
contemporâneo mais actual. 

Historicamente o Estado fundou o seu poder na conquista, pela 
destruição violenta das entidades locais autónomas, monopolizando o 
uso da violência. Poder político e poder militar suportaram-se mutua-
mente no crescimento e expansão. O imposto permanente instalou-se 
em paralelo com o exército permanente. 

A mundialização da guerra e do teatro de operações provocada 
pelas duas grandes guerras e a mobilização total para o esforço de 
guerra possibilitaram aos Estados erigir um poder de dimensões até 
então desconhecidas em qualquer outro período histórico. A separação 
dos poderes, forma de limitação do abuso de poder, tornou-se figura 
de retórica. 

A mimesis do inimigo, no tempo de guerra e mesmo após este, 
para uma maior eficácia no combate, resultou perversamente numa 
identificação unidimensional dos adversários, irmanados pelo interesse 
de limitarem apenas a eles a competição pelo poder de destruição. 

Nenhum dos Estados directores, expansionistas por excelência, 
é exportador de democracia. O custo da derrota do nazismo foi o sacri-
fício da autonomia à segurança. Mesmo a ideologia burguesa, uma vez 
'mais, aceita que a sua liberdade seja construída sobre a escravidão 
de outros, no caso os povos da Europa Central, vítimas do realismo e 
segurança dos vencedores. 

Esta tem sido, aliás, a grande tensão da história política europeia, 
com ciclos de acentuação de uma ou outra vertente. A busca da segu-
rança reforça a delegação da participação e decisão, a procura de um 
poder forte e paternalista e a consequente redução das liberdades civis 
e políticas; a autonomia provoca um aumento das responsabilidades 
individuais na comunidade - decidir e optar é uma angústia que mui. 
tos preferem evitar, mesmo à custa da «servidão voluntária)) - e mul-
tiplica a instabilidade e insegurança materiais. 

A sociabilização política do nosso tempo produziu uma cultura 
política adversa da da autonomia. Para o cidadão comum, os negócios 
públicos pertencem à categoria do inacessível. Os assuntos de interesse 
geral e comum são exclusivos das élites do complexo militar-industrial. 
O espaço do político é negado como tal. A participação política tor-
na-se jnvável. 
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Situação agravada pela integração em grandes espaços produtores 
de periferias cada vez mais alargadas e distantes dos centros de decisão. 
O modelo europeu de organização política, o Estado-Nação, está, desde 
a II Guerra Mundial, em processo de mutação. Um duplo regionalismo 
emergiu, infra-estatal e supra-estatal, e com ele se inter-relacionam 
as novas utopias na esfera do político. 

Novas utopias que, para rodearem esta inexistência de campo 
político de intervenção, nascem de movimentos sociais oriundos das 
esferas nas quais a autonomia pode ainda ser procurada, por o seu 
domínio por parte do Estado ser indirecto, mas rapidamente se tornam 
espaços de organização da acção política. 

O movimento do Solidariedade polaco procurou romper pela 
reivindicação da liberdade económica e religiosa. A autogestão era uma 
das suas propostas e exigências fundamentais. 

Novas manifestações de espiritualidade advêm fonte da crítica 
social e política dinamizadora do projecto de novas formas de organi-
zação social e política. As comunidades cristãs de base, o ecologismo, 
o pacifismo, os movimentos culturais, de mulheres e minorias elaboram 
uma cultura política da diversidade e da autonomia. 

Como todas as utopias, correm o risco de, na sua experimentação, 
tornarem-se totalitárias. Exemplo é a realidade do fundamentalismo 
islâmico no Irão. 

A razão do seu êxito é as possibilidades que oferece aos povos 
periféricos de, através da organização mobilizadora e unificadora per-
mitida pelo religioso, irromperem na esfera política armados de urna 
identidade e legitimidade não previstas e controladas pela hegemonia 
política das superpotências e seus aliados. 

No processo de distinção e ruptura com a ordem internacional 
estabelecida, e seu reflexo nacional, a ética religiosa subordinou todas 
as actividades humanas aos seus pressupostos de sacralização condu-
zindo à emergência de um poder teológico totalitário, intransigente 
quanto a tudo que ameace a sua coesão. 

O fenómeno do terrorismo, para além das eventuais manipulações 
a que possa estar sujeito no xadrez da estratégia das superpotências, 
espelha a esquizofrenia utópica dos que, face à impotência sentida 
perante a inexistência de um espaço efectivo para uma acção política 
revolucionária, recusam o diálogo e arrastam com a sua, na impossibi-
lidade da conquista, a destruição da sociedade. 

[Comunicação apresentada no 1.0  Congresso 
Português de Sociologia, realizado em Lisboa 
a 27, 28 e 29 de Janeiro de 19881 
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Massimo Ia Torre 

Sobre a Liberdade .-J, S. Miii 

Nas páginas que seguem pretendo apresentar, obviamente sem 
nenhuma pretensão de novidade, e discutir, argumentos e teses do 
conhecido ensaio de John Stuart Miii sobre a liberdade (On Liberty, 
1859),' do qual há alguns anos surgiu uma nova tradução italiana 
introduzida por um interessante e, em certo sentido, provocatório pre-
fácio de Giulio Giorelio e Marco Mondadori (Saggio sulia libertá trad. 
it, de S. Magistretti, Ii Saggiatore, Milano 1981 ) :2  Neste estudo preten-
do, em particular, tratar de ideias de Miii respeitantes à relação óptima 
entre sociedade e indivíduo e entre organização política e cidadão. Ao 
fazê-lo não me limitarei à exposição do pensamento do fiiósogo inglês. 
Confrontarei também, brevemente, o modelo de Estado liberal preconi-
zado por Miii com as linhas de desenvolvimento do Estado democrático 
contemporâneo, e, de modo especial, com algumas tendências mani-
festadas na Itália dos últimos quarenta anos. Limitar-me-ei, pois, a 
discutir e a criticar a interpretação muito difundida segundo a qual 
a liberdade preconizada pela teoria liberal seria exclusivamente aquela 
chamada ((ne(rativa)). Em conclusão proporei uma hipótese sobre as 
raízes teóricas do liberalismo de Miii e sobre a influência deste sobre 
outras doutrinas políticas que lhe sucederam. Avançarei então a tese 
de uma conexão entre pensamento liberal e anarquismo, entendendo este 
último como uma filosofia política historicamente datada e não como 
um ((tipo-ideal)) de comportamento do indivíduo em relação ao Estado 
e à sociedade.' Uma tal conexão pode, na minha opinião, encontrar-se 
nas ideias expressas por Miii no ensaio de que aqui se trata. 

Governo do povo e defesa das minorias 

Os temas do ensaio de Miii sobre a liberdade são essencialmente 
três: a) a questão da liberdade de pensamento ligada ao desenvolvi-
mento das potencialidades intrínsecas da personalidade humana e do 
seu conhecimento; b) a defesa do indivíduo em relação às possíveis 
intromissões do Estado e da colectividade; e) a reestruturação das ins- 
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tituições políticas de modo a favorecer a liberdade de pensamento e 
de acção dos indivíduos (o que depois de Constant é habitual chamar 
de ((liberdade negativa))), mas também a participação activa dos par-
ticulares nos assuntos comuns e na gestão da coisa pública (a ((liber-
dade positiva))), O objectivo principal de Miii é, desde a primeira 
página do seu livro, bastante claro. Ele deseja traçar uma zona de 
inviolabilidade dapessoa humana, o ((recinto sagrado)) (como ele lhe 
chama), no interior da qual a colectividade e o aparelho institucional 
da sociedade não devem efectuar qualquer intromissão. 

Antes de continuar, é conveniente referir uma precisão feita pelo 
próprio Mill. O objecto da argumentação desenvolvida em On. Li berty 
não é o chamado livre-arbítrio (que Miii, como é sabido, nega 4),,  argu-
mento essencialmente teórico e com implicações de carácter metafísico. 
O tema principal do livro é, em vez disso, a liberdade política e social. 
um  tema que é eminentemente prático. A liberdade que interessa o 
nosso autor, no ensaio de que aqui tratamos, não é tanto a do ser humano 
em relação a Deus e às leis do universo mas a liberdade do cidadão 
em relação à comunidade e às suas instituições, ou seja, ((a natureza e 
os limites do poder que pode ser legitimamente exercido pela sociedade 
sobre o indivíduo)) 5 . 

São dois os princípios que constituem a base justificativa da filo-
sofia política de Miil. O primeiro é que o indivíduo não é responsável 
perante a sociedade pelo que concerne aquelas acções que não metam 
em jogo interesses diversos dos do agente, o mesmo é dizer os interesses 
dos outros. O segundo é que naquilo que concerne às acções que são 
prejudiciais para os interesses dos outros (que, por isso, constituem um 
dano ou uma ameaça de dano para o outro), o indivíduo é plenamente 
responsável perante a sociedade. Nesse caso, o sujeito pode ser subme-
tido a sanções, sejam elas sociais ou legais, quando a sociedade consi-
dere que uma ou outra (ou ambas) sejam necessárias à sua defesa . 

Em todos os assuntos que dizem respeito às relações externas do 
indivíduo este é responsável - segundo Miii - perante aqueles cujos 
interesses estão em jogo e, se necessário, perante a sociedade corno enti- 
dade protectora desses interesses. Todavia -- sustenta o filósofo inglês 

há uma esfera de acção em relação à qual a sociedade, enquanto rea- 
lidade distinta dos indivíduosque a compõem, tem apenas um interesse 
indirecto. Esta esfera é aquela porção da vida e da conduta de uma 
pessoa que diz respeito apenas à própria pessoa, ou, no caso em que 
diga respeito também a outros, o faz com o livre e voluntário acordo 
destes últimos. Esta esfera - segundo Miii - constitui o campo da 
liberdade humana. Inclui, em primeiro lugar, o foro interno da cons- 
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ciência, e por isso implica a liberdade de consciência no seu sentido 
mais amplo, como liberdade de pensar e sentir, como liberdade de 
opinião em qualquer matéria, seja esta prática ou especulativa, cien-
tífica, moral ou teológica. Note-se que para Miii a liberdade de expri-
mir e tornar públicas as próprias opiniões é consequência imediata 
do princípio da liberdade de consciência. De facto, ele afirma, em 
letra de forma, que a liberdade de exprimir a própria opinião não é 
outra coisa senão a liberdade de pensamento em acção, o mesmo é dizer, 
o exercício concreto dessa liberdade. 

Da liberdade de pensamento - escreve Miii 	«e impossível 
separar a aparentada liberdade de falar e de escrever)) . Como se vê, 
Miii está bem distante do liberalismo conservador e legalista que inter-
preta restritivamente a liberdade de consciência exclusivamente como 
liberdade de pensamento, e que influencia acima de tudo os sistemas 
jurídicos dos Estados liberais da primeira metade do século xix. 

O campo da liberdade humana - segundo o autor inglês - com-
preende, em segundo lugar, a liberdade dos gostos e preferências, o 
mesmo é dizer, a liberdade de projectar a própria vida de acordo com 
o próprio carácter e as próprias aspirações, de fazer aquilo que se pre-
fere no que diz respeito ao estilo de vida próprio. Esta liberdade 
é afirmada, também ela, de modo absoluto, ao menos porquanto ela 
não provoque mal a outro. Miii considera assim injustificada qualquer 
intervenção dos outros que limite esta liberdade, desde que ela não 
ameace os interesses materiais do outro, mesmo que o outro pudesse 
no caso considerar que aquela conduta ou aquele estilo de vida fossem 
estúpidos, perversos ou errados. 

Em terceiro lugar, da liberdade de consciência e de gosto reconhecida 
ao indivíduo, Mill faz derivar a liberdade de entrar em relação com 
os outros indivíduos e, igualmente, a liberdade de associar-se para qual-
quer fim que não comporte um dano para os outros, dentro dos limites 
acima enunciados e no pressuposto de que as pessoas que se associam 
não foram constrangidas e não foram de modo algum enganadas. Nesta 
concepção, a liberdade de pensamento e da sua expressão, a liberdade 
de conduta e a liberdade de associação são os três pilares do que o 
filósofo inglês retoricamente define como «o recinto sagrado)) (the 
sacred precinct) da individualidade. 

Para garantir a efectiva vigência destas três liberdades funda-
mentais, a questão principal é a de determinar e fixar institucionaimen-
te limites aos enormes poderes do Estado contemporâneo, de qualquer 
Estado independentemente da cor da sua bandeira. Uma outra questão 
igualmente importante, e relacionada com esta primeira, é a de encon- 
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trar um equilíbrio entre as suas duas vertentes: a) por um lado, entre 
a justiça social e a liberdade individual, entre as exigências da sociedade 
e os valores da autonomia, ou - para usar uma terminologia em voga 
entre os filósofos anglo-saxões - ((entre utilidade e direitos)) 2;  b) e 
por outro lado, entre a vontade da maioria e a da minoria °. 

Os direitos do indivíduo 

O filósofo inglês concebe os direitos do indivíduo com dois 
significados principais: por um lado, como a afirmação de um estatuto 
próprio do indivíduo, distinto daquele da sociedade; por outro lado, 
como protecção dada ao indivíduo contra eventuais - e mesmo prová-
veis (aqui Miii acolhe o pessimismo do pensamento liberal sobre a 
natureza do poder político) - intromissões do governo - e não ape-
nas deste mas também da sociedade na sua complexidade - nas áreas 
nas quais se desenvolve a livre actividade dos indivíduos. Miii afirma 
sem reservas os valores dos direitos do homem, e fazendo-o opera uma 
reeiaboração da ética utilitarista que tinha adaptado de Bentham. 
A inspiração individualista do pensamento de Miii repercute-se na sua 
interpretação da filosofia utilitarista com efeitos bastante relevantes. 
O utilitarismo de Miii - como escreve Hart - ((mantinha apenas a 
letra enquanto ïnudava o espírito da doutrina utilitarista original em 
muitos aspectos importantes)) °. De facto, Miii combina o princípio 
utilitarista da ((máxima felicidade para o maior número» com a acei-
tação de alguns direitos inalienáveis do homem. Assim, no conhecido 
ensaio Utilitarianism (1863), Miii afirma que o respeito dos direitos 
fundamentais constitui um aspecto ou parte da utilidade geral, reinter-
pretando o princípio da utilidade em termos da liberdade individual. 
E no ensaio sobre a liberdade escreve que a utilidade que ele considera 
como o critério último de qualquer questão morai é ((a utilidade no 
sentido mais amplo, fundada sobre os interesses permanentes do homem 
como ser progressista)) . 

Os direitos do homem são reorganizados, em Miii, como um tipo 
especial de utilidade, que - como nota Hart - em caso de conflito 
levará a melhor sobre a utilidade concebida como máximo bem do maior 
número 12  Por outro lado, a justiça consiste - segundo Miii - no 
reconhecimento dos direitos fundamentais que cabem a cada homem, 
a prescindir do facto de tais direitos serem atribuídos pelo direito posi-
tivo ou pela praxis de uma determinada sociedade '. 
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Partindo da afirmação sem reservas dos direitos do homem," 
Miii sublinha a possibilidade de degeneração autoritária do princípio 
da maioria e do conceito de soberania popular. Como é conhecido, 
muitos teóricos da democracia, a começar por Rousseau, defendem que 
quando os orgãos do Estado são expressão da vontade popular (ou então 
«a vanguarda da classe operária», na versão organicista da teoria da 
representação popular fornecida pelo marxismo), o poder de governo 
destes orgãos (ou daquela «vanguarda») não poderá, ser fonte de abuso 
nem poderá ser empregado em detrimento dos interesses do povo (ou da 
((classe operária))). Como escreve Gyorgy Konrád, a propósito da cha-
mada «vanguarda revolucionária)) mas desenvolvendo considerações que 
podem também aplicar-se ao conjunto político dos regimes democrá-
ticos, ((OS revolucionários de profissão e, mais tarde, burocratas do par-
tido são os difusores e as vítimas das ilusões pelas quais eles desempe-
nhariam o seu papel / ... / em representação dos outros, simbolizariam 
os outros e tornariam supérflua a participação directa destes no poder. 
Esses querem fazer crer representar uma imensa autoridade impessoal, 
que está acima deles próprios 15• 

Numa tal visão da democracia os direitos do homem (como 
garantia dada ao indivíduo contra o excesso de poder do Estado) 
perdem todo o seu significado e a sua razão de ser, que é precisamente 
• limitação dos poderes estatais. Isto porque é pressuposta primeiro 
• equivalência entre a liberdade do povo e a vontade popiilar, o mesmo 
é dizer é concebida a liberdade inteiramente como liberdade positiva, 
liberdade de participar na gestão da sociedade (e do Estado), e em 
nada corno liberdade negativa, isto é como liberdade de subtrair-se 
aos comandos ou à intervenção da sociedade (e do Estado). Depois é 
postulada a equivalência entre a vontade do povo e a vontade da insti-
tuição (seja esta social ou mesmo estatal). Se a vontade do governo 
equivale à vontade do povo, e acaba por coincidir cou esta, se o governo 
pode assim identificar-se com o próprio povo, deverá concluir-se, con-
siderando mie um sujeito (o povo) não pode «auto-oprimir-se», que 
o governo democrático não pode logicamente nem na prática resultar 
despótico. 

A nação não tem necessidade de ser protegida contra a sua pró-
pria vontade, sustentavam - escreve Miii - alguns teóricos da demo-
cracia 16  Não pode exercer tirania sobre si própria - afirmavam 
estes. Deixem —continuavam eles —que os governos sejam efectiva-
mente responsáveis perante a nação, e esta poderá arricar-se sem grande 
receio a conferir-lhes o poder que a própria nação ditar (mediante 
o mecanismo eleitoral no pensamento liberal-democrático, ou então em 
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virtude de um vínculo orgânico de identidade de interesses no pensa. 
mento marxista). Contra essa argumentação e essa representação teó-
rica se dirige em particular a crítica de Miii. ((Este modo de pensar 
- escreve ele -, ou talvez mais ainda de sentir, era comum à última 
geração do liberalismo europeu, e no continente ele é ainda claramente 
predominante)) 17  

Sociedade, governo, despotismo 

Segundo alguns teóricos liberais (entre os quais se recorda James 
Mill, o pai de John Stuart Miii), o poder dos representantes da nação 
não era senão o poder da própria nação concentrado em poucas mãos 
com o objectivo de tornar eficaz o seu exercício. A réplica de John 
Stuart Miii a esta interpretação do liberalismo é directa. A realização 
da vontade do povo - escreve o filósofo inglês - não garante aos indi-
víduos uma esfera de liberdade, por duas razões: a) primeiro que 
tudo porque o ((NOVO)) que exerce o poder não é o mesmo ((POVO)) sobre 
o qual o poder é exercido; b) e depois, porque o povo poderia 
querer oprimir uma parte dos seus próprios membros". 

Por isso, na opinião deste autor, a limitação do poder do governo 
sobre os indivíduos não perde nenhuma da sua importância, mesmo 
quando os detentores do poder são tornados periodicamente respon-
sáveis perante a comunidade através do controlo eleitoral do seu man-
dato. Segundo Mill - como foi já dito -, o Estado, e não apenas 
este mas também a sociedade enquanto realidade distinta dos parti-
culares, implicam sempre, pelo próprio facto de existirem, uma ameaça 
para a liberdade dos homens. A actualidade desta ameaça é reforçada 
por H. L. A. Hart que, recordando o ensinamento de Miii, escreve o 
seguinte: ((Parece fatalmente simples crer que a lealdade aos princípios 
democráticos implique a aceitação daquilo que pode ser definido como 
populismo moral: a opinião segundo a qual a maioria tem um direito 
morai a ditar como cada qual deve viver. Isto é um equívoco da demo-
cracia, que ainda ameaça a liberdade individual 19  

No pensamento de Miii, tal como este é expresso em On Liberty, 
não é apenas o Estado como aparelho institucional coercivo a consti-
tuir um perigo constante para a liberdade individual, como acontece 
na tradição liberal (pense-se por exemplo na primeira página do 
Common Sense de Paine) 20  Para Miii, também a comunidade, enquan-
to entidade substancializada e posta acima das possibilidades de acção 
e de controlo dos indivíduos, e a sociedade enquanto lugar do interesse 
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geral constituem uma fonte de perigo para a liberdade dos particulares. 
Eis porque este pensador se mantém distante das posições de Auguste 
Comte, do qual, por outro lado, tinha estado muito próximo e por 
cuja filosofia positivista tinha sido influenciada em particular a sua 
obra A System of Logic (1843). Mill distancia-se das teorias de Comte, 
manifestando em relação a este uma explícita divergência quando o 
estudioso francês preconiza um sistema social comunitário ao qual o 
indivíduo resulta estar totalmente subordinado, aquela cominunauté 
contra a qual se dirige grande parte da crítica de Proudhon. Miii 
diverge claramente de Comte, «cujo sistema social, exposto no seu 
Système de Politique Positive, visa estabelecer (se bem que mediante 
dispositivos mais morais que legais) um despotismo da sociedade sobre 
o indivíduo que supera quaisquer outros despotismos contemplados no 
ideal político dos mais rígidos autoritários (disciplinarian) entre os 
antigos filósofos)) 21• 

Este livro - escreve Miii sobre o Système de politique posi-
tive - ((é um monumental ensinamento, para aqueles que reflectem 
sobre a sociedade e sobre a política, daquilo que acontece quando os 
homens perdem de vista, nas suas especulações, os valores da liberdade 
e da individualidade)) 

A delimitaçuo do poder político 

O governo de uma sociedade adverte Mill - constitui um 
poder por si mesmo já enorme para que seja conveniente agravá-lo 
com ulteriores competências. Não apenas o governo visto como a ema-
nação de normas por parte de um grupo restrito de indivíduos, mas 
a dimensão social como tal, se substancializada, se concebida como 
norma emanada pura do conjunto dos associados (conscientemente ou 
inconscientemente) mas subtraída depois à discussão e à modificação 
por parte destes, e fonte de opressão e manifestação de domínio polí -
tico, de ((despotismo)). 

São três as objecções que o filósofo inglês levanta em relação às 
formas de interferência governativa que não comportem violações da 
liberdade individual . 

Estas últimas são recusadas a priori, corno absolutamente inadmis-
síveis, excepção feita para alguns casos que se assinalaram acima (que 
possam reportar-se à necessidade admitida por Mill da garantia de 
segurança física dos membros da sociedade). Mill não apenas reputa 
ilícita a acção do Estado quando esta significa restrição da liberdade 
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dos indivíduos, mas reputa nociva essa acção também quando ela não 
obstaculiza o movimento dos indivíduos, ou mesmo o promove. Nesta 
perspectiva, a acção do Estado é considerada nociva, seja quando ataca 
ou restringe a liberdade negativa, seja também quando tende a substi-
tuir-se à liberdade positiva dos particulares, subtraindo-a ou manipu-
lando-a. Esta acção de intervenção do Estado é considerada determi-
nante, primeiro que tudo - é esta a primeira objecção - porque 
(piando se trata de fazer qualquer coisa é provável que ela seja feita 
melhor pelos indivíduos que pelo governo. Isto porque se considera 
que o mais indicado a resolver um certo assunto é aquele que está pes-
soalmente interessado no mesmo. Este princípio implica a recusa da 
interferência da administração e do poder legislativo nos processos 
ordinários da produção e distribuição dos bens. 

A segunda objecção de princípio de Mili à intervenção gover-
nativa nos assuntos da sociedade é a seguinte. Em muitos casos - 
escreve Mill mesmo se os indivíduos não estão em situação de fazer 
urna determinada coisa melhor que os agentes do governo, não é menos 
desejável que ela seja feita de preferência pelos indivíduos que pelo 
governo, com o objectivo de educar e reforçar as faculdades e a capa-
cidade de iniciativa dos membros singulares do corpo social. Eis por-
que, por exemplo, Mill recomenda a .introdução de jurados populares 
em lugar de tribunais compostos por magistrados profissionais e o desen-
volvimento das instituições locais em lugar da administração central 
do Estado. Ele atribui ao associativismo voluntário uma importância 
en certo sentido semelhante àquela que lhe atribuem pensadores anar-
quistas como Kropótkin e Malatesta 24• 

O papel das associações voluntárias 

Na maioria dos casos assume-se que uma das características 
distintivas da teoria política liberal é a de preconizar uma sociedade 
na qual o único ente colectivo seja o governo, e na qual entre o governo 
e os indivíduos não se interponha nenhuma «sociedade intermédia)). 
Isso é certamente verdadeiro para uma versão do liberalismo, mas não 
é um princípio constituinte e por isso irrenunciável deste pensamento. 
Mili, mantendo-se no âmbito do liberalismo e representando mesmo 
uma das versões mais conhecidas deste, propõe a criação do maior 
número possível de associações voluntárias, de «sociedades intermé-
dias», e atribui a estas um papel fundamental na sua concepção da 
sociedade livre. 
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A revalorização do associativismo voluntário parece-me na rea-
lidade uma aplicação consequente dos princípios liberais. Uma vez 
que a intervenção do governo é considerada de facto como suspeita e 
sempre antecipadora de implicações autoritárias, a iniciativa espontânea 
dos indivíduos e a sua associação tornam-se o modelo alternativo para 
a resolução dos assuntos comuns ao grupo social. Miii, por outro lado, 
não é o único, no âmbito dos pensadores liberais, a apontar de maneira 
decidida o associativismo voluntário como alternativa à invasão estatal. 
Humboldt sustentava que «o verdadeiro objectivo do Estado deve ser 
o de conduzir os homens, através da liberdade, à associação de que a 
actividade possa na maioria dos casos substituir-se à do Estado 25• 

Flayek, nos últimos tempos, escreveu a propósito o seguinte: ((A ideia 
nociva de que todas as necessidades públicas devem ser satisfeitas por 
organizações obrigatórias e que todos os meios que os indivíduos estão 
dispostos a entregar para fins públicos devem estar sob o controlo 
do governo é completamente estranha aos princípios fundamentais de 
urna sociedade livre. O verdadeiro liberal deve, ao contrário, congra-
tular-se pelo maior número possível daquelas 'sociedades particulares 
dentro do Estado', organizações voluntárias entre o indivíduo e o 
governo, que o falso individualismo de Rousseau e a revolução francesa 
pretendiam suprimir)) 2• 

A terceira razão, e a mais irrenunciável, para restringir a inter-
ferência do governo nos assuntos da sociedade reside - segundo Mill - 
no perigo de excessos e desvios sempre inerente ao exercício do poder 
político. Por detrás deste argumento entrevê-se o pré-juízo típico do 
liberal para quem ((O governo é um mal necessário)); de modo que o 
governo, se bem que aceite como ((necessário)), permanece todavia, 
pela sua natureza, um «mal» e é portanto sempre visto com saspeição. 
É certo que Miii tinha concordado com a fórmula segundo a qual ((O 

melhor governo é aquele que governa menos)) 27•  Se o governo é por 
si um perigo - argumenta Miii - a intensidade de tal perigo é direc-
tamente proporcional à extensão das competências governativas. 

Qualquer função aditada àquelas já exercidas pelo governo, 
aumenta - segundo Miii - a influência governativa sobre os medos e 
as esperanças dos cidadãos e converte-os em ((clientes)) (hangers-on) 28  

do governo ou de qualquer partido político que vise instalar-se no go-
verno. Isto escrevia Mill na Inglaterra de 1859, onde e quando o apa-
relho estatal, se comparado com os contemporâneos, era coisa pouca. 
Pense-se apenas no número reduzidíssimo de ministérios que então for-
mavam o governo britânico,e em geral os governos europeus. Confron-
te-se essa situação, da Inglaterra de 1859, com a nossa, a italiana em 
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particular, dos anos oitenta, e compreender-se-á o fundamento dos 
receios que Miii manifestava na metade do século passado. 

A corrupção da nossa sociedade - que resulta não apenas da 
difusão verdadeiramente espantosa de actos ilícitos, como a apropria-
ção indevida e o peculato, mas tarribém e sobretudo do desejo, que 
hoje cada um nutre, de querer viver do alargamento do erário, de 
dinheiro público - assinala a qualidade de ((cliente)) (no significado 
que os latinos davam a este vocábulo) ou de ((requerente)) a que 
se reluziu aquele que antes se fazia orgulhosamente chamar de ((ci-
dadão)) 29  

Atenção à burocracia 

Como Miii tinha temido, o aumento das dimensões do Estado é 
factor profundamente deseducativo para os hábitos e a capacidade do 
indivíduo. A dilatação do poder político produz primeiro que tudo 
a sua próprio corrupção até ao limite, e depois a do tecido social 
inteiro. Este, por sua vez, reproduz a corrupção e retransmite-a à ins-
tância política. ((De facto - como escreveu um conhecido comentador 
político a propósito da moderna situação italiana também o ((peque-
nO)) se coliga sempre com o ((grande)) porque penetra, por sua vez, na 
oligarquia política que move todas as coisas; estando confiada à ((con-
sulta das forças políticas)) tudo ou quase tudo: a vida de bairro e o 
futuro do governo, as decisões legislativas ou os incentivos industriais, 
a distribuição dos lugares por localidades, o próprio futuro e a respei-
tabilidade das pessoas)) 

Sigamos ainda a argumentação de Mil! em On Liberty e aperce-
ber-nos-emos da natureza preversa dos Estados democráticos contem-
porâneos, e do vasto e profundo processo de esta [ização que teve lugar 
nos cerca de 100 anos que nos separam da primeira edição do livro 
do filósofo inglês. Se as estradas, os caminhos-de-ferro, os bancos, as 
seguradoras, as universidades e a assistência pública fossem todas parte 
do Estado; se, mais ainda, as instituições locais com todas as suas 
competências se tornassem parte da administração central; se os fun-
cionários de todas estas diferentes entidades fossem contratados e pagos 
pelo governo e esperassem do governo o melhoramento do seu modo 
de vida; então - conclui Miii - a liberdade de imprensa e a eleição 
pelo povo da assembleia legislativa não bastariam para fazer de um 
tal país uma nação livre, a não ser de nome 

O perigo seria tanto maior - acrescenta o nosso autor - quanto 
mais cientificamente fosse organizada a máquina administrativa e quanto 
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mais eficaz fosse a forma dessa administração recrutar pessoal hábil e 
qualificado. Se todos os sectores da administração da sociedade que exi-
gem o concerto de grandes esforços estivessem nas mãos do governo, e se 
os departamentos governativos estivessem repletos dos homens mais 
capazes, Mil ,1 sustenta que toda a cultura e inteligência do país acaba-
ria por concentrar-se numa enorme burocracia, à qual o resto da comu-
nidade se veria constrangido a dirigir-se para o que quer que fosse. 

Mill está bem longe das concepções que assumem a política (e o 
direito) corno ((tecnologia social». Não creio que Mill compartilhasse 
a este respeito as teses, por exemplo, de Hans Kelsen e de Hans Albert, 
que se reportam ambos ao pensamento liberal-democrático. Uma con-
cepção instrumental da política e do direito, vistos e apontados como 
instrumentos de ((engenharia social», contrasta - como nota Isaiah 
Berlin - com o humanismo que inspira o pensamento liberal, pelo 
menos a partir de Kant. Uma concepção instrumental da política colide 
com a atribuição de um valor absoluto ao sujeito humano, face ao qual 
este deve ser tratado - segundo a famosa máxima kantiana - sempre 
como fim e nunca como meio. Aquela concepção pressupõe uma antro-
pologia em que o homem age essencialmente por via de estímulos 
externos e de imitação. Não é esta a antropologia de John Stuart Miii. 
((Aquele que - escreve este - deixa que o mundo, ou a sua parte 
deste, escolha por ele o seu programa de vida não tem necessidade de 
nenhuma outra faculdade que não a simiesca da imitação)) . Mas a 
natureza humana - segundo Miii - é bem diferente da dos macacos. 
((A natureza humana não é uma máquina que tenha sido construída 
segundo um modelo, e que é posta a fazer o trabalho exactamente pres-
crito por este, mas como uma árvore que tem a exigência de crescer 
e desenvolver-se para todos os lados, segundo a tendência das forças 
internas que fazem dele uma coisa viva» '. Poder-se-ia talvez avançar 
a hipótese de que Mill põe como fundamento da política, mais do que 
uma racionalidade do tipo instrumental (centrada sobre as relações 
meio-fim), urna racionalidade ((comunicativa))  ou ((discursiva)) (baseada 
sobre as iguais possibilidades das partes se fazerem entender) de um 
tipo próximo daquele teorizado nos nossos dias por Karl-Otto Apei e 
por Jurgen Habermas . 

Como se viu, a leitura de Mill torna nítida a enorme distância 
que separa a nossa sociedade daquelas liberais do século passado, no 
que respeita à relação entre Estado e indivíduo. Miii desejava que os 
assuntos da sociedade continuassem a ser regulados fora da intervenção 
estatal, e que os mais capazes não empregassem o seu talento dentro 
dos orgãos de administração pública. Com  esta perspectiva empar- 
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ceirava, na sociedade civil oitocentista, um sentimento difundido em 
que o emprego público, era visto, em relação à actividade privada, 
como uma ocupação de nível inferior. ((Não há um jovem inteligente 
que estude direito para entrar na ((Administração)); todos aspiram à 
advocacia, aos negócios, à vida política. Não há um aluno-engenheiro 
capaz que não aspire à indústria, ou à carreira independente. Para a 
((Engenharia Civil)), para os ((Caminhos-de-ferro do Estado)), para os 
«Serviços Eléctricos)) vão geralmente os ((falhados)), os tímidos que não 
ousam lançar-se na vida, os rapazes sem carácter e sem personalidade, 
os «marrões)), os ((primeiros-da-classe)), que não sabem conceber a 
entrada na vida de outro modo que não seja através da porta santa do 
concurso)) Deste modo, podia ainda escrever um liberal como Arman-
do Zanetti em 1937. Mas quem poderia hoje repetir as suas palavras, 
numa sociedade onde o emprego público é a principal (e frequente-
mente a única) possibilidade de trabalho, e por isso a máxima aspi-
ração dos capazes e menos capazes? Na sociedade italiana dos anos 80 
«um jovem inteligente que estude direito)) prefere, a grande distância, 
a carreira segura e bem remunerada de juiz àquela incertíssima de 
advogado, e para um qualquer lugar público posto a concurso, mesmo 
para o mais humilde, apreesntam-se milhares de candidatos cheios de 
licenciaturas e de diplomas. 

Liberdade negativa e liberdade positiva 

Qual é a organização política que melhor se adapta ao ideal 
de uma sociedade livre? Mill responde a essa questão fazendo recurso 
à sua principal tese epistemológica, que pode resumir-se na afirmação, 
muitos anos antes de Karl Popper e de Hans Albert, da falibilidade 
do conhecimento. 

Da constatação da ((debilidade)) das faculdades cognitivas do 
homem John Stuart Mill faz derivar a necessidade, porque se alcança 
um grau aceitável de provável certeza do conhecimento pelo prosseguir 
de múltiplas e divergentes tentativas e pela formulação de várias hipó-
teses umas em oposição às outras. Mill retoma aqui uma ideia já incluída 
no Aeropagitica de John Milton 38,  e que circulava no pensamento ilu-
minista. Ideia esta que tinha encontrado, durante a revolução francesa, 
uma síntese bastante eficaz no mote que acompanhava, por vezes, nos 
manifestos revolucionários, o apelo à lumiére (do confronto das ideias 
nasce a luz) °. Com esta tese, do pluralismo como fundamento do 
conhecimento, Mili, no segundo capítulo de On Liberty, justificava a 
reivindicação da liberdade de pensamento 
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Miii utiliza quatro argumentos para ((justificar)) a liberdade de 
opinião e de expressão desta: a) uma opinião pode sempre ser verda-
deira; considerando que nós, seres humanos, não possuímos um parâ-
metro absoluto de verdade, forçá-la ao silêncio significaria assumir a 
nossa infalibilidade; 41  b) mesmo se uma opinião é errada ela pode 
contudo conter uma parte da verdade. E como a opinião prevalecente 
nunca ou muito raramente nos dá, sobre uma certa matéria, toda a 
verdade, a possibilidade de obter a parte remanescente da verdade 
só é possível através do confronto da opinião prevalecente com outras 
opiniões divergentes; e) mesmo admitindo que a opinião domi-
nante exprima sobre uma certa matéria toda a verdade, é provável 
que esta seja vivida, por aqueles que a afirmam, como um pré-juízo 
do qual não são compreendidos nem o produto nem os fundamentos 
racionais, a menos que a contestação a essa verdade não impeça os seus 
defensores de inquirir o seu significado e bases científicas; d) por 
último, urna opinião dominante verdadeira, mas não contestada, corre 
o risco de transformar-se num dogma, numa mera profissão de fé, 
incapaz de promover o desenvolvimento posterior do conhecimento, 
que só é possível mediante o exercício não conformista da razão e a 
livre manifestação da experiência pessoal 42  

Através da tese da falibilidade do conhecimento humano John 
Stuart Miii ((justifica)) também a liberdade de acção ((O argumento 
de Miii - escreve um estudioso do pensamento deste filósofo - a favor 
da liberdade de acção, a maior expressão possível da individualidade, 
é exactamente paralelo ao seu argumento a favor da liberdade de dis-
cussão / ... / Do mesmo modo como assumia que a verdade emergeria 
da liberdade, assim ele assumia que todo o tipo de be'm, o desenvolvi-
mento mais completo do indivíduo, a virtude, o vigor, no limite a inte-
ligência, emergeria do cultivar a individualidade 

Do mesmo modo, Miii constrói o seu modelo de democracia a 
partir da necessidade do pluralismo do conhecimento e da experiência. 
Se bem que as operações do governo - escreve Miii - tendam a ser 
por todo o lado as mesmas, e se bem que, ao contrário, no que concerne 
aos indivíduos e às associações voluntárias, exista uma grande variedade 
de experiências e diversidade de experimentações, o que a organização 
política de um país pode fazer com utilidade é, acima de tudo, consti-
tuir-se como um departamento central que recolha e depois difunda 
o conhecimento resultante das múltiplas experiências dos particulares 
e dos grupos. Esta é uma concepção da instância política central que 
recorda bastante a «comissão de estatística)) que nos programas de reor- 
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ganização social dos internacionalistas era vista como uma alternativa 
à administração central do Estado '. 

Miii sustenta que, dado que não nos é possível conhecer a priori 
qual é o conhecimento mais correcto, qual é a experiência mais fru-
tuosa, é necessário garantir que mais conhecimento e mais experiência 
se confrontem entre eles, com vista a estabelecer qual entre todos é o 
mais acertado. O que é válido no campo do conhecimento é-o ainda 
mais no campo da prática social . Daí que, segundo Miii, o papei do 
Estado deve ser o de permitir a todas as experiências de prática e de 
organização social beneficiarem das experiências dos outros, em vez 
de não tolerar outras actividades que não sejam as emanadas dos seus 
orgãos. Na opinião de Miii, o princípio prático que deve inspirar a 
organização política de uma sociedade livre é, assim, o da maior disse-
minação do poder político compatível com a eficiência,e, ao mesmo 
tempo, da mais estreita centralização possível e da mais irrigada difusão 
da informação do centro para a periferia . 

Para melhor compreender as características da organização polí-
tica preconizada por Miii é preciso dirigir a atenção para a concepção 
que o filósofo inglês tem de um povo livre. Qual é, segundo Miii, o 
tipo antropológico do cidadão livre? Mili estabelece uma conexão entre 
sociedade civil avançada e vivênciad eum ((espírito insurreccional)) 48• 

Se o povo de um país - escreve o filósofo inglês - ou uma grande 
parte dele, é capaz (e cita como exemplo os franceses) de improvisar 
e conduzir planos de acção eficazes numa insurreição; se um povo é 
capaz (e cita os americanos) de levar avante, sem intervenção do governo 
e com inteligência suficiente, a gestão da coisa pública; então esse povo 
poderá dizer-se livre. Este é o modelo de um povo livre: um povo 
capaz de defender-se militarmente e de governar-se economicamente, 
por si mesmo, sem a ajuda (ou o intrometimento) do governo. Um tal 
povo dificilmente se deixará fazer escravo, por duas razões: a) porque 
é capaz de lutar eficazmente contra qualquer ameaça armada do Esta-
do; b) porque é capaz de gerir as actividades sociais e económicas e 
de tomar nas próprias mãos a administração dos assuntos públicos. Fica 
assim negado um lugar comum sobre o pensamento político liberal. 

Em vários pontos de vista, mas principalmente no marxista, 
representou-se o tipo antropológico preconizado pela teoria liberal como 
sendo o do burguês, o do comerciante, o qual em troca da segurança 
assegurada aos seus negócios, e mais globalmente à sua esfera privada, 
cede aos outros o exercício do poder político . Esta imagem do «homo 
liberalis» é traçada um pouco a partir do modelo do burguês renascen-
tista dos municípios italianos, que de bom grado entrega às companhias 
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de mercenários o fardo da defesa da sua cidade, e limita progressiva-
mente os seus interesses na vida pública aos da vida económica, acele-
rando assim o desaparecimento dos municípios e o surgir da signoria. (*) 

Esta interpretação do tipo antropológico preconizado pelo libe-
ralismo marca a famosa distinção operada por Benjamin Constant entre 
liberdade positiva (ou ((liberdade dos antigos))) e liberdade negativa 
(ou «liberdade dos modernoso). Constant toma partido, como é sabido, 
pela liberdade negativa, isto é a liberdade que consiste não na partici-
pação do poder político, mas na abstenção por parte do poder de qual-
quer invasão arbitrária da esfera privada do cidadão e na defesa deste 
último contra essa eventualidade (o arbítrio do poder político). 
Nesta posição alguém viu a exaltação do regresso ao «privado» e a 
recomendação ao indivíduo para abster-se de qualquer actividade públi-
ca; o convite a despojar-se das vestes de «cidadão» para assumir aquelas 
mais cómodas de «proprietário» ou ((pai)) '°. Não pretendo, no espaço 
deste ensaio, entrar no mérito de tal interpretação, fazê-lo exigiria uma 
análise detalhada dos textos de Constant o que extravasa o tema (o pen-
samento de Miii sobre a liberdade) que aqui é tratado. Parece-me, 
todavia, que mesmo que Constant tivesse pregado o abstencionismo 
político, no sentido acima enunciado (do que duvido fortemente), a 
posição «abstencionista» não poderia ser atribuída ao conjunto do pen-
samento liberal. A essa indevida interpretação obstam entre outras as 
ideias de Miii sobre o assunto. 

As instituições livres 

Por outro lado, nãose percebe porque é que a afirmação da cha-
mada liberdade negativa teria que colidir com o reconhecimento da 
liberdade «positiva». A esse respeito, eu partilho a opinião de Claude 
Lefort segundo o qual «a declaração de que a liberdade consiste no 
poder fazer tudo o que não prejudique os outros não implica o fechar-se 
do indivíduo na sua própria esfera de actividade. A fórmula negativa: 
'aquilo que não prejudique a...' à qual se prende Marx - continua 
Lefort—é indissociável da forma positiva: 'fazer tudo aquilo que...')) 51• 

Atrevo-me a propor a tese seguinte: a liberdade negativa é a condição 
necessária, ainda que não suficiente, condicio sitie qua non mas não 
eondicio per quem, da liberdade positiva. Pensar a liberdade positiva 

(*) Signoria: forma de governo instaurado em muitas cidades italianas na 
segunda metade do século xiii, caracterizada pela concentração dos poderes muni-
cipais numa só pessoa, que dela fazia profissão. (N. T.) 
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numa situação em que não é garantida a liberdade negativa é, na minha 
opinião, um absurdo. Para participar livremente na gestão da coisa 
pública - sublinho o ((livremente)), visto que a mera participação não 
garante por si a liberdade positiva é necessário, primeiro que tudo 
poder movimentar-se livremente, logo não estar em estado de cativeiro; 
e depois, poder estar na própria casa sem o receio da irrupção de quem 
quer que seja, e por maioria de razão das forças que deveriam velar 
pela segurança dos cidadãos, poder sair de casa sem a ameaça de uma 
agressão. Por outro lado, e para o mesmo fim (a livre participação polí-
tica, ou liberdade positiva), é necessário poder discutir livremente, e 
para fazê-lo é necessário poder associar-se livremente, poder trocar opi-
niões, e portanto poder enviar e receber correspondência, sem que esta 
seja interceptada ou censurada, e, enfim, poder tornar públicas (median-
te a utilização dos meios de comunicação social e reuniões públicas) as 
próprias ideias. 

Andrea Caffi escreveu sobre a liberdade palavras simples e essen-
ciais: ((Onde quer que haja vida em comum (e onde não haja vida 
em comum com os outros?) a liberdade é que me deixem em paz o 
mais possível, de modo que não tenha que preocupar-me com a famosa 
escolha entre ((liberdade abstracta)) e ((liberdade concreta)), democracia 
((formal)) e democracia ((substancial)). Se não tenho medo de ser acor-
dado às seis da manhã pela NKVD ou pela Gestapo, sou livre; senão 
não o sou, e não há mais o que acrescentar)) . Aqui Caffi refere-se, 
mais que à oposição entre o par liberdade negativa/liberdade positiva 
à entre aquele outro liberdade abstracta/liberdade concreta, com o qual 
por vezes se tende a confundir o primeiro. Este segundo (liberdade 
abstracta/liberdade concreta) foi introduzido na teoria política pela 
doutrina marxista. O marxismo ensina, de facto, que a liberdade nega-
tiva é a liberdade ((abstracta)) e que a liberdade ((concreta)) (a qual não 
consiste tão pouco na liberdade positiva, ao menos no significado a esta 
atribuído por Constant) resulta da combinação da colectivização da 
propriedade com a ditadura proletária. Assim, a liberdade ((Concreta)) 
decompõe-se a) numa determinada organização da economia, e b) numa 
qualquer forma de participação na organização política do país, atra-
vés do canal orgânico da vanguarda operária. Pode concluir-se que na 
doutrina marxista, a liberdade política decompõe-se por um lado num 
status económico, e por outro na mobilização do corpo social interes-
sado (do sujeito da ((liberdade))). 

Um dos mais interessantes ensaios de teoria política escritos por 
John Stuart Miii é aquele dedicado à obra de Alexis de Tocqueville, 
La Démocratie eu Ai-nérique. Nesse longo ensaio, até um certo ponto 
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seguindo a argumentação de Tocqueville, Miii discute a questão do 
abstencionismo político e do regresso ao privado do cidadão nas socie-
dades democráticas. «O senhor de Tocqueville - escreve Miii - é da 
opinião que uma das tendências de um estado democrático é a de fazer 
com que cada um, por vezes, se feche em si mesmo e se concentre nos 
seus próprios interesses, desejos e objectivos no íntimo dos próprios 
assuntos e da própria casa» . Para Miii, como para Tocqueviiie, essa 
tendência é perniciosa. Por isso, na medida em que o Estado da socie-
dade se torna mais democrático, é sempre necessário alimentar o patrio-
tismo ' por via de meios artificiais; e destes nenhum é tão eficaz 
quanto as instituições livres, ou seja uma ampla e frequente intervenção 
dos cidadãos na gestão dos assuntos públicos))". Assim, para evitar exac-
tamente aquele regresso à espera privada, que segundo alguns constitui-
ria a quinta essência do pensamento liberal, Miii - na esteira de Toc-
queville - recomenda a adopção cada vez maior de free institutions, 
de instituições políticas livres que assentem sobre a difusa e espontânea 
participação dos cidadãos. As ((instituições livres» são concebidas por 
Miii como uma correcção à tendência, enraizada na sociedade demo-
crática (aqui no sentido de sociedade de massa), de isolar o indivíduo 
dos seus semelhantes, o cidadão dos seus associados. A tais instituições 
livres Miii atribui a função de constituir uma escola de cooperação e 
de solidariedade. ((Não é apenas o amor pelo próprio país que exige 
este encorajamento, mas todo o sentimento que liga, seja por interesse 
seja por simpatia, os homens aos seus vizinhos e companheiros» . 

Mill está no entanto - como acima se viu - bem consciente da 
insuficiência da simples participação no poder político, quando esta 
não fôr acompanhada pela liberdade negativa, e mesmo das tentações 
autoritárias que estão enraízadas numa participação que não tenha em 
conta o estatuto autónomo do indivíduo. O que não quer dizer que a 
participação, a liberdade positiva, seja por sua vez descurada. Nem 
Miii cai no vício típico da teoria política liberal de limitar o raio de 
acção da liberdade positiva apenas à esfera política. A participação 
é, segundo Miii, não apenas participação na vida das instituições polí-
ticas, mas também na das instituições económicas, nas fábricas em pri-
meiro lugar. A este respeito o filósofo inglês chega a propôr ((a asso-
ciação dos próprios trabalhadores, em pé de igualdade, possuindo colec-
tivamente o capital necessário para as suas operações e trabalhando 
sob as directivas de managers por eles eleitos e revogáveis)) '. Vai 
sublinhado, além do mais, que Mill sustenta que o princípio da ((livre 
troca)) não se baseia sobre os mesmos fundamentos em que, na sua 
opinião, assenta o princípio da liberdade individual. ((A doutrina da 
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livre troca - escreve - no implica o princípio da liberdade indivi-
dual)) 58•  Miii, deste modo, distingue nitidamente entre liberismo, 
doutrina do mercado livre, e liberalismo. Sob este aspecto não é Nozick 
mas Rawls quem está mais próximo da filosofia política de Miii. 

Liberalismo e anarquismo 

Qual é afinal o núcleo do pensamento político de John Stuart 
Miii expresso em On Liberty? O ((grande principio directivo)) (como 
Miii o define retomando as palavras de Wiihelm von Humboldt) que 
guia o filósofo no seu ensaio sobre a liberdade é, fundamentalmente, 
aquele pelo qual a coerção em todas as suas formas sufoca as energias 
do homem e gera todos os tipos de mesquinhez. É válido para Miii o que 
escreve a propósito von Humboldt: ((A coação mortifica a força e excita 
todos os desejos egoístas e os mais baixos artifícios da fraqueza. A 
coacção pode talvez impedir alguns erros, mas retira beleza até às 
acções mais justas. A liberdade produz talvez alguns erros, mas dá ao 
próprio vício uma aparência menos ignóbil)) A liberdade é assim 
definida por Miii: A única liberdade digna desse nome é aquela de 
procurar o nosso próprio bem segundo a nossa própria maneira, desde 
que não tentemos privar os outros da sua ou obstaculizar os seus esforços 
para obtê-la °. Na condenação da coerção e na afirmação rigorosa 
da liberdade como autonomia do indivíduo, o liberalismo consequente 
e radical de Miii leva - na minha opinião às fronteiras do anar-
quismo. 

A atribuição de uma valência anarquista ao pensamento político 
de Mil!, ao menos como este é expresso em On Liberty, poderá parecer 
talvez forçada . Creio, no entanto, que um argumento a favor dessa 
tese se pode encontrar na Autobiografia de Miii (publicada por Helen 
Taylor ,em 1873), onde o autor expõe as fontes teóricas do seu ensaio 
sobre a liberdade e torna explícitas algumas referências que podiam 
já ler-se nas entrelinhas daquele ensaio. E uma dessas referências, além 
de Wilhelm von Humboldt (cuja frase está na epígrafe de On Liberty), 
é o pensamento de Josiah Warren «. Josiah Warren era um anarquista 
individualista americano, animador de uma experiência comunitária 
(Modern Times) que se desenvolveu em Long Island por cerca de 1850 
a 1860 Por outro lado, na obra dos pensadores anarquistas poste-
riores podem-se descobrir reconhecimentos da dívida teórica por aqueles 
contraída no confronto com Mill, e de um modo especial com o Miii de 
On Liberty. Assim deparamo-nos, por exemplo, com a seguinte afir- 
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mação de Luige Fabbri, teórico bastante influente do anarquismo ita-
liano, quando este redige uma espécie de elenco das fontes do pensa-
mento anarquista: ((A exposição do conceito de liberdade, encontra-se 
já num livrito de Stuart Miii)) '. E de inspiração miiliana - na sua 
condenação do conformismo e na sua interpretação do socialismo como 
teoria individualista - é uma das mais belas obras de literatura anar-
quista: The Sou! of Man uncler Socialism, de Oscar Wilde 66  

Nico Berti, numa tentativa de reconstrução histórico-teórica do 
anarquismo sustentou recentemente que esta corrente de pensamento é, 
de certo modo, o resultado teórico consequente do processo de seculari-
zação do qual o liberalismo constituiria uma primeira rudimentari-
zação A obra de Miii, que do liberalismo é uma das interpretações 
mais coerentes e avançadas, parece confirmar a hipótese de uma conexão 
entre pensamento liberal e pensamento anarquista. Em particular On 
Liberty, pelas suas raízes teóricas, parece provar que tal conexão não 
existe apenas numa direcção, do liberalismo ao anarquismo; no sentido 
em que do liberalismo o anarquismo retira, desenvolvendo os, alguns 
dos seus princípios fundamentais. A conexão dá-se também na direcção 
oposta, do anarquismo ao liberalismo, como o mostra o próprio Miii 
que reconhece ter encontrado motivos de reflexão e de inspiração na 
obra de Warren. O anarquista Luigi Fabbri remete para o liberal John 
Stuart Miii, o liberal John Stuart Miii remete para o anarquista Josiah 
Warren. A seu modo, no âmbito dos vínculos invisíveis entre diferentes 
mundos de pensamento, o círculo fecha-se. 

' Para uma análise recente deste clássico da filosofia política, Cf. GRAy, Miii 
on Liberty. A Defence, Routiedge & Kegan Paul, London 1983. 

2  Sobre o impacto desta tradução de On Liberty no debate actual da esquerda 
italiana, cf. as intervenções surgidas em ((Pagina)), maggio-giugno 1981, 
pp. 30.33, e N. B0BBI0, Ii futuro deila democrazia. Una difesa delie regole 
dei gioco, Einaudi, Torino 1984, p. 120 ss. 
Este último é por exemplo o significado atribuído ii expressão «anarquismo» 
por um filósofo como Hoffe. Cf. O. Hoffe, « Political Justice. Outline of 
a Philosophical Theory», Archiv für Rechts und Soziaiphilosophie, 1985, 
p. 146 ss. 
Cf. J. C. MILL, A System 0/ Logic Ratiocinative and Inductive Being a 
Connect View of the Principie of Evidence and the Methods of Scientific In-
vestigation, Longmans, Green and Co., London 1884, Book III, Ch. V, 11, 
p. 232ss. 
J. S. MILL, On Liberty, edited with au introduction by G. Himmelfarb, Pen-
guin, Harmondsworth 1976, p. 59. 

8  Cf. J. S. Mili, op. ult. cit., p.  163. 
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1  lvi, p. 74, Cf. também p. 119. 
8  Cf. H. L. A. HART, «Bethween Uitility and Rights». in Columbia Law 

Review, 1979, ou em H. L. A. HART, Essay in Jurisprudence and Philosophy, 
Clarendon, Oxford 1983. Sobre este tema, cf. também o recente UtíJit,r and 
Rights, eclited by R. G. Frey, Basil Blackwell, Oxford 1985. 
Se se pensar, no que concerne à questão dos limites das competências do 
Estado moderno, no pensamento de Ronald Dworkin e em particular na sua 
obra mais conhecida, Taking Rights Seriously (Harvard University Presa, 
Cambridge/Mass. 1971). Para, a procura de um equilíbrio entre a liberdade 
do indivíduo e a justiça social é obrigatório confron'ar A Theory of Justice, 
de John Rawis (Harvard University Press, Cambridge/Mass. 1971) e Anarchy, 
State and Utopia de Robert Nozick (Basic Books, New York 1974). Também 
no que respeita ao debate contemporâneo sobre os direitos do homem, Mil] 
constitui um constante ponto de referência; cf. por exemplo D. N. MACCOR-
MICK, Legal Rights and Social Democracy. Essay in Legal and Political Philo. 
sophy, II ed., Clarendon, Oxford 1984, pp.  23 ss.. Numa perspectiva milliana 
move-se também o ensaio de E. PATTARO, «On Rights and Duties: Notes for 
a Normative Ethics», in Archiv für Rechts und Sozialphilosophie, 1986, 
1, p. 67 ss.. Cf. também E. PATTARO, ((Indivíduo, libertà, stato)), in Nuova 
civiltà delie macchine, ano 1, n.2, primavera 1983, p.  21 ss. 

° H. L. A. HART, «Utilitarianism and Natural Rights», in Tulane Law Review, 
1979, ou em H. L. A. HART, Essay in Jurisprudence and Philosophy, cit., 
p. 183. De opinião contrária parece ser Norberto Bobbio que, por sua vez, 
sublinha a continuidade entre o utilitarismo rigoroso de Bentham e a filosofia 
de lVlill: cf. N. Bomuo, Liberalismo e democracia, Angeli, Milano 1985, 
pp. 45-46. 

' J. S. MILL, On Liberty, cit. p. 70. 
12  Cf. H. L. A. HART, op. ult. cit., pp. 188-191. 
13  Miii, no entanto, sustenta que o sentimento de justiça nos homens é um 

efeito da obra condicionante e repressiva do direito. A moral positiva deri-
varia assim, hisoricamente, do direito positivo, das leis. Do mesmo modo, a 
ideia dos direitos fundamentais do homem, isto é, de direitos que préexistem 
ao ordenamento jurídico positivo, teria tido origem no conceito de direito 
subjectivo conferido às leis. ((Os justos direitos do homem significavam os 
direitos que a lei lhes dava; um homem justo era aquele que não tinha nunca 
violado, nem pretendia violar, os direitos legais dos outros indivíduos, como 
por exemplo a propriedade. A noção de uma justiça superior, à qual as pró-
prias leis se pudessem reportar e à qual a consciência estaria vinculada sem 
uma prescrição positiva das leis, constitui uma extensão sucessiva da ideia 
que é sugerida pela justiça legal e dela segue a analogia, mantendo uma 
direcção paralela aquela através de todas as graduações e variedades do senti-
mento, e tomando-lhe de empréstimo quase toda a terminologia. As próprias 
palavras justus e justitium derivam de jus legge)) (J. S. Mill, Saggi suila 
religione, trad. it. a cura di L. Geymonat, II ed., Fe1triielli, Milano 1972, 
p. 44). 

14  Cf. J. S. MILL, On Liberty, cit., p.  76. 
15  G. KONRAD, Antipolitik. Mitteleuropaische Meditationen, Suhrkamp, Fran-

kfurt/Main 1985, p.  219. 
Cf. J. S. MILL, On Liberty, cit. p 61 ss. 

17  lvi, p. 61. 
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18  Cf. lvi, p. 62. A este propósito, para um confronto entre o pensamento de 
Miii e o de Rousseau, cf. A. RYAN, «Miii and Rousseau: utility and rights», 
in Democratic theory and practice, edited by G. Duncan, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge 1983, p. 39 ss. 

" H. L. A. HART, Law, Liberty and Morality, Oxford University Press, 
Oxford 1971, p.  79. 

20  T. PAINE, Cornmon Sense, edited with and introduction by I. Kramnick, Pen-
guin, Harniondsworth 1983, p. 65. 

21  J. S. MILL, On Liberty, cit,. p,  73. 
22  J S. MILL, Autobiography, edited by J. Stiliinger, Oxford University Press, 

Ox.ford 1971, pp. 127-128. Um outro motivo de divergência entre Mil e 
Comte é que este último teoriza, no âmbito de uma visão organicita da socie-
dade, a inferioridade natural (e, por isso, na opinião de Comte, também social) 
da mulher em relação ao homem. Miii, convicto defensor da causa da eman-
cipação da mulher (à qual ele dedica um dos seus ensaios mais célebres, The 
Subjection of Women, 1869) não podia deixar de insurgir-se perante esta 
posição de Comte. A questão da opressão das mulheres é tratada, embora 
bastante marginalmente também em On Liberty: cf. J. S. MILL, On Liberty, 
cit., p. 175. 

23  Cf. J. S. MILL, On Liberty, cit., p.  180 ss.. 
24  Cf. por exemplo E. MALATESTA, L'anarchia, La Fiaccola, Ragusa 1973, 

p. 94 ss. 
25  G. HUMBOLDT ,Saggio sui timiti delt'attività deito Stato, trad. it. a cura di 

G. Perticone, Giuffré, Milano 1965, p.  106. 
20  F. A. HAYEK, Law, Legislation and Liberty, vol. 2, The Mirage of Social 

Justice, Routiedge & Kegan Paul, London 1976, pp.  150.151. 
Cf. H. D. THOREAU, «On the Duty of Civil Disobedience», in H. D. THOREAU, 
Waiden o! Li/e in the Woods and On the Duty of Civil Disobedience, Harper 
& Row, New York 1965, p.  251. 

28  Cf. J. S. MILL, On Liberty, cit., p.  182. 
29  A este propósito Nicola Matteucci, fala do fim do «cidadão portador de uma 

vontade geral, a da civitas» (N. MATTEUCCI, «Indivíduo, societá, stato)), in 
Nuova civiltà delie rnachine, anno 1, n. 2, primavera 1983, p. 19). 

° A. CAVALLARI, ((L'Italia che ho visto in quei tre anni)), in La Repubblica 
de 5 de Outubro de 1984. Sobre a natureza de «cliente» do italiano contem-
porâneo, eficazes são as páginas de 1 SILONE, Uscita di sicurezza, Mondadori, 
Milano 1980, pp. 168-174. Sobre a recente configuração das relações políticas 
como relações entre um ((patrono)) e um ((cliente)), que é um sinal ulterior do 
actual processo de privatização e feudalização da esfera pública nos países 
ocidentais e de um modo especial em Itália, cf. N. B0BBI0, «La crisi delia 
democrazia e Ia iezione deile classicilJ, in AA. Vv., Crisi deita democrazia e 
neocontrattuaiismo, Editori riuniti, Roma, 1984, pp. 25-27. 

31  Cf. J. S. MILL, On Liberty, cit., p.  182. Não é decerto por acaso que um 
dos capítulos de outro ((Clássico)) do pensamento liberal (A Rebelião das mas-
sas, de Ortega y Gasset) se intitula «O perigo maior: o Estado)) (cf. J. ORTEGA 
y GASSET, La rebelión de las massas, V ed., Espasa-Calpe S. A., Madrid 1984, 
p. 144 ss). 
Cf. 1. BERLIN, «Due concetti di libertà», trad.it. in AA. Vv., La libertà politica, 
a cura di A Passerin d'Entréves, Comunità, Milano, 1974, p.  121. 
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Cf. I. KANT, Fondazione delia tnetafisica dei costumi, trad. it. a cura di 
R. Assunto, Laterza, Bari 1980, p. 61. 

34  Cf. J. S. MILL, On Liberty, cit., p.  123. 
Ibidem. Cf. também J. S. Miii, On Liberty, cit., p.  121. Sobre a antropologia 
humanista, cf. entre outros B. RUSSEL em colaboração com D. RUSSEL, The 
Prospects of Industrial Civilization, The Century Company, New York,, Lon-
don 1923, pp.  274-175. 

36  Para um primeiro contacto com estes temas, cf. Rationalitat Philosophische 
Beitrage, Herausgegeben von H. Schnadelbach, Suhrkamp, Frankfurt/Main 
1984. 
A. ZANETTI, Ii nemico, 2.a ed., La Fiaccola, Ragusa 1981, p.  88. 

38  J. MILTON, «Aeropagitica. A speach for the Liberty of Unlicensed Printing, 
to the Parliament of England», in J. MILTON, Prose Writiings, with an intro-
duction by K. M. Burton, Everyman's Library, London - New York 1974, 
p. 177. 
Cano Cattaneo parafraseia esta expressão quando escreve que ((do atrito per-
pétuo das ideias acende-se ainda hoje a chama do génio europeu)) (C. CATTA-
NEO, Scritti letterari, La Monnier, Firenze 1925, p. 292). 

40  Sobre a conexão entre o aumento do conhecimento e a liberdade de opinião, 
Cf. G. GIORELLO, M. MONDADORI, Prefazione, in J. S. MILL, Saggio suila 
libertá, trad. it. di S. Magistretti, Ii Saggiatore, Milano 1981, pp. 14-18. 

' Um argumento análogo é utilizado por J. MILTON, Aeropagitica, cit., p. 160. 
A afirmação da liberdade individual como ((dedução)) da ((falibilidade)) do 
conhecimento humano é uma tese central em W. G0DwIN, 'Enquiry Concer-
ning Political Justice and its Influence on Modern Morais and Hapiness, 
edited by 1. Kramnick, Penguin, Harmondsworth 1976, p.  198 ss. 

42  Também este argumento de Mil encontra um correspondente em J. MILTON, 
Aeropagitica, cit., p.  172. 
Sobre essa falibilidade, exercitada até ao extremo do relativismo cognitivo e 
do chamado «anarquismo metodológico)), funda a sua filosofia política Paul 
K. Feyerabend, o qual sustenta que «uma sociedade livre é uma sociedade 
relativista» (P. K. FEYERABEND, La scienza iii una società libera, trad, it. cli 
L. Sosio, Feltnineili, Milano 1981, p. 33). Contra P. STRASSER, Ist eine freire 
«Gesellschaft cine reiativistische Gesselschaft? », in Grazer Philosopihsche 
Studien, vol. 11, 1980, p.  141 ss. Frequente é a tentação dos filósofos polí-
ticos de fundarem os seus enunciados normativos sobre uma qualquer teoria 
do conhecimento. Uma tentativa recente neste sentido é a de M. ZIRK-SA-
DOWSKI, «Democracy as Hermeneutics», in Archiv für Rechts und Sozial-
philosophie, 1985, 2, p.  159. 
G. HIMMELFARB, Introduction, in J. S. Miii, On Liberty, cit., pp.  32-33. 
Cf. por exemplo J. GUILLAUME, Idées sur l'organisation sociale, Courvoi-
sier, La Chraux de Fonds, 1876. 

46  O relativismo cognitivo e o pluralismo dos conhecimentos e da experimen-
tação que dele deriva são entre outros a ((justificação)) adoptada por Mill para 
a defesa da emancipação feminina e de um regime de paridade entre os sexos. 
Cf. J. S. Miii, «The Subjection of Women», in J. S. Mil, On Liberty. Repre-
sent ative Governnzent, The Sub jection of IVomen, with an introcluction by 
G. Fawcett, Oxford University Press, Oxford 1954, p  431. 

' 	Cl. J. S. Miii, On Liherty, cit., p.  185. Sobre a compatibilidade entre cen- 
tralização e democracia compreendida como auto-organização da sociedade, 
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Cf. C. CASTORIADIS, «Democrazia e centralizzazione», in AA. Vv., Dissenso e 
democrazia nei paesi dell'Est. Dagli atti convegno internazionale cli Firenze 
- Gennalo 1979, a cura di P. Nadin, Vailechi, Firenze 1980, p.  41 ss. 
Cf. J. S. Miii, On Liberty, cit., p.  183. Para o insurreicionalismo de Mifi nos 
remete, na sua reinterpretação do liberalismo, Cano Rosseili, cf. C. ROSSELLI, 
Socialismo liberale, a cura di J. Rosseili, Einaudi, Torino 1979, p. 103. 
Para uma interpretação deste tipo, cf. D. NERI, La libertà deil'uomo, Editori 
riuniti, Roma 1980, pp. 75-76. 
De opinião contrária é Mauro Barbenis que conclui do seguinte modo um 
estudo sobre o pensamento de Constant: ((Estando assim as coisas, será preciso 
apagar de uma imagem já feita do liberalismo algumas conotaçêes que na obra 
do Constant não encontrámos: o classismo, por exemplo, ou a tomada de par-
tido pelo filo-proprietário ou o preconceito antidemocrático, ou o moderadismo, 
ou o conservadorismo)) (M. BARBERIS, Ii liberalismo empírico di Benjamin 
Constant. Saggio di storiografia analitica, ECIG, Genova 1984, p.  199, subli 
nhado no texto). 

u C. LEFORT, «Les droits de l'homme en question», in Revue interdisciplinaire 
d'études juridiques, 1984, 13, pp. 28-29. 

' A. CAFFI, Critica deila violenza, Bompiani, Milano 1966, p.  169. 
J. S. Miu, (CM. de Tocquevilie on Democracy in America)), in J. S. Miii 
Dissertations and Discussion Politicai, Philosophicai and Historical, vol. 2, 
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José Luis Pimenta d' Aguiar 

Pistas à Vista 

O acto de literatura pressupõe, eventualmente, um exercício de 
inteligência que cabe desde já louvar, agradecido, ao leitor que aqui 
venha em busca de ((cultura e pensamento anarquista)). 

Apresentação: - o autor é dos que prefere o termo libertário 
a anarquista; o autor é dos que entende que por vezes pode indiscri-
minadamente referir-se a libertário como anarquista, ou vice-versa - 
outras vezes não; o autor não é pragmático; o escrito assenta no com-
bate à hipocrisia; o autor está-se ((bruuá)) para o facto de ser autor; 
o autor só o é porque se diverte; o autor espera que o leitor possa 
reflectir, divertindo-se; não espera ser brilhante, quer ser colorido. 

Questão: ((Quem é o Ex.tm° Senhor 

Provedor de justiça 

Provedoria da justiça 

Av. 5 de Outubro, 38 

1000 Lisboa 

Telef. 57 05 11 (?))) 

(acalmem-se as mentalidades fiscalizadoras - não é o titular do cargo 
que aqui se pretende analisar). 

Aviso: O leitor poderá optar por ler o número de obras que 
entender sobre as ((causas das nossas posições sociopolíticas)). 

Questão: ((Porque é que os anarquistas que conheço são tenden-

cialmente organizados e os libertários tão libertinos?)) 

Assunto: Compete ao Ex.mo  Senhor Provedor de Justiça defender 
os ((cidadãos)) das tropelias, maldades, injustiças e abusos de poder de 
que são alvo por parte do Estado Administração Pública. 
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Controvérsia: Mas a Administração Pública existe para servir 
O ((cidadão))! 

Existe para seu benefício, como lhe pode, então, fazer mal? 

Constatação: O benefício comum de uma população só pontual-
mente satisfaz o interesse individual. 

Retomando o assunto: afigura-se que qualquer forma de organi-
zação da comunidade enquanto Estado-Nação, construção assente na 
predominância do agrupamento sobre o indivíduo, necessita de apoiar 
a sua sobrevivência num aparelho executor, ao mesmo tempo que fisca-
lizador, das regras que desenvolve. 

Factor humano: a criatura humana tem ambições. 

Pressuposto: Nação/Poder/Grupos de interesses/Estado/Ci- 
dadão. 

Louvor: Na figura do Estado de Direito/Democrático é louvável 
a existência do Senhor Provedor de justiça. Não o é, porém, a neces-
sidade da sua criação. 

Proposta: Meditar sobre a coerência das atitudes face às situa-
ções, saboreando o ritmo personalizado da aprendizagem evolutiva/ 
cultura. 

Recomendação: Avaliar diariamente a possibilidade de sorrir. 

O assunto: ((O Estatuto do Provedor de Justiça foi criado pelo 
decreto-lei n.° 2 12/75, de 21 de Abril, e posteriormente consagrado no 
artigo 24.° da Constituição)). Após a primeira revisão constitucional 
de 1982 passa a configurar o artigo 23.° da Constituição da República 
Portuguesa 

((1. Os cidadãos podem apresentar queixas por acções 
ou omissões dos poderes públicos ao Provedor de 
Justiça, que as apreciará sem poder decisório, diri-
gindo aos orgãos competentes as recomendações 
necessárias para prevenir e reparar injustiças. 

2. A actividade do Provedor de Justila é indepen-
dente dos meios graciosos e contenciosos previstos 
na Constituição e nas Leis. 

3. O Provedor de Justiça é designado pela Assem-
bleia da República.)) 
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No mesmo sentido se expressa o capítulo primeiro da Lei n.° 81,/ 
87, de 22 de Novembro 	actual Estatuto do Provedor da Justiça. 

Saiba que: - com base nesse mesmo diploma, as ((queixas 
apresentadas pelos cidadãos, individual ou colectivamente, ou 
por iniciativa própria)) do Provedor, constituem a base das suas 
funções; 

- as queixas ao Provedor de Justiça não dependem do 
interesse directo, pessoal e legítimo, nem de qualquer prazo; 

- as queixas podem ser apresentadas oralmente ou por 
escrito 

- a ((Assembleia da República, as comissões parlamenta-
res e os deputados podem solicitar ao Provedor de Justiça a apre-
ciação das petições ou queixas que lhe sejam enviadas)); 

- ((as queixas serão objecto de uma apreciação preliminar 
tendente a avaliar da sua admissibilidade)); 

- «serão indeferidas liminarmente as queixas, manifesta-
mente apresentadas de má-fé ou desprovidas de fundamento»; 

- com base nesses queixas, o Provedor por si, ou através 
dos seus colaboradores ou de qualquer entidade pública, pedirá 
informações, fará inspecções, exames, inquirições ou quaisquer 
procedimentos razoáveis que não colidam com os direitos funda-
mentais dos cidadãos, e que serão efectuados de forma expedita 
e informal, ((sem sujeições às regras processuais relativas à pro-
dução de prova)); 

- todos os titulares e agentes da Administração têm o 
dever de esclarecer devidamente o Provedor, sobre o que lhes fôr 
solicitado; 

- as autoridades e quaisquer orgãos de entidades públicas 
devem prestar toda a colaboração que lhes fôr solicitada; 

- salvaguarda-se o segredo de justiça, «o interesse supe-
rior do Estado, nos casos devidamente justificados pelo governo, 
em questões respeitantes à segurança, à defesa ou às relações 
internacionais. 

- «1. As recomendações do Provedor de Justiça serão 
dirigidas ao órgão competente para corrigir o acto ou a situação 
irregular. 

2. Se as recomendações não forem atendidas, e sem-
pre que o Provedor não obtiver a colaboração devida, poderá 
dirigir-se ao superior hierárquico competente. 
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3. Se a administração no actuar de acordo com as 
recomendações, ou se recusar a prestar a colaboração pedida, o Pro-
vedor poderá dirigir-se à Assembleia da República, expondo motivos 
da sua tomada de posição. 

4. As conclusões do Provedor serão sempre comuni-
cadas aos orgãos ou agentes visados e, se tiverem origem em queixa 
apresentada, aos queixosos)). 

A estratégia: 1.. Acreditei no que disse ((O poeta é sacerdote/o 
dinheiro avaliou a alma...)) 

2. Acreditei «...que voltou/para ver para ouvir 
para entregar um relatório revisto/acerca da 
presente situação/no mundo em contracção... 

3. E se o poeta diz que leva uma vida sossegada? 
Acaba a poesia? 

4. Prossiga você mesmo na análise da temática 
abordada. 

5. Aqui... pistas... 

6. Por ali.., boas vistas... 

Por fim: Já conhecia a associação automática, não conhecia? 

3C X 3C 
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Yvette Centeno 

Metamorfoses da Árvore 
da Vida (Fragmento) 

Relendo o Fausto de Goethe descubro na primeira parte do dra-
ma, em ((Garten)) (((Jardim))) uma variante do jardim de tentação já 
referido para a Flauta Mágica de Mozart. Aqui diz Fausto, passeando 
com Margarida, que um olhar seu, uma palavra, valem mais do que 
toda a sabedoria do mundo (v. 3080). Que os dons que a natureza 
amorosamente lhe atribuiu não têm par (v. 3105). Amor, natureza, 
são estas as tónicas do discurso de sedução de Fausto. Margarida res-
ponde com os poimenores da sua vida, o amor e o cuidado com a irmã-
zinha que morreu, revelando deste modo o seu pendor maternal. Con-
fessa a Fausto que ele a perturba e ele confessa-lhe o seu amor. Na 
cena seguinte ((Ein Gartenhãuschen)) Um pavilhão de jardim))) as 
declarações sobem de tom e é Mefistófeles que os vem arrancar uni 
ao outro (v. 3205.3210). Já mais adiante, em ((Marthens Garten)) 
(O jardim de Marta))) o que se discute é religião: «Nun sag', wie 
hast du's mit der Religion?» (v. 3415) ((Diz-me, em que ponto estás 
com a religião?)) A religião de Fausto é a do alquimista, que em tudo 
contempla tudo: no material o espiritual, no corpo da amada a sua 
alma, no universo criado o deus que lhe deu origem. A sua religião é a 
do sentimento: ((Gefühl ist alies)) (v. 3456). E assim obtém o encon-
tro nocturno, que lhes condicionará a vida e o destino 

Diferente deste, onde se acende o desejo, é o jardim da princesa 
Flôr-de-Lis no Miirchen (o Conto da Serpente Verde). No seu jardim, 
co'mo observa Oswaid Wirth 2  ((tudo é belo mas nada é fecundo)). 
(p. 170). O esquema básico no qual assenta o conto é o da polaridade 
inicial e conflito de opostos que o macho e fêmea representam enquanto 
materializações da luz e das trevas primordiais. Flôr-de-Lis representa 
a virgindade, relacionada com o branco da árvore, antes de transfor-
mar-se de facto em verde árvore da vida. É em direcção a ela que 
todos caminham, pois ela é, ainda que não o saiba, o princípio vital, 
a força regeneradora que dá vida a quem está morto, embora mate quem 
está vivo. A contradição faz parte da sua essência, como faz parte da 
árvore do paraíso: por ela se conhece, se morre e vive. Goethe celebra 
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no Conto o poder do amor, como já o fizera no poema a Charlotte von 
Stein. ((Die Liebe herrscht nicht, aber sie bildet, und das ist mehr.)) 
O amor forma, educa, modifica - amplia a dimensão do ser. 

Para Jung o Jardim é um símbolo do Em-Si, do Eu Superior 
(Selbst) e a fonte, que muitas vezes é representada no seu Centro, 
a própria água da vida. Água ou Árvore, o símbolo terá neste caso a 
mesma interpretação. É o que vemos nos jardins dos alquimistas, nos 
seus roseirais guardados por portões que é preciso saber atravessar. Não 
de qualquer maneira, mas somente à luz da iniciação. A fonte da vida, 
o centro, encontra-se na esfera do inconsciente. E este é a essência 
mesma da natureza humana, a (digação causal)), como lhe chama Jung 
com o mundo dos instintos. Reconhecê-lo é integrá-lo. E integrá-lo é 
realizar a Obra, chegar ao fim do caminho, à descoberta do Eu. 

Ulrich e Agathe, no romance de Robert Musil, Der Mann ohne 
Eigenschaften (O Homem sem Qualidades) sofrem no jardim de sua 
casa um processo iniciático e de transformação muito semelhante aos 
que tenho vindo a descrever. Eles são o Adão e Eva modernos, cons-
cientes da Queda e das suas consequências. Leram os místicos, repudiam 
as convenções do mundo em que vivem, isolam-se e procuram-se como 
o eu e o seu reflexo no espelho. Uma ilusão? Uma verdade invertida. 
Eles são um e o mesmo, um e o outro, e só em função um do outro 
chegam a adquirir sentido. As reflexões de Musil sobre o amor são 
exemplares de uma tendência para o não-racional que tenta devolver 
ao sentimento e ao instinto um lugar mais correcto na sociedade 
moderna: 

«O homem, propriamente o animal dotado de palavra, é o único 
ser que tem necessidade de perpetuar também as suas conversas [ ... ] 
aparentemente o seu prazer do amor está essencialmente ligado à sua 
loquacidade, e tão misteriosamente que faz pensar nos filósofos antigos 
segundo os quais Deus, os homens e as coisas nasceram do Logos, 
pelo qual entendiam ora o Espírito Santo, ora a Razão, ora a Palavra. 
Mesmo as ciências mais recentes, como a psicanálise e a sociologia, não 
pudarem neste ponto ensinar-nos nada de essencial, embora já façam 
concorrência ao catolicismo quanto à interferência nos assuntos huma-
nos. Temos de nos resignar a compreender por nós próprios por que 
razão, no amor, as conversas desempenham um papel quase mais impor-
tante do que tudo o resto. O amor é o mais loquaz de todos os senti-
mentos, é essencialmente loquacidade. [ ... ] A razão é talvez que o 
pensamento contemplativo é despertado pelos sentimentos amorosos e 
estabelece com eles ligações duráveis)) . 
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No capítulo 55, ((Sopros de um dia de Verão)), Ulrich e Agathe 
estendem-se na relva do jardim, na ((redonda profundidade)) do dia 
de Verão. Como um rio silencioso, uma neve de flores caía de um grupo 
de árvores e rebrilhava ao sol. A Primavera e o Outono (o renascer e 
o declínio), a linguagem e o silêncio da natureza, a magia da vida e 
da morte, misturavam-se nesta imagem. Ocorrem a Agathe frases soltas 
de místicos que lera e citara a Ulrich. Os sentimentos que a tomam 
são, neste momento, idênticos: como se o coração lhe tivesse sido arran-
cado do peito. 

Este jardim é um centro, onde o branco das flores alude ao 
branco primordial da árvore do Éden, antes de Adão e Eva se unirem 
((carnalmente)), como a voz lhes ordena. E tudo, de facto, passa pri-
meiro pela voz. É o Verbo, que pre-existe, que condiciona, proíbe, 
ordena, ou, como agora, esclarece: ((És tu, ou não és tu? Não sei onde 
estou e não o quero saber! Ultrapassei todos os meus poderes excepto a 
força obscura! Estou apaixonada e não sei por quem.)) Este jardim 
é simultaneamente o da luz e o das trevas, o do Reino da Jerusalém 
Celeste, do Éden transfigurado. O Reino do Milénio é para Agathe, 
que se lembra dele neste jardim, o reino do amor. Um reino no qual 
o procedimento correcto exige o banir do chamado bom senso, o banir 
das exigências do intelecto, do conhecimento e da vontade. Banir a 
realidade e a ambição de se voltar para ela. ((É preciso conter-se até 
que a cabeça, o coração e os membros não sejam mais do que puro 
silêncio. Quando se atinge assim o extremo desinteresse, o interior e o 
exterior tocam-se, como se o canto que dividia o mundo em dois tivesse 
explodido ! .. )) 

É este também o caminho preconizado por Ulrich: o da retenção 
dos sentimentos, o da contenção que não permite a passagem aos actos, 
para que a vida se transforme num sonho «onde o sentimento se eleva 
até à copa das árvores, ao cimo das torres, ao zénit do céu ! » 

Adão e Eva, na Queste unem-se na raiz da árvore. Ulrich e 
Agathe, heróis modernos, separam-se na copa. A árvore é contudo a 
mesma. A primitiva do corpo, a actual do sentimento que se pretende 
sublimado. A imagem da macieira surge na boca de Agathe, e Ulrich 
reconhece que é ((aos instintos que o mundo deve a beleza e o progres-
so(: ((Urna rehabilitação tão clara dos instintos, e por ela do homem 
instintivo e activo poderia derivar de urna mèntalidade 'ocidental', 
'fástica', como se diz nos livros, por oposição ao que se chama 'orien-
tal'ou asiático.)) Mas Musil reconhece, através de Ulrich, que as duas 
facetas coexistem, sobressaindo ora uma ora outra, conforme as circuns- 
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tâncias. Quando os irmãos se aproximam, no capítulo 57, da grade do 
jardim, logo essa grade se transforma em símbolo de ligação de opos-
tos: grade que separa e que une o interior e o exterior. E que neles 
representará o equilíbrio da paixão e da reserva. Nem separados nem 
unidos é a definição que se atribuem a si próprios. Falam, não reali-
zam. E o próprio do Verbo criador é a realização, a passagem a acto 
das latências possíveis. 

Quando se estendem ao lado um do outro, perto da grade do 
jardim, o que podem ver é ora a rua, que não lhes interessa, ora os 
«vestigios ressequidos de uma grande árvore». O calor dos seus corpos 
((rasteja)) na direcção um do outro. De novo se introduzem as marcas 
do Jardim primordial e da sua tentação :a serpente é o calor do corpo, 
nele, por ele, o que rasteja é o desejo, é o instinto vital que os heróis 
de Musil recusam embora se detenham a locubrar sobre ele. Ulrich 
procura ((descentrar-se)), tornar-se «allocentrico», deixar pura e sim-
plesmente de ser. Contrariando, no fundo, a vocação da árvore da 
vida, que tende exactamente para o contrário: o ser, na multiplicação. 

É no capítulo 94, ((A viagem ao Paraíso)), que finalmente os 
irmãos se entregam ao seu desejo. Viajaram até Itália, apanharam 
tantos comboios que não sabem ao certo onde se encontram. Deu-se 
a anulação do espaço, como se dera, nas primeiras reflexões, a anu-
lação do tempo. Este paraíso é como o do Graal, nenhum caminho 
e todos os caminhos lá podem conduzir. Musil faia agora da ((feli-
cidade primitiva)). Ulrich tinha dito ((o mais razoável é não resistir)). 
A janela do quarto, tal como a recordam, é oval e emoldurado de rosas. 
As rosas do Casamento Químico, do hino ao amor dos rosacruz? O par 
Ulrich-Agathe sente-se, nesta descrição, ((como um par real)). 

É neste capítulo que Musil escreve que «o mar no Verão e a alta 
montanha no Outono são as duas grandes provações da alma». É o 
mar que ele escolherá para o incesto ritual, fazendo da praia escondida 
entre rochedos o novo paraíso em que os irmãos se despem, se enver-
gonham e se unem obedecendo à voz (o instinto) que já na Queste 
comandara Adão e Eva. É significativa esta escolha do mar: a água é a 
dissolução, enquanto a árvore, do Jardim primordial, podia ser consi-
derada a fixação. No inconsciente, reconhecido como tal, se perde e 
reencontra o homem do nosso tempo. 

((Os corpos, enquanto as almas neles ficavam muito direitas, pare-
ciam animais em busca de calor. Então, para os corpos, o milagre 
produziu-se. Subitamente Ulrich estava em Agathe ou Agathe nele.)) 
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As almas, direitas como árvores. Os corpos, rastejando como 
serpentes. É esta a transposição moderna do mito do andrógino e da 
Queda: 

((Tudo o que mexe na alma do homem se tinha enrolado sobre 
si mesmo [ ... ] formavam apenas um ser único)). 

O espaço que os dilui e absorve é o da água profunda, a água 
primordial que se descreve no Génesis, anterior à divisão do céu e da 
terra, da luz e das trevas, a água sobre a qual paira o Verbo. 

Mas mal se realiza a união a ideia que preocupa Ulrich é a da 
divisão. Como se a divisão fosse de facto a meta: unir-se para poder 
separar-se, ser um para poder ser dois, ser muitos (ser tudo e todos 
como Pessoa virá a dizer nos seus poemas) - para atingir o que ele 
chama um «orgasmo de batalha)). 

Surge no texto, adiante, a descrição de uma velha coluna: estar 
deitado contra ela era o melhor momento do amor. Até não se saber 
se ela continuava caída no chão ou se se tinha erguido em silêncio 
«para flutuar na luzo. A coluna, erguendo-se direita como a alma no 
corpo - outra imagem da árvore transfigurada. O mundo e o eu já 
não se distinguiam. Moviam-se nas profundezas ((tentando ajudar-se a 
sair do informe)). 

A dificuldade, e que o herói de Musil bem ressente, é que «O 

corpo quer ter, mas a alma não)). Ter é adquirir um limite, e a alma 
anseia pelo infinito, pelo ilimitado que a imagem da multiplicação já 
traduzira. O encontro conduzirá ao gosto amargo da «queda pecami-
nosa)) num mundo onde a repetição nos faz descer de degrau em degrau. 

É preciso lembrar que estes capítulos referidos a Ulrich e Agathe 
são fragmentos, são esboços incompletos publicados postumamente, e 
cujo interesse reside nas possibilidades que Musil tinha estudado para 
o caso dos irmãos. Possibilidades que se prendem ora com a aceitação 
de um desejo que se reconhece, mas sobretudo se contém, para se pre-
servar até ao extremo limite, e aqui se reconstituir um jardim que é 
branco como a árvore branca do primeiro paraíso; ora com a aceitação 
de um desejo que procura levar-se até ao extremo limite, sim, mas da 
entrega e da sua exaustão, e o que se reconstitui não é a árvore da vida 
mas uma dissolução primordial, aquele abismo sem fundo anterior à 
expressão, ao Verbo, e às suas manifestações, de que o desejo faz parte. 
Assim na entrega reside a anulação. 

Musil sente-se atraído pela ideia de dividir uma personalidade 
nas partes que a constituem. No seu primeiro romance, Die Verwir- 
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rungn des ZgIings Tirless as duas possibilidades opostas do jovem 
são Beineberg (a serpente) e Basini (o verme). 6  

Em Der Mann ohn.e Eigenschaften as duas possibilidades são 
IJlrich e Agathe (o intelecto e a emoção). Da percepção à expressão, 
da consciência ao inconsciente, - e novamente à consciência, e à nova 
percepção - é esta a metamorfose que se adivinha e de que a árvore 
da vida, erecta ou dissolvida, nos fornece a imagem. 

O acesso (ou o impedimento) é dado por grades, por portões, tal 
como na simbólica alquímica, já herdeira da tradição ocidental post. 
-paradisíaca. No paraíso não havia fronteiras. Mas no paraíso não 
havia consciência. Tê-la adquirido foi a Queda. E com ela se ergue-
ram os obstáculos que foi preciso aprender a ultrapassar. 

Haniiah Hickman nota, a propósito das variantes do final do 
romance, que Ulrich desde cedo sentira a sua vida como que (drreme-
diavelmente fragmentada em duas árvores, a árvore do poder e a árvore 
da emoção)) (p. 180). O seu sofrimento resultava da impossibilidade 
de as unir numa só. (É esta a marca do século xx, que viemos encon-
trar noutros autores, Fernando Pessoa, por exemplo). 

Em Der Mann ohne Eigenscha/ten escreve Musil: «a santidade 
do sentimento.., é o fragmento de uma outra vida)) (p. 1087). 

A ((outra vida)), o ((outro estado)) é a sua busca essencial, como 
para os cavaleiros da Távola Redonda tinha sido o Reino do Graal. 
O caminho é o mesmo: chega-se lá por dentro, sem previsão, sem aviso, 
pelo puro desejo de chegar. É um espaço que se define 110 céu, não na 
terra. Na alma, não no corpo. Na força do desejo e não na vontade 
do espírito. Assim se ergue, como no capítulo 46, ((Raios de lua em 
pleno dia)), uma ilha de significação, o jardim onde tudo floresce: 
o sentimento, e a consciência que o ordena. 

No capítulo 94, ((Die Reise ins Paradies)), ((( A Viagem ao Pa-
raíso))), parte Ulrich com Agathe em direcção a um espaço onde reina 
finalmente o inconsciente: um espaço fundo que não é descrito, por 
não ser possível descrevê-lo, que não tem caminho certo de ida nem de 
volta, um espaço pie é dado como ((O mar)). As imagens apontam para 
a fusão alquímica: Ulrich e Agathe encontram-se no mar, ardendo 
corno chamas brancas! (p. 1400. Adiante, na descrição do quarto, o 
enquadramento oval de urna janela, todo feito de rosas, chama a aten-
ção, não só pelo que é, mas ainda por estar colocado «num lugar incom-
preensível): à direita da porta, num ângulo do tecto, como se fosse 
urna escotilha. O quarto é o espaço, ainda ligado ao jardim (as rosas), 
mas agora afundado no mar da perfeita união. A forma oval é man- 
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dálica. O espaço exterior define-se pois na dimensão desejada 	a do 
espaço interior. Por ele se foi acedendo ao paraíso. 

Este torna-se mais nítido naquela espécie de ((jardim natural)) 
que surge do meio dos rochedos e vai crescendo até ao pequeno hotel 
(branco, como a primeira árvore da Queste) que do alto os contempla. 
A fuga para o oceano fora o regresso ao espaço primordial, ao elemento 
de que tudo provém, e que a tudo dá vida: a água. 

A água vai propiciar a dissolução da consciência, o apagamento 
da vontade e da razão, a entrega pura e simples a esse ((outro estado)) 
que tanto se buscou. 

Não é por acaso que o capítulo 77 descreve um Ulrich que pensa 
enquanto passeia no jardim. (É já com a imagem do jardim banhado 
pela luz do fim de tarde que termina o capítulo 76). Aqui se desen-
volve a ideia de uma ((realidade integral)), próxima da ideia de ((outro 
estado)), outra maneira de ser e de viver, dando lugar ao reino do Milé-
nio, o reino do amor dos místicos e profetas. 

* 
* 	* 

Encontro no Cahier de l'Herne sobre Robert Musil um artigo 
muito interessante de Jacques Perronnet: «Isis et Osiris ou le discours 
mythique» (pp. 225-229). Em epígrafe urna afirmação de Walter 
Otto em Der Mythos und das Wort: ((um grande mito é um mito 
fecundo)). É o que se verifica com o de Isis e Osíris, que chega até nós 
vindo do fundo dos tempos. Isis é urna divindade que reina sobre a 
natureza. Iniciadora, nas doutrinas esotéricas como aquelas de que 
Mozart e Goethe nos dão conta, revela a face escondida do Eterno-
-Feminino, a eterna renovação que torna o universo fecundo (e quem 
diz o universo diz o homem e Deus). 

Na Alemanha a herança deste mito é recolhida por Wieland 
(em Dschunnistan, 1786-89); por Ignatz von Bom, Grã-Mestre da Loja 
de Viena, que publica no Journal für Fre-ymaurer um estudo a que 
chamou ((Die Mysterien der Egypter)) (1784) ; por J. G. Nauinann na 
Ópera Osiris (1781) e na Flauta Mágica de Mozart (1791). Este pas-
sado é conhecido de Musil. E ele foi buscar ao mito a relação dos 
irmãos, Ulrich-Agathe, fazendo deles um par primordial: «O desejo 
de um duplo do sexo oposto é tão antigo como o homem». Desta rea-
lidade parte para o seu poema isis e Osiris, que contém, a seu ver, 
O Homem sem Qualidades. O tempo para que o texto remete é o 
tempo paradisíaco, primordial, e não -diferenciado. O mar descrito é 
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o magma das latências e possibilidades. Dele se destaca o rapaz, ainda 
adormecido, e a irmã, condutora da acção: do adormecido irá arran-
car o sexo. 

Deste modo assimila o factor masculino, que lhe é necessário para 
atingir a perfeição da androginia. Uma perfeição que não precisa de 
sexo, pois ultrapassou a condição de macho ou de fêmea, ao transfor-
mar-se em ambos reunidos. Em troca do sexo que tirou, a irmã dá ao 
rapaz um coração, que lhe coloca no peito. A oferta do coração pertence 
ao passado medieval, cortês, significando a entrega à Dama ou a Deus. 
De qualquer modo o que aqui se representa é o movimento da entrega, 
depois do sacrifício, e que vai permitir uma revelação: o rapaz desperta 
para um novo estado, pronunciador de uma nova harmonia e comple-
tude: vai ter com a irmã e come o coração dela enquanto ela come 
o seu. Uma nova androginia é inaugurada aqui: a dos sentimentos, 
que o coração representa, em vez da androginia sexual do antigo mito. 
O mito de Isis e Osíris dos egípcios é transformado por 1Iusil no mito 
da androginia tal como pode, modernamente, ser melhor entendido. 
Marcando a forma de uma nova humanidade, de um outro estado (der 
andere Zustand) em que as tensões dos opostos se tenham resolvido. 
Onde há tensão há desejo. (((Não querer possuir, a luta pela mulher é 
impulsão elementar...))). (G. W., II, p. 900). 

O que Musil pretende é racionalizar, ou apagar, o desejo. Muito 
ao contrário de Mozart e de Goethe. 

Lisboa, 1987 

1 Ver, para a análise alquímica do Fausto: A Alquimia e o Fausto de Goethe, Ed. 
Arcádia, Lisboa, 1983. 

2  GOETHE, Le Serpente Vert, conte trad. et  commenté par Oswald Wirth, Dervy -
Livres, Paris, 1977. 
Goan, Rornane und Novellen, H. A., vol. 6, p.  238. 

CARL GUSTAV JUNG, Psychologie und Alchemie, Rascher Verlag, Zürich, 1952, 
pp. 170-175. 
ROBERT MUSIL, Der Mann ohne Eigenschaften, Ed. Rowohtl, Hamburg, 1952, 

cap. 52 «Gesprache über Liebe». 
6  Ver a este respeito Hannah Hickman, Robert Musil and the Culture of Vienna, 

Ed. Croom Heim, London, 1984, cap. 2, pp. 28.54. 

[A autora é professora catedrática na Universidade Nova de Lisboa onde 
ensina literatura alamã e literatura comparada, e onde fundou e dirige o Gabinete 
de Estudos de Simbologia. É escritora, com obra publicada desde 1960, nos domí-
nios da ficção, teatro e ensaio]. 
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Hé!der Raposo 

As duas Oportunidades do Espelho 

Olha pelo desenho das cicatrizes o teu rosto ainda, Dyool. Tenta rasgar 
a tela sossegada do olhar com a lâmina que o medo fez um anónimo resíduo 
de ferrugem na memória repetida dos dias.., dos meses.., dos anos... Dos anos 
que agora te ameaçam com corpos duma cinza ansiosa por ser vomitada numa 
dessas ruas preferidas pelo vazio. As tuas ruas... Dyool. As que são o teu corpo 
em lugar de infinitos vasos sanguíneos que pulsariam uma cadência de vida... 

Olha-te bem nos teus olhos. Sabes que é tarde para precisares do que vês 
em ti... Tenta beber essa ausência que habita o teu corpo fotográfico, onde as 
cores são tão persistentes que se tocam. Suga-te como farias à nudez dum corpo 
que te fosse dado a possuir, e que inevitavelmente desconhecerias. Mas que te 
era dado a possuir desconheci damente, Dyool... Que é a única forma de com-
preenderes que as coisas não têm nome, mas uma irresistível vontade de serem 
chamadas. Tal como tu, imóvel, demorando na garganta fria as cinco letras que 
significas, à espera de te chamares a ti próprio sem dizeres: Dyool. 

Eu, Tu. Seremos a mesma vontade de ser chamados? 
Não importa, Dyool... para que importa termos a mesma urgência de 

sermos chamados se um grito já não tem consequências para o ouvirmos? 
Não te iludas. Apenas te espetaste em mulheres reais, como um animal 

feito dum desejo repetido. Fecundaste corpos. Mas tinhas as mãos vazias... 
Nem um pouco de mar te restava - e tu que eras marinheiro na escuridão -
nem uma nódoa de sal, ou uma dessas muralhas que todos usam nas janelas 
para reter as mais significativas insónias de mar. 

Não, nunca fomos chamados... Bebamos a isso, Dyool... a nunca termos 
sido requisitados para dizer a palavra amor. 

Bebe! ... Mas não te atrevas, por um único instante, a demorar as cores na 
paleta para que a paisagem tenha tempo de se vestir com outras desigualdades. 
Não, nunca me disseste, mas sei que és pintor... Como?! ... não vês que tens o 
olhar sujo com restos de paisagens que tentaste dizer? 

Sim.., o verde fica bem, mas poderia misturar talvez um castanho... Era 
menos concreto, compreendes? 

Compreendes ao menos que a compreensão é o último grito cardíaco que 
se levanta das coisas?... Nem eu... 

Sabes, sempre vi o nosso mundo como um convento subdividido em múl-
tiplos corredores de pedra, assustadoramente vazios e sem fecundidade. E sempre 
te vi em mim como uma borboleta sem-  vigor a debater-se no escuro denso desses 
corredores. E, no entanto, poderíamos ter possuído a claridade se entendessemos 
a mímica da luz. Sim, tens razão.., eram tantos os gestos que traíam o esforço 
da luz para se tornar visível, que nos achámos improváveis para além do que 
não se via. 
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Manuela Parreira da Silva 

Três Paisagens Nascentes 

1 

Devoro a planície passo a passo, como quem abre as bocas 
como quem colhe todos os frutos de um pomar 

como quem escreve. 
Vou de viagem com conchas no chapéu e deito letreiros e 
grinaldas pelas sombras. 
Quando avisto, ao longe, o catavento da cidade, chamo-te 
pombo 	em vez de meu amor. 

2 

Estar, assim, deitada 	sob um intensíssimo luar, um 
candelabro, um pavio de sombras, um tecto por onde passa 
o filme 	o discurso da noite. 
Estar, portanto, deitada na terra e ver nascer os mitos, as 
constelações, a espantosa ausência. 
Estar no princípio 	na larva 	do universo, as tuas mãos 
aproximam-se, para tocar, ao de leve, a minha nuca. 

3 

Nasce por momentos do rasgão verde da tua saia um pássaro. 
Quando a terra assim se abre, a escala de richter estremece no 
coração dos poetas o silêncio do sábio esvoaça em redor de 
nós uma língua acobreada desce sobre as cabeças descobertas 
do amor. 
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DEBATE 

«TECNOLOGIA E SOCIEDADE» 

Os dois textos que inserimos abaixo respondem-se, tratando das relações 
entre a ciência, a tecnologia e a sociedade no mundo de hoje. O primeiro foi 
publicado na revista Science for the People (Maio/Junho 1986), periódico que 
já há alguns anos sai regularmente no Massachussets, USA. O segundo surgiu 
em resposta a este, elaborado por Bernard Estevez, uni antigo insubmisso francês 
estabelecido no Canadá e ai activo nas movimentações ecologistas dos últimos 
anos. Embora também hoje interessado por problemas da ciência e da técnica. 
Estevez revela sobretudo as coordenadas mentais do militante radical preocupado 
em transformar a sociedade em que vive. Foi ele quem nos contactou e for-
neceu os textos. Julgamos que se trata de um debate cujos termos interessam 
a um significativo sector dos nossos leitores e que em parte se liga às preocupa-
ções que tínhamos quando nos lançámos na organização do colóquio sobre ((Tec-
nologia e liberdade)). 

NOVA ANÁLISE PARA NOVA TECNOLOGIA 

Ë tempo de se fazer uma reavaliação das posições tomadas pela esquerda 
e pelos movimentos progressistas de cientistas a respeito do progresso tecnológico. 

Gostaria, antes de mais, de distinguir as quatro diferentes posições exis-
tentes. A primeira pode ser chamada tecnocrática e será a atitude mais corrente 
em todo o mundo, em sociedades com várias ideologias -  capitalistas, socialistas, 
comunistas - e em países pré-industriais. 

Segundo esta visão, todo o progresso tecnológico é benéfico. Os melhora-
mentos no nível de vida, na saúde, comunicações, nutrição e redução das horas 
de trabalho são largamente atribuídos a este progresso. No limite, argumenta-se 
mesmo que quase todos os principais problemas que afectam o mundo podem 
ser resolvidos pela tecnologia. Esta perspectiva tem sido ultimamente moderada 
pelo considerável aumento de consequências não-desejáveis da tecnologia, como 
poluição, doenças e vários desastres ambientais. 

A segunda perspectiva sobre a tecnologia é aquela que podemos designar 
pelo modelo do «uso-mas-não-abuso)). Como a primeira, argumenta que a maior 
parte dos avanços tecnológicos contribuem para o progresso da humanidade em 
direcção a um mundo melhor, mas acrescenta que esses avanços podem ser mal 
utilizados. As forças progressistas dirão geralmente que a maior parte dos abusos 
da ciência e da tecnologia são devidos à concentração de poder nas mãos dos sec-
tores ricos da sociedade e sugerirão que a solução estará em lutar para controlar 
o seu uso, para assegurar que as tecnologias são postas ao serviço do bem-estar 
da maioria da população. 

Uma terceira posição, fundada sobre uma mais forte crença na não-neu-
tralidade da ciência, sugere que os principais desenvolvimentos tecnológicos e 
domínios científicos só são comandados pelas necessidades das classes possidentes. 
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No entanto, há divisão de opiniões sobre a possibilidade de existência de um 
controlo social ou de benefícios para a população em geral. Estas tecnologias 
devem, pois, ser rejeitadas como intrinsecamente opressivas. Por exemplo, tem 
sido escrito em Science for the People que muitas das novas tecnologias agrícolas 
desenvolvidas nas universidades não têm outro propósito senão o de reduzir as 
capacidades dos trabalhadores rurais para lutar por melhores salários e condições 
de trabalho, eliminando a necessidade do seu labor. Além disto, tais projectos 
não diminuem os custos e muitas vezes baixam a qualidade dos bens para o 
consumo. 

Finalmente, a posição que emergiu mais claramente ligada aos movimentos 
do tipo «regresso à natureza)), «tornar a América verde)),, etc., é a que afirma 
que os principais problemas mundiais têm a sua origem nos desenvolvimentos tec-
nológicos. Esta posição mantém que, devido aos seus efeitos ambientais, escala e 
outros inconvenientes, certas tecnologias deverão ser combatidas, qualquer que 
seja a situação ou justificação política. Esta posição manifesta-se ainda por vezes 
de maneira quase automática perante qualquer tipo de nova tecnologia. 

A razão que me leva a escrever este artigo de opinião reside no facto 
de eu sentir que Science for the People, tal como muitos outros movimentcss pro-
gressistas neste país e fora dele, tem sido demasiadamente influenciada por esta 
quarta posição e emprega a análise de base da terceira posição numa extensão 
demasiado lata. Gostaria de usar o exemplo da biotecnologia para ilustrar estes 
problemas. 

Science for the People desempenhou um papel central nas reacções iniciais 
ao desenvolvimento das investigações sobre as «re-combinações de DNA» [pesqui-
sas genéticas]. Apoiámos os atingidos nos eventuais perigos de saúde provocados 
pela pesquisa e alertámos o público sobre as implicações a longo prazo da enge-
nharia genética humana. Dissemos então que a maior parte dos problemas que os 
cientistas diziam poder ser resolvidos pelas investigações sobre as (( re-combinações 
de DNA)), tais como a fome no mundo e o cancro, eram problemas causados por 
determinadas condições sociais e, por isso, resolúveis através de modificações 
dessas mesmas condições sociais. Argumentámos que centrarmo-nos sobre as solu-
ções genéticas dos problemas do mundo constituiria, na realidade,, um desvio da 
atenção dos esforços de mudança social. 

As pessoas próximas de Science for the People deram um importante con-
tributo para o debate sobre as biotecnologias. No entanto, na intenção de expor 
os perigos destes novos desenvolvimentos, esqueceram os seus potenciais benefícios. 
(Uma excepção recente foi a publicação do número especial ((Descodificando a bio-
tecnologia)), em Maio último). Com efeito, algumas dessas pessoas, incluindo eu 
próprio, sentiram que teria sido melhor nada terem empreendido neste campo, 
devido aos perigos inerentes. 

As oposições mais efectivas ao progresso nesta área manifestam-se usual-
mente sob a forma de apelos para o estabelecimentos de moratórias e de regula-
mentações mais estritas. Mas elas transmitem a ideia de que não se trata apenas 
de ser mais cauteloso e vigilante perante os perigos, mas,, pura e simplesmene, 
que se pretende parar a investigação. Esta oposição tem sido facilitada, em certa 
medida, pela existência de atitudes ((anti-tecnologia)) no movimento. 

Não obstante, a biotecnologia tem-se tornado numa das tecnologias mais 
importantes, potencialmente capazes de aumentar o bem-estar das populações. 
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Citarei apenas dois exemplos. Existe hoje um considerável número de cientistas 
e investigadores médicos em todo o mundo trabalhando para o desenvolvimento 
de vacinas com base nas novas biotecnologias. Mesmo se ainda se não pode ver 
claramente o seu êxito, as suas potencialidades são enormes. Será então possível 
vacinar contra um certo número de doenças parasitárias que são hoje das maiores 
chagas do planeta, e contra outras várias doenças que preocupam muitos países 
desenvolvidos. 

Cuba, por exemplo, que deu um extraordinário salto nas biotecnologias, 
está usando estas técnicas com sucesso na obtenção de uma vacina contra uma 
doença dos animais domésticos causada pela bactéria Clostridiam hentoly-ticuin. 
Um outro exemplo do uso positivo da biotecnologia é o programa que está em 
curso na Argentina e que procura reunir os filhos dos ((desaparecidos)) [mortos 
ilegalmente no tempo da ditadura] aos seus avós, reconstituindo os laços familia-
res, através do uso das novas técnicas de identificação e protecção genéticas. 

A biotecnologia não é intrinsecamente destrutiva ou maligna, nem foi 
desenvolvida como um meio de controlo social. Grupos como Science for the 
Peo pie e os Comités para a Responsabilidade Genética devem continuar a bater 
o terreno e incentivar a discussão pública sobre os perigos potenciais. No entanto, 
deveríamos também debruçar-nos sobre os aspectos positivos da biotecnologia e 
encorajar os cientistas e a sociedade em geral no sentido de a investigação ser 
benéfica para a maioria das pessoas. Ignorando os usos positivos da tecnologia 
das ((re-combinações de DNA)), deixámos escapar uma importante oportunidade 
de debate sobre a orientação da investigação. Sem o nosso estímulo, o debate rara-
mente terá lugar. 

Haveria outros exemplos que poderiam sublinhar a maneira como as posi-
ções anti-tecnologia podem enfraquecer a nossa análise de questões tão impor-
tantes. Lembremo-nos das tecnologias reprodutivas, da energia nuclear e dos trans-
portadores espaciais. Cada uma destas tecnologias levanta sérios problemas pela 
maneira como têm sido desenvolvidas nesta sociedade. Mas significa isto que 
a elas nos devemos opor, por elas próprias? Podemos ignorar os benefícios dos 
exames pré-natais só porque nos preocupamos pela maneira como esta tecnologia 
pode servir para controlar as mulheres? Estará Cuba errada ao construir centrais 
nucleares produtoras de energia? Não será importante o que os transportadores 
espaciais poderão fazer no domínio da exploração do espaço e dos procedimentos 
industriais, os quais, desde que devidamente controlados, avançarão o conheci-
mento e o bem-estar humanos? 

Eu não possuo respostas para estas questões, mas sinto que é tempo que 
Science for the Peo pie analise as suas posições anteriores sobre tais matérias e 
promova uma perpeetiva mais clara sobre a atitude a ter perante a tecnologia. 

JONATHAN BECKWITH 

(Professor de genética e investigador 
na Harvard Medical School, e activista 
de Science for the People) 
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RESPOSTA 

Após a leitura do artigo de Jonathan Beckwith intitulado ((Nova análise 
para nova tecnologia)), publicado no número de Maio/Junho de 1986 [da revista 
Science for the People], senti necessidade de vos escrever a carta que segue. 

Devo revelar a minha surpresa por não ter visto quaisquer comentários 
a este artigo nos números de Julho/Agosto e de Novembro/Dezembro. Não tendo 
infelizmente recebido o número de Setembro/Outubro. admito, porém, que possam 
nele ter sido publicadas certas reacções de leitores. 

Começo por esclarecer que não possuo uma base de conhecimento univer-
sitário num qualquer campo científico, tendo estado antes envolvido no movi-
inento ecológico. Contudo, como resultado da minha experiência militante, decidi 
voltar aos estudos com a intenção de me fixar profissionalmente no campo da 
agricultura biológica. 

Considero muito importante o debate lançado por Jon Beckwith; não 
obstante isto, não estou pronto a pôr-me de acordo com a linha de pensamento 
por ele manifestada. Poderá alguém, seja leigo ou homem de ciência, envolvido 
num movimento de oposição à orientação tomada pela moderna ciência e tecno-
logia, recear que o tratem de anti.progressista, senão mesmo de reaccionário? 
Não é certamente fácil navegar e resistir às correntes exercidas pela pressão 
social. E não é de modo nenhum urna tarefa fácil ser sistematicamente confron-
tado com o ditado popular de que anão se pode travar o progresso)). Frequen-
temente, é bastante desconfortável para um indivíduo empenhado num movimento 
radical fazer face às reacções negativas provocadas por esta sociedade, cujo 
desenvolvimento ele rejeita vigorosamente. 

Esta tensão não traduz a distância actualmente existente entre um pensa-
mento racional e um criticismo radical, tal como não representa uma necessidade 
de acção imediata através de propostas que esta sociedade sabe muito bem apro-
veitar. As pessoas que têm a sorte de viver profissionalmente de acordo com as 
suas crenças estão ao abrigo destes conflitos internos. Existem muitos momentos 
em que uma simples oposição aparece corno crucial para evitar a expansão de 
uma tecnologia com perigosas consequências, como no caso das manipulações 
genéticas (a tecnologia das «re.combinações de DNA»). 

Sendo os Estados Unidos o país provavelmente mais avançado neste tipo 
de investigação, parece ser também aquele em que um mais activo sector dos 
investigadores científicos denuncia as consequências negativas que esta nova tec-
nologia pode gerar. Apesar do facto de eu ser um neófito, sinto-me profunda-
mente implicado com o desenvolvimento da sociedade. 

O que pode significar dizer que a biotecnologia tem «efeitos positivos)) e 
que pode ((aumentar o bem-estar das populações))? Não seria mais apropriado 
distinguir primeiro os dois campos de aplicação, que têm sido misturados e con-
fundidos no caldo das teorias científicas? Por um lado, trata-se das biotecnologias 
tradicionais, tais como as usadas na produção de queijo, yogurts e todos os outros 
produtos que envolvem fermentações e que são normalmente vistos como os arte-
factos pré-históricos das novas biotecnologias. Que pesquisas têm sido feitas neste 
campo das fermentações para desenvolver os processos existentes, estudando os 
micro-organismos e as suas aplicações? Não residiriam aqui, nesta orientação, as 
melhores aplicações de biotecnologias «suaves»? Por outro lado, é claro, existem 
as «manipulações genéticas)). É neste ponto que o debate se torna crucial e que 
os dois exemplos avançados por Jon Beckwith estão longe de me convencerem. 
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Temos o direito de avaliar os riscos envolvidos nas manipulações gené-
ticas; mais, parece que a literatura crítica existente sobre este tipo de pesquisas 
é avaliada demasiado apressadamente. Espero com o maior interesse as actas dos 
debates que tiveram lugar em Novembro último no seminário organizado pelo 
Comité para a Responsabilidade Genética. Então sentir-me-ei habilitado para 
apreciar em que medida os participantes - especialistas e não-especialistas - 
estão prontos ou não para desafiar este tipo de investigações. 

Poderemos nós então avaliar o importante salto em frente dado pelas bio-
tecnologias nos últimos anos? Quais os orçamentos consagrados pelos organismos 
públicos e privados às investigações em biologia molecular e em engenharia 
genética? Que deveremos pensar dos discursos de científicos e especialistas adeptos 
das biotecnologias? Parecem demasiadamente próximos daqueles que glorifica-
vam a energia nuclear como uma fonte de incomensurável progresso para a huma-
nidade, qual nova panaceia proposta para estes tempos de crise que afecta a socie-
dade industrial. 

Só muito raramente vemos artigos na imprensa dirigidos ao público em 
geral que toquem nos perigos contidos nas manipulações genéticas, capazes de 
moldarem a opinião pública. Mais frequentemente, quando cientistas exprimem 
dúvidas sobre uma tecnologia deste tipo em orgãos de grande circulação, as suas 
posições são rapidamente banidas, escondidas ou minimizadas através de uma 
grande exibição de futuros bons resultados para a humanidade. 

Mas a que é que corresponde este esperado bem-estar? Parece que, quanto 
mais nos aproximamos do final do século, não obstante o poder da nossa tecno-
logia, mais longe estamos dele.., ou que ele é tão ilimitado como o nosso conheci-
mento, e que estamos condenados a falar dele sempre no futuro. 

Pessoalmente, eu não tenho automóvel; ando a pé e de bicicleta quando o 
tempo o permite; de contrário, uso os transportes públicos. O meu estatuto de 
pedestre e de ciclista oferece-me o privilégio de ser «gaseado» em qualquer cruza-
mento. Pertenço à classe de pessoas estatisticamente identificadas sob a designação 
de ((nível de vida abaixo do limite da pobreza)). É isto uma escolha? Estranha 
liberdade! A minha situação reflecte a adição de um certo número de recusas, 
e eu não partilho a ideia falaciosa que tentar persuadir-nos de que o esforço cien-
tífico e tecnológico nos curará desta doença social, tornando-nos cidadãos que 
gastam o seu tempo e perdem a sua vida trabalhando para organizar a sua sobre-
vivência e acreditando que a liberdade pode ser medida pela aquisição de poder. 
Alguma vez se viu um cientista dizer que ele não trabalha para o bem-estar 
da humanidade ou do seu país (isto é, do seu exército)? Tudo isto é do domínio 
do senso comum. Não é fácil ouvir alguns de nós próprios dizerem que ((a biotec-
nologia tem-se tornado numa das tecnologias mais importantes, potencialmente 
capazes de aumentar o bem-estar das populações))? Deveremos desafiar os criti-
cismos do passado, uma vez que ((Cuba, por exemplo, que deu um extraordinário 
salto nas biotccnologias, está usando estas técnicas com sucesso na obtenção de 
uma vacina contra uma doença dos animais domésticos causada pela bactéria 
Clostridiuin hentolyticurn))? 

Que podemos nós deduzir disto? Que as biotecnologias servem eficazmente 
os países ditos «subdesenvolvidos» ou proclamados socialistas? Podemos nós estar 
seguros de que onde as bioteenologias avançam com uma solução, elas colocam 
os reais problemas? Como é que surgiu esta doença dos animais domésticos? Serão 
as espécies vivas existentes em Cuba adaptadas ao seu clima? Que revelam os 
estudos epidemológicos? Que deveremos pensar das deficiências alimentares pie 
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diminuem as resistências animais? Finalmente, foi este problema sujeito a uma 
análise multidisciplinar conveniente? Sem ela, foi a solução adaptada a mais 
adequada? Parece-me que existem, nos factos de todos os dias, suficientes exem-
plos que permitem exprimir dúvidas quanto à validade de certas decisões 
políticas. 

O segundo exemplo envolve o uso positivo da biotecnologia no recente 
projecto argentino que ((procura reunir os filhos dos ((desaparecidos)) aos seus 
avós, reconstruindo laços familiares, através do uso das novas técnicas de iden-
tificação e protecção genéticas)). Deveremos alegrar-nos ao ver nestas aplicações 
uma face positiva das biotecnologias? Irá isto ajudar a apagar o drama humano 
criado por um regime político ditatorial? São os sistemas legais e as instituições 
políticas enfraquecidos quando confrontados com semelhantes problemas? Infe-
lizmente, eu não estou suficientemente informado para responder a esta questão. 
Parece-me contudo que para encarar os vários aspectos das biotecnologias, um 
mínimo de perguntas deveriam ser feitas e respondidas, tais como: 

- Como se deverá avaliar os riscos de prosseguir uma certa investigação, 
bem como os das suas aplicações? 

- Para os problemas que as biotecnologias dizem resolver, serão, de facto, 
estas as melhores soluções? E de acordo com que critério? 

- Existem alternativas para os casos em que as biotecnologias parecem 
demasiado aleatórias e perigosas? 

- São estes problemas necessidades a serem resolvidas imediatamente, 
ou trata-se de questões inerentes ao sistema por nós criticado? 

É claro que as respostas deveriam ser dadas sob vários planos: ecológico, 
ético, tecnológico, económico. 

Reconheço que o movimento de opinião « Science for the People » é um 
porta-voz popular, que constitui, no entanto, um facto menor na sociedade 
norte-americana (tal como os similares movimentos na Europa), e que não nos 
devemos contentar com a produção de um discurso crítico radical, mas sermos 
capazes de nos desdobrarmos de modo a empurrar a investigação sobre as biotec-
nologias para fins socialmente úteis... Contudo, isto mesmo prova que se trata 
de uma política do género ((do mal, o menos)), para evitar o pior, não para aper-
tar efectivamente a máquina económica capitalista. 

O debate acerca das manipulações genéticas, pelo menos nesta revista, 
tem permitido iluminar as referências económicas actuais da investigação e as 
suas aplicações fora de qualquer informação pública sobre os seus perigos. 

No número de Setembro/Outubro de 1970, foi publicado um texto pelo 
Grupo de Boston sobre as ((re-combinações de DNA)) que alertava para a neces-
sidade de uma moratória sobre este problema. Três objectivos eram avançados: 

1) Desenvolvimento de procedimentos democráticos para garantir uma 
discussão aberta e uma decisão pública sobre os problemas postos pelas 
pesquisas sobre a implantação de genes; 

2) Reavaliação dos perigos e riscos antes de se efectuarem investimentos 
intelectuais e económicos no desenvolvimento desta tecnologia em 
maior escala, e que acidentes possam depois ocorrer; 

3) Desenvolvimento de tecnologias alternativas, tais como o isolamento 
de genes de organismos superiores, usando técnicas in vitro (fora das 
células vivas), não envolvendo a fabricação de novos organismos. 
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Esta última observação foi seguida, desde então? Que estádio se atingiu 
nestes últimos dez anos? Não teria sido possível orientar um debate sobre a noção 
de benefícios sociais necessários de satisfazer. Por exemplo, pedir mais investi-
gação sobre poluição ambiental não resolve os problemas dos estragos permanentes 
causados pela sociedade industrial. Não que aquela não seja urgente, mas deve-
mos pensar que espécie de civilização estamos a preparar para os nossos filhos. 
Que resultados finais esperamos obter da tecnologia? Havendo diversas teorias 
possíveis sobre a sociedade, existirá mesmo uma possibilidade de escolha? Deve-
remos apenas criticar algumas tecnologias pela maneira como a sociedade capi-
talista usa e abusa delas, como sugerido pelo autor do artigo quando reflecte 
sobre a questão de saber se Cuba desperdiça a energia nuclear? Eu discordo fran-
camente disto e, para aqueles que ainda têm dúvidas sobre as acções de Cuba, 
recomendo a leitura das obras de Renê Dumont, agrónomo internacionalmente 
reconhecido pelo seu apoio aos camponeses do Terceiro Mundo, em particular 
o livro Cuba est-il socialiste?, publicado em 1970, no qual são feitas severas 
críticas ao regime de Castro. 

Estaremos nós necessitados de análises radicais sobre os fenômenos téc-
nicos que caracterizam a sociedade industrial, em ordem a que possamos apreciar 
mais claramente os desenvolvimentos técnicos, como foi proposto? As obras de 
Lewis Mumford, as análises de Phill Pereano, os escritos de David Dickson, 
para citar alguns autores de língua inglesa,têm-nos fornecido sobre isto ampla 
matéria de reflexão, Tal, de resto, como certos autores franceses, entre os quais 
são conhecidas as análises de Jacques Eliul (jurista, filósofo, historiador, teólogo 
e sociólogo), para terem sido traduzidas em inglês. O seu primeiro estudo sobre 
os fenômenos técnicos data de 1954 e intitulou-se La Technique ou l'enjeu du 
siècle. Em 1977 publicou Le Système technicien, uma análise sobre o desenvol-
vimento independente das tecnologias, igualmente aplicável tanto aos países capi-
talistas como aos socialistas. Estes dois livros devem ser relacionados com outras 
suas obras sociológicas: L'Illusion politique, 1965, e uma triologia sobre a revo-
lução: Autopsie de Ia révolution, 1969; De Ia Révolution aux révoltes, 1972; 
e Changer de révolution: l'inéluctable proletariat, 1982. Eu julgo que este 
último livro é um notável ensaio para reabilitar a noção de revolução, a qual 
perdeu todo o significado nos dias actuais. Na verdade, através do mundo, regi-
mes revolucionários estão expandindo e contribuindo para a formação de prole-
tariado, mais do que para a sua irradicação. 

Deveremos alegrar-nos com a restrição do desenvolvimento das leis do 
mercado e com a inexorável evolução do sistema técnico? Acreditamos que a 
social-democracia resolverá o problema das disparidades sociais e promoverá um 
ambiente não-poluído? Acreditamos que só um reforço dos sistemas legais permi-
tirá a conversão dos nossos sistemas de produção em direcção a tecnologias não-
-poluidoras? E se se provasse que isto era possível, quanto tempo teríamos de espe-
rar para que tal acontecesse, e sob que condições? Mesmo aderindo a todas estas 
crenças, não podemos esquecer as leis inelutáveis da competição económica inter-
nacional, com todas as suas implicações (relações Norte-Sul, esgotamentos de 
recursos, etc.). As sociedades comunistas (ou reclamando-se do socialismo) são 
aqui referências desnecessárias. Pode-se ajudar os esforços da Nicarágua, mas 
precisamos obviamente de um outro tipo de revolução para as nossas sociedades 
industriais, e vai neste sentido o apelo de Jacques Ellul. 
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O movimento ecológico tem contribuído para este debate. O movimento 
para uma tecnologia alternativa dá-nos uma abordagem diferente, tendente a sermos 
nós a conceber o papel que deve ter a tecnologia: certas orientações académicas 
são desafiadas; a época do computador pode também desenvolver uma sociedade 
auto-administrada, descentralizada, ecológica e anti-produtivista, etc. 

O nosso principal defeito está em nós mesmos, na falta de desejo de 
mudar drasticamente, ao contrário do que aconteceu nas origens do movimento 
operário. Toda a nossa crítica construtiva deve ser aplicada na elaboração de um 
novo projecto para uma nova sociedade. Poderá esta nova sociedade nascer sem 
um fenómeno de ruptura? Se não é este o caso, será então crucial preparar suces-
sivos objectivos revolucionários, formulando análises que nos ajudem a caminhar 
para eles. Mais: esta tarefa pode ser o desafio para este fim de século, desafio 
para as nossas inteligências e para o nosso espírito, para a imaginação.., e decerto 
também para o coração. Eu sinto-me, de facto, cansado de sobreviver. 

Montreal, 1987 
	

BERNARD ESTEVEZ 

[Tradução livre de J. Freire] 
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Revolução e Propaganda (1916) 

por Emilio Costa 

O texto que abaixo se insere é da autoria de Emílio Costa (Portalegre, 1877 
- Lisboa, 1952) e foi publicado na revista Germinal, por ele dirigida, em Lisboa, 
entre Maio de 1916 (n.° 4) e Novembro do mesmo ano (n.° 10). 

Vale, contudo, a pena situar rapidamente em que condições se deu a sua 
primeira aparição ao público. 

Em primeiro lugar, esta publicação tem lugar durante a guerra, logo após 
a entrada de Portugal no conflito, e num periódico que surgira como porta-voz 
das posições daqueles anarquistas que, entre nós, seguiam a posição de Kropótkin, 
Grave, Cornelissen, Tcherkessof e outros, de aceitarem a posição de legítima 
defesa da França. Para estes homens, quase todos intelectuais de reputação esta-
belecida no campo anarquista e revolucionário, tratava-se igualmente da defesa 
das liberdades permitidas pela democracia republicana, perante a ameaça do auto-
ritarismo alemão. Ora. o Germinal trava com A Aurora, do Porto, desde o início 
de 1915, uma fortíssima polémica sobre este assunto, alinhando-se os anarquistas 
operários portuenses (mas com a importante colaboração, por exemplo, de um 
Neno Vasco) pela intransigente posição de Malatesta de ((derrotismo revolucio-
nário)), de recusar favorecer qualquer das partes envolvidas no conflito. 

Em segundo lagar, esta grave clivagem táctica aberta entre os anarquistas 
constitui a ocasião - para um espírito racional, moderado e inteligente como 
é o caso de Emílio Costa - para desenvolver e aprofundar uma análise de fundo 
sobre as práticas e as ideias propagandeadas pelos anarquistas nos anos anteriores. 
A incapacidade em realizar a tão propalada revolução social e em deter a matança 
guerreira constituiam dados mais do que suficientes para justificar um esforço 
de auto-exame e de revisão. É a esse projecto que se dedica Emílio Costa nestas 
páginas. 

Em terceiro lugar, o exercício crítico revela-se aqui, em alguns pontos, 
particularmente perspicaz, dado que o analista se situa naquela posição de des-
dobramento pessoal que lhe permite, por um lado estar dentro do movimento, 
sentindo afectivamente os seus desejos e aspirações e tendo curriculo suficiente 
para se impor aos «olhares turvos)), mas, por outro lado, ser capaz de situar-se 
fora desse mesmo movimento e dos seus mitos, libertando-se das suas coacções e 
auto-complacências, mercê de uma grande independência de julgamento, cultura 
polifacetada e inserção variada em outros ambientes. 

É provável que Emílio Costa nem sempre tenha conseguido controlar 
devidamente esta difícil posição e que, algumas vezes, ela tenha sido instrumen- 
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tal para certas forças, nomeadamente para o bolchevismo, na segunda metade 
dos anos 20, quando Costa pretende buscar uma «equidistância» entre as três 
grandes correntes do movimento social: socialistas, anarquistas e bolchevistas. 
Será, de resto, muito interessante esperar pelo resultado da tese que António 
Ventura está desenvolvendo sobre a trajectória de Emílio Costa, para se poder 
ver mais claro sobre estas complicadas relações entre indivíduos singulares com o 
destaque que este teve e os movimentos colectivos onde eles se localizavam. Não 
temos, porém, dúvidas em pensar que, em qualquer caso, estamos sempre perante 
uma figura de libertário de primeira grandeza que enriqueceu significativamente 
o património do anarquismo português. 

Finalmente, algum paralelismo existirá, simbolicamente, entre este exame 
crítico de Emílio Costa ao movimento do seu tempo e a posição que, em várias 
circunstâncias, tem diferenciado a revista A Ideia da maior parte das publicações 
e dos grupos anarquistas existentes, em Portugal como no estrangeiro. Neste 
aspecto, não deixa de ser moralmente reconfortante saber que o incómodo de se 
assumir uma postura minoritária e crítica num meio que se pretende dissidente 
e iconoclasta já foi bem conhecido e experimentado por outros, em circuns-
tâncias bem mais custosas do que as actuais. 

Joo FREIRE 

REVOLUÇÃO E PROPAGANDA 

ADVERTËNCIA 

Este pequeno trabalho é apenas a reunião de notas, em que se resumem 
algumas reflexões originadas pela agitação da vida portuguesa dos últimos anos, 
e por um ano de guerra europeia. 

Não pretendo resolver problemas, nem sequer mostrar o caminho das 
soluções definitivas. Procuro indicar onde creio que está a causa dum mal que 
aponto e qual a orientação geral para se entrar no caminho da cura. 

Mais de um leitor dirá que há muito tempo se sabia tudo que aqui se 
expõe, e que nada mais se faz do que repetir o que várias vezes e melhor se tem 
dito. Mas já o velho Salomão afirmava que nada havia de novo debaixo do sol, 
nil novi sob sole, o que não evitou, desde então até agora, que cada um comu-
nicasse aos outros, todas as tolices e acertos com que o mundo se tem aborrecido, 
divertido ou indignado e parece que bem pouco aprendido. 

Fica, pois, o leitor advertido de que o autor não tem grandes ilusões sobre 
o efeito das suas palavras, a começar por esta advertência, e muito se admiraria 
se viesse a saber que elas não foram, como tantas outras, bem mais valiosas, que 
o mundo tem ouvido, palavras perdidas. 

VIDA VELHA 

Cada um adopta a explicação, que mais satisfaz a sua mentalidade e o seu 
temperamento, da falência da acção dos revolucionários em face da guerra, quer 
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para a impedir, quer, ao menos, para a dificultar; e nessa explicação se firma 
para determinar a orientação futura, fruto da lição da guerra. Como é natural, 
variam as opiniões, desde a que considera que toda a culpa foi ((dos outros)), 
até à dos que entendem que as doutrinas prégadas precisam de completa remo-
delação. 

De forma que a guerra foi para todos - pelo que se lê e se ouve - uma 
lição; mas o ensinamento obtido é que variou muito, verificando-se assim, mais 
unia vez, que a mesma causa não produz o mesmo efeito, desde que variem as 
condições do fenómeno. 

Seja porém como fôr, a orientação futura da acção revolucionária depende 
em grande parte, para cada um, da causa ou das causas que produziram a falência 
da acção dos revolucionários em face da guerra. 

No último artigo duma série sobre ((OS anarquistas e a guerra europeia)) 
publicado em 21-3-915, na folha Germinal, que precedeu este mensário, lia-se o 
seguinte, depois de se exporem uns tantos erros ou falhas da propaganda anarquista: 

((Eis, duma maneira geral, expostas as falhas, se assim se pode dizer, 
da propaganda anarquista e que é preciso remediar, fazendo o contrário, natural-
mente; atender-se ao que se menosprezou, definir-se o que está confuso, descer a 
realidade das coisas, ocupartno-nos do que elas são e não apenas do que elas deviam 
ser, para se harmonizar tanto quanto possível, sem abdicações, o presente que se 
nos impõe com o futuro a que se aspira. É preciso olharmos, o que quase se não 
fez, para a possibilidade ou praticabilidade do que se pretende; é preciso não julgar 
que, pelo facto de se criticar uma instituição e de se falar na que a deve substituir, 
quem nos ouve ou nos lê, - dando sinais de completo acordo connosco - se trans-
formou num revolucionário consciente.)) 

De todos os erros praticados (mea culpa, pela parte que neles me possa 
caber), o maior foi a confiança no valor de transformação das palavras, que os 
propagandistas revelaram, embora alguns, pelo menos, muito bem soubessem 
que é mínimo esse valor, quando não é nulo, e se esforçassem por falar de modo 
a não robustecer aquela confiança. 

Deste erro resultou a formação, ou antes, a continuação entre os revolucio-
nários, da mentalidade providencialista e catastrófica, que caractcrisa ainda, espi-
ritualmente, a imensa maioria da gente. Reproduziu-se o fenómeno produzido 
entre os livres-pensa dores de todos os matizes, desde que há homens sobre a terra: 
substituiu-se um deus por outro, um culto por outro, embora afirmando-se a soLe-
mania da razão, a autonomia individual, e outras belas coisas com que se mascara 
a religiosidade, da qual. a tanto custo, a humanidade se vai libertando. 

A Revolução, de onde sairá a liberdade, a justiça, a felicidade, é o objecto 
do culto revolucionário, o deus ex-machina da grande e como que milagrosa trans-
formação. Esta mentalidade não é certamente a de quem me lê; mas há-de o 
leitor convir que é a da grande maioria ((dos outros)). Para se ver quanto isto é 
verdade, basta percorrer as colecções dos jornais de propaganda, ou recordar passa-
gens de discursos ouvidos... e pronunciados. 

Eis dois modelos de mentalidade providencialista, produzidos pela lição 
da guerra: 

((Ainda vivemos das migalhas da Grande Revolução; ainda nos extasiamos 
ante a tradição e o passado; ainda fazemos caso daquele dogma enganoso inscrito 
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na bandeira revolucionária: - Igualdade, Liberdade e Fraternidade; ainda canta- 
mos hinos a Jacquerie, mas somos incapazes de levantar os punhos cerrados, afim 
de precipitar os acontecimentos para que surja da horrorosa catástrofe que ensan-
guenta os campos da Europa, a Revolução Salvadora que traz nas SUGS entranhas 
a sociedade nova, baseada no Comunismo e na Anarquia. 

Ou agora, ou nunca!)) 

((Depois ditina chacina extenuante e exaustiva que semeia a fome e o luto 
por todos os países, quando a monstruosa realidade levar ao seio das massas famin-
tas os seus mais abomináveis efeitos; quando nos campos falados da Europa nada 
mais restar do que um montão de ossos calcinados, o facho incendiário da revo-
lução redentora surgirá das próprias cinzas, como a Fenix da fábula. e acabará 
duma vez para sempre com todas as guerras no nosso planeta.)) 

Como se faria isto tudo? Não se precisa saber; os crentes católicos tam-
bém não indagam de que maneira se operou o fenómeno de Deus tirar o mundo 
do caos ou do nada. 

Que força enorme a dos revolucionários, fazendo surgir a felicidade humana 
dum montão de ruínas! e que mesquinha força a deles, incapazes de evitar essas 
ruínas, ou sequer de evitar a carestia da vida, de canalizar o operariado para as 
associações de classe, de fazer prosperar uma escola ou um jornal! 

Como estes revolucionários se parecem com o Deus omnipotente da Bíblia, 
tirando um mundo do nada e não impedindo que nesse mundo floresça a injus-
tiça, o sofrimento a miséria de que são vítimas os que nele crêem, que a ele se 
dirigem, que dele tudo esperam! 

Devo acentuar que as transcrições feitas, de modo nenhum envolvem qual-
quer intenção desprimorosa para os autores - que nem sequer conheço - das pala-
vras transcritas. São apenas exemplos, entre mil do mesmo género, empregados 
exclusivamente para melhor dar ideia da mentalidade providencialista, metafísica 
e, por isso mesmo, anti.anarquista de muitos anarquistas. 

Esta atribuição dum poder de carácter milagroso à revolta, é devida à falta 
duma concepção positiva da evolução social, da psicologia individual e da relação 
existente entre as aspirações e a sua praticabilidade eficaz. 

O messianismo característico da gente portuguesa, para só falarmos de Por-
tugal, continuou a manifestar-se na propaganda revolucionária, apesar de se gritar 
contra o messianismo e de se apelar constantemente para a nossa razão, para as 
nossas próprias forças. Este facto vem-nos mais uma vez demonstrar que se pode 
usar duma linguagem correspondente a ideias que se não possuem, fenómeno 
psicológico de grande importância para o estudo da propaganda e aplicação de 
ideias e doutrinas. 

É tão importante este fenómeno como o inverso, que consiste em se expri-
mirem defeituosamente ideias que se possuem, a ponto de se tornarem ininteli-
gíveis ou exprimirem o contrário do que se deseja. Este fenómeno provém da 
falta de instrução escolar. O primeiro, não menos grave, provém de defeituosa 
educação mental consistindo na repetição de palavras e de frases ouvidas ou lidas, 
correspondendo, mais ou menos vagamente, a uma aspiração idêntica, mas rara-
mente correspondendo à mesma mentalidade e grau de cultura. É como que um 
fenómeno de auto-gestão, em que o orador ou o escritor se supõe possuidor das 
ideias correspondentes às frases que repete; e ao mesmo tempo, o que é talvez 
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pior, ilude quem o ouve ou lê, julgando ver nele o consciente produtor de palavras 
exprimindo determinadas ideias. 

Assim se foi formando a crença na existência duma minoria consciente, 
capaz de transformar a massa popular revoltada, num grande instrumento de revo-
lução social, depois da qual, os homens, armados das suas convicções, passariam 
a viver a harmónica existência da sonhada e decantada ((sociedade nova)). 

Alguns havia, porém, que sabiam que as coisas não se podem passar tão 
miraculosamente e tratavam de propagar ideias contrárias à formação ou desen-
volvimento daquela crença. 

Mas por deficiência própria ou por falta de preparação da massa popular 
ou por derivativos que nesta actuavam, filhos da agitação política, ou por tudo 
isto junto e outras causas menos importantes ou menos aparentes, o que é certo, 
é que a eficácia da sua propaganda, até agora, parece ter sido muito insignificante, 
senão nula. 

Há tempos já que os acontecimentos da vida política portuguesa vinham 
mostrando a existência do mal; mas só com a guerra europeia, pondo a nu toda 
a fraqueza dos revolucionários, tanto para a acção propriamente dita, como para a 
manifestação de uma ideologia que definisse claramente as suas aspirações, mos-
trando-os conscientes do que queriam, é que o mal se patenteou em toda a sua 
grandeza, pondo-nos, diante dos olhos, o problema do remédio a dar-lhe. E quando 
se encara o mal bem de frente, sem, de qualquer modo, o disfarçar ou atenuar, 
resulta evidente e inadiável a necessidade de mudar de rumo, se não quisermos 
eternizar a impotência agora manifestada, condenando-nos a uma pura agitação 
de palavras e a actos de violência estéril, que cada vez menos amedrontam os 
nossos adversários, os quais sabem muito bem que, por detraz da oratoria e da 
violência, está o vácuo das ideias concretas sobro a nova vida social, em nome da 
qual nos agitamos. 

Além disso, quando se estuda desapaixonadamente a questão, chegamos à 
convicção de que todos, em graus indetermináveis, somos responsáveis deste estado 
de coisas, o que equivale a dizer, que não devemos queixar-nos uns dos outros. 

Em primeiro lugar, porque queixas e disputas para nada serviriam - a 
não ser para dividir e enfraquecer elementos que precisam andar unidos para 
poderem realizar alguma obra capaz; e depois, porque todos nós sofremos, embora 
em grau diverso, da influência do meio, da falta de cultura, da evolução política, 
económica e religiosa da vida portuguesa exercida em dezenas e centenas de anos. 

Tudo isto se sabe e tudo isso se diz, a propósito das injustiças de que cada 
um é ou se julga vítima, por parte de competidores mais felizes em negócios com 
as coisas oficiais ou quando o Estado, por intermédio das suas ventosas, os agentes 
do fisco, lhe rasga uma ferida na sua pele de cidadão contribuinte ou transgressor. 

Mas toda essa gente recua de horror ou protesta indignada se se lhe diz que 
se acabe então com tudo isso. Alguns, os mais esclarecidos, não se horrorizam nem 
se indignam, concordam até, ((em teoria)); mas, dizem, como se não vive de teorias, 
temos de ir com a realidade das coisas, visto que os mais esclarecidos, não se 
horrorizam nem se indignam; os prégadores não mostram coisa que se veja, 
melhor do que o existente. 

Entre estes há ainda os que já se contentariam com uma exposição do que 
se pretende senão em detalhe, pelo menos nas suas linhas essenciais. 
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Ora e nesta altura, quando uns reclamam obras e outros reclamam, ao 
menos, uma explicação sobre o que se quere, que os propagandistas, que até então 
tinham sido inexcedíveis na destruição do existente, costumam calar-se, meter os 
pés pelas mãos em explicações que nada explicam, saír do aperto com um dito de 
espírito ou de desprezo para com os ((pobres-diabos» que não percebem, afirmar 
que o papel deles é destruir e que depois aparecerá quem construa, ou ainda expli-
car que não se pode arquitectar a cidade futura, que isso é utópico, anti-científico 
e que é a própria evolução da vida social que nos vai ensinando o que devemos 
fazer. Toma-se uma destas atitudes, conforme a instrução, a educação e o tempe-
ramento que se possui. Mas seja como for, o resultado raras vezes é em favor 
do propagandista, ficando o que o ouve, na mesma , porque não se lhe deu o que 
ele reclamava: um facto, um exemplo concreto, uma explicação clara. 

Isto acontece porque os revolucionários não sabem o que querem, senão 
duma maneira geral e muito vaga, no que respeita principalmente à forma de 
se obter o que se deseja. 

Estamos pouco mais ou menos como os nossos estadistas que, para pro-
grama de governo, não conhecem, há muitos anos, senão frases como estas: econo-
mia dos dinheiros públicos, moralidade na administração, contas exactas, justa 
repartição de encargos e regalias, fomento nacional, instrução das classes popu-
lares, etc., que podem ser e são perfilhadas por todos os partidos e governantes, do 
mais reaccionário ao mais liberal. 

Nós, em vez daquelas frases, quando prégamos a transformação social, fala-
mos em solidariedade humana, em federação de grupos de produtores, em dar 
os palácios, as igrejas, os tribunais e outros edifícios aos que não têm abrigo, 
em distribuir o fato e o calçado acumulado nos armazéns, falamos na socialização 
da terra e dos instrumentos de trabalho, no desaparecimento das fronteiras - pois 
todos os homens são irmãos, etc., coisas que, afinal de contas também quase 
ninguém repudia, tanto mais que, segundo se diz, todas elas estão contidas na 
moral cristã, o que parece ser verdade, . . .pois muitos revolucionários têm feito 
de Cristo um antigo camarada. 

Ora, assim como as frases dos programas governamentais não chegam 
para se administrar um país, do mesmo modo as frases dos revolucionários não 
chegam para se fazer a revolução social, nem mesmo para se fazer uma boa pro-
paganda. 

A oratória inflamada e demolidora será capaz de fazer revoltados, de agitar 
momentaneamente, a massa popular, e tem, ninguém o nega, a sua utilidade. Mas 
se ela for subordinada a alguma coisa mais positiva, a utilidade que possui não 
lhe compensa os inconvenientes. Tratemos portanto de aproveitar a lição do 
passado, observando e estudando mais, sonhando e fantasiando menos. 

II 

NOVO RUMO 

Três grandes dificuldades temos a vencer para nos encontrarmos capazes 
de fazer a revolução social que prégamos. Escusado seria dizer que estas dificul- 
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dades são tanto maiores, quanto maior é, em todos os sentidos, o atraso das regiões 
ou dos países; e por isso é que elas são enormes em Portugal, um dos países 
mais atrasados da Europa. 

Ë preciso conseguir-se: 

1.0 - que a minoria revolucionária, composta de propagandistas e de 
homens de acção, saiba o que se deve fazer imediatamente a seguir a uma 
revolta triunfante; 

2.0 - que a massa geral da população esteja capaz de apreender, nas suas 
linhas essenciais, a obra revolucionária que aquela minoria se propuser executar; 

30 - que haja o poder económico preciso para servir de base e de apoio 
indispensável ao prosseguimento daquela obra. 

Se estas três condições não forem preenchidas na ocasião da revolução, 
esta há-de falhar, por mais inteligência, por mais audácia, por mais abnegação 
de que disponham os revolucionários; e por uma razão muito singela: é que uma 
revolução não é um milagre nem uma sorte de prestidigitação. 

Uma revolução (todos sabemos isso, mas parece que o ignoramos) é a con-
sequência forçada duma evolução; sem esta, a revolução é impossível. 

Cada revolução tem a evolução que lhe é própria, isto é, uma série de 
circunstâncias e factos combinados, que põem em resultado um fenómeno que 
os contém a todos, seus componentes necessários. E é sempre a mesma coisa, quer 
se trate dum fruto, duma criança, dum edifício ou duma instituição social. 

Falha uma ou mais das condições evolutivas? Nem o fruto, nem a criança, 
nem o edifício, nem a instituição são o que deviam ser. Mas para que serve 
sabermos história e sociologia, coisas em que andamos sempre a falar, se não é 
para conformarmos a nossa propaganda e acção com os ensinamentos recebidos? 

A história e a sociologia ensinam-nos que nunca uma revolução se realizou 
sem que aquelas três condições se produzissem. 

Produzem-se elas actualmente em Portugal? Eis a pergunta que cada um 
deve fazer, meditando sobre ela, e procedendo depois em harmonia com a resposta 
que a si próprio tiver dado. 

As condições apontadas são necessárias. Não há revolução verdadeira-
mente triunfante, em que elas não se produzam. E estudando-se a questão, com-
preende-se que assim seja. 

É sempre uma minoria de bem dotados para a acção que conduz a revolta 
popular, favorecida pelo que se chama a atmosfera revolucionária. 

Se, uma vez a revolta triunfante, essa minoria ou outra que lhe suceda, 
não sabe o que há-de fazer imediatamente para assegurar a vida económica da 
população, assim como os serviços de higiene, hospitalização, etc., o mais possível 
de harmonia com a concepção doutrinária em nome da qual a revolução se 
fez, - se essa minoria não aparecer a tempo, a revolução falha,, porque a imensa 
maioria da população, o que quere sempre, acima de tudo, é viver, apoiando em 
regra os que lhe asseguram as principais condições de existência a que estava 
habituada. 

É a isto que essa maioria chama ((manter a ordem)). São os revolucioná-
rios capazes de a manter? 

Tanto melhor; adere-se à nova ordem de coisas. Mas se a existência regular 
se não assegura, a reacção toma força e trata ela de assegurar a ordem, dando facil-
mente satisfação à população, porque não tem mais do que continuar o que há 
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muito vinha fazendo, - deixar que a engrenagem continue a trabalhar com a 
força adquirida em muitos anos de exercício, sem as dificuldades da experiência 
da tentativa, da inovação. 

Eis porque é preciso - 1 a  condição - que os revolucionários saibam muito 
bem o que hão-de fazer, em seguida à revolta triunfante. 

Mas isso não basta senão para os primeiros tempos. O que a reacção não 
poude fazer após o triunfo da revolta, há-de tentá-lo mais tarde e consegui-lo, 
se o povo não estiver capaz de perceber, por uma boa e larga propaganda anterior, 
o que para ele há de vantajoso na revolução antes mesmo de começar a gozar-lhe 
os benefícios. 

O choque produzido pela nova ordem de coisas, os incómodos que muitas 
vezes a acompanham; a inutilidade ou a nocividade aparente ou real de certas 
medidas; o espírito rotineiro, misoneista da população dos campos e dos pequenos 
centros; as dependências, as forças atávicas de obediência ao patrão, ao amo; a 
gratidão por favores recebidos; as crenças, o espírito da ganância, etc., tudo é apro-
veitado pela reacção para prometer, subornar, agitar e revoltar as massas popula-
res contra a Revolução, tornando-lhe a vida impossível. 

Eis porque é preciso - 2.a condição - que a massa geral, a maioria da 
população esteja capaz de apreender, nas suas linhas iniciais, a obra revolucionária. 
Mas ainda isto, que é já muito,, não basta para realizar o ideal social que se pre-
tende atingir, se a revolução não se apoiar em interesses e direitos a defender, 
representados por uma riqueza adquirida e explorada pelo proletariado, em con-
dições diferentes das do antigo regime, e que sejam a base, o arcabouço perfectível 
da sociedade nova. 

Se assim não for, a revolução há-de falhar, mais cedo ou mais tarde,, quer 
por actos contrarevolucionários, pela violência, quer por uma depressão gradual, 
lenta, produzida pela acção inexorável das forças económicas dominantes, as quais 
forçam sempre as instituições: políticas e enquadram-se na forma que melhor lhes 
convém. 

Ë necessário, pois, que uma boa parte da produção económica, - agrícola 
e industrial, - seja feita pelo povo em benefício próprio, criando uma soma de 
bens adquiridos, suficientemente grande para que a sua defesa mereça sacrifícios 
aos interessados, a sua perda afecte, pela interdependência dos fenômenos sociais, 
uma multidão de outros interesses e até de hábitos, e constitua, o que não é para 
desprezar, um direito legitimamente adquirido, impondo-se ao respeio dos outros. 

Eis porque é preciso - 3.a condição - que haja o poder económico sufi-
ciente para servir de base e de apoio ao prosseguimento da obra revolucionária. 

Produzem-se actualmente em Portugal aqueles condições? A resposta, se 
não se quiser fantasiar, não pode ser senão negativa, ainda que se veja nela um 
motivo de desânimo e até em quem assim responde, um mau servidor da causa. 

Não deve ser isto motivo de surpreza, pois todos que estão acostumados a 
dizer o que pensam, bem sabem que o medo da verdade é das coisas mais vulgares 
entre os homens de todos os tempos e condições e que é, por isso mesmo, apaná-
gio dos que pregam certas verdades, serem considerados heréticos e sofrerem de 
excomunhão.., maior ou menor. 

Mas se a revolução não é possível, se para ela não estamos preparados, 
perguntar-se-á, que devemos fazer? 
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Resposta: torná-la possível, preparar o país para ela, pelo estabelecimento 
das condições indicadas. 

Os impacientes dirão que isso leva muito tempo, e que, antes de estarmos 
aptos para a Revolução, se hão-de produzir certamente abalos sociais, perante os 
quais não podemos ficar de braços cruzados.., à espera da preparação. E eu per-
gunto a esses impacientes, em que nos pode prejudicar a preparação mesmo insigni-
ficante, que se tiver adquirido até lá. 

Exactamente porque não devemos ficar de braços cruzados e para que da 
nossa intervenção resulte a maior soma possível de bons resultados, é que devemos 
trabalhar no sentido de estabelecer aquelas condições. 

Sem esse pouco de preparação, teremos x resultados; com ele, teremos 
x ± y, dando o leitor a estas incógnitas, os valores que quiser. A não ser que se 
creia possível ou provável que as coisas se façam por si próprias, ou que, ao som 
do nosso verbo, a Sociedade Nova nos caia do céu, como o maná no deserto. 

Mas desde que assim se não pense, desde que se saiba que só pelo esforço 
dos homens as transformações sociais se operam, desde que se saiba que soma de 
trabalho, de tenacidade, de dificuldades de toda a ordem a vencer, de sacrifícios, 
de desilusões e de amarguras essas transformações representam, tem de se reconhe-
cer que não é para já a sonhada Sociedade Nova. 

Não nos iludamos, não fantasiemos, não sejamos românticos, se queremos 
obter algum resultado positivo para a nossa causa e se queremos, sobretudo, evitar 
os desânimos irremediáveis, que se produzem quando se não alcança tudo que 
se deseja. 

Mas há uma objecção a esta maneira de ver, que é preciso tomar em con-
sideração, para que cada um a examine, a discuta com proveito. Pode formular-se 
assim: «É útil pregar a possibilidade, para breve, da Revolução Social, porque 
quanto menos se quere, menos se obtém.» 

Esta opinião tem bom fundamento, pois é verdade que raramente existe 
equilíbrio entre o que se concebe ou o que se deseja e o que se pratica ou se 
obtém. E porque assim é, se usa nas greves e em muitos outros conflitos e negó-
cios entre os homens, formular propostas ou exigências, que vão além do que se 
espera obter, para que a redução provável senão certa, não desça abaixo do limite 
com que o reclamante ou proponente se satisfaz. 

Isto é táctica Ião velha como os conflitos e o comércio entre os homens. 
De modo que surge uma dúvida: num movimento revolucionário, qual deve ser 
o objectivo dos que nele tomam parte: a conquista completa do seu ideal social 
ou a conquista duma ou mais regalias de qualquer espécie e de qualquer amplidão, 
que constituam como que uma etapa para a conquista total? 

Em primeiro lugar, temos que pôr de lado, por todos os motivos, a preten-
são de estabelecer um padrão de conduta. Resta-nos depois ver, duma maneira 
geral, qual das duas orientações apresenta mais vantagens. 

Partindo do princípio que nunca realizámos por completo o nosso ideal 
social, creio que devemos distinguir entre este ideal. sem contudo o perder de 
vista, e a sua parte realizável. 

O esforço dos indivíduos ou dos grupos, deve intensificar-se de modo a 
realizar uma parte, mas bem, sem pretender transformar a sociedade toda, porque 
isso não pode ser. É conveniente para isso, especializar, sem exageros, a acção 
revolucionária. Além da vantagem de cada coisa ficar mais bem feita, há a de 
se evitarem os perigos das desilusões dos que, vendo que da revolta não sai a 
transformação com que contavam, abandonam a luta. nada fazendo, por não 
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terem podido fazer tudo. E assim se deixam de realizar conquistas parciais e se 
perdem elementos para novas conquistas, para novos progressos, que dependem 
dos progressos anteriores. Quanto mais a acção se proporcionar às forças indivi-
duais, melhor se realiza o fim que se visa e portanto menos desilusões se pro-
duzem e mais se progride. 

As desilusões são tanto mais perniciosas quanto maior é a diferença entre 
o que se pretende e o que se obtém; e as conquistas são tanto mais proveitosas 
quanto mais consciência e força se empregou em alcançá-las. 

O que, por consequência, acima de tudo, cada um precisa possuir, é uma 
ideia bem clara do que pretende tirar do movimento revolucionário em benefício 
da causa que defende e esforçar-se por obtê-lo, o melhor possível. Isto em nada 
impede, antes auxilia a aquisição de maiores benefícios que porventura as circuns-
tâncias proporcionem, as quais o revolucionário deve procurar aproveitar, alar-
gando assim a esfera da conquista realizada. 

Esta vai muito mais além do que ele previra? Tanto melhor! Não vai? 
Ele ganhou o que esperava ganhar, o que só pode ser um motivo de satisfação 
e uma nova força para futuras conquistas. 

O que se diz para os movimentos revolucionários sobre a necessidade de 
um objectivo, duma parte realizável a ter em vista, diz-se para a propaganda. 

Se a obra de tantos propagandistas se reduz a uma dispersão de forças de 
inteligência e de tempo com mínima utilidade, quando não é com desvantagem, 
para o ideal que se prega, é porque, limitando-nos à crítica negativista da actual 
organização social, não procuramos realizar uma obra que seja condição necessária 
ou favorável de ulteriores realizações que mais nos aproximem do Ideal. 

É preciso alguma coisa de praticável na vida e que a encha, constituindo 
objecto de luta e de entusiasmo, servindo por um lado o Ideal e por outro essa 
necessidade de realização que todos sentimos e que é um enorme estimulante. 
Nós precisamos de ter o nosso ideal realizável, ((imediato)), se assim se pode dizer, 
para utilizarmos convenientemente as nossas forças e aptidões e pelo qual podemos 
chegar a apaixonar-nos. 

O que cada um, creio, deve fazer, é perguntar a si próprio qual a obra 
que reputa mais necessária, mais viável e que mais o seduz, isto é que melhor 
se coaduna com o seu temperamento e as suas capacidades e procurar realizá-la 

Desde que não podemos ((implantar a Sociedade Nova)), procuremos rea-

lizar alguma coisa de tangível, de visível, que sirva desde logo ao bem estar ou ao 
progresso moral dos homens, quecontenha em si mesma uma parte do Ideal. 
Assim este se . . . realiza pouco a pouco, assim se torna possível. 

O jornal, a revista, o livro, a conferência, a gravura, etc., são apenas ins-
trumentos, tanto do Ideal, como de realizações imediatas, veículos de ideias e 
doutrinas, O livro, a publicação periódica, podem, até certo ponto, constituir um 
ideal imediato e, em parte, é bom que haja indivíduos com os quais isso acon-
tece, pois é assim que os periódicos de propaganda operam prodígios de equilíbrio 
e continuidade. O ideal realizável, deve ser uma conquista de progresso colectivo, 
material ou moral, uma melhoria na existência duma classe ou, se possível for, de 
toda a gente, impregnada do carácter social das ideias que defendemos. 
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Até os que, por qualquer motivo, não fazem mais do que propagar ideias, 
devem ter sempre em vista, além do Ideal, uma dessas realizações, discutindo-a, 
propagando-a, contribuindo assim para o seu êxito. 

Seria injustiça dizer que não têm aparecido tentativas várias, as quais só 
depõem em favor das boas intenções dos seus autores; e se melhores resultados 
não têm obtido, não é isso só devido à insuficiência dos que as tentam e ao meio 
hostil que as cerca, é também devido à indiferença dos amigos e camaradas - que 
muitas vezes concordam com a tentativa - indiferença originada precisamente 
pela preferência dada aos trabalhos de pura propaganda doutrinária, oral ou 
escrita, às palavras em detrimento das obras. 

[Conclusão no próximo número de A Ideia] 

Corrigenda 

No último número d'A Ideia (48, Abril de 88), uma gralha tipográfica afectou 
gravemente a compreensão da pequena nota, inserida nesta secção, referente ao 
Clube Anarquista de Melbourn. Com  efeito, a data de fundação desta associação 
foi, de facto, 1 de Maio, mas do ano de 1886, o que estava omisso. 
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ERNST JNGER, Sobre as Falésias de Mármore, Lisboa, Vega, 1988 

Pouco depois de 1945 Ernst Jünger disse ao editor Marcel Juilien: 
«A contrapartida positiva do anarquista é o anarca. Este não é parceiro do 
monarca, mas sim o seu antípoda. Trata-se dum homem que o poderoso nunca 
chega a domesticar, ainda que nele pressinta constantemente o perigo. O anarca 
não é o adversário do monarca, mas o seu reverso.)) Estas palavras, que mais 
parecem um aforismo, servem no entanto para situar o próprio Ernst Jünger: ele 
foi (e é) o anarca, entendido este no sentido não do destruidor ou do reconstrutor, 
mas do grande solitário que, entregue à paciente observação daquilo que foge à 
atenção mais vulgar dos homens, recusa as honras do Estado. O anarca vê neste o 
significado duma imposição social ou duma vontade colectiva majoritária que 
retira ao indivíduo a sua liberdade. E em Jünger a liberdade é sobretudo sinó-
nimo de solidão. É este fascínio pela solidão, que é ainda uni fascínio pela liber-
dade, que o leva a conceber, de forma tão positiva, não tanto o anarquismo, no 
que este tem ideologia do mundo moderno, mas a anarquia, como sistema diame-
tralmente diferente da monarquia. Em Jünger anarquismo não é sinónimo de 
acracia, tal como o anarca não é, de modo nenhum, equivalente ao anarquista. 
O anarquista define aquele que opta por um referente, enquanto que o anarca 
define, por excelência, um homem só,ou seja um homem livre, porque em 
Jünger a liberdade é, como vimos, sinónimo de solidão. O anarquista luta por 
algo cpie lhe é exterior, enquanto que o anarca ou o acrata lutam por algo que 
lhes é interior, essencial. 

Há em Jünger a ideia de que o homem livre se torna uma figura isomorfa 
da árvore (cf. Jorge Leandro Rosa, A Ideia, n.°  40-41, p.  107). A liberdade que 
define um tal homem não pode ser então meramente social, ou seja contratual. 
Ela tem de ser trans-existencial, isto é: mais do que material. É por isso que 
o anarca em Jünger não escolhe como termo de polarização o democrata, mas sim 
o monarca. Tanto o monarca como o anarca são dois seres não-contratuais, dois 
seres livres e solitários. O primeiro reina como déspota sobre uma multidão de 
escravos, enquanto que o segundo reina sobre si mesmo como rebelde. E o rebelde 
(waldgiinger), avisa-nos Jünger, não se confunde ao revolucionário, como o anarca 
não se confunde ao anarquista. O rebelde é o homem só, figura isomorfa da 
árvore, enquanto que o revolucionário é ainda, sob outra forma, o monarca. 
O rebelde aspira à liberdade, enquanto que o revolucionário aspira a reconstruir 
a Ordem social que acabou de destruir. Na polaridade que o anarca estabelece 
com o monarca, o democrata fica necessariamente de fora. Ele é, por excelência, 
a figura parda e contratual do homem. A figura sem fascínio, que se insere na 
multidão. Ele, enquanto democrata, não é autor de nada. A sua autoridade está 
limitada pela sua própria liberdade, que é a de aceitar o maior número. O demo-
crata não é um indivíduo, mas um número. Ele não tem autoridade nem sobre 
si próprio, nem sobre os outros. A relação privilegiada do anarca com o monarca, 

- 
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relação no isenta de perigos, levou, por exemplo, Juan-Eduardo Cirlot, um pes-
quisador catalão ligado aos grupos surrealistas do pós-guerra, a considerar que o 
Monarca Universal, ideia que está presente numa série de mitos medievais que 
vão desde o rei Artur ao rei D. Sebastião, seria «aquele que se governa sozinho» 
e não ((aquele que governa sozinho)). (Diccionario de Símbolos, Barcelona, Labor, 
p. 227). Neste sentido, que pode perfeitamente ser subscrito por Jünger, o 
anarca seria ainda um tipo específico de monarca: aquele que, pela sua superio-
ridade, recusa qualquer exercício despótico ou tirânico. 

Vem tudo isto a propósito da publicação em português dum importante 
romance de Jünger, Sobre as Falésias de Mármore (Lx, Vega, 1988, p. 162), 
publicado originalmente em 1939. O livro, que já tinha tido uma outra tradução 
portuguesa (Lx. Estúdios Cor, 1973), coloca, sob a trama duma história mítica 
em que se defrontam dois clãs diferentes, alguns dos problemas já aqui enunciados. 
A história relata a luta do narrador, e dos que com ele viviam ou dos que com 
ele se aliam, contra o Senhor da Floresta, que reinava nos antros húmidos e som-
brios. O primeiro é a encarnação do rebelde ou do acrata: ele vive num ermitério 
devotado à poesia, ao cultivo e à classificação das plantas, bem como à identi-
ficação dos mais estranhos insectos. Diz o narrador: ((Vieramos até aqui com a 
intençãode estudar aprofundadamente a vida das plantas. E, porque o método é 
necessário a uma investigação científica, havíamos começado pela respiração e 
pela nutrição.)) O segundo é a encarnação do monarca como déspota: beijam-lhe 
a orla do manto ou a ponta da bota, caça, adestra os seus cães com carne humana. 
O seu mastim predilecto é Taramela, chefe de matilha, que descendia em linha 
recta de Becerilo, cão lendário que tinha devorado em Cuba, ao serviço dos con-
quistadores espanhóis, indígenas vivos. Diz o narrador: ((O Senhor da Floresta 
não sentia qualquer afeição pelo Ermitério dos poetas nem por qualquer lugar 
onde as horas fossem dedicadas à cultura do espírito. Os melhores de quantos 
viviam nas florestas eram uma raça de valentões cujos os únicos prazeres eram 
as perseguições e a caça.)) 

Não é difícil neste conflito entre o Ermitério e a Floresta ver o conflito 
entre, por um lado, o indivíduo e a sociedade e, por outro, um conflito mais lato 
entre a luz e as trevas. Estamos frente a um mundo dividido que, à imagem do 
próprio cosmos, apresenta uma dualidade, uma alternância de valores não só 
diferentes como até antagónicos. Ou seja, como Jünger depois dirá, estamos 
frente a dois mundos que, à imagem do anarca e do monarca, estão nos antípodas 
um do outro. Mas, os opostos não só coincidem como até, em certos instantes, se 
fundem. Assim, ao contrário de todas as expectativas, quem procurará a guerra, 
o embate final entre os dois mundos aparentemente irredutíveis, será o próprio 
Ermitério, tal como será o narrador que fará esta significativa comparação, justi-
ficando assim de antemão a sua própria violência: « A ordem terrena asseme-
lha-se estranhamente à ordem cósmica. Necessita, de tempos a tempos, de mer-
gulhar no fogo e no caos para surgir depois revigorada e rejuvenescida.)) Este 
tipo de aforismo, que reflecte um determinado tipo de mentalidade ou de valores, 
prevalecerá mesmo depois do embate, que é sentido como situação-limite. A 
guerra e a morte são vistas como duas provas essenciais, tanto ao ser do homem 
como ao ser do mundo. Por isso, ele dirá ainda, quando é já definitivo o abandono, 
por entre ruínas e destroços, do Ermitério: ((E no nosso coração sentíamos que 
as chamas dos incêndios perdiam um pouco da sua sinistra violência e estavam 
mescladas de aurora.)) 
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Finalmente, e por curiosidade, no se esqueça o que - numa situação que 
tem algo de paralelo com aquela que nos é descrita no romance, paralelo que 
Rafael Gomes Filipe, o tradutor da mais recente versão portuguesa do texto, parece 
pôr em detaque - Jünger se perguntou em 26 de Janeiro de 1945, quando tudo 
ardia: «O naufrágio põe como questão saber se é possível uma ordem superior 
à do Estado.)) (Second Journal Parisieii - 1943-1945, Christian Bourgois, 1980). 
O que nos leva a concluir que este homem, que chegou a identificar com a su: 
paciência uma pequena borboleta até então desconhecida, e que tem hoje o seu 
nome, Trachydora Juengeri, se coloca como um daqueles que, como o acrata-sobe-
rano das suas histórias, mais forçou os limites da alma humana, não recusando 
por isso as mais abissais experiências (ef. Drogas, Embriaguês e outros Temas, 
Arcádia, 1977). Obra fascinante, a obra de Jünger interpela muito particular-
mente aqueles que se dizem acratas, tanto mais que o périplo do seu autor é a 
todos os títulos, único: em 1913, com 18 anos, está, foragido de casa, na Legião 
Estrangeira; em 1914 serve como voluntário na Reichwehr; em 1919 publica 
Tempestade de Aço; em 1925, estuda zoologia (tornar-se-á um especialista de 
entomologia) e colabora em revistas da extrema-direita berlinense; em 1933, 
com o advento de Flitier, mostra que a distância que o separa do déspota é a 
distância que separa o acrata do monarca; em 1940 serve no exército alemão 
para em 1944, depois de ter estado em Paris como oficial do Estado-Maior, ser 
licenciado por ((indignidade)); a partir de 1946 retira-se para uma pequena aldeia 
da Suábia, Wilfingen, praticamente no coração da Floresta Negra. Chegado ao 
pensamento acrata por uma das portas que parece estar geralmente vedada à 
maioria, Jünger não deixa por isso de colocar, enquanto acrata, algumas das 
quesLões mais oportunas e pertinentes, sobretudo ao postular uma relação entre 
o anarquismo e o hermetismo, que se podem hoje colocar, com benefício, no 
campo libertário. 

António Cândido Franco 

URSULA K. LE GuIN, Tão Longe de Sítio Nenhum, Lisboa, Editorial Fragmentos, 

1987 

Dele se diz ser ((O livro mais límpido e belo jamais escrito sobre a adoles-
cência)). Uma vez mais, a autora de Os Despojados - uma utopia ambígua - 
mostra como é notável a sua escrita e a forma como se identifica com o pensa-
mnento (e prática) anarquista. 

Very far away from anyhwere else (título original) relata-nos muito mais 
do que o ((encontro de dois adolescentes dos dias de hoje)); fala-nos sobretudo 

das nossas incertezas, do nosso quotidiano e das interrogações que sempre deve-
remos colocar(-nos), mesmo depois de alcançada a maturidade. 

Tal como em Os Despojados, Ursula Le Guin situa-nos num lugar (Thorn) 
onde os ideais anarquistas estão bem presentes. 

Magnífica ficção esta, duma escritora brilhante e - a saber: militante 
anarco-feminista - 

Conceição Magos Jorge 
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JosÉ BAPTISTA, Pluralismo, Totalitarismo e Esquerda Radical, Porto, Textos 

Exemplares, 1975 

Seria certamente estranho fazer aqui uma referência a um livro publi-
cado à quase década e meia, como é o caso, se não fossem circunstâncias especiais 
e dramáticas que se ligam à vida do seu autor, que há pouco se encerrou. 

Trata-se porém de um livro que passou despercebido no turbilhão da lite-
ratura política que, nesses primeiros tempos que se seguiram a Abril de 74, 
inundou o mercado português. Entre tanta coisa, boa e muito má, poucos devem 
ter sido os que leram e assimilaram esta obra de José Baptista. 

O livro é composto por cinco ensaios de dimensão, origem e valor dife-
rentes. ... Em dois deles, ((A estrutura de poder e de interesses numa grande 
fábrica na 'Democracia Popular' (Unia reportagem sociográfica))) e ((As preocupa-
ções de um estalinista bem intencionado (Ensaio sociopsicológico) )), estamos Pe-
rante materiais de análise empírica colhidos numa sociedade socialista, a Hungria, 
onde o autor viveu durante 7 anos e se licenciou em economia e doutorou em 
sociologia. Com  agudo espírito de observação, inteligência e, por vezes, ironia, 
são apresentados aspectos concretos da realidade social de um país socialista, numa 
época de relativa abertura, em finais dos anos 60. 

Em ((Pluralismo ou totalitarismo para os trabalhadores imigrados?)) são, 
por seu lado, analisadas algumas das principais características desta nova reali-
dade dos países europeus ocidentais que é a existência de uma massa - cultu-
ralmente heterogénea mas social e economicamente homogénea de 14 milhões 
de trabalhadores imigrados. 

No único texto apresentado escrito já em Portugal, em 1975, intitulado 
«Uma esquerda radical: com que políticas interna e externa?)), José Baptista 
adopta um registo mais intervenivo, esboçando as bases de uma esquerda não inte-
ressada pela gestão do poder político, mas sim aguilhão cuja ((tarefa é a contes-
tação permanente da civilização nos seus aspectos alienantes, profundos, a longo 
prazo e a curto prazo)). mas para o qual salienta ser necessário um ((pluralismo 
avançado,, tanto quantitativamente como qualitativamente)), além de que, segundo 
refere, essa esquerda radical ((precisa de que os movimenos burocráticos mais 
progressistas exerçam a gestão da sociedade para resolver os problemas de política 
social básica. É que - explica - enquanto se tem fome e se é mobilizado total-
mente pela sobrevivência ou pela miséria relativa, não se está disponível para 
os valores radicais)). 

Estes temas - que irão ser retomados no projecto desenvolvido pela revista 
Raiz & Utopia, a partir de 1977, de que Baptista foi um dos três fundadores 
evidenciam as principais preocupações teóricas do autor. Por exemplo, no excelente 
livro intitulado Uma gesto alternativa, publicado em colaboração em 1985, e de 
que nos fizemos então eco nestas páginas, procura-se, a partir de um estudo empí-
rico de caso realizado numa cooperativa operária de produção de Lisboa, forma-
lizar as condições para uma participação mais gratificante e eficaz dos indivíduos 
nas organizações de trabalho. 

E no principal texto inserido no livrinho de que nos estamos ocupando, 
«Burocracia, sistema política e dinâmica social: alternativas de desenvolvimento 
social a médio prazo nas sociedades industriais contemporâneas)), são cuidadosa-
mente desenvolvidos conceitos-chave como os de burocracia, totalitarismo e plura-
lismo, numa perspectiva macro-sociológica e com uma especial incidência sobre 
o tipo de sociedades gerado nos países de Leste depois da revolução bolchevista. 
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Se outras razões não houvesse, as mudanças e debates em curso nestes países justi-
ficariam plenamente a reedição destas análises, que exibem assinalável qualidade 
e rigor e se mantêm actuais. 

(23 de Junho de 1988) 	 João Freire 

JACINTO REGO DE ALMEIDA, As Palavras e os Atos, Rio de Janeiro, 
Editora Anima, 1987 

São dez narrativas aquelas que constituem este livro. Dez narrativas todas 
elas pessoais, já que o narrador nos aparece constantemente implicado na sua 
própria história. De facto, o empenhamento do narrador na história é aqui de 
tal modo óbvio, que ele é, ao longo destas dez rápidas narrativas, o próprio prota-
gonista da história em causa. Este ponto de vista se, por um lado, implica que 
o narrador coexista no próprio universo da diegese, cria por outro uma poderosa 
unidade de processos narrativos, que muito contribuem para a força e para o 
impacto que o livro tem, no seu conjunto, no leitor. 

A força que acabámos de falar é, bem entendido, a força duma obra poé-
tica, entendendo por obra poética toda aquela que, independentemente do género 
em que esteja, participa daqueles valores da mimesis que Aristóteles lhe atribui 
no livro 1 da Poética. É, com efeito, na evidência da representação ou da imi-
tação perfeita do real que a ilusão da obra poética ganha a sua força e a sua qua-
lidade, conseguindo mesmo instituir-se como momento purgativo, ou seja como 
momento de superação desse mesmo real. A catárse, que Aristóteles considera 
ser a qualidade mais importante da obra poética, tem lugar justamente aqui. Assu-
me-se o real pela representação perfeita desse mesmo real, mas supera-se depois 
esse mesmo real pelo próprio estatuto de ficcionalidade que o caracteriza. 

É no sentimento desta teatralidade que o livro de Jacinto Rego de Almeida 
ganha qualidade. Ele descende, nos processos internos do seu desenvolvimento, 
da tragédia grega antiga. A fúria, o desejo e, sobretudo, o crime estão também 
no seu centro. Mas, estão com a duplicidade mágica com que já o estão na tra-
gédia antiga: como consumação desse próprio real. 

António Cândido Franco 
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Debates 

A 16 de Março último, vários mem-
bros desta revista realizaram no ((Ter-
raço - Espaço do GRAAL)), em Lis-
boa, um debate sobre ((Ideias e Práti-
cas alternativas)), a convite desta asso-
ciação. 

A 31 do mesmo mês, numa organi-
zação conjunta do nosso Círculo de Es-
tudos Neno Vasco e do Clube da Es-
querda Liberal, teve lugar no Centro 
Nacional de Cultura um debate público 
sobre o tema ((Anarquismo e Liberalis-
mo)). Intervieram, pelo CENV, J. M. 
Carvalho Ferreira e Miguel Serras Pe-
reira e, pelo CEL, João Carlos Espada 
e Manuel Viliaverde Cabral. 

Congresso 'da AlT 

Em Abril de 1988 teve lugar em 
Bordéus o 18. 0  congresso da Associação 
Internacional dos Trabalhadores, a ve-
lha internacional anarco-sindicalista 
fundada em 1922 a que, na altura, a 
CGT de Portugal deu desde o início a 
sua adesão. Hoje, a AlT representa 
uma referência simbólica que mobiliza 
alguns núcleos de activistas em países 
como a Alemanha, a França, a Itália, 
a Espanha, a Inglaterra, a Noruega, a 
Suécia, a Dinamarca, os USA, a Vene-
zuela, o Brasil, a Austrália ou o Japão. 
Segundo camaradas portugueses, pre-
sentes, a presença activa de anarco-sin-
dicalistas brasileiros foi uma das novi-
dades deste congresso. 

Contas d'A IDEIA, ano de 1987 

(Números duplos 44/45 e 46/47) 

Despesas: 

Impressão 	 382500$00 
Expedição 	 24700$00 

407200$00 

A IDEIA (49) Out. 1988 

Receitas: 

Vendas distrih. 	87 500$00 
Vendas estrang. 	16 000$00 
Assinaturas 	 40 000$00 
Assinat. IPLL 	80 000$00 

223 500$00 

Jornadas Internacionales 
de Debate Libertario - Madrid 

Em 27 e 28 de Maio de 1988 a Fun-
dación Salvador Segui, de Madrid, pro-
moveu a realização destas jornadas, a 
pretexto dos 20 anos passados sobre 
maio de 68. Entre várias outras ini-
ciativas, realizaram-se sessões sobre «O 

debate libertário da história)), os (mo-
vos movimentos sociais europeus a par-
tir dos anos 60)), ((ética e economia)) e 
«O projecto libertário hoje - alternati-
vas organizativas», com a participação 
de militantes de vários países europeus. 

Associação Radical 

Antena portuguesa do Partido Radi-
cal agora tornado europeu, esta asso-
ciação foi lançada nos últimos meses, 
tendo a sua sede na Rua do Salitre, 
139, 1.04, em Lisboa e pretendendo 
seguir uma orientação « liberal-liber-
taria)). 

Amigos da Terra 

Com o apoio da Fundação Ebert, rea-
lizaram os Amigos da Terra um semi-
nário sobre ((A Preservação do Espaço 
Agrícola)), no último mês de Junho. 
Participaram, entre políticos e especia-
listas, vários ecologistas estrangeiros. 
Recorde-se que os AT se integram 
numa estrutura, os Friends of the 
Earth International, que agrupa asso-
ciações ecologistas de uma trintena de 
países e tem a sua sede actual em Lon-
dres, com uma coordenação europeia 
em Bruxelas. 
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Centro de Estudos Libertários 

Nos últimos meses, o Centro de Es-
tudos Libertários prosseguiu a realiza-
ção frequente de debates públicos, de-
signadamente sobre educação e ensino, 
sobre poesia, música popular, saúde pú-
blica, etc.. Agora com sede na Rua 
Marquês de Ponte de Lima, 37, 2 0-Dt° 
em Lisboa, o CEL tem igualmente 
prosseguido com a edição do jornal 
A Batalha. 

Centenários 

Não, não se trata desta vez do cen-
tenário do movimento anarquista, ou 
de qualquer outro, mas sim do facto 
que os dois decanos do libertarismo 
português completarem este Verão cem 
anos de vida, num intervalo de poucas 
semanas. Com  efeito, Deolinda Lopes 
Vieira, antiga professora primária e 
companheira de António Pinto Quartim 
festejou o seu centenário no dia 8 de 
Julho. o mesmo ocorrendo ao antigo 
sapateiro eborense Elias António Ma-
tias no dia 23 de Julho. A nossa re-
vista saudou os dois estimados compa-
nheiros e informou do caso a im-
prensa. 

Plataforma Europeia para 
o Ambiente 

Lançada em Fevereiro último pelos 
deputados europeus Brice Lalonde, Roe-
lants du Vivier, Diez de Rivera e Ma-
ria de Lurdes Pintasilgo, esta platafor-
ma de medidas concretas para a defesa 
do meio ambiente natural foi, em Por-
tugal, subscrita e apoiada por um certo 
número de personalidades e de mili-
tantes de diversas áreas e sensibilidades. 

Gravura de Pedro de Sousa 

Existem ainda alguns exemplares dis-
poníveis da gravura de Pedro de Sousa, 
cujo resultado financeiro reverterá na 
ajuda da nossa revista. O preço é 10 
contos. Aceitam-se porém, em certas 
condições, reservas e pagamento a pres-
tações. A gravura foi executada a 
água-forte e buril e perfaz uma di-
mensão de 40.x 30 em., tendo sido tira-
dos apenas 24 exemplares, todos nume-
rados e assinados pelo artista. Pedidos 

Editora Sementeira, CRL, Av. Guerra 
Junqueiro, 19, 5.0-E.0  1000 Lisboa. 
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Cinco Pessoas para comprar uma IDEIA 

Fernando Pessoa, circula, finalmente, por todo o Portugal! 
Qualquer português pode,agora, olhá-lo e questionar-lhe o perfil 

enigmático, tocá-lo mesmo, palpá-lo, dobrá-lo em dois (ou nos muitos 
que foi) e metê-lo no bolso ou na carteira. Cada português pode, agora, 
transportar em si, não um poeta, mas o poeta. 

Poderá, pois, afirmar-se que Fernado Pessoa deixou de ser o 
desconhecido de si mesmo, para ser um conhecido de toda a gente. 
É claro que existe, pelo menos, aquele cidadão honesto que, na ((bicha)) 
para autoliquidação do Imposto Complementar, exclamava, há poucos 
meses atrás, mirando e remirando uma nota de cem escudos: ((Este 
gajo é que eu não conheço... mas, pelo chapéu, deve ser algum alen-
tejano!)) . Desculpa-se a ignorância deste nosso compatriota: nos tem-
pos que correm, não é ainda do domínio comum que são raros os alen-
tejanos que usam chapéu... 

A verdade é que, afinal de contas, o Estado Português, desmen-
tindo cabalmente as verrinosas críticas que nós, por hábito velho, sem-
pre tendemos a fazer-lhe, adiantou-se ao aniversário do poeta. Não se 
limitou, como dizem as más-línguas lusitanas, a encomendar comemo-
rações, a contratar ranchos folclóricos e cães amestrados para dançar 
e mimar a Mensagem. Já em 1987, o Estado Português, num acto emi-
nente de divulgação cultural, determinara que a efígie de Fernando 
Pessoa fosse escarrapachada nas notas de cem escudos. Dirão, porven-
tura, alguns ((elitistas)) que foi um mau serviço prestado às letras nacio-
nais o facto de ser dada a cara do poeta às notas de menor valor. Puro 
erro de perspectiva: não são essas notas as mais populares, as mais 
acessíveis, as mais facilmente e obviamente circuláveis? 

Acresce ainda que com a imagem do ascético Pessoa se pretende 
substituir, pouco a pouco, a do libertino Bocage. A diferença não se 
traduz, naturalmente, numa mera escolha de marca (de café...). É uma 
questão candente de moralidade pela qual, nos tempos apocalípticos 
que vivemos, o Estado tem a obrigação de velar. 
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CRÓNICA 

Cumpre igualmente reflectir sobre o modo curioso e original 
como a cultura é veiculada entre nós e sobre o alto (a)preço em que ela 
é tida pela República. Doutra maneira não se compreenderia que no 
nosso dinheiro (em papel) estivessem quase exclusivamente gravadas 
figuras de homens da Cultura (até o rei das notas de mil, não o esque-
çamos, é o D. Pedro V, o mais romanticamente tuberculoso de todos...), 
homens que, ao longo das vidas, raramente tiveram dinheiro ou foram 
condenados ao silêncio e à miséria, muitas vezes em nome dessa mesma 
Cultura. 

Dir-se-ia, então, uma atitude admirável de exorcismo. Como se 
o Estado quisesse desculpabilizar-se, redimir-se, evidenciando urna certa 
má consciência em relação às coisas do espírito (no que, evidentemente, 
se não acredita, dado que um Estado, por definição, não tem consciência 
e, portanto, nada nela lhe pode pesar...). Não, trata-se, bem pelo con-
trário, de uma afirmação indiscutível do valor da cultura como moeda 
de troca. Pena é que um(a) Fernando Pessoa mal dê para pagar urna 
bica e um bagaço na Brasileira do Chiado... 

Beldiabo 
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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 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, 
à comissão de redacção e ao colégio de colaboradores permanentes. 

As decisões sobre a publicação de textos, arranjo gráfico, etc., cabem 
à comissão de redacção. A autoria do editorial e dos escritos não assinados 

(ou subscritos por um pseudónimo evidente) pertence moralmente 
à comissão de redacção e, por força da lei, ao director. Pelo conteúdo 

dos artigos assinados respondem exclusivamente os seus autores. 

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 deverão, por regra, ter um máximo de dez páginas 

dactilografadas ,a dois espaços e vir acompanhados da identificação 
ou currículo do seu autor. As colaborações não são remuneradas. 




