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Eis-nos, como prometido, em vias de concretizar a aparição em 
público desta revista três vezes no ano. É um desafio que só terá 
sucesso se, para além do esforço dos editores, houver um correspon-
dente interesse dos leitores. A subscrição de uma assinatura anual (e a 
acção de levar outras pessoas a fazê-lo também) ou a compra directa 
em livraria, são as duas mais óbvias fomas práticas de manifestar um 
tal interesse e, assim, viabilizar o prosseguimento d'A Ideia na sua 
forma actual. 

Entretanto, devemos assinalar a preocupação que estamos a ter 
- tanto no aspecto comercial como no redactorial - de que A Ideia 
possa expandir-se para o Brasil, enquanto isso não se torna viável para 
outras terras de língua portuguesa. 

Ao inaugurar o VI volume com este já significativo - a vários 
títulos - n.° 50, os editores não querem deixar de enviar uma palavra 
de saudação e reconhecimento a todos aqueles leitores e amigos que, 
desde o início ou em qualquer momento posterior, nos deram o seu 
apoio, a sua confiança e o seu incentivo para continuarmos. 
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Algo de novo na frente oriental 

A Perestroika de Gorbatchov é assunto de incontestável actuali-
dade e, como tal, tem lugar garantido nos mass media que nos cercam 
e sem os quais muitos já não saberiam como viver. 

Tal como após a morte de Staline e na fase que se seguiu ao 
afastamento de Khruchtehev, a queda do homem-forte do regime que 
pretendia acabar com a dominação e exploração entre os homens suscita 
uma vez mais manobras de bastidores, saneamentos e reabilitações. 
No quadro, claro está, de anunciadas mudanças para, propaladamente, 
melhorar e aperfeiçoar o nunca criticado sistema socialista inaugurado 
com a revolução de 1917 - para a qual (vale talvez a pena recordar) 
contribuíram, entre outros, os anarquistas, antes que bolchevistas a 
tivessem inteiramente confiscado em proveito próprio. 

Porém, desta vez, algo de quantitativo e qualitativamente novo 
parece estar a desenvolver-se, de tal modo que não é só o futuro a 
médio-prazo da União Scviética e do bloco socialista que poderão vir 
a conhecer facetas ainda há pouco inimagináveis, como é toda a con-
figuração de forças da política internacional definida desde a segunda 
guerra mundial que poderá vir a ser alterada, desde as relações geo. 
-estratégicas USA.URSS, passando pelos conflitos regionais e pelo mo-
vimento terceiro-mundista, até ao corpo moribundo daquilo que alguns 
ainda chamam d.e movimento comunista e operário internacional. 
Porém, à questão dos comunistas e das suas crises - particularmente, 
dos portugueses - contamos em breve vir a dedicar-lhe alguma atenção 
mais detalhada, pelo que não entraremos por agora nessa matéria que 
tanto tem ocupado igualmente os nossos órgãos informativos. 

Com efeito, é apenas um aparente paradoxo que a política mais 
dura do presidente cow-boy dos Estados Unidos tenha acabado por 
funcionar como um dos reveladores da fraqueza, do atraso e do fracasso 
histórico do sistema socialista. A ((dupla decisão)) da NATO de 1979 
relativa aos euro'mísseis e a ameaça firme da «guerra das estrelas)), 
maugrado toda a campanha de agitação que a União Soviética pôs a 
correr no inundo ocidental - aproveitando, canalizando e explorando 
politicamente a disponibilidade do movimento social juvenil, ecológico 
e pacifista -. foi, na realidade, a jogada de cheque-mate que fez 
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ALGO DE NOVO NA FRENTE ORIENTAL 

dobrar o joelho aos dirigentes do Kremlin e propiciou a vinda ao 
poder supremo de um reformador com as características de Gorbatchov. 

Escrevia há tempos Castoriadis que não acreditava na efectiva 
possibilidade de uma democratização do regime soviético, por ele ser 
uma realidade in-corrigível e não-regenerável. Uma das consequências 
cine se podem. tirar desta afirmação de um profundo conhecedor da 
matéria, é a de que ((aberturas)), perestroikas e glostnosts não seriam 
mais do que encenações políticas para mascarar a permanência dos 
mesmos fundamentos do sistema, ou então menos epifenómenos ligados à 
estabilização de um novo grupo de altos dirigentes no aparelho do partido 
e do estado soviético. Outra, porém, seria a de que, incapaz de se 
reformar, o sistema socialista teria inelutavelmente entrado em declínio 
e desagregação. É para este lado que nos inclinamos, se pensarmos 
que, para além da derrota estratégica registada com os Estados Unidos 
- curiosamente quando, tanto no campo espacial, como militar, como 
ainda diplomático, económico e na frente interna os USA da era 
Reagan exibiram igualmente alguns espectaculares fracassos -, os 
soviéticos vêem-se a braços com três problemas de dificílima solução. 

O primeiro, diríamos que é o da insatisfação da sua própria 
população para com os níveis de consumo e de bem-estar de que 
dispõe, e que está na raiz de uma atitude produtiva desmotivada e 
((pesada)), que condena a economia a resultados inferiores aos regis-
tados no estrangeiro. Ser capaz de modificar este estado de coisas 
sem pôr em causa o primado do estado na economia, e melhorar o 
consumo das populações sem levar os militares e aparatchiki a um 
golpe-de-estado, eis o que parece um problema do tipo do da quadra-
tura do círculo. 

O segundo nó górdio a desatar é o constituído pela mistura 
explosiva que são hoje o entrecruzamento entre as pulsões naciona-
listas e regionalistas das periferias do império vermelho em especial 
as de cultura europeia, da Polónia à Hungria, da Checoslováquia às 
repúblicas bálticas, e o tempo virá em que a própria Alemanha Oriental 
começará a fervilhar -, das pulsões nacionais, dizíamos, com a reivin-
dicação democrática, exigindo o fim do monopólio partidário dos 
comunistas no estado e as nossas normais liberdades de expressão, orga-
nização, reunião, etc. 

E o terceiro quebra-cabeças dos senhores do Kremlin é o cons-
tituído, sem sombra de dúvidas, pela ameaça islâmica no flanco sul 
dos seus territórios euroasiáticos. 

Renunciar à estatização da economia e introduzir, pouco a pouco, 
mas segundo urna lógica aparentemente inevitável, os mecanismos de 
mercado e a iniciativa privada na vida económica; admitir o plura. 
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lismo na vida política e, a prazo, no estado; ter de aceitar credos 
(religiosos e diversos, do catolicismo e do ortodoxismo, aos islamismos) 
a par da doutrina oficial e ((científica)) do marxismo -leninismo - eis 
o que é a perspectiva da mais completa subversão de um sistema que 
foi proclamado como inaugurador de uma nova era na história da 
humanidade. Se Alain Touraine já há alguns anos introduziu o tema 
do pós-socialismo, este põe-se hoje, não sobretudo como crise das 
esquerdas e dos movimentos operários dos países ocidentais, mas, ver-
dadeiramente, e com uma importância bem mais transcendente ainda, 
como o modo segundo o qual se irá processar nas próximas décadas 
o desmanchar-de-feira do socialismo realizado. 

Empresas capitalistas em países de Leste, greves, manifestações, 
eleições e mesmo golpes-de-estado, tornar-se-ão provavelmente eventos 
correntes nesses países nos próximos anos. Mas, tal como no desfazer 
de quase todos os regimes ditatoriais, o pêndulo tenderá a embalar 
para novos extremismos, os conflitos e os bloqueamentos serão dramá-
ticos e, sobretudo, existirá um potencial de violência incalculável, 
pronta a explodir, quer falando em termos psicológicos das disposições 
subjectivas das pessoas e comunidades, quer referindo-nos à existência 
de armamentos e outros meios materiais em abundância e de quem 
esteja disposto a usá-los, sem observância de quaisquer regras, para 
obter os seus fins. 

O desmembramento do sistema socialista poderá conhecer evo-
luções democráticas e libertárias interessantes em alguns países, mas 
pode, ao mesmo tempo, espalhar... um, dois, três Líbanos noutras 
regiões do seu imenso território. E o que acontecerá numa península 
indochinesa, na África austral ou na América central, quando às elites 
político-militares locais lhes faltar o ((fraternal conselho)) do país-guia? 

Criticado e superado como economia, como política e como 
ideologia, o socialismo está, de facto, morto, e aquilo que ainda usa 
o seu nome pouco mais é do que ritos e panejamentos fúnebres de 
uma generosa e bela ideia que nasceu, expandiu e acabou por esmo-
recer, como tudo o que é humano, e segundo caminhos pie ninguém 
tinha o condão de imaginar. A principal preocupação que hoje nos 
afecta, neste campo, é já pois a de que, dos seus escombros não venham 
a surgir novas e piores realidades - como o nosso pessimismo (sereno 
e racional, como escreveu o anarquista Berneri) no-lo previne -, mas, 
pelo contrário, possam germinar caminhos de maior liberdade e feli-
cidade humanas - para o que contamos com aquela dose de volunta-
rismo e de inimaginável que tantas vezes tem marcado as evoluções 
da história. 

«A Idéia -o 
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Fernando Medeiros 

O lugar do Outro: 

a imigração como classificador social 

A controvérsia que opõe os adeptos da integração das minorias 
culturais saídas da imigração aos que defendem as teses assimilacio-
nistas (exclusão), constitui um analisador privilegiado de certas moda-
lidades de apreensão e de percepção da alteridade nas sociedades euro-
peias. Os primeiros migrantes de qualquer que seja a corrente migra-
tória transcultural criam nas sociedades receptoras um tipo de agrupa-
mento insular em que predominam os habitus das culturas de origem 
e das formas de sociabilidade análogas às que caracterizam os grupos 
primários. Se a acomodação funcional destas populações às novas con-
dições de existência é função do nível e da estrutura da actividade 
económica, não restam dúvidas que esta forma de inserção não é par-
ticularmente propícia à integração destas comunidades na sociedade 
de referência. Por isso, os períodos de baixa conjuntura económica 
constituem muitas vezes os momentos críticos das relações intercultu-
rais na medida em que a sociedade receptora se compromete num 
processo de reajustamento dos símbolos e dos mecanismos que regulam 
a solidariedade entre as diversas partes da sociedade. As reacções de 
heterofobia que surgem nesta altura expõem os membros destas comu-
nidades aos efeitos da dupla coacção 1  cujas tensões e carácter paroxís-
tico tendem a afectuar profundamente as trocas com o seu meio-ambiente 
e a modificar o desenvolvimento da sua identificação individual e colec-
tiva. A violência produzida contra o outro, estigmatizado, tende desde 
então a propagar-se como um contágio da rejeição e da exclusão, 
sintoma da passagem de uma forma de relações a outra, aquela precisa-
mente que a sociedade bebe por mimetismo nas formas comunitárias 
reactualizadas nos grupos minoritários discriminados. 

O meu objectivo é determinar os limites da relação de alteridade 
que caracteriza as nossas sociedades de alta integração estato-nacional. 
Porque estas sociedades apresentam localizações específicas do outro 
e campos de percepção da alteridade que as distinguem como sistemas 
sociais, importa situar estas relações transculturais num contexto que 
difere daquele que é estudado por Thomas e Znaniecki 2  Nesse sen- 
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tido, adoptar-se-á aqui o ponto de vista sustentado por H. Biumer 
para quem a integração social e a aculturação constituem as duas faces 
da troca simbólica dos processos de integração social. 

A especificidade da civilização europeia tem a ver provavel-
mente com a similitude das diversas modalidades de actualização dos 
símbolos de reconhecimento e de identificação no interior de cada 
segmento espácio -temporal que ela engloba. A grande densidade e a 
proximidade geográfica de diferentes culturas territorializadas consti-
tuem em si mesmas um dado indispensável para compreender o papel 
proeminente das oposições, conflituais ou não, que estiveram na origem 
da identidade de cada cultura num território e num estado. Indo mais 
longe, este jogo de oposições pressupõe que cada uma destas entidades 
em gestação tenha adquirido a sua própria unicidade sócio-cultural 
(linguística) sem a qual elas não poderiam tornar-se unidades de 
decisão autónomas. Neste contexto, as visões unificadoras de cada. 
universo social foram tributárias, em primeiríssimo lugar, das funda. 
ções religiosas originais conhecidas, a partir das quais puderam esta-
belecer-se representações similares da sociedade e do indivíduo. 

Noutros termos, é a formação secular deste conjunto apertado 
de sistemas sociais autónomos e diferenciados, embora próximos e rivais, 
que explica, pelo menos em parte substancial, a elaboração de cate-
gorias comuns de apreensão, de percepção e de representação da 
alteridade. 

A separação profano/sagrado como fundamento das classificações 
dualistas da topologia social, constitui o cerne do processo da diferen 
ciação sócio-cultural, no sentido em que a devoção a uma divindade 
comum se exprime pela ritualidação de um vínculo comunitário. Na 
cultura cristã, a figura do Samaritano, situada no cerne da ética e da 
orientação para os valores da acção colectiva, constituiu, durante muito 
tempo, um dos prismas principais através dos quais se jogava a per-
cepção de outrem. 

A parábola sugere de maneira prescritiva a valorização de uma 
forma de solidariedade que subtende um tipo preciso de relações sociais. 
A troca simbólica que o gesto do Samaritano traduz, a compaixão 
e o sentimento de reconhecimento que esta , em compensação, pro-
duz, realiza-se numa relação anónima. Numa interpretação livre, este 
movimento em direcção ao outro implica, no início da acção, uma 
identificação ao mesmo tempo idiopática e heteropática; ego identifica 
alter à sua própria pessoa, projectando-se ele próprio no lugar de 
outro. Por simetria, o outro começa sempre por ser a parte ou a 
imagem reconhecível do eu que a apreensão tende a roubar à cons-
ciência. A empatia recobre desde então uma relação de eu a eu media- 
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O LUGAR DO OUTRO 

tizada pelo outro ou por outrem. No sentido mais restrito, a atitude 
do Samaritano poderia ter a ver com uma forma de solidariedade 
bastante próxima daquela que Durkheim qualifica de mecânica. Bas-
taria supor, nesta óptica, que o actor começa por reconhecer o outro 
através de unia situação familiar, decorrente da sua própria experiência 
vivida. Neste caso, a sua atitude seria ditada por um interesse, o de 
ser objecto de uma idêntica solicitude se viesse a encontrar-se numa 
semelhante situação crítica. A identificação do outro, neste caso, 
exprime um cálculo utilitário de reciprocidade fundado sobre a conta-
bilidade das dívidas contraídas e das suas compensações. Todavia o 
carácter anónimo da troca permite encarar uma outra interpretação 
e ver neste comportamento o enunciado de uma regra de conduta que 
se prende à formação de um vínculo social mais profundo. A noção 
de solidariedade orgânica desenvolvida por Durkheim resume bastante 
bem este pacto social onde só os valores têm lugar de determinante 
de sentido para a acção colectiva, embora a distinção entre estas duas 
formas de solidariedade levante problemas, se se mantiver a análise 
no quadro teórico adoptado por este autor . 

Com efeito, se se admitir que o processo de individuação nas 
sociedades mais diferenciadas depende em permanência da troca de 
gestos e de condutas anónimas de uma multidão de indívíduos, o ca-
minho empreendido pelo Samaritano, com os seus inumeráveis utili-
zadores, a sua confluência ou difluência com outros caminhos, remete, 
em termos metafóricos, para a representação de um corpo social em 
que a autonomia individual teria por limites a interdependência de 
todos. Em resumo, por este vínculo cada membro da sociedade é con-
siderado como sabendo reconhecer a dívida contraída para com ela, 
assim como as maneiras possíveis de ser reembolsado sem ter de renun-
ciar nem ao seu caminho nem à sua marcha. Nesta óptica o outro, 
e mais precisamente a sua percepção, recobre todos os campos da 
interacção social que são objecto de uma ritualização e/ou de uma 
organização e que remetem, directamente, para o pacto de aliança 
descrito (os papéis sociais). Por esta reciprocidade de expectativas 
encontra-se de novo o vínculo identificado por Durkheinm quando pro-
curava especificar a solidariedade mecânica, pois que é em função do 
mesmo princípio de identidade (cuja similitude não é senão um caso 
limite) que um tal vínculo pode formar-se e manter-se. Em contra. 
partida, quando se trata de perceber outrem na sua singularidade 
irredutível, isto é, quando se tomar impossível ((tomar o seu lugar)) 
por não poder determinar e localizar este lugar, a topologia da alte. 
ridade fundada sobre a ética do altruísmo e da doação forma um 
obstáculo que é particularmente difícil ultrapassar, pois constitui, ao 
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mesmo tempo, o fundamento da heteronímia e o da orientação norma-
tiva da ligação do indivíduo à colectividade. Face a esta estranheza, 
é a coacção do dever ser que se torna o próprio enjeu da interaccão, 
fenómeno que se traduz no processo de diferenciação dos papéis sociais 
e na distribuição de que estes são objecto no interior da sociedade. 
Nesta perspectiva importa sublinhar que a empatia não é somente 
«simpática» e electiva; ela é também ((antipática)) e ejectiva. É por 
isso que o espectro do outro cobre, para além de todos os possíveis, 
perceptíveis e pressentidos, o impossível outro, ao qual corresponde 
o impossível ser. Genericamente, entender-se-á aqui por outro aquilo 
que faz irrupção no interior de uma situação de interacção, constituído 
em unidade de comunicação intersubjectiva, de modo a afectar os 
precários ajustamentos do eu ao mim e a abolir, momentaneamente ou 
por muito tempo, a troca de diferenciação. Só é perceptível, em defi-
nitivo, como factor de discontinuidade ou de interferência das trocas 
múltiplas (bens, signos, símbolos, etc.) de que dependem ao mesmo 
tempo os processos de diferenciação e a integração social e psicológica 
desta. A heterofobia (medo irreprimível da diferença) seria nesta pers-
pectiva a manifestação primeira da interrupção das trocas pelas quais 
a alteridade pode afirmar-se, traduzindo nisso a fusão do eu num Nós. 
O reconhecimento pelos outros subtende então a mobilização intensa 
de todos os sinais que exprimem a pertença à comunidade, em parti-
cular os que explicitam mais claramente a coacção do dever ser. Ora, 
entre estes últimos, a oposição às entidades colectivas percebidas a partir 
desta contracção do campo de percepção da alteridade, constitui o 
elemento-chave de um tipo de relações sociais polarizado pela simbó-
lica da dependência e da identidade. 

A figura do «bode expiatório» que aqui se pode evocar, é parte 
integrante deste processo fusional da colectividade quando esta se 
encontra confrontada com a ameaça de uma perda de coesão (anomia). 
Antes de esquematizar algumas hipóteses sobre as significações das 
reacções de heterofobia que se manifestam em oposição às comunidades 
de imigrados nas sociedades europeias, retomemos rapidamente a pro-
blemática sociológica da solidariedade, a partir das considerações pre-
cedentes sobre o pacto social fundado no altruísmo. 

Na concepção durkheimiana, as duas formas de solidariedade, 
a mecânica e a orgânica, podem prestar-se a confusão se as concebermos 
como sistemas sociais reais, à semelhança, aliás, da maior parte das 
«antinomias associadas» próprias do pensamento social do século xix 
Esta visão subsiste em certas teorias recentes da sociedade industrial 
ou ((pós- industrial)) que têm tendência para considerar o tradicional, 
versus solidariedade mecânica, como um resíduo. Se remontarmos à 
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origem, o erro está menos em atribuir isso a Durkheim do que à 
maneira como as suas concepções das duas formas de solidariedade 
foram utilizadas posteriormente. Acontece o mesmo com as noções de 
comunidade e de sociedade elaboradas na mesma época por F. Tdnnies, 
para quem os dois conceitos remetem para formas de relações sociais 
e não para sistemas sociais concretos do tipo daqueles a que se referem 
a maioria das teorias da modernização'. Restituindo estas diferentes 
noções às suas condições ontológicas correctas, a saber, considerando-as 
como formas de relações sociais, umas tendo a ver com as relações 
sociais caracterizadas pela fusão emocional, a continuidade e a coerência 
do sistema simbólico, e as outras recobrindo os aspectos mais impessoais 
que dizem respeito aos códigos racionais legais da vida social, estes 
instrumentos analíticos mantêm toda a sua pertinência pelo seu alcance 
heurístico. Noutros termos, a mudança estrutural implicada pela indus-
trialização e pela urbanização seria de encarar menos como a passagem 
de uma forma de relações sociais a outra do que como modificação 
da articulação institucional que as junta numa ordem social relativa-
mente estável, própria das sociedades tradicionais. Mas, como formas 
de relações sociais, elas continuam a manifestar-se, em diversos graus, 
em todo o tipo de estruturas e organizações sociais. Assim a seculari-
zação da vida social não implica, como o próprio Durkheim o deixa 
supôr quando se coloca como continuador do positivismo comtiano, 
o desaparecimento das representações colectivas tributárias das formas 
sociais que se cristalizaram por e na homeostasia da emotividade reli-
giosa e,/ou estética. As atitudes reflectem esta continuidade da orien-
tação para o valores das condutas e constituem um ingrediente pri-
mordial do metabolismo da integração social, o que leva a admitir que 
a organização da colectividade é inseparável da estruturação interna, 
psicológica, dos seus membros ou ainda da maneira como estes ordenam 
cognitivamente o seu meio-ambiente. 

Nas sociedades europeias as conjunturas de crise económica per-
mitem observar a ressurgência no primeiro plano das formas de soli-
dariedade de tipo «mecânico», a tal ponto que parecem absorver todas 
as outras formas. Para prosseguir, colocarei como hipótese que estes 
sistemas sociais policulturais e poliárquicos têm a ver com uma arti-
culação específira dos dois regimes de solidariedade identificados por 
Durkheim, fundada sobre as suas significações de sinal contrário. Como 
alicerces de um sistema social, a sua complementaridade só pode tor-
nar-se efectiva através das sequências alternadas de dominância de uma 
forma sobre a outra, tal como ela se exprime, por exemplo, nas lutas 
ideológicas para o acesso ao exercício do poder político, sendo este, 
antes de mais, a simbolização desta dominância efectiva. Dominância 
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efectiva e dominância latente combinam-se., deste então, na formação 
de toda a base institucional destas sociedades, o que só aconteceria 
pelo efeito de coacção que o passado exerce sobre o presente e o devir 
do sistema social. A bipolarização tendencial do campo ideológico, 
à qual se pode associar a bipartição do xadrez político e os pares 
poder/contra-poder, longe de decorrer de uma «lei estocástica» invo-
cada por certos politicólogos, derivaria, na óptica aqui desenvolvida, 
do carácter binário das nossas categorias de percepção e de cognição. 
No que diz respeito às representações ideológicas que predominam 
actualmente na Europa - digamos para simplificar: o liberalismo e 
o socialismo - pode-se também concebê-las como visões do mundo 
social cuja principal divergência reside nos modos de perceber o outro 
e de conceber a alteridade. Levando as coisas ao extremo, as atitudes 
que prevalecem entre os membros destas duas famílias políticas lem-
bram, sob muitos pontos de vista, os modelos de solidariedade mecânica 
e orgânica, por pouco que se possa distinguir a primeira da segunda 
em função de uma desigual intensidade da necessidade de integração 
que elas exprimem. Seguindo este critério, o socialismo, valorizando 
ideologicamente as semelhanças determinadas por idênticas condições 
sociais de existência, aproximar-se-ia do primeiro, enquanto que o libe-
ralismo, próprio das épocas de diferenciação social, valorizando a ideia 
de complementaridade dos corpos sociais instituídos, traduziria antes 
a conotação orgânica da solidariedade. A simplificação proposta levanta 
imediatamente um bom número de objecções. Todavia, a maior parte 
de entre elas podem ser suprimidas se nos pusermos de acordo para 
ver nesta aproximação esquemática não uma identidade mas a influência 
destes dois modelos de acção de referência sobre cada uma das duas 
famílias políticas consideradas. Se se admitir esta correspondência, 
a regulação política da vida social dependeria, em grande parte, da 
solidez das charneiras institucionais que asseguram a articulação dos 
dois regimes de solidariedade, cada um deles induzindo inflexões de 
sinal contrário no desenrolar da vida económica. Noutros termos, a 
concorrência política entre estas duas representações da sociedade tem 
também por objecto as modalidades e as escolhas relativas à repartição 
dos recursos económicos entre a parte a consagrar ao consumo e a 
destinada ao investimento. Resta ver a amplidão do volume dos re-
cursos económicos que são objecto de transferências não reguladas 
directamente pelo mercado, para se aperceber que os sistemas econó. 
micos das sociedades europeias integram a coacção social da solidarie-
dade, assim como esta resulta das relações de força política entre as 
duas concepções evocadas. Por isso, a institucionalização do conflito 
social situa-se na origem do Estado social keynesiano no qual a regu- 
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lação económica é inseparável da regulação social. Quer seja na sua 
versão co-gestionária ou aquela que é mais conforme ao modelo neo. 
-corporativista que Durkheim preconizava para prevenir os riscos de 
anomia, a subordinação do económico ao social constitui o elemento-
-chave de um sistema social fundado sobre a procura constante, da 
parte das unidades que o compõem, do reconhecimento recíproco '. 
Ora, podemos verificar que este vínculo social tem por fundamento 
a transparência do lugar de outrem a partir do qual a interacção dos 
actores sociais se concretiza sob a forma de relações sociais. 

De acordo com as propostas apresentadas, a análise dos sistemas 
sociais que se constituíram nos países mais industrializados da Europa 
deveria operar uma inversão de perspectiva de modo a que se pudesse 
estabelecer esta congruência de uma fofma específica da organização 
da vida económica e dos sistemas de normas e de valores que pres-
supõem a perenidade da unicidade do Estado-Nação. Paradoxalmente, 
• regresso à cena política da ideologia liberal, pura e dura, constitui 
• melhor revelador da função de regulação social que incumbe dora-
vante a uma esfera da actividade social sobre a qual não deixou de 
escrever-se que ela se separava progressivamente dos outros aspectos 
da vida colectiva. É verdade que entre a época que viu nascer o corpo 
da doutrina liberal e a actual, o sistema social não parou de se trans-
formar, tanto pelas ïnudanças cumulativas (diversificação, especiali-
zação, concentração e polarização sócio-espacial), quer pelas pertur-
bações políticas (guerras, declínio dos impérios coloniais), sociais 
(emergência de novos actores, mudanças na estrutura do poder no 
interior das unidades económicas, mediatização das relações de mer-
cado) e tecnológicas. Mas que, na sequência das diversas tentativas 
de reactualização do modelo liberal, se venha a redescobrir a impor-
tância estratégica da pesquisa e da formação para as quais. aliás, os 
estados nunca deixaram de ter os olhos de Chimàne (embora bem 
tímidos em relação às práticas malthusianas e elitistas), atesta que a 
lógica do funcionamento destes sistemas sociais resulta mais dos modos 
como a esfera económica se articula com os sistemas de normas e dos 
valores que prevalecem nestas sociedades do que da dominação de 
um sobre o outro. Seria interessante verificar estas hipóteses a partir 
de estudos comparativos sobre os sistemas sociais dos principais países 
industrializados, de maneira a testar a proposta central da ideia aqui 
desenvolvida, a saber, aquela que tem a ver com a ospecifidade euro-
peia da articulação das formas distintas de relações sociais que reco-
brem as duas noções da solidariedade destacadas por Durkheim há 
cerca de um século. A comparação com os sistemas sociais pluricul-
turais que são os Estados Unidos (multi-étnicos) e a U. R. S. S. (plu- 
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ralidade de nações), seria susceptível de fazer ressaltar esta singulari- 
dade pelo pôr em evidência de outros modelos de imbricação do social, 
do político e do económico, relacionáveis com outras percepções de 
outrem e outras experiências da alteridade, inclusive as que relevam 
das grandes construções utópicas que estiveram na origem do mundo 
contemporâneo. 

[O autor é professor de Sociologia económica na 
Universidade de Paris (Nanterre). O presente texto, 
escrito originariamente em francês, foi vertido para a 
língua portuguesa por Manuela Parreira da Silva.] 
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mencionar contudo esta aproximação entre a sociologia durkheimiana 
e a Teoria Geral de Keynes. 



Rui Eduardo Paes 

O Partido Radical 
e a equação liberal-libertária 

Quando este texto for lido, o Congresso de 1989 do Partido 
Radical, realizado logo no início de Janeiro, poderá ter decidido o 
congelamento do processo de transnacionalização em curso no partido 
ou mesmo a dissolução, pondo termo a esta organização política velha 
de 30 anos e dando luz verde à sua eventual transformação noutro tipo 
de iniciativa. Na altura em que escrevo é uma incógnita o que acon. 
tecerá, mas apesar do dramatismo que seria um ponto final nesta 
aventura política, não se pode dizer que o desenlace não estava pre-
visto. A existência do Partido Radical era renovada de ano para ano, 
escolhendo-se em cada um as batalhas prioritárias a desenvolver durante 
esse intervalo de tempo, com a particularidade de também em cada 
ano terem sido muitos os que saíam para dar entrada a todos aqueles 
que chegavam ao PR pela primeira vez, portadores de uni cartão de 
militante válido apenas por doze meses. Se em determinado momento 
os radicais entendessem que o partido já não servia os fins propostos, 
este, pura e simplesmente, seria encerrado. E o encerramento é o que 
é possível antecipar neste momento, com a consciência de que este 
salto do PR para o nada ou para algo agora imprevisível é difícil de 
dar, o mais não seja por razões emocionais. A verdade é que o Partido 
Radical foi até ao fim de 1988 uma das mais originais e gratificantes 
experiências políticas e mesmo culturais deste século, posta em causa 
no período em que tentava adquirir uma dimensão europeia por uma 
fatalidade chamada «falência financeira». A experiência de que falo 
tem uma caracterização que ninguém poderá substituir no espectro 
político contemporâneo, e passa por uma equação entre liberalismo 
e libertarismo que é praticamente inédita. 

Mesmo que se confirme o encerramento, não será possível diluir 
a importância ímpar que o Partido Radical teve para a sociedade 
italiana ou para a renovação mais justa que propôs para as relações 
entre o Norte rico do planeta e o Sul terceiro -mundista e ainda, sobre-
tudo nestes últimos anos, para o todo da Europa, na prossecução do 
seu projecto federalista. Em Portugal, onde o PR cctrausnacional» se 
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radicou somente no ano passado, não deixarão de ficar os vestígios 
da sua presença, não só entre a centena e meia de radicais inscritos 
como também nalguns círculos políticos e intelectuais junto dos quais 
a militância radical emprestou uma lufada de ar fresco, e ainda ao 
nível da opinião pública, que com surpresa deparou com unia irreve-
rência de ideias e práticas que não conhecia. 

Inscreveram-se no Partido Radical e na Associação entretanto 
formada para reunir os radicais portugueses pessoas vindas dos mais 
diversos sectores, desde a extrema. esquerda até aos sociais- democratas, 
que não viram contradição em associar a sua adesão ao partido do 
Governo português a um investimento para eles inédito, mas que con-
sideram complementar, nas lutas e preocupações do PR. Entre os 
radicais de Lisboa, Sesimbra, Évora, Aveiro e Coimbra contaram-se 
pintasilguistas, libertários e até alguns anarquistas não ortodoxos. 
ecologistas (o presidente e a vice-presidente dos Amigos da Terra, por 
exemplo), não-violentos e antimilitaristas (como o presidente da Asso-
ciação Livre dos Objectores e Objectoras de Consciência), devotos de 
religiões minoritárias, bissexuais e homossexuais, feministas, gente que 
quis dar um contributo na campanha transnacional do PR contra a 
fome no mundo ou na luta pela regulamentação das drogas, e socialistas 
(incluindo um responsável político na Juventude Socialista e no PS) 
interessados no europeísmo do Partido Radical e que disseram sim 
à sua vocação transpartídica. 

Foi assim possível, em território português, dar corpo a uma 
vaga de fundo em favor da eleição de um Presidente e um Governo 
europeus e igualmente de um Parlamento Europeu com poderes cons-
tituintes, desempenho político esse que peirnitiu unia positiva associação 
de esforços com sectores de alguns dos partidos políticos com assento 
na Assembleia da República e o apoio explícito de personalidades 
como Lucas Pires, Carlos Pimenta, Maria de Lurdes Pintasilgo ou 
Coimbra Martins. 

Desenvolveu-se intensamente ama campanha antimilitarista, cen-
trada nos casos do alargamento do campo de tiro de Alcochete e da 
morte de três soldados Comandos, com os radicais obrigando o Estado 
a sentar-se no banco dos réus, acusando-o da violação dos direitos fun-
damentais da pessoa através de regulamentos militares ilegais e incons-
titucionais. Realizou-se uma acção de esclarecimento público e de 
reivindicação a propósito dos buracos na camada de Ozono e dos efeitos 
dos clorofluorcarbonetos na atmosfera. Proporcionou-se a exigência, 
durante a revisão constitucional, de um referendo de iniciativa popular, 
contra os pouco democráticos projectos de plebiscito apresentados pelos 
partidos nacionais. 
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Escrevo este artigo no rescaldo de muita coisa que aconteceu 
em 1988 nos vários países em que o PR fez militantes: para além de 
Portugal, a Espanha, França, Bélgica, Jugoslávia, Grécia, Turquia, 
Israel, Polónia e outros, embora com menor expressão. 

Em cada um dos núcleos e associações constituídos ficaram histó-
rias para contar e juntar à história do Partido Radical, mas é em Itália, 
naturalmente, que as raízes vão mais fundo. Em Itália, por exemplo, 
os terroristas da Prima Linea, condenados a prisão perpétua, conver-
teram-se à não-violência e aderiram ao PR. Com este partido estiveram 
muitos presos sociais, do carteirista de estação ao mafioso, para lutarem 
por melhores condições prisionais, melhor Justiça e maior humani-
dade na sua administração. Nele estiveram (e arrisco-me a escrever no 
passado) federados o FUORI!, organização homossexual, e o Movi-
incuto de Libertação da Mulher. 

Naquela região da Europa o Partido Socialista e o Partido 
Comunista sofrem mutações inspiradas pelo PR e ali as batalhas contra 
a vivissecação dos animais ou o avanço da desertificação, pela qualidade 
de vida e pelos direitos civis e humanos foram protagonizadas em 
grande parte pelo Partido Radical. Em Itália, precisamente, obteve 
o PR as suas vitórias mais extraordinárias, como a legalização do aborto 
e do divórcio. 

Ora, todos estes problemas não são nem foram exclusivos, mas 
mundiais, e em torno deles surgiram grupos políticos que, apesar da 
ampla diversidade, partilham valores e pontos de vista. O Partido 
Radical distingue-se de todos eles, é ecologista, e antimilitarista e 
europeísta, de modos diferentes, motivado pela metodologia não-vio-
lenta e de desobediência civil da sua actuação política (inspirando-se 
em Gandhi e em Thoreau) e pela equação liberal-libertária a que 
procede. Não procurarei fazer aqui o que outros mais preparados ou 
vocacionados do que eu evitaram, mas penso que entre nós, portugueses, 
e à semelhança do que aconteceu de um modo geral nos países euro-
peus (à excepção da Itália), ficou mal divulgada a imensa riqueza 
teórica que está por trás das acções radicais. 

Numa altura em que se discute, em Portugal, a convergência 
de perspectivas entre liberalismo e libertarismo (ainda que sobretudo 
na sua vertente anarquista, que os radicais consideram hoje pouco 
libertária), o aliciante que é para o autor destas linhas propor-se a 
sua publicação, independentemente da morte ou sobrevivência material 
do partido, foi-lhe claro. Quando neste canto da Península Ibérica os 
chamados liberais de esquerda e os libertários e anarquistas de vários 
matizes tentam iniciar um diálogo, verificando-se infelizmente a emissão 
conjunta de monólogos só ocasionalmente intercruzados, já há vinte 
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anos que o Partido Radical tem uma consistência liberal-libertária. 
Não liberal e libertária, mas liberal enquanto libertária e libertária 
enquanto liberal. Tal postura, historicamente alheia ao pensamento 
político português, foi ao longo da presença radical no País bastante 
incompreendida, a começar pelos próprios liberais e libertários. Os pri-
meiros, inseridos numa cultura com reduzidíssima tradição liberal, 
vivem ainda o período da descoberta, o que explica as manifestadas 
incapacidades na elaboração da equação liberal-libertária que final-
mente se proporciona em Portugal. Os libertários, esses, desde sempre 
que no nosso país foram hegemonizados pelos anarco-comunistas, sendo 
quase inexistente o libertarismo actualizado que pôde libertar-se dos 
velhos dogmas que o senso comum e a sociologia desmentiram. 

O pioneirismo do Partido Radical e do caso italiano tem fácil 
explicação, já que nos anos 60 o contexto político e pensante era 
propício para a dupla caracterização demo-liberal e anarco-libertária 
que então dava um novo rumo a um partido refundado, depois de 
um período iniciado em 1955 com a cisão à esquerda do Partido 
Liberal que deu origem a esta nova organização, definida inicialmente 
como socialista liberal. 

No Portugal dos anos 80, por sua vez, só recentemente a ((moda)) 
neoliberal permitiu que se colocassem certas questões, e com vantagens 
claras em relação ao velho liberalismo, não só a de se apresentar com 
um ponto de vista não economicista mas sobretudo pelo conhecimento 
adquirido com a observação da sociedade consuinista de massas que 
resultou do desenvolvimento do capitalismo e a contraposição de prin-
cípios ((experimentados)) que revalorizaram o indivíduo, o pequeno, 
a iniciativa de risco, a autonomia e a pluralidade. Do lado dos liber-
tários fez-se menos, e graças apenas aos esforços isolados de um punhado 
de renovadores. Por seu intermédio, às noções organicistas e utópicas 
(no mau sentido) do anarco-comunismo puderam sobrepôr.se interes-
santes noções sobre a organização e o Direito, a aceitação de que não 
podem existir modelos societais unívocos, como a autogestão generali-
zada, ou a constatação de que o pilar de sustentação do pensamento 
político não deve residir no colectivo mas na pessoa. 

Outros factores intervêm para que as duas equações comecem 
a ter lugar numa distância temporal tão grande. O Partido Radical 
benificiou do contexto, na Itália dos anos 60/70, que no Portugal mar-
celista e no Portugal da revolução de Abril ainda nos estava vedado 
entender: a morte das ideologias, que hoje tantos indefectíveis ainda 
se preocupam em desmentir, assim desculpando conceitos e práticas 
políticas completamente desfasadas na actualidade. A verdade que me 
importa reter é que esta morte das ideologias (ou o seu extremo pôr 
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em causa) foi a responsável por correntes políticas como o liberalismo 
e o libertarismo terem conquistado maior espaço e justificação, pois 
ambos sempre foram, logo a partir dos primeiros enunciados, apenas 
teorias políticas e de sociedade, e nunca sistemas fechados de pen-
sarnento. 

Presentemente, quase nada passa já pelos movimentos sociais, 
ao contrário do que acontecia na década de 70. Por isso o Partido 
Radical que chegou até 1988 pouco tinha que ver com o Partido 
Radical de uns dez anos antes. Os ((S)) escolheram outros tipos 
de intervenção, o ecologista mudou claramente de estilo, e num país 
como Portugal onde nunca existiram movimentos sociais, os ((dife-
rentes)) e as minorias preferem agora, que vivemos em democracia, 
não se associarem monoliticamente. Por outro lado, os movimentos 
sociais que continuam activos na Europa já nada têm que ver com a 
reivindicação de cenários utópicos e ((revolucionários)), estão perfeita-
mente inseridos no sistema liberal, e preconizam a reforma da reali-
dade existente dentro dos seus próprios parâmetros, o ((aqui)) e o 
((agora)). O reformismo, que até ao aparecimento dos radicais era 
apanágio dos moderados do centro -esquerda, tomou diferentes propor-
ções, indo curiosamente ao encontro do que já Habermas definia como 
((reformismo radical)). 

Vivemos num tempo de urgente pragmatismo político: foi isso 
o que compreenderam os radicais muito cedo, na concretização de um 
pensamento que pretenderam imediatamente actuante e que não re-
conheceram nem entre liberais ((tout-court)) nem entre os libertários 
anarquizantes. Uns porque, demasiado agarrados a uma moderação 
formal quase entendida em termos filosóficos, se incapacitaram para 
a acção, os outros porque insistiam na sua fidelidade à ideia um tanto 
simplista de que a mudança pode nascer do diálogo, nada fazendo na 
prática por ela. Ora, o Partido Radical, já o referi neste artigo, tem 
uma matriz socialista liberal, influenciada sobretudo pela obra e vida 
de Cano Rosseili, um antifascista que em 1930 defendia que ((O socia-
lismo n& é mais do que o desenvolvimento lógico, levado até as últimas 
consequências, do princípio da liberdade», pelo que, acrescentava, «COfl-

siderado no seu sentido substancial o socialismo é um liberalismo em 
acç&,)). O trajecto substancial do partido, partindo deste referente 
básico, conta-se em duas penadas: depois de o PR ter pretendido 
renovar o centro-esquerda em Itália, depois também de romper a 
rígida fronteira que separava centro-esquerda e extrema -esquerda, nos 
anos 80 surge a desdenhar a dicotomia entre esquerda e direita, levando 
até ao fim todo um trabalho de desmitificação que o fez hegemonizar 
num dos lados da equação o libertarismo enquanto tal sobre o vector 
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anarquista e o distanciou sensivelmente das directas referenciações à 
família socialista. A questão não estava a ser pacífica no PR, como é 
natural, mas face a um arquétipo socialista determinador os radicais 
optaram pela dinâmica oferecida pela equação liberal-libertária. Desse 
modo, o socialismo subjacente do Partido Radical era, nos últimos 
tempos, não mais do que uma caracterização ética. 

Decidindo por este pragmatismo militante e ético, o próprio 
liberai-libertarismo (ou libertarismno liberal, tanto faz) do Partido 
Radical ficou sem teorização. No entender de muitos radicais a for-
mulação teórica não é uma necessidade para o desenvolvimento das 
campanhas a desenvolver, já que se poderia cair na tentação de pro-
curar a síntese entre liberalismo e libertarismo, armadilha onde alguns 
já têm caído. A tal operação de síntese contrapõem os radicais o 
avivamento das contradições e paradoxos que as duas linhas de pensa-
mento mantêm entre si, causa que contribui para a própria fertilidade 
e riqueza da equação a que procedem. Não há, pois, ((ideólo(ros)) 
radicais, mas talvez o seu fundador e durante muitos anos líder caris-
mático, Marco Pannella, tenha falado melhor do que ninguém do que é, 
de facto, a equação liberal-libertária dos radicais. Não resisto até a 
transcrever a passagem de uma entrevista que Paneila concedeu a Pier 
Paolo Pasolini em 1974, para o jornal ((11 Mondo)), na qual é par-
ticularmente provocatório. Dizia ele então: 

((A grande direita possível é a esquerda. Tomo corno verdadeiro 
que hoje um libertário, um anarquista, pode levar por diante, sem 
receio, o discurso da direita histórica, o discurso que diz - a lei é 
igual para todos. 

De facto, a lei igual para todos é a menos violenta das leis 
possível. É a que faz regredir por si mesma o quoficiente de violência 
implícito institucionalmente na lei. 

Qualquer lei de emanação liberal, se fosse realmente aplicada 
a fundo, teria um valor explosivo. É por isso que o corporativismo, 
o clericalismo, o consumismo ( ... ) não toleram pela sua própria natu-
reza uma lei liberal igual para todos. 

Pode-se assim afirmar que ( ... ) uru libertário de hoje, conti-
nuando substancialmente fiel à direita histórica, coloca-se politica-
mente à esquerda do PC ( ... ) 

Imagino que estas palavras de Marco Pannelia criaram a maior 
das confusões na altura, o mais não seja pela alteração a que procedeu 
dos termos com que habitualmente é concebida a coisa política. Mas 
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é tudo tão claro, afinal: repare-se, somente, a quantidade de valores 
da direita pré-industrial que alguma esquerda acabou por fazer seus, 
corno a ecologia e o regionalismo. As definições tornam-se mesmo 
absurdas ao utilizarem-se os conceitos de direita e esquerda. Ser de 
direita é aceitar mais mercado e menos Estado? Não serve para ficar-
mos esclarecidos. Ser de esquerda é considerar que a vanguarda das 
sociedades é o proletariado? Também já não convence. Hoje até a 
direita pode ser ((progressista)) (veja-se o caso de Cavaco Silva), e já 
foi possível averiguar que o «progresso» não é algo de impunemente 
desejável, quando os tecnocratas preferem o crescimento ao desenvol-
vimento. 

O escritor radical Leonardo Sciascia disse há já algum tempo, 
recusando as rotulagens do costume, que «o único modo de ser-se revo- 
lucionário é ser-se pelo menos um pouco conservador». É disto exacta- 
mente que se trata: o liberal-libertário sabe que é preciso que a mu- 
dança e a conservação sejam simultâneas, e este entendimento das 
questões inutiliza o geometrismo político tradicional e invalida «arru- 
mações)) como são a ((esquerda liberal)) ou o (dibertarismo de direita)). 

Nos últimos dias de 1987, em vésperas do Partido Radical ini- 
ciar a sua estruturação transnacional, Pannelia deu uma entrevista igual- 
mente interessante a um jornal de Belgrado, na Jugoslávia. Disse ele: 

((Nós somos os extremistas do Direito. (...) A nossa divisa é: 
pelo direito à vida e pela vida do Direito (...). Contrariamente às 
correntes anarquistas tradicionais - que vêem, à maneira de Rousseau, 
no Direito um elemento de corrupção do estado puro e inocente da 
sociedade - nós não cremos no «bom selragem» mas no Estado de 
Direito. Em 1968 já o dizíamos diferentemente dos outros: que a lei 
da selva é a pior das leis e que mesmo a Lei do Talmude é melhor, 
porque é pelo menos uma Lei e enquanto tal pode ser transformada. 
Nós somos os extremistas do pensamento ocidental (...).» 

Hoje já é universalmente reconhecido que não há nenhum radi-
calismo em pedir a extinção do Estado, apesar de os anarquistas orto-
doxos ainda o fazerem. Mais importante, nos tempos que correm, 
é ousar a utilização da forma partido e o uso das instituições para 
((forçar)) as mudanças imprescindíveis. O Partido Radical não hesitou 
em faz-1o. contrapondo às ((igrejas totalizantes)) que são os partidos 
políticos tradicionais um partido que se quis inventado continuamente. 
segundo os interesses de cidadãos preocupados unicamente em parti-
cipar na decisão dos seus próprios destinos. Com  o PR ficou demons-
trado que é melhor um partido não-partido, um instrumento de pressão. 
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um serviço público, do que um mero movimento de opinião ou do 
que uma pesada máquina partidária de carácter eleitoralista. No Con-
gresso de 1988 em Bolonha, com a participação de vinte portugueses, 
ficou decidido que o Partido Radical não concorreria a mais nenhuma 
eleição nacional, fosse em Itália ou noutro país. Estava a formar-se 
qualquer coisa de muito novo: um partido transnacional (o único em 
todo o mundo) que ligava a sua própria existência à constituição de 
instituições democráticas ao nível europeu e à elaboração de uma nova 
ordem jurídica transnacional. Mas não foi sequer a hesitação dos doze 
países da Comunidade Europeia face à federação política da Europa 
que puseram em causa o partido e o projecto. Antes impôs-se a mate-
rialidade do dinheiro e da sua falta. E agora? 

21. Setembro. 1988. 

[O autor é jornalista e vice-presidente da Associação Radical.] 



João Freire 

Anarquistas e operários 

Ao fim de vários anos de pesquisas foi finalmente  entregue e 
defendida na Universidade Técnica de Lisboa, no ano findo, uma tese 
de doutoramento subscrita pelo autor intitulada ((Ideologia, ofício e 
práticas sociais: o anarquismo e o operariado em Portugal, 1900. 
-1940)). 

Embora se espere que num tempo não muito alargado este tra-
balho venha a estar disponível em livro,pode-se desde já sumarizar 
o seu conteúdo mais significativo. 

A primeira advertência a fazer é a de que se não trata de um 
trabalho de historiador, mas sim - de maneira muito vincada - de 
uma investigação sociológica, centrada em particular sobre as questões 
ligadas ao trabalho. Porém, dado que os actores analisados já desa-
pareceram na sua maior parte, é inegável que o objecto desta pesquisa 
pode ser qualificado de histórico e, nessa medida, julgamos que ela 
constitui um contributo para o conhecimento historiográfico de Por-
tugal na primeira metade do século xx. Um contributo - sublinha-
mos - e não mais do que isso, ou seja: quem pensar encontrar aqui 
uma abordagem, mesmo parcelar, para a história social do período 
considerado, sairá completamente desiludido e tão ignorante da matéria 
como estava antes; mas para quem conheça os trabalhos disponíveis 
produzidos pelos mais conhecidos historiadores, julgamos que poderá 
aqui encontrar um aprofundamento sectorial que enriquecerá o seu 
conhecimento. 

De resto vale a pena referir que se, com esta nossa pesquisa se 
melhorou o conhecimento científico da história da sociedade portu-
guesa contemporânea, o mesmo julgamos ter conseguido em para-
lelo - relativamente aos estudos sobre o anarquismo, numa base trans-
nacional. Com  efeito, a maior parte dos estudos existentes são mais 
sobre o anarquismo enquanto tendência agindo no seio do movimento 
operário do que pesquisas que elegem como objecto central da sua 
atenção o próprio movimento anarquista, na interacção das suas prá-
ticas, das suas concepções (a ideologia) e do mundo social que o 
rodeava. 
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Mais precisamente, a colocação disciplinar da pesquisa situa-se 
naquilo que designámos por uma sociologia histórica do trabalho e 
das classes trabalhadoras, interessada sobretudo em elucidar as rela-
ções existentes na época entre o sistema de oficio - esfera do trabalho 
e das técnicas de produção -, a ideologia libertária ou anarquista de 
que comungavam activistas e simpatizantes - esfera das representa-
ções mentais e culturais - e as práticas de acção e de organização, 
individuais e colectivas, públicas e privadas, de que se possuem abun-
dantes fontes informativas e que constituem o legado da acção histó-
rica do anarquismo - esfera dos sistemas sociais em sentido restrito. 

Postas as coisas desta maneira, é compreensível que dados macro-
-sociais como os situados no sistema político, na vida económica, na 
esfera cultural ou nas relações internacionais apareçam neste trabalho 
apenas como contextos externos ao objecto em análise, e somente na 
medida em que eles ajudam à compreensão das evoluções observadas 
nesse objecto. A dimensão temporal, diacrónica, do estudo está assim 
contemplada nesta estrita medida. 

A hipótese inicial que nos serviu de guia partiu do relaciona- 
mento estabelecido  por alguns historiadores, tanto nacionais como 
estrangeiros, entre as actividades produtivas artesanais ou o carácter 
retardatário da industrialização e a adesão às doutrinas anarquistas. 
Ora a conclusão a que, neste ponto, se chegou foi a de que, sem infir- 
mar a hipótese de partida, antes lhe dando um significado mais preciso 
e completo, era contudo inaceitável o carácter determinista que, com 
demasiada facilidade, certos autores emprestavam a este relacionamento. 
Na verdade, também nós encontrámos uma forte relação de homologia 
(correspondência de formas) entre o sistema de ofício (maneira mais 
rigorosa de formular o ((carácter artesanal)) da produção) e a ideologia 
libertária. Porém, se essas relações parecem fortes, elas são igualmente 
complexas, invalidando, ou pelo menos não confirmando, as teses do 
determinismo tecnológico ou económico. Encontrámos anarquistas nas 
indústrias mais mecanizadas e racionalizadas da época, tal como encon- 
trámos socialistas reformistas e bolchevistas entre os sapateiros e alfaia- 
tes! Em contrapartida relevámos correspondências interessantes entre 
as dimensões organizacionais das empresas e dos sindicatos, ou o carác- 
ter ((público)) ou ((privado)) daquelas, e a predominância de certas 
correntes ideológicas - entre outros exemplos que poderíamos citar. 

A pesquisa teve a possibilidade de consultar um número impor- 
tante de fontes documentais de qualidade: arquivos militantes, poli- 
ciais, militares; fontes de imprensa; etc. Mas utilizou igualmente 
técnicas de inquérito habituais da sociologia, como a entrevista, o ques- 
tionário (a antigos militantes sobreviventes), a observação. Foi assim 
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possível coleccionar e organizar uma grande massa de dados capaz de 
permitir efectuar análises quantitativas sobre amostras extremamente 
significativas dos universos reais calculados. Refiram-se nomeadamente 
o conjunto de biografias de militantes libertários, em número de 3300, 
tratadas informaticamente, o ficheiro de grupos anarquistas, compor-
tando 700 espécies, igualmente tratadas por computador, a listagem 
de sindicatos existentes (cerca de 800), as publicações periódicas (várias 
centenas), os congressos e conferências de organizações (muito pró-
ximos dos números reais), etc. Cremos que uma das virtualidades deste 
trabalho consistirá no rigor e sistematização destes levantamentos que, 
em muitos casos, permitirão (e sugerem) novos avanços que poderão 
ser prosseguidos por outros investigadores. É porém de realçar que 
este esforço de análise quantitativa é apoiado e cruzado com vários 
estudos de caso, aprofundamentos monográficos e análises intensivas, 
procurando-se basear as conclusões nesta complementaridade de ins-
trumentos metodológicos. 

A profusão de elementos assim recolhidos e organizados permi-
tiram pôr em realce a grande variedade e riqueza de práticas e ensaios 
antecipadores, em diversos campos, que os militantes anarquistas por-
tugueses do princípio do século puseram em movimento, muito para 
além do domínio onde já é do conhecimento geral ter havido uma 
influência notável da sua parte: o movimento sindical operário. O mo-
vimento juvenil libertário, o esforço de educação e cultura, o femi-
nismo, sexualidade e procriação, o naturismo, o esperantismo e os 
ensaios comunitários foram alguns dos mais importantes campos onde 
uma presença libertária marcante se fez sentir. 

Por outro lado, as análises efectuadas permitiram evidenciar os 
comportamentos individualistas espontâneos dos militantes anarquistas 
portugueses, muitas vezes em dissonância com as profissões de fé ideo-
lógicas. Permitiram igualmente detectar certas proximidades, tanto 
práticas como doutrinárias, com o republicanismo mais radical, bem 
corno fornecer pistas possíveis de interpretação para o fenómeno da 
transferência para o nóvel partido comunista de tantos anarquistas, 
com o progressivo apagamento do anarquismo no movimento operário 
em favor dos seguidores de Lénine. 

Enquanto as (quase.) comunidades fundadas sobre o sistema de 
ofício e alimentadas pela acção sindical entram em declínio, acabando 
por soçobrar inteiramente perante o triunfo da sociedade industrial 
- embora numa versão particular (portuguesa), disciplinar e con-
servadora --. os militantes libertários conseguem sobreviver num nú-
mero significativo, graças aos comportamentos de autonomia individual 
entretanto adquiridos. A este primeiro esboço de interpretação socio- 
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lógica das razões do sucesso e do esvaziamento do movimento anar-
quista, juntou-se a «descoberta» de que o anarquismo - como movi-
mento - funcionava internamente como um verdadeiro micro-sistema 
social, com as suas normas e valores próprios (por muito que isso 
fosse difícil de admitir pelos próprios), e não se tratava, portanto, 
nem de uma mera categoria de análise, nem de um grupo sociologica-
mente atípico, nem ainda de um conjunto. desestruturado como durante 
tanto tempo - observado do exterior aparentou. 

Vistos a esta luz, os militantes anarquistas surgem como actores 
sociais desempenhando um papel de liderança de um movimento de 
resistência e sobressalto de comunidades e valores em vias de desapa-
recimento e, simultaneamente, como protagonistas anunciadores de um 
novo mundo em gestação. 



Moisés da Silva Ramos 

Aurélio Quintanilha: 
o homem, o anarquista, o cientista 

Em 27 de Julho de 1987, morre em Lisboa, com 95 anos de 
idade Aurélio Quintanilha. Manifestou o desejo aos seus familiares 
de não noticiarem o seu falecimento. O Homem que foi Aurélio Quin-
tanilha, manteve até ao fim da sua longa existência a lucidez e a ver-
ticalidade que sempre o caracterizaram. Amava a vida na sua pleni-
tude, apesar do muito que sofreu. 

Não vamos traçar aqui a biografia de Quintanilha: as suas 
lutas desde estudante universitário, como anarquista, ao lado dos seus 
camaradas operários na venda de jornais e literatura libertária, nem 
tão-pouco a sua passagem pela Universidade de Coimbra como pro. 
fessor e cientista. 

Foi alvo de rancores e perseguições, expulso do professorado, 
já quando se entregava a estudos de grande originalidade no campo 
da genética, era odiado por Salazar, ao tempo também professor em 
Coimbra. Quintanilha pertencia àquela classe de homens que nunca 
seria ((velho)); despido de preconceitos, era ideologicamente e visce-
ralmente anarquista. Cientista de renome internacional no campo da 
genética, aliava o saber à modéstia, sempre pronto a aceitar o debate 
de ideias, a terçar armas pela sua ((dama)), a biologia, com a humildade 
suficiente para reconhecer que a ciência é uma obra colectiva, que se 
vai edificando aos poucos, por aproximações sucessivas, com avanços 
e recuos, onde a observação e a experiência são constantes pilares 
do saber. 

Em 1921, numa tese de exame de Estado, denominada ((Edu-
cação de Hoje - Educação de Amanhã», Quintanilha defendia a ne-
cessidade da educação sexual nas escolas e que seria aos professores 
de biologia que caberia essa tarefa. Era um arrojo na época, a tese 
foi declarada imoral por uni sábio «catedrático». Em 1933, numa con-
ferência em Lisboa, critica os métodos de ensino então empregados 
nas Universidades nacionais despertando o ódio dos «bonzos» que 
detinham o poder e de tal modo perturbou o sistema fascista existente 
que o Diário da Manhil publicou a toda a largura da primeira página, 
em título, ((Um que foi lá fora e não aprendeu nada)). A sua preo-
cupação com os problemas da sexualidade leva-o a escrever na sua 
obra Fundamentos científicos da sexualidade: «... o problema da 
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sexualidade encontra-se nas mais estreitas relações com mil outros pro-
blemas da vida quotidiana - fisiológicos ou higiénicos uns, morais, 
sociais, jurídicos, pedagógicos, clínicos, outros. De modo que, nas mais 
variadas actividades da vida de cada um de nós, se procurarmos bem, 
lá vamos encontrar um outro aspecto em relação com este problema 
central da sexualidade». Mas Quintanilha, como cientista e como 
anarquista, não aceitava dogmas, nem verdades ((fabricadas)), mesmo 
disfarçadas de científicas, viessem de onde viessem; é portanto de 
salientar a sua posição fortemente crítica ao que em certa altura se 
passava na União Soviética com o tristemente célebre caso Lyssenko, 
durante o período mais negro do estalinismo. 

Nos anos 30, um agrónomo russo pretende criar urna nova escola 
de genética, uma espécie de biologia ((proletária)), combatendo feroz-
mente as teorias da hereditariedade de Mendel, aceites pela comuni-
dade científica internacional. Mendel foi um humilde frade, que depois 
de muitas experiências descobriu que a transmissão dos caracteres 
hereditários entre os seres, que passavam de pais para filhos, se efec-
tuava segundo determinadas leis matemáticas, vindo mais tarde a des-
cobrir-se a existência de unidades hereditárias: partículas materiais 
localizadas nos cromossomas (genes), que obedeciam às leis desco-
bertas por Mendel. Teoria mais ((materialista)) não se podia conceber, 
mas parece que não satisfazia o materialismo dialéctico! 

Lyssenko repudia esta teoria, nega a existência de portadores 
da hereditariedade nos organismos vivos, chama-lhe ciência burguesa 
e idealismo, pois contrariavam o marxismo e o «socialismo científico»! 

A tese central da doutrina de Lyssenko, ao negar a existência 
de genes portadores dos caracteres hereditários, era que a modificação 
das condições do mundo exterior oferecia ao homem a possibilidade 
de realizar alterações nos organismos que podiam ser transmitidas à 
descendência. Basicamente, Lyssenko e os seus seguidores reporta-
vam-se às teorias do sábio francês Lamark, do princípio do século 
passado, que defendia a hereditariedade das propriedades adquiridas 
e condicionadas pelo meio ambiente, enquanto que, para a moderna 
biologia mendeliana, a aquisição (mutação) e transmissão dos carac-
teres hereditários correspondiam a um processo muito mais profundo 
e complexo. 

Se a discussão entre as duas escolas de genética na Rússia se 
tivesse desenvolvido da forma habitual: choque de opiniões, experi-
mentação, estabelecimento de hipóteses provisórias, co'mo base para a 
conquista de novos conhecimentos, nada haveria a dizer. A ciência 
só assim avança e a polémica é nesta casa sempre saudável e estimu-
lante, mas tal não aconteceu. 
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Os sábios russos, que na sua maioria, marxistas ou não, acei-
tavam o 'mendelismo, foram obrigados ao silêncio ou a auto-retrata-
rem-se do modo mais abjecto e vários cientistas, entre os quais Vavilou, 
de reputação internacional, foi mandado para a Sibéria, onde morreu. 

A razão de Estado prevaleceu e em 1948, numa reunião da 
Academia Leninista das Ciências Agrárias, 700 cientistas soviéticos, 
em assembleia, rejeitaram a doutrina clássica da hereditariedade e 
proclamaram a teoria de Lyssenko como a concepção oficial da ciência 
soviética. A Comissão Central do Partido Comunista - declara Lys-
senko - examinou e aprovou o meu relatório. Em pleno século xx 
num Estado ((Socialista)), o processo Galileu da biologia! 

Em todo o mundo, sábios marxistas ou não, protestaram ener-
gicamente contra aquilo que alguns classificaram como um dos mais 
tristes acontecimentos da ciência soviética. 

Jean Rostand, prémio Nobel, declarou: - Mesmo que Lyssenko 
tivesse razão nas suas pretenções de ter feito descobertas novas e sur-
preendentes em genética, isto de modo algum poderia justificar a con-
denação oficial do mendelismo como ciência falsa, nem a supressão 
de todos os trabalhos científicos de pesquisa sobre o mendelismo. 

Aurélio Quintanilha não podia ficar alheio a esta disputa e em 
1950, no VII Congresso Internacional de Botânica, em Estocolmo, faz 
três intervenções em defesa das leis de Mendel, pondo em causa o 
grupo russo presente, partidário de Lyssenko, que não foi capaz de 
rebater cientificamente as intervenções de Quintanilha. Este volta à 
carga no X Congresso Internacional de Genética, em 1958, que se 
realizou em Montreal, apresentando uma importante comunicação, 
onde declara: ((A doutrina michurinista 1  parece-me absolutamente 
em desacordo com os resultados coerentes de meio século de pesquisas 
cito-genéticas. Pretender negar o papel específico dos cromossomas 
na transmissão dos caracteres hereditários que obedecem às leis de 
Mendel, seria como pretender uegar o papel específico das cloroplas-
tídeas na assimilação clorofilina )) - 

Há no entanto razões de ordem ideológica que explicam a recusa 
oficial do aparelho partidário soviético do mendelismo, com as suas 
modificações não dirigidas e a aceitação do Lamarquismo, com a pro-
messa de rapidamente modificar o homem, de o condicionar por meio 
de acções exteriores, tendo pouco em conta a sua herança biológica. 

1  Prático horticultor russo, chamado Michurin, que efectuou muitos tra-
balhos de cruzamento com plantas e onde Lyssenko foi buscar elementos 
para a sua teoria. 
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Por outro lado, a teoria de Lyssenko era de ((fácil)) compreensão, 
enquanto que o mendelismo se apresentava como teoria «complicada». 

Polémicas deste tipo não eram novidade: no século passado, 
com base na teoria da evolução de Darwin, as classes «superiores» 
tentaram demonstrar que a ordem social estabelecida (o poder e a 
propriedade) correspondiam a uma lei natural e que, portanto, as 
teorias socialistas e a sua aspiração a uma sociedade mais justa eram 
irrealizáveis. 

Na mesma comunicação Quintanilha, referindo-se às doutrinas 
de Darwin, declara: ((A concorrência, a luta pela vida entre os indi-
viduos da mesma espécie, seria assim uma lei natural a que as socie-
dades humanas não poderiam fugir. Tal como nas sociedades animais, 
a luta pela vida levaria, entre os homens, à sobrevivência dos mais 
aptos, ao triunfo dos melhores. Os que triunfassem na vida seriam 
os mais bem dotados. Era, pois, perfeitamente justo e legítimo que a 
esses se atribuíssem as funções de direcção)). 

Na continuação da sua intervenção, Quintanilha, não aceitando 
obviamente as teses anteriores da sobrevivência dos ((melhores)), lembra 
ao Congresso: ((outro grande nome do socialismo que largamente se 
ocupou do problema foi Kropotkine. Em uma série de artigos publi-
cados no Nineteenth Century nos últimos anos do século passado, e 
depois reunidas em volume sob o título O auxílio mútuo como factor 
da evolução. Kropotkine procura demonstrar que, a par da luta pela 
vida entre os indivíduos da mesma espécie, um outro factor de evo-
lução existe, o auxílio-mútuo. Nas populações animais, à medida que 
a vida social se torna mais intensa, desenvolve-se o espírito de coope-
ração, a solidariedade, o auxílio-mútuo. A luta de uns contra todos, 
pelos meios de subsistência, tende assim a ser pouco a pouco substi-
tuída pelos indivíduos da mesma sociedade contra os inimigos comuns 
e contra as condições adversas da natureza)). 

Quase a terminar, Aurélio Quintanilha, atentamente ouvido por 
centenas de cientistas declara: ((Todo este conjunto de factos explica 
até certo ponto a atitude dos michurinistas que, impregnados de um 
marxismo anacrónico neste aspecto, não foram capazes de compreender 
que a admissão da existência da. luta pela vida entre os indivíduos da 
mesma espécie, no mundo vegetal e no mundo animal, não justifica 
de nenhum ïnodo as consequências de ordem social que do facto se 
pretendem tirar contra a doutrina socialista». 

É óbvio que a intervenção de Quintanilha provocou reacções 
violentas dos participantes russos, que o acusaram de ignorante, de 
ter omitido as ((descobertas)) importantes de Lyssenko e de estar ao 
servico da ciência burguesa. 
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Província, rádios e ideias: 
ainda e sempre, o desafio das incertezas... 

• . . Encontrando a única saída possível para a humanidade de 
hoje: considerar a civilização tecnológica como um meio e não 
mais como um fim, e deste modo, visto que não poderemos 
ser salvos pela sua continuação, contradizê-la sem aniquilá-la. 

J ean-François Revel, Nem Marx nem Jesus - a revolução 
imediata. 

1. O meu ((tropeço)) no Anarquismo deve-se em muito a algu-
mas disfarçadas conversas de sala de jantar, onde de quando em vez 
chegaram até mim os ecos de um avô que, nos anos trinta, havia 
trocado o Alentejo por um conflito conhecido por Guerra de Espanha. 

Fiquei assim a saber, através de tímidas ressonâncias, que havia 
partido para Espanha com a arte de carpinteiro e um pequeno vio-
lino, companheiro certo das horas de música e dos olhares críticos 
a um mundo tão desigual. 

Foi ainda esse olhar comprometido que me conduziu ao movi-
mento de opinião e intervenção cultural que é hoje o anarquismo, 
no findar do milénio. Escolhido o grupo de afinidade, compreendi 
com o decorrer do tempo e sem sustos de maior que havia um imenso 
fosso entre as realidades que levaram os maZtres penseurs a escrever 
as grandes teorizações do pensamento libertário e a realidade de hoje, 
com anseios, estados de comportamento e movimentos que obrigatoria-
mente viriam a substituir algumas das legitimações dos revolucionários 
do ínício do século. 

2. Vivendo na província, que por estrada é uma escassa hora 
de viagem até Lisboa, vi-me sempre confrontado com uma estranha 
situação, aquela que o Estado já hoje chama de país real, Talvez 
por isso, o empenho e a participação em associações cívicas ou cultu-
rais tivesse sido para mim o grande desafio, para quem entende que 
viver na província nada tem a ver com o continuar de clivagens tão 
profundas. 
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Felizmente que hoje, e após quase dez anos nos quais se come-
çaram a verificar algumas transformações, as regiões do interior não 
só aproveitaram alguns dos ensinamentos da moda cultural que entre-
tanto saiu de Lisboa, como o reforço das suas próprias instituições 
administrativas viria dinamizar projectos culturais a nível concelhio, 
permitindo aferir novas realidades, bem como desencadear formas e 
meios de comunicação inexistentes até então. 

Foi nesta fornada de inovações de índole cultural que a partir 
dos anos 80, no Ribatejo, bem como um pouco por todo o país, se 
assistiu ao fortalecimento do associativismo através de agentes culturais 
singulares/ pessoas colectivas, viabilizando então projectos de Centros 
Culturais Regionais apoiados pela Secretaria de Estado da Cultura, 
e Casas de Cultura, estas quase sempre na base da associação de muní-
cipes com as suas próprias autarquias. 

Não sendo agora altura de aferir as causas que levaram muitos 
desses projectos ao isolamento, ou mesmo ao desaparecimento puro e 
simples, sempre se dirá que o autêntico transplante da derradeira 
reserva esquerdista, bem como dos seus métodos de actuação nas asso-
ciações recém-criadas, estiveram por certo na base desses falhanços. 

Fechado o pano - e algo precipitadamente - sobre a moda da 
animação e intervenção cultural na província, outro fenómeno de comnu-
nicação - as rádios locais -- tornou-se num novo grande catalizador 
para urna vez mais ajudar na travessia destes anos 80, unia década 
sem dúvida com algumas (ré) descobertas, nas também com redobrados 
avisos para a fragilidade do ser humano numa sociedade altamente 
competitiva. 

3. Em meados de 1985 assistiu-se em Portugal ao boom das 
((rádios piratas)) após sucessivos avisos de que algo muito importante 
estaria para acontecer neste sector da comunicação paralela. 

Uma vez mais, estranhos silêncios, acompanhados de movimen-
tações de desprezo por parte do monopólio da rádio em Portugal, 
permitiram com tais atitudes que a situação viesse a evoluir no sentido 
contrário, porque do ponto zero rapidamente se chegou ao caos. 

O fenómeno da rádio acompanha e influi desde os anos trinta 
na informação. É certo que não estamos já na época dos ((radio days)), 
nem sequer voltaremos provavelmente às intervenções do então pro-
fessor Umberto Eco aos microfones da ((Rádio Alice)), aquando das 
crises universitárias na década de 70 em Itália. 

Obviamente que os tempos de hoje são outros, mas os motivos 
que subitamente fizeram despontar a febre da rádio local,/regional em 
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Portugal talvez estejam no aprofundamento de alguns dos sonhos de 
uma geração que viu escapar 20 anos sonhando... 

A aventura democrática em Portugal após Abril de 1974, trouxe 
não só um novo regime como também todas as movimentações ambi-
cionadas. Muitas dessas movimentações foram cimentadas na consoli-
dação do poder local, no sentido de uma intervenção activa para uma 
gestão mais consensual e pragmática de todos os seus recursos, redu-
zindo assim a pesada penalização da realidade Lisboa/Regiões. 

Foi assim que a imprensa regional escrita passou a ser a grande 
divulgadora das transformações operadas no país real, para de seguida 
os jovens piratas da rádio trazerem, com o acesso às novas tecnologias 
de informação, uma comunicação do quotidiano até então dependente 
das rádios nacionais, que não tinham obviamente o conhecimento in 
loco que as rádios locais/regionais possuem quanto aos problemas, 
anseios e motivações das suas regiões. 

4. Dois tipos de rádio pirata, e bem distintos, emitem ainda 
em Portugal - pelo menos quando escrevo estas linhas. Uma, é a 
rádio situada essencialmente na capital, conjugada a partir de grupos 
financeiros (jornais, representantes de material audio-visual, futuras 
televisões privadas, etc.), e por isso mesmo apetrechada não só de 
material igualmente sofisticado, ou mesmo superior ao das suas con-
correntes legalizadas, como também, pelo seu poderio económico/estru-
tural, captou igualmente os melhores profissionais do sector, sendo 
hoje uma alternativa muito séria ao monopólio estatal, mas no fundo 
fazendo um trabalho igual ao das emissoras nacionais. Como exemplo 
poderemos citar o caso da Rádio Cidade, Correio da Manhã, TSF, 
entre outras. 

Falando em termos de província, e reportando-me ao Ribatejo, 
os ((piratas da rádio)) cimentaram a sua actividade ainda na arreigada 
tradição de um cooperativismo algo romântico, não ignorando no 
entanto que sem fortes ((ajudas)) de publicidade, o romance radiofó-
nico poderia não ter o fim desejado... 

Despontaram assim tantas rádios como cidades, vilas, inclusive 
aldeias. Surgiram ambicionados projectos de informação local. No 
fundo, vieram trazer para a província uma movimentação que talvez 
só os desportos de massas consigam reunir em seu redor. 

Estas rádios «cooperativistas» assentam essencialmente na par-
ticipação de quotizações fortíssimas dos grandes comerciantes e indus-
triais, um mecenato de certa forma inocente, chamando a si uma 
grande ocupação da juventude, reunindo também agentes culturais 
que pela primeira vez têm a possibilidade de aos microfones dizer 
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o que pensam, divulgar as falas da gaveta, trazer para a província 
o pop de consumo corrente, mas também os sons étnicos e de van- 
guarda, para já não falar no debate em torno das realidades e anseios. 

5. Creio que, no fundo, estaremos numa situação que a Europa 
terá atravessado já. O nosso estágio foi e será sempre conturbado, 
mais que não seja porque os nossos entusiasmos latinos têm a marca 
de um desejo, ambições emparedadas entre o mar e um país que hoje 
dita o ritmo das movimentações culturais da Europa. 

Estaremos talvez condenados a ser retardatários em imensas 
coisas, sem dúvida que o fomos também no tocante às actividades de 
radiodifusão fora do monopólio estatal. Veremos agora se, com a 
aprovação da lei que regulamenta o exercício da actividade de radio-
difusão no território nacional, saberemos aproveitar a oportunidade 
de, pela positiva. continuarmo a ser os ((bons piratas», utilizando um 
meio privilegiado de comunicação,cimentando na província novas 
formas e modelos culturais, logrando assim adquirir a capacidade de 
mudar e alcançar o desejo de re-inventar a vida. 

Se o fizermos, certamente que não fomos esmagados pelas novas 
tecnologias e estaremos então numa sociedade mais justa, sem as dife-
renças abismais que ainda hoje vigoram em quase todos os sectores 
da nossa sociedade. 



Edgar Rodrigues 

O Brasil .a mil por cento 

O Brasil vive o delírio da inflação. Fala-se em mil por cento 
ao ano (os índices oficiais confessam uni pouco menos). Isto mudou 
completamente o comportamento cio, brasileiro. O poder de compra 
dos trabalhadores no dia seguinte ao recebimento dos seus salários já 
não é o mesmo do dia em que o receberam: uma semana depois só 
compra a metade. O comerciante e o industrial tocados pela inflação 
majoram os preços diariamente. 

Em consequência, aumenta a desnutrição, cresce a pobreza, o 
roubo, a violência, a ganância e a esperança numa Constituição que 
não tem poderes para corrigir anomalias burguesas. 

A desigualdade tem raízes profundas, centenárias, cravadas no 
rico solo brasileiro. 

Começou com a distribuição de terras aos afilhados e amigos 
dos colonizadores. Foi uma partilha desigual selada pela importação 
de escravos, comprados e vendidos nas praças públicas como rebanhos 
de animais, com direito de vida e de morte sobre suas presas. As leis 
encomendadas garantiam desde logo a formação de uma sociedade 
de desiguais com pouca gente muito rica e muita gente muito pobre. 

Nasceram os filhos dos latifundiários. Alguns foram estudar em 
Paris, outros em Coimbra. 

Da Universidade saíram doutores com ideias novas. A lavoura 
não os atraía como aos seus pais. Entraram na política, foram ser 
tabeliões, promotores, juízes, advogados e diplomatas. 

A escravidão não agradava aos novos bacharéis. Não é que pre-
tendessem acabar com a exploração do homem pelo homem (salvo 
raríssimas excepções) ou tivessem constragimento de ter estudado às 
custas dos escravos dos seus pais. Subjectivamente queriam mesmo era 
contestar seus antepassados com métodos diferentes. 

Começaram então a advogar o fim da escravidão no Brasil. 
A abolição chegou. Seus pais e avós portugueses, velhos, sem mão-de-
.obra barata, viram suas terras retalhadas, algumas mudar de donos, 
adoptar novas culturas. Mas aos novos herdeiros faltava garra para 
fazer a terra gerar riquezas. 
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Alguns latifúndios deram lugar a povoações e cidades e outros 
deixaram de ser cultivados por falta de mão-de-obra quase de graça. 
Os imigrantes que chegavam aglomeravam-se nos subúrbios das cidades 
em formação trabalhando no comércio e na construção civil. Com  isso 
muitas propriedades mudaram de donos, ganharam novas dimensões 
e o agrarismo cedeu seu lugar à indústria que exigia mão-de-obra 
qualificada. Para obtê-la, os industriais candidatos a novos ricos dei-
xavam de lado os negros caçados a laço na África, transportados para 
o Brasil nos porões infectos dos navios, e ofereciam grandes vantagens 
na imprensa europeia para atrair trabalhadores especializados. Navios 
despejavam diariamente carregamentos humanos nos portos do Rio de 
Janeiro, Santos e Manaus. Vinham com as cabeças cheias de sonhos 
em busca do eldorado brasileiro, de uma vida livre e paradisíaca que 
lhes era prometida pelos agenciadores de mão-de-obra. 

O aparente progresso não diminuiu a ambição dos homens. 
Tampouco reduziu a questão social. Pelo contrário, ganha caracterís-
ticas europeias e a pobreza cresce com o aumento da população. 

A revolta contra a perpetuidade do capitalismo selvagem deixa 
então de ser um movimento negro para se transformar numa ferrenha 
luta de classes deslocada do campo para a cidade. 

Foi meio século de terras abandonadas, de gente fugindo do 
campo para viver e trabalhar nas grandes cidades. Esta mudança não 
reduziu os latifúndios. Alguns mudaram de mãos tanto ou mais per-
versas do que as dos velhos escravocratas, agora servidos por matadores 
profissionais. 

Hoje, as grandes propriedades pertencem à Igreja, às empresas 
madeireiras, mineradoras, etc., ao Estado, são de pais de políticos ou 
de políticos mesmo, que as mantém ociosas. E não produzem nada 
porque estes não cultivam nem deixam cultivar. 

Sempre que se fala em reforma agrária, os potentados destas 
terras improdutivas defendem eloquentemente no Congresso Nacional 
seus latifúndios e os que a-li não têm assento contratam ((advogados)) 
para fazer o mesmo. Em poucos dias está tudo certo: os latifúndios 
são intocáveis! 

O Brasil é o quinto maior país do mundo com uma área de 
8 511 965 km2  de terras férteis, florestas virgens, flora e fauna abun-
dantes, solo rico em minerais emoldurados por grandes jazidas de ouro 
e pedras preciosas, abrigando dentro da sua bela paisagem 140 milhões 
de seres humanos, a maioria carente de alimentos, moradia decente, 
analfabetos, semi-analfabetos, desempregados, subempregados, vivendo 
lado-a-lado com uma elite de super-ricos, de marajás esbanjadores, 
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corruptos, políticos irresponsáveis administradores da coisa pública, 
formando - a nível do Brasil - o seguinte quadro negro: 

a) 65 % da população vive na miséria. Um terço destes 
ganham menos de um salário mínimo; 

b) das 47 mil 852 crianças, 25 mil 396 (27,5 %) vivem em 
situação de pobreza. O número de miseráveis é de 13 mil 173 
(27,5 %), significando que 54 % das pessoas que vivem na miséria 
são crianças e, se viverem até lá, serão os homens de amanhã; 

c) 79 '/o do total das famílias não possuem geladeira; mais 
de 85 % destas famílias vivem em lugares sem saneamento; cerca 
de 71 ¼ não têm água potável em casa e 65 % não possuem filtro 
para purificar a água que bebem; 

d) 18 % do total das famílias são ((chefiadas)) por mulheres. 
Mais da metade destas famílias vivem na pobreza absoluta; 

e) no Brasil, a miséria e a pobreza estão vinculadas ao tra-
balho agropecuário. Esta situação é ((industrializada)) pelos latifúndios 
para terem sempre mão-de-obra barata, ou pela comida; 

/) 85 % das famílias em condições de miséria, em 1985, não 
tinham ninguém a contribuir para a Previdência Social, e consequente-
mente não recebiam nenhum tipo de assistência médica, não tinham 
direito a aposentadoria por velhice ou invalidez. Destes, 3/4 dos 
empregados não são registados pelos empregadores, não recebem férias, 
décimo terceiro salário e outros benefícios trabalhistas previstos nas 
leis brasileiras; 

g) a pobreza no Brasil não é proporcional: no nordeste chega 
a 55 % do total, situação ((produzida)) pelas grandes estiagens que os 
latifundiários políticos tudo fazem para eternizar; 

h) 51,4 % das famílias miseráveis vivem nas áreas rurais. Nas 
áreas urbanas as famílias pobres chegam a 58 %, ou seja: 29 milhões 
de pobres do Brasil estão localizados nas áreas urbanas, dos quais 
cerca de 20 milhões distribuídos em pequenas e médias cidades, no 
eixo Rio-São Paulo. Nestas duas áreas existem 4,5 milhões de pessoas 
carentes; 

i) nas metrópoles da região sul, em Brasília e em Belém 
áreas de menor porte - a incidência de pobres é de 16 %, mas 

no nordeste atinge a 59,4 % a miséria absoluta. Só a área rural do 
nordeste (zonas de grandes latifúndios) tem mais de 1/4 dos pobres 
de todo o país; 

j) a mortalidade infantil é de 87,9 por mil, pior do que na 
Coreia do Sul e na Colômbia. O nível de alimentação da população 
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do 5.° maior produtor de alimento do mundo que é o Brasil, está 
abaixo dos egípcios e dos turcos; 

1) oitava maior economia do mundo (de Produto Interno 
Bruto), o Brasil disputa com os poderosos nos campo da informática, 
fabrica e exporta aviões e material bélico, inventou energias alterna-
tivas e garante 53 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. 
Em pior situação do que as Filipinas e a Tailândia. Hoje existem 
40 milhões de subnutridos e 25 milhões morando em favelas. Mas há 
outros tipos de favelas, as verticais, ou «cabeça-de-porco». Em Padre 
Miguel, zona oeste do Rio de Janeiro, o conjunto habitacional Dom 
Jaime de Barros Câmara (o maior da América Latina) têm 7 mil 
moradias com cerca de 35 mil pessoas. Ali se concentra uma grande 
força de trabalho da cidade do Rio de Janeiro, recebendo em troca 
do seu trabalho um ordenado que lhe permite viver em permanente 
estado de pobreza. Os salários por família oscilam entre 30 e 50 mil 
cruzados mensais, e são precisos de 20 a 40 mil cruzados semanais 
para alimentar uma família de 4 pessoas. 

Esta marginalizaçuio administrada pelo Estado brasileiro gera 
fome e violência, causa mortes em números alarmantes. De uma po-
pulação de ((51 531 000 menores de 14 anos, 6 183 000, cerca de 
12 %, são maltratados pelos pais)). A Associação Latino-Americana 
Contra o Maltrato Infantil garante pie pelo menos ((100 mil crianças 
brasileiras morrem por dia, vítimas dos maltratos, falta de alimentos, 
espancamentos até à morte e suicídios infantis decorrentes da vio-
lência familiar)). 

Para explicar a miséria, os políticos e os sindicalistas profissio-
nais da esquerda culpam a dívida externa. Já o governo e seus téc-
nicos continuam pedindo empréstimos, para gastar em obras vultosas 
e comissões... Aos desesperados, a Igreja (salvo umas poucas excep-
ções) sugere paciência, os capitalistas com as mãos de seus capangas 
incendeiam florestas para abrir novos e maiores pastos para seu gado. 
Outros, para fazer carvão vegetal, exportar toras de madeira, ou abas-
tecer as serrarias, derrubam'milhões de árvores (calcula-se em 7 mi-
lhões-dia) sem se preocuparem com o desequilíbrio ecológico, chuvas 
e neve demais no sul, e secas no norte-nordeste. 

O governo garante tudo. Suas leis (antigas e novas) aí estão 
para punir assaltantes de bancos, de moradias, sequestradores, trom-
badinhas aos bandos nas praças públicas roubando bolsas e carteiras 
e as famílias invasoras de terras abandonadas os ladrões de colarinho 
branco, não! 
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A revista da Amnistia Internacional de Setembro de 1988 
denuncia que a matança (entenda-se, dos marginalizados pela socie-
dade!) no Brasil goza de impunidade. ((De 1985 a 1986, 400 mu-
lheres ficaram viúvas e 2000 crianças órfãs, em disputas de terras)). 
«Camponeses presos no Pará e ladrões de banco presos em Recife são 
citados, destacando-se o assassinato de Cleber Goulart, em 14 de Maio, 
por ter testemunhado sessões de torturas)). 

Nos assaltos aos bancos, nas invasões de residências e nas disputas 
entre banqueiros da droga mata-se diariamente (só no Rio de Janeiro), 
de 15 a 30 pessoas. 

Acrescendo às impunidades e aos delitos diários para os quais a 
burguesia reclama punição, levantamento recente revela que: ((no Rio 
de Janeiro, 200 detidos amargam pena eterna nas masmorras dos 
manicómios judiciários, sem que jamais tenham passado por exames 
de periculosidade. E 37 doentes mentais encontram-se irregularmente 
detidos em presídios de regime fechado, lado-a-lado com homicidas, 
assaltantes e estupradores». A esta notícia soma-se ((José Anônio 
Francisco de Oliveira, há 12 anos preso por engano)). 

Para administrar os 8 511 965 km 2  que os portugueses tornaram 
independente, com rios e florestas intactos, o governo dispõe de 7 mi-
lhões de servidores, somando com suas famílias cerca de 20 milhões 
de pessoas sustentadas com dinheiro dos imposto que cobra em cima 
da produção dos assalariados de salário mínimo e pouco mais. Tudo 
garantido por leis, juízes, policiais, e um vasto contingente militar. 

País rico, bonito, maltratado pelos próprios encarregados de 
sua manutenção e defesa (e ganham para isso), hoje mais parece uma 
imensa «casa assombrada»... 

Ninguém (salvo urnas poucas excepções) quer deveres, só di-
reitos. Até as greves, que em tempos idos se faziam para exigir repa-
rações salariais e injustiças sociais, cometidas contra os trabalhadores, 
hoje são deflagradas por pessoas que (com raríssimas excepções) já 
ganham demais para o nada que fazem. São funcionários em funções 
inúteis, três ou quatro vezes mais do que eram precisos, recebendo 
salários pagos indirectamente pelo produtor assalariado. 

São greves contra os próprios trabalhadores produtores de ri-
quezas que não usufruem. 

É este Estado brutalizador e robotizante que os libertários dese-
jam ver dehiolido para em seu lugar construir um novo edifício social. 

Rio de Janeiro. Outubro 1988 
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Humanismo em preto e branco 

Os anos 80, infelizmente, começaram com o assassinato, enco-
mendado, de John Lennon, grande pacifista, amigo de anarquistas 
- como John Sinclair e Jerry Rubin - e de gente da Nova Esquerda 
Americana - como Angela Davis -, grande génio e mentor de toda 
uma geração. Mas o sonho não acabou. Em todo o mundo ouvem-se 
canções filantrópicas, exaltando a Paz e o Amor à Raça Humana. 

A última faixa do L. P. Somewhere in England, ((Save The 
World)) (Salve o Mundo), de George Harrison, ex-Beatle, que passou 
despercebida. em 1981, levantava a filosofia do Humanismo, denun-
ciando desastres ecológicos, gastos militares e enaltecendo a luta do 
Green Peace, a famosa organização que tenta salvar baleias e outros 
animais, além de tentar impedir testes nucleares 

Paul McCartney e Stevie Wonder, em 1982, cantam juntos 
Ebony and Ivory (O Ébano e o Marfim) - as teclas negras e as teclas 
brancas de um piano, que vivem harmoniozamente neste instrumento 
musical, enquanto o Apartheid, na África do Sul segrega os negros. 
Depois disto, o ex-Beatle continuou gravando com músicos negros. 
Ao longo desta década, gravou com Stanley Clarck, Stevie Wonder 
e Michael Jackson - e ainda assim recai sobre a sua cabeça o rótulo 
de pedante e capitalista. 

Ringo Starr, outro ex-Beatle, posteriormente, gravaria uma 
canção de protesto ao racismo declarado de Pretória, ao lado de mú-
sico negros e brancos. Este disco, porém, não chegou ao mercado 
brasileiro. 

Indignado com a fome na Etiópia socialista, o jovem irlandês 
Bob Geldof, do conjunto The Boomtow-n Rats, consegue reunir, em 
1984, um verdadeiro «Cast» de músicos, entre eles Phil Collins, Sting, 
Paul McCartney, na tentativa, fracassada, de angariar fundos, através 
do Live Aid (mais conhecido como a Banda da Ajuda), para acabar 
com a inanição naquele país de África. A música Do They Know 
It's Xmas Time? (Eles Sabem Que é Natal?) rapidamente alcança 
o «Top» das paradas de sucesso em todo o mundo. 
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A canção, por certo, tocou o coração de Michael Jackson, que 
compôs, com Lionel Ritche, We Are the World (Nós Somos o Mundo). 
A dupla, seguindo o exemplo dos ingleses, consegue reunir um expres-
sivo timaço como Ray Charles, Stevie Wonder, Joe Cocker, Diana 
Ross, Tina Turner, entre outros, no disco, do mesmo nome da música, 
que também tentaria acabar com a fome na Etiópia. 

Recentemente, nos EUA, o compositor country Paul Simon 
reuniu cantores e músicos sul-africanos 	segregados e desempregados 
em seu país 	no seu novo disco, Graceland. Uma das músicas, in- 
clusive, foi apresentada na noite da entrega do Grammy, quando Simon 
deu oportunidade a um grupo de cantores e bailarinos sul-africanos, 
em grande performance, de darem um verdadeiro ((ShoW)). 

Com a catarse gerada pelo inedo do vírus da Sida, as pessoas 
tomaram distância dos grupos de risco, com medo do contágio - atra-
vés de um aperto de mão, de um beijo, por exemplo -, quando a 
Sida só é transmitida através da transfusão de sangue, infecção hospi-
talar ou relação anal. O melhor remédio, como diz a propaganda 
- por enquanto --, é a solidariedade, a amizade, o carinho e a cari-
dade aos portadores da doença. Se de um lado os capitalistas factu-
ravam com as camisinhas de Vénus, do outro lado Burt Bachara, 
Stevie Wonder, Elton John, Dione Warick e Gladys Knight cantavam 
That's What Friends Are For (Para Que Servem os Amigos), também 
apresentada na noite do Grammy, que tem como finalidade levantar 
fundos para a pesquisa sobre a cura da Sida, transmitindo, através 
da música, a certeza de que estarão ali ao lado dos doentes. 

A luta contra a fome nas socialistas Angola e Moçambique fez 
com que músicos portugueses, José Afonso (já falecido), Sérgio Go-
dinho, Eugénia Mello e Castro, entre outros, também se encontrassem 
num disco, em prol dos famintos das ex-colónias. 

No mês de Março último, Bob Geldof e Paul McCartney esta-
riam juntos novamente. Desta vez, prestando solidariedade aos mú-
sicos de jazz da Checoslováquia, marginalizados pelo totalitarismo, 
por quererem um sindicato livre e autónomo. 

América Latina, de Tupã, não ficaria para trás. Júlio Iglésias, 
Simone, José Feliciano, Roberto Carlos e Mercedes Sosa, entre outros, 
reuniram-se num disco, pouco divulgado entre nós, cuja renda seria 
revertida em precioso dinheiro para acabar com a fome no continente 
sul-americano. 

O Humanismo pegou também nos Brasis. Chico, Fagner, Bel-
chior, Djavan, Rita Lee, Caetano, Gil, Gal, Bethânia, Roberto & 
Erasmo, Tim Maia, Milton, entre outros, resolveram juntar-se no 
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S. 0. S. Nordeste, canção Reggae, com a finalidade de arrecadar fundos 
para as vítimas da seca no nordeste. 

A temática do Humanismo - não confundir com o Humanismo 
levantado pelos Renascentistas, que ressuscitavam o culto da línguas 
e literaturas greco-latinas - permaneceu (e sempre permanecerá) na 
música de tanta gente como Gil, autor de Oração Pela Libertação da 

África do Sul (((Se o Rei Zulu já não pode andar nu ( ... ), Salve a 
batina do Bispo Tutu (...)»), ou Milton Nascimento, autor de Lágri-
mas do Sul (de parceria com Marto António Guimarães) (x (...) Hora 
de humanidade, de acordar (...)»). 

Os anos 70 só não passaram em branco porque George Marrison, 
Eric Clapton, Ringo Starr, Billy Preston, Badfinger, Bob Dylan, Ravi 
Shankar, Klaus Voorman, organizaram um Concerto para Bangladesh, 
onde víamos, no Madson Square Garden, um Harrison falante, não 
mais ofuscado pelo brilho de Lennon & McCartney. Nesta década 
ainda, em 1979, Paul McCartney, Paul Simon, entre outros, reuniam-se 
a outros músicos no Concerto para Kampuchea (para os necessitados 
do Cambodja). 

Os anos 80 trouxeram uma nova roupagem, uma proposta mais 
madura de Humanismo, menos festiva e mais efectiva do que a de 60, 
importantíssima. Gente nova e gente da antiga, reunindo-se e pedindo 
por «uma chance à paz», por mais amor à Raça Humana, pela justiça 
social e pela caridade. 

Se todos estes movimentos resolveram ou resolverão para alguma 
coisa, não se sabe. Os dirigentes supremos, dos dois lados do Oceano 
Atlântico (ou Pacífico?), com seus corações trevosos, frios e duros, 
não querem ouvir os pacifistas, anarquistas, humanistas, feministas 
e ecologistas nas ruas. Constantemente os vemos sendo brutalmente 
espancados - prova maior de que os governos só servem para oprimir 
aos povos. Eles querem um novo milénio sem armas - não para eles, 
mas para seus filhos, para seus netos. Eles sabem o que foi o Holo-
causto, na Alemanha de Hitler; as invasões da Hungria, da Checoslo-
vásuia, do Afeganistão, da Estónia, Letónia & Lituânia; a guerra do 
Vietname; a repressão na Polónia; o terror que caiu dos céus sobre 
Hiroshima e Nagazaki. E o terror de uma bomba nuclear, todo o 
mundo pôde ver quando os reatores de Chernobyl bateram pino e 
inundaram Kiev e toda a Europa com sua irradiação. Infelizmente, 
um bom exemplo para uma tal ala de pacifistas e ecologistas, que só 
sabem criticar os mísseis americanos - os mísseis russos, natural-
mente, são benéficos, pois a irradiação é marxista. 

Há, hoje, uma consciência humanista muito grande em todo o 
mundo. O Comité Bertrand Russel e a Amnistia Internacional, têm 
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elaborado relatórios sobre o desrespeito aos Direitos Humanos no 
Chile, em Cuba, no Irão, nas Coreias, na Roménia, na Turquia, na 
Albânia, na Indonésia, na Bulgária, na Checoslováquia, no Paraguai, 
na Jugoslávia, na Hungria, na África do Sul, na Líbia, entre tantos outros 
países onde os tão difundidos direitos não passam nem pelo portão. 

A semente do Humanismo está lançada. Só resta brotar em 
outras modalidades de artes (palmas para o filme Platoon). Afinal, 
todos nós, habitantes deste pequenino planeta, perdido no espaço, 
temos o direito de optar pela vida. 

Por um novo milénio inteligente, sem países, sem autoridade, 
sem governo, sem armas, e não-violento. 

[O autor é jornalista e poeta brasileiro] 
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Um Poema a Emídio Santana 

Desenho de José Maria Saldanha da Gama 

Outubro 1988 



Carlos Barros (Sansão) 

Fénix 

Minha poesia, onde estarás? 
por que braços tens andado, 
em que mesas de bar? 
Em que catres tens deitado, 
sem musas com que sonhar? 

Em que noites vagabundeias, 
em que sarjetas a rolar? 
de que paixões te recordas, 
sem paixões a incendiar? 

Que ressacas matinais, 
que solidões te silenciaram? 
Que vidas passam sem que vejas, 
que vãos amores recusas cantar? 

Vem, minha poesia, e mostra 
se há vida que valha aimar. 
Vai, solidão, e esquece 
do seco peito que insiste em amar. 

Recife, 1987 



Fernando Grade 

No estou vestido para chegar à porta 

«Cada um de nós é um mistério. A única maneira de 
vivermos bem é guardarmos o nosso mistério, sem pretendermos 
desvendar o mistério alheio.* 

(João Pedro de Andrade) 

Eu não estou vestido para chegar à porta 
deixei crescer a barba e as unhas estão furiosas 
e recurvas a indicar os céus mortos. 
Vinham vender gravatas coloridas, eu disse que não: 
era um homem bem trajado, muito diferente do chinês 
cambuta que, no Cais do Sodré, exibia trapos e 
trapos a caírem do pescoço e dos ombros em pólvora. 
Era um sujeito de cabelos penteados 
um quase velho de tiques sociais aprendidos ao espelho 
e vendia gravatas como quem mostrava computadores 
ou colecções de arte sacra, pinturas com querubins 
a deitarem fogo bom pelas asas. 
Bateu ao ferrolho o homem civilizado das gravatas 
duas quatro vezes a aldrava soou violenta no seu ar 
mágico de acordeão em fúria, e veio a Maria Grande e 
disse: 
«o Menino não está vestido para chegar à porta.» 

O homem espartano queria vender gravatas, falava 
com estilo, convicto na sua pele de alto divulgador 
de cores ao vento, e as brisas galopavam como éguas, 
vieram as armas de águia que fazem mover os barcos 
vieram as pedras misteriosamente azuis, 
ouçam bem, eu não quero gravatas, 
estou aqui apenas a ver este cortejo de bichos nus. 
«Ah Maria, dize ao amigo chinês 
que o nosso negócio hoje são punhais.» 
Tenho os nervos no éter, lembro-me de ruas inchadas 
de ciúmes e cio pelo Cais do Sodré adentro, 
paredes em tumulo com cheiro de biombos 
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onde o Armando Ventura Ferreira se suicidava 
a copos lentos de uísque à boca da noite. 
E vem de novo a Maria, alta e bonita, com rabo de 
cavalo, deixou de ser serva; aqui, por entre as trepadeiras 
cresceram-lhe as mamas, os olhos em botão e o apego 
aos números - é o fogo da casa: 
«Oh menino Fernando, não é o chinês, é um senhor bem falante, 
traz as gravatas mais vistosas do mundo.» 

A tarde tombou em tristes cálices de jeropiga. 
Deixa partir para sempre o selecto vendedor de gravatas 
- não ouves os motores rugindo? 
Vieram outras balas e máscaras de feno. 
Maria, eterna Maria, serva, serva prima 
noiva, burro de carga, confidente, anjo de 
muitos sótãos, não digas mal de mim 
senão não tens ninguém para dizer bem de ti. 
Olha, murmura como o vento, o trigo em vão, 
dize para toda a gente com o aroma casto da roupa 
muito bem lavada, ah cheiros, cheiros: 
«O Menino nunca está vestido para chegar à porta.» 

Estoril 

—4 e 6 de Agosto de 1988 
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AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 
E O PODER DESLOCALIZADO 

por José Manuel Rebordão 

1 - Introdução 

Foi-me pedido para participar neste colóquio na minha qualidade de alguém 

ligado à ciência e tecnologia (CT) e, em particular, a um sector recente que, 

lenta mas progressivamente vem invadindo muitos dos aspectos da vida quotidiana 

do indivíduo, do grupo e da sociedade: as Tecnologias da Informação (TI). 

Pretende-se de mim, julgo, não uma conferência sobre as TI mas sim a 

explicitação de alguns dos aspectos e características das TI que mais influentes 

podem ser relativamente não à problemática da ((capital no centro)) mas sim da 

«mudança de capital)), tema mais lato mas, quanto a mim, mais relacionável 
com as questões de CT. 

As TI constituem aparentemente uma super-estrutura de gestão da Infor-

mação. Digo ((aparentemente)) porque, na realidade, constituem também um para-

digma estruturante da informação cuja «neutralidade)) - não ideológica mas sim 

metodológica - não está assegurada. 

A sociedade contemporânea tem-se revelado particularmente capaz de absor-

ver os mais recentes benefícios da tecnologia deste final do século XX sem se dar 

talvez conta da evolução deste paradigma estruturante fundamental das TI, cuja 

força, aparente neutralidade e eficiência comprovada lhe permitem invadir muitos 

dos mecanismos sociais e individuais. 

Procurarei, desde já, explicitar os pontos chave da minha intervenção -

que não revestem forçosamente a forma de teses (alguns pressupostos, pessoais 

talvez, e algumas ilações): 

1. A capital constitui basicamente o centro da capacidade de decisão ao 

nível mais elevado. 

2. A decisão tem de ser alimentada por informação. O conjunto das 

decisões e o conjunto dos elementos de informação constituem conjuntos hierar-

quizados. 

3. A tecnologia de hoje está já em condições de dotar a sociedade de 

todos os utensílios de que ela necessita para definir o seu modo de funcionamento 

e preparar as decisões necessárias. 
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4. O custo de tal dote é a imposição de estruturas não totalmente livres 

para as decisões efectivas. 

5. As tecnologias da informação permitem a deslocalizaço espacial dos 
sistemas de decisão, tornando as variáveis de espaço e de tempo irrelevantes para 

os processos de decisão. 

6. Esta formatação/estruturação que as TI impõem permite desacoplar 

a problemática da regionalização da problemática da mudança de capital e tornam, 

por tabela, a segunda irrelevante. 

II - As Tecnologias do século XX e o poder 
	 "A 

Não me restam quaisquer dúvidas que hoje, no limiar do século XXI, o 

fulcro da questão não reside na ((possibilidade de mudar a capital)) mas sim no 

significado de uma tal mudança. A tecnologia tem funcionado quase sempre 

como um utensílio para, nalguns casos como utensílio à espera de aplicações. 

Quer-me parecer ser esta segunda possibilidade a que mais importância reveste 

neste momento. 

A tecnologia e a utilização que a sociedade dela faz tem evoluído muito 

durante o século XX. Todavia, por muito grandes que tenham sido as mudanças 

provocadas pela electricidade, pelo nuclear, pela electrónica e mais recentemente 

pelas biotecnologias, todas as grandes etapas deste século são fundamentalmente 

da mesma ordem, pois não obrigaram a equacionar de novo a problemática do 

poder. 
Seja qual for o modo como se define o poder, ou os vários poderes, seja 

qual for a mais correcta definição de ((capital)), a capital está sempre associada a 

(pelo menos) alguns ]poderes. A minha estratégia consistirá pois em relacionar a 

problemática da capital com as tecnologias da informação através de algumas 

relações que me parecem plausíveis entre as tecnologias e o poder. 
A sociedade tem sabido utilizar muitas das novas possibilidades tecnoló-

gicas, mas o seu funcionamento interno tem sido regido basicamente pelos parâ-

metros fixados pelas últimas revoluções políticas. As novas ciências têm produzido 

aplicações que, mesmo quando não identificadas, faziam já sentido, eram perspec-

tiváveis, relacionavam-se com problemas formulados, com anseios divulgados. 

Perante a evolução tecnológica, a sociedade pouco necessitou, até agora pelo menos, 

de pôr em causa a sua estrutura, limitando-se a optimizar os mecanismos já 

existentes perante os novos conceitos e ferramentas de produção, que alteraram 

a relação benefício/custo mas que obrigaram sobretudo a equacionar o binómio 

benefício /risco. 
De facto foi este binómio, suscitado essencialmente pelo nuclear e pelas 

questões do ambiente, que subtilmente introduziu o primeiro elemento estrutu-

ralmente novo nas relações entre a sociedade e a ciência e a tecnologia. Esta 
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problemática é recente, tem, genericamente, dez anos. Surgiu quase no fim do 

século XX. Pela primeira vez, as formas de progresso foram questionadas, os 

riscos do progresso foram alvo de tentativas de caracterização, mais qualitativa do 

que quantitativa. 

Na década de 80 emergiu um novo domínio horizontal que dá pelo nome de 

Tecnologias de informação. É um domínio estruturador e giobalizante. Surgiu 

como tal quando foi compreendido que a informação, que até então servia essen-
cialmente para, parecia constituir um objecto autónomo. Assim como os sectores 

científicos tradicionais deram origem a sectores industriais próprios, as TI estão 
a criar um sector de actividade novo, que relega para muito longe o sector tradicio-

nal dos serviços, o terciário, e cuja caracterização sociológica e económica não 

está ainda completa. 

As TI incidem directamente sobre uma das componentes de qualquer 
sociedade: o poder. 

Com efeito, desde a génese das TI, o poder começou a ser associado com a 

capacidade de definir como, quando e quem pode ter acesso à Informação. Defi-

nindo criteriosamente quem acede à informação, foi possível começar a re-definir 

o grupo dos possíveis detentores da capacidade de decisão, isto é, dos vários níveis 

de poder. 

Constituindo as TI um pólo de desenvolvimento acelerado neste final de 

século, é talvez relevante analisar de que modo as TI podem vir a induzir 

alterações importante na estrutura do poder, alterações potenciais que a sociedade 

civil tem tido dificuldade em identificar. 

111 - As estruturas e os acessos à informação 

Para além da evolução muito rápida dos computadores, as TI emergiram 

como domínio autónomo quando se identificaram duas áreas principais de acumu-

lação de problemas. Em primeiro lugar, constatado o atraso dos sistemas de software 

relativamente ao hardware, iniciaram-se muitos trabalhos no sentido de definir a 

informação, caracterizar o conhecimento, identificar as suas regras de produção. 

Parecia necessário dotar o computador de características até então específicas do 

homem, dotá-lo de capacidade de cruzar informação, de inferir, de deduzir, de 

induzir. Muitos trabalhos foram feitos no qual também participaram psicólogos, 

filósofos e linguistas - mas o desenvolvimento desta nova área fez-se sobretudo 

com gente oriunda dos novos sectores. 

Em segundo lugar, parecia fundamental humanizar as interfaces entre o 

homem (o utilizador) e a máquina: interactividade, expressão gráfica, linguagem 

natural, voz e tacto, hão-de seguramente caracterizar as interfaces que estarão à 

disposição dos utilizadores no início do século XXI. Uma tal interface banalizará 

as relações com a máquina, e surge portanto como desejável; tem todavia por 
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trás uma extraordinária teia de estruturas. que constituem os próprios objectos 

manipulados pelo sistema informático. 

Estruturar significa criar ordem, conjuntos organizados de informação. 

Quando alguns elementos de informação são apresentados, é banal procurar de 

imediato a sua lógica interna, as suas relações intrínsecas e extrínsecas. Quando 

tal acontece, esses elementos de informação ganham sentido, integram-se num 

edifício multidimensional, adquirem operacionalidade. 

Cada estrutura tem a sua própria operacionalidade, isto é, a cada uma estão 

associadas regras de manipulação que relacionam um objecto com outros seme-

lhantes, de ordem inferior ou superior. A estruturação dos conhecimentos passa 

necessariamente pela hierarquização. Para cada nível de hierarquia as manipulações 

permitidas estão identificadas. Na utilização desta informação é fundamental 

saber em cada instante o nível em que um elemento de informação se encontra, 

o seu lugar na pirâmide, o tipo particular de consistência que está em causa. 

A própria terminologia utilizada pelas TI reflecte esta atitude. Surgiu o 

conceito de «objecto», estrutura de complexidade arbitrária que inclui as manipu-

lações às quais ele pode ser sujeito. O objecto é a entidade a manipular; as relações 

entre objectos, uma vez identificadas, são difíceis de alterar, precisamente por 

causa da teia complexa em que se inserem. Os objectos podem ser é claro arbi-

trariamente complexos, numa tentativa de descreverem fielmente algum tipo de 

realidade exterior, isto é, informações, relações entre elementos de informação, 

condicionantes da informação. 

Esta perspectiva estruturante não se pode considerar original. Em todos 

os domínios do saber a evolução conduziu quase sempre a tentativas várias de 

estruturação. A estruturação a que aqui me refiro é assumida como uma meto-

dologia de acesso ao conhecimento. Deste ponto de vista trata-se de uma abordagem 

aparentemente limitativa, embora operacional e eficiente, e seguramente necessária 

para que a utilização dos computadores seja possível. 

Num tal esquema ficam automaticamente definidos como é que os novos 

elementos de informação devem ser «formatados», quais os níveis em que podem 

ser inseridos. Os elementos de informação a inserir podem ser quaisquer, mas 

o seu tipo e lógica interna estão pré-definidos. 

As bases de conhecimentos, vivendo sobre simples bases de dados e geridas 

por sistemas periciais, serão constituídas deste modo. Condições de formação da 

decisão, com estrutura hierarquizada e acessos facilmente diferenciados, estes 

((arquivos)) activos estarão potencialmente ao dispor de todos através de redes 

integradas de informação que as TI já estão a conceber e a implementar em situa-

ções particulares. 

A força deste paradigma estruturante é tamanha que a sua simples exis-

tência dentro do sector industrial das tecnologias da informação tresvasa necessa-

riamente para outros domínios, para a gestão (em sentido lato) para a decisão 
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(em sentido mais lato ainda) para o poder, para todos os domínios que, de algum 
modo, um dia sintam necessidade de a eles recorrer para facilitar ou mesmo possi-
bilitar a tomada de decisão. 

IV - Os centros de decisão 

A decisão é o instrumento através do qual o detentor do poder manifesta 
a sua condição particular. A decisão em si dispensa objectos materiais, necessita 
exclusivamente de informação. Não informação ilimitada, simplesmente informação 
formatada e processada no nível de que o decisor necessita, função da sua posição 
na pirâmide dos poderes. 

Deixai-me agora recordar um dos meus pressupostos na abordagem deste 
tema: a capital é, para mim, o local onde reside o poder de decisão relativo à uma 
unidade territorial. Todas as questões relativas à sua localização são por mim 
encaradas como outros tantos problemas sobre a capacidade de decisão, os meca-
nismos e os condicionantes da decisão, isto é, o conjunto formado pelo trinómio 
(decisão, implementação, verificação). 

Transferir a capital significa transferir as condições de tomada de decisão 
relativas a um nível particular do conjunto exaustivo de decisões possíveis, nomea-
damente, aquele nível que a Constituição, por exemplo, atribui aos órgãos de 
soberania que, segundo uma definição corrente, residem na capital. 

A natureza das decisões a tomar pelos órgãos de soberania não está ainda 
hoje claramente definida, por insuficiente destrinça entre as acções ligadas à 
gestão directa do território - que deverão vir a ser do foro local ou regional - 
e as que se referem aos princípios básicos não espaciais e que determinam as 
formas gerais de organização, os princípios gerais e as formas de evolução de uma 
sociedade. 

Neste modelo de estratificação de decisões - que é, de facto, um modelo 
hierárquico de competências e de decisões - a informação necessária para que um 
órgão de soberania decida, e faça cumprir a sua decisão, é actualmente criada por 
camadas de técnicos que veiculam para o nível imediatamente superior informação 
processada. 

Este técnicos são pois os principais agentes da informação estruturada. 
Processando informação ao nível a que tem acesso, o técnico especializado transfere 
para o seu superior hierárquico um elemento de informação de nível superior que, 
pouco a pouco, fundamenta e permite a tomada de decisão de alto nível. Actual-
mente pode-se já preservar a informação de base e a informação derivada e pro-
cura-se sistematizar as regras e as manipulações a que umas e outras podem ser 
sujeitas, a sua génese. 

O técnico especializado foi e é fundamental para criar informação derivada 
e, deste modo, para apoiar a decisão do seu superior. A estrutura é aliás recursiva 
até aos níveis mais elevados da hierarquia. 
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A relação entre o técnico especializado e as bases de conhecimentos é evi-

dente. Muito embora o agente humano seja fundamental para identificar e repre-

sentar os conhecimentos e respectivas manipulações que serão inseridas na base, 

os progressos das TI reduzirão significativamente a acção de muitos destes espe-

cialistas sem, em princípio, afectar a qualidade da informação processada, isto é, 

sem afectar a decisão dos níveis superiores. 

Uma constatação é desde já possível: a utilização cada vez mais siste-

mática deste tipo de bases de conhecimento conduz à redução do número de 

agentes com capacidade de decisão necessários para o funcionamento da sociedade. 

Como consequência, desdramatiza os problemas relacionados com a sua localização 

espacial no interior do território. 

Depois desta primeira relação entre as TI e os sistemas de decisão, é impor-
tante desenvolver mas em detalhe a dimensão espacial do problema. Antes disso, 

todavia, será necessário identificar algumas características básicas dos sistemas 

reais que, pouco a pouco, as TI têm vindo a pôr à disposição da sociedade. 

- Os sistemas das tecnologias da informação 

Chegou agora o momento de concretizar quais os objectos criados ou 

geridos pela TI que tenho em mente: o telefone, o telex (hoje banais), o fax, o 

correio electrónico, a tele-conferência e as bases de conhecimento. Alguns destes 

objectos têm uma natureza individual - o telefone, a tele-conferência, o correio 

electrónico - outros institucional - o telex, o fax, o acesso a bases de conheci-

mento. Esta divisão não é todavia, estática, resulta simplesmente do custo ainda 

elevado do acesso e, não duvidemos, a sua democratização é apenas uma questão 

de tempo (pouco). 

Estes objectos, isolados ou integrados num sistema informático, local ou 

global, constituem uma Super-estrutura tecnológica capaz de veicular todo e qual-

quer tipo de informação. Informação verbalizável, até à pouco, informação gráfica 

e imagem mais recentemente. A sua utilização integrada, com interfaces naturais 

com os utilizadores criará sem dúvida possibilidades para transferência e gestão de 

dados, talvez hoje inimagináveis... 

É frequente associar os recentes (e menos recentes) benefícíos da tecnologia 

com o tempo. O telefone, objecto que nós manipulamos directamente, permite-nos 

aceder à informação desejada sem percorrer a distância que nos separa da sua 

depositária. O mesmo se passa com o telex, que permitiu reduzir drasticamente 

o tempo do serviço postal tradicional. Não são, todavia, muitas as decisões que se 

tomam unicamente com base no telefone ou no telex; são raras as situações em 

que a decisão responsável e personalizada se faz exclusivamente com base na per-
muta sintética de informação. Ganha-se pois muito tempo na preparação da decisão, 

mas a presença ((física)) dos actores é quase sempre necessária. 
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Mais recentemente a tecnologia das comunicações veio pôr à disposição 

da sociedade o fax, a video-conferência e múltiplas variações destes temas. Um 

importante passo tecnológico, sem dúvida, mas um muito mais importante passo 

na tomada de decisão. O fax veio pôr à disposição dos indivíduos a capacidade de 

receber e enviar informação dificilmente verbalizável, em particular informação 

imagem. A tele-conferência veio permitir a presença de facto dos actores que 

participam na tomada de decisão. Uma decisão colectiva preparada por telefone, 

telex, fax, etc., pode agora ser assumida colectivamente pelos vários decisores, 

intervenientes humanos últimos e responsáveis da decisão, e que podem, em simul-

tâneo interagir com bases de conhecimentos adequadas para auxílio à decisão. 

É curioso recordar o grau de confiança que as sociedades foram atribuindo 

aos produtos da técnica. São raras as situações orais importantes que não sejam 

validadas por um documento escrito. Ainda não há muito tempo, a fotocópia de 

um original não tinha o estatuto do original - e não seria apenas por razões 

fiscais. A situação mudou significativamente: o telex, o fax são aceites hoje entre 

instituições e indivíduos como documentos verdadeiros e legais. 

Verifica-se assim ser possível que a «decisão de alto nível)) seja tomada 

por decisores espacialmente afastados e em tempo real. Há nesta nova realidade 

um elemento de deslocalização espacial, pese embora o pleonasmo. A deslocalização 

consiste precisamente em tornar irrelevante o espaço, o que acarreta simultanea-

mente a irrelevância da dimensão temporal. A recíproca não é, todavia, verdadeira. 

Qual o custo desta deslocalização? Mais do que confiança nos sistemas 

electrónicos necessários, é a dependência relativamente a estruturas pré-definidas, 

a formatos fixos, a lógicas frias e dificilmente alteráveis que alimentam as bases 

de conhecimentos. Este custo sugere consequências em termos de ((decisões permi-

tidas)), que todavia se não devem associar necessariamente com restrições à liberdade 

de decisão. Os mecanismos sociais de algum modo se encarregam de dotar os 

órgãos do poder da capacidade de decidir sobre quase tudo. Refere-se antes a uma 

visão meramente tecnocrática em que uma decisão é possível se for operacional, 

isto é, se produzir com eficiência os resultados desejados. 

VI - Algumas conclusões 

Que pretendo eu sugerir com esta analise? 

Em primeiro lugar, que, no que diz respeito à estrutura e transmissão 

eficiente da informação, tudo é virtualmente possível já hoje, embora nem sempre 

a variável ((custo)) seja suportável. Convido-os pois a aceitar nas vossas conjecturas 

sobre a mudança de capital, que tudo ou quase tudo pode ser possível no que se 

refere ao suporte que a tecnologia está em condições de oferecer à sociedade. 

Em segundo lugar, que a sociedade tecnológica, lenta mas significativa-

mente, está a impor um estilo, uma formatação, uma idcntificaço de níveis hierar- 
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quizados de informação básica e da informação derivada que, aparentemente, su-

porta as mais complexas estruturas. Não suporta a desordem, as sinergias por ana-

logia ou oposição nem permite a inserção de juízos valorativos. Suporta todas as 

estruturas admissíveis. Só exige consistência e coerência. A consistência acarreta 

normalmente uma uniformização, uma homogeneização, embora, do meu ponto de 

vista, estas características não sejam sempre necessariamente negativas. 

Em terceiro lugar, que as TI permitirão provavelmente desiocalizar o poder 

sem degradar a eficiência da decisão nem a identificação inequívoca dos seus 

autores. 

Quais são os custos que parecem desde já poder antever-se? 

Em primeiro lugar, a necessidade de aceitar a construção de um conjunto 

hierarquizado (estruturado) de decisões admissíveis. Até que ponto esta construção 

restringe a liberdade social? 

Em segundo lugar, a identificação de todas as componentes da vida da 

sociedade que se relacionam com os aspectos não localizados, independentes pois 

do espaço e do tempo. Esta identificação não é trivial - basta analisar a difi-

culdade que os nossos representantes têm sentido na construção do edifício jurídico 

sobre o qual repousa a sociedade portuguesa, com uma imprecisa identificação 

dos vários níveis de preceitos jurídicos (desde o nível constitucional até ao mera-

mente regulamentar). 

Em terceiro lugar, que a capacidade de decisão se concentrará aparente-

mente,  cada vez mais em cada vez menos decisores. Que salvaguardas poderá a 

sociedade inventar para reforçar as suas defesas? Não constituirá uma defesa eficaz 

a cristalina identificação dos níveis de poder e sua sede, funcional e territorial? 

VII - Aplicação: a «descapitalizaçao» de Lisboa 

Que significa pois roubar a Lisboa o estatuto de capital? Que vantagens 

adviriam para a nova capital e sua região? Que perderia Lisboa ao ver o seu 

estatuto alterado? 

No contexto que aqui abordei, a saída da capital de Lisboa acabaria por não 

trazer necessariamente vantagens significativas para a nova capital, pois é minha 

convicção que, se tal acontecesse, a tecnologia teria imposto o -Seu espartilho à 

informação de suporte à decisão e, nessas circunstâncias seria rigorosamente indi-

ferente mudar para qualquer cidade do país. Nenhuma teria vantagens compara-

tivas, nenhuma ficaria a perder... 

Pressuponho, é claro, que abandonar Lisboa para criar uma máquina buro-

crática semelhante mas dispersa, constitui uma utopia: não seria operacional e 

teria custos (financeiros) incomportáveis. Por esta razão, a regionalização constitui 
um pressuposto para a efectiva utilização dos sistemas de informação num edifício 

hierarquizado de informações, decisões e poderes. 
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Mudar uma vez de capital implica serem triviais as mudanças subsequentes. 

Todos os lugares seriam pois candidatos. Necessidade de criar infra-estruturas espe-

ciais? Não. A rede telefónica terrestre acabará por vir a ser completada por uma 

rede que inclua um satélite e a instalação de cabos de cobre ou ópticos, e os 

custos que tal acarreta não seriam de considerar. 

Que caracteriza verdadeiramente uma capital? Ser sede dos órgãos de 

soberania? Qual é o tipo de decisões que estes tomam? Se de natureza espacial, 

isto é, directamente relacionadas Coma gestão do território, devem ser do âmbito 

regional. Se a-espaciais só precisam de ser devidamente alimentadas por hierarquias 

de conhecimentos que emirjam do território e ascendam até à cúpula. A tecnologia 

do século XXI parece estar em condições de dotar o decisor dos utensílios que ele 

necessita, para cada nível de decisão, independentemente da sua localização no 

interior do território. 

VIII - Considerações finais 

Sociedade tecnológica que se prepara para substituir a sociedade humani-

zada? Não duvido que as relações que entre ambas se vão estabelecer nem sempre 

serão favoráveis à segunda... Mas aqui, como em todas as demais actividades da 

sociedade contemporânea, os objectos a manipular materializam sempre e de algum 

modo, o trinómio (benefício/risco/custo) - A devida identificação dos benefícios, 

dos custos e dos riscos são tarefas que nunca deverão escapar ao controlo da 

sociedade humana. Será possível garantir que tal suceda? Todavia, as decisões 

menos nobres, que se refiram à manipulação de sistemas hip er- complexos, não se 

compadecem de imprecisões, indecisões e incompetências na tomada de decisão. 

As tecnologias da informação ajudarão seguramente o clecisor nessas circuns-

tâncias. 

Para finalizar convido-vos a reflectir sobre uma entidade associada a um 

território mas cujo poder está de facto deslocalizado: a CEE. Para efeitos deste 

debate, caracterizaria a Comunidade do seguinte modo: 

- Órgãos de soberania dispersos por Bruxelas, Luxemburgo e Estrasburgo; 

- centros de decisão nas 12 capitais; 

- técnicos especializados em Bruxelas e Luxemburgo; 

- esforços rápidos na constituição de bases de conhecimentos, indiferen- 

ciadas espacialmente mas diferenciadas funcionalmente 

- alguma experiência na constituição de um corpo jurídico hierarquizado; 

- regionalismo erigido como princípio de divisão territorial; 

- benefícios virtualmente nulos para as regiões onde se encontram ins-

talados os órgãos de soberania. 
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Terá sido exclusivamente para não ferir susceptibilidades nacionais que 

nenhum responsável comunitário propôs a escolha de uma capital? Não terá sido 

antes por se aceitar a existência de um poder deslocalizado, embora bem real, 

cada vez mais servido pelos recentes sistemas de manipulação de informação e de 

auxílio à decisão? 

Lisboa, 4 de Novembro de 1988. 

O autor é investigador do LNETI e docente na Faculdade de Ciências 
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REVOLUÇÃO E PROPAGANDA (1916) 

por Emílio Costa 

(Conclusão do iniciado no n.° 49) 

Que se deve então fazer para eficazmente se irem estabelecendo as condi-

ções apontadas, como necessárias, para a possibilidade da Revolução Social? 

Isso depende, repito, de cada um: do seu temperamento, das suas capa-

cidades e do meio em que vive. 

É tão vasto o campo de realizações, há tanto progresso, tanto ((ideal ime-

diato)) a realizar! Há de sobra para todas as boas-vontades e aptidões. 

Mas se nos limitarmos a estigmatizar a sociedade actual, a apontarmos com 

indignação as «chagas sociais», a protestar contra a inércia e a inutilidade dos 

governos, do parlamento, das autoridades, da filantropia burguesa e clerical, da 

pedagogia do Estado ou da Igreja, sem nada fazermos ou tentarmos em sua 

substituição vantajosa, poucos progressos as nossas ideias hão-de conhecer. 

O que se segue é uma indicação sumária da orientação a tomar e dalguns 

((ideais realizáveis)), que creio de utilidade para o estabelecimento das condições 

necessárias ao bom êxito da Revolução Social. 

Sociabilidade - Um erro a corrigir, é o alheamento em que temos vivido 
dos indivíduos que não comungam nas nossas ideias. 

Desinteressamo-nos demasiadamente de tudo o que os outros fazem ou 

combatemo-los, condenando inexoravelmente os seus projectos ou as suas obras. 

Bem sei que se podem apontar factos em contrário; mas são excepções a confirmar 

a generalidade do que digo. Ou então se nos interessamos e tomamos parte em 

iniciativas alheias, fazemo-lo muitas vezes de modo tal, que imediatamente aliena-

mos as simpatias dos outros e criamos unia atmosfera que nos é hóstil, incompatibi-

lidades que mais fundo cavam a separação entre uns e outros, até que vem o 

rompimento definitivo, sem proveito algum, antes com prejuízo da nossa influência 

e portanto, das nossas ideias. Confunde-se facilmente tolerância com transigência 

e transigência com abdicação. 

Muitas vezes a culpa é dos outros, mas com isso nada temos; tratemos de 

nos corrigir o melhor que pudermos, para que a culpa nunca seja nossa. 

Precisamos de nos interessar mais pela vida colectiva e intervir sempre 

que pudermos em todas as suas manifestações - compatíveis com as nossas ideias, 
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escusado seria dizer - de modo a impregná-las o mais possível da nossa orientação 
social, do nosso ideal. Desinteressarmo-nos do que não tem a nossa orientação, como 
se fossem coisas inferiores, que não merecem que delas nos ocupemos, conservando-
-nos de parte, desdenhosos ou hostis, em atitudes de superhomens ou de inadaptá-
veis, é um funesto erro que se comete. E quanto mais pequeno é o meio social 
onde se vive, maior é o erro. porque menos o revolucionário tem camaradas com 
quem se ligar e mais sofre o peso da antipatia, da indiferença, dos preconceitos, 
do atraso, contra o que, quase sempre, ele é impotente, inutilizando-se por com-
pleto em prejuízo da ideia que desejava servir. 

Esta orientação é tanto mais errónea, quanto não é apenas por uma questão 
de táctica que nos devemos interessar pelas obras e projectos alheios; é também 
porque muitas vezes eles contêm uma porção de utilidade que é preciso aproveitar, 
ampliando-a ou canalizando-a convenientemente de forma a realizar-se um melho-
ramento, um progresso que vai servir o Ideal, facilitar essa Revolução Social com 
que sonhamos. 

Será necessário dizer que tudo isto deve ser feito sem nos tornarmos abe-
lhudos, metendo-nos por toda a parte, em tudo procurando intervir, e que devemos 
sempre procurar conhecer bem as questões, para sabermos evitar metermo-nos nelas 
sem proveito e fazermos o que se chama ((boa figura)) se nelas nos metermos? 

Política - Outro erro foi o de uma falsa interpretação da nossa intervenção 
nas coisas políticas, embora não tenha sido nem o de piores consequências, nem 
o mais geralmente praticado. Mas é preciso corrigi-lo, não nos afastando tanto de 
certos problemas políticos e sobretudo interessando-nos por que se realizem certas 
reformas. Tudo está na forma de intervir e na espécie de reformas que se defendem. 
Mas afastarmo-nos de todas elas ou hostilizá-las, só porque se trata de ((política)), 
é má táctica. tanto mais que há reformas úteis para a nossa causa. 

Uma atitude que neste campo os revolucionários deviam tomar, é a que 
favorecesse toda a obra de descentralização política e administrativa, em favor de 
regalias e de uma autonomia local ou regional, cada vez maiores. Interessarmo-nos 
a valer por esses progressos políticos, é servirmos a nossa causa e grangearmos 
S I mpatias dos outros, o que só nos pode ser útil. 

Creio esta atitude uma das mais úteis para o progresso das nossas ideias. 
Ao mesmo tempo que enfraquece o poder central, produz um aumento de cons-
ciência da própria força entre os indivíduos, que se traduz numa prática cada vez 
mais intensa, da afirmação e defesa de direitos e conquista de regalias. E tudo isto 
é o caminho que vai dar à organização política do futuro, a qual há-de assentar, 
creio, na federação livre dos interesses regionais. 

Economia doméstica - Ë absolutamente preciso prestarmos mais atenção 
e cuidado à vida económica da mulher e da criança, se queremos que a mulher 
se emancipe e nos ajude. O que não devemos continuar a fazer, é pregar-lhe e pedir- 
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-lhe sacrifícios em nome da futura Revolução, sem nada lhe darmos em troca, antes 

da Revolução chegar, isto é, na vida dela. Mas o mal é ainda maior, porque além 

de só pregarmos, pregamos em geral muito mal, somos insuportáveis maçadores, 
com ares de nlagister ou de inspirado, usando as frases lidas ou ouvidas, acabru-

nhando a mulher de doutrina que ela ouve distraidamente, porque não a interessa. 

Não nos lembramos que não é com vinagre que se apanham moscas, ao 

passo que a filantropia burguesa e clerical se não esquece disso. O padre, ajudado 

pelo burguês interessado na obra, prega a ventura celeste, eterna; mas como sabe 

que isso não basta, vai misturando a catequese com lanches, vestidinhos, calçado 

e remédios para as crianças ou para as mães. 

Enquanto nós nos contentarmos com a pregação do ódio à sociedade actual 

e da felicidade.., depois da Revolução - quase tão afastada, para a mulher, como 

a ventura celeste - não é provável que a mulher renuncie a receber o auxílio do 

burguês e do padre, em troca do espírito da criança e muitas vezes do seu próprio. 

É preciso estudar e resolver o problema da defesa económica da mulher 

e da criança, o problema da economia doméstica. 

Educação - Além do problema da defesa económica, há o da educação. 

É neste campo que mais inteligência e tacto precisamos desenvolver. 

Apesar de tudo, de muita miséria, de muito atraso e de muita sujeição, a 

mulher cada vez menos realiza o ideal do explorador e do pregador da moral 

cristã: ser uma máquina de fazer meia, de fazer açorda e de fazer filhos. Cada vez 

menos se resigna a consagrar a existência ao exclusivo labor doméstico e profissional. 

pretendendo algum derivativo para repouso do corpo ou recreio do espírito. É 

preciso, pois, dar-lhe derivativos agradáveis e sãos, tendo em conta a psicologia 

feminina, e esquecermo-nos de filosofias balofas e sonolentas e de atitudes ingénuas 

de revoltados impotentes, com as quais ela nada aprende e nada se entusiasma. 

É muito útil que a mulher frequente as nossas reuniões e devemos esfor-

çar-nos para que assim aconteça. Mas não nos iludamos, julgando que isso basta 

como derivativo ou meio de educação. 

Em primeiro lugar temos de amenizar por um lado e sanear por outro as 

nossas reuniões; amenizar as de propaganda e sanear as festivas. Alguma coisa. 

é certo, se tem procurado fazer nesse sentido; mas é pouco. 

Muita atenção se deve prestar ao que a mulher lê. A leitura é um meio 

relativamente barato de propaganda e que deve por isso ser bem aproveitado. 

Não demos à mulher, e sobretudo à mulher nova, livros doutrinários, folhetos 

de propaganda e outras coisas semelhantes, muito interessantes.., para nós. 

As ideias de revolta e de emancipação devem ser-lhe dadas na forma 

literária que mais se harmoniza com a sua maneira de ser e que ela procura: 

o romance ou o teatro. Se assim se não fizer, nove vezes sobre dez, aborrecer.-se.á, 

largando a leitura, e indo procurar o folhetim ou o volume barato que lhe conta 

aventuras de amor e de ciúme, de perdão e de vingança, de ambição e de sacrifício, 
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de tudo enfim que é sentimento e paixão. E o homem, vendo aquilo, zanga-se ou 

ri-se desdenhoso, com um ar de superioridade intelectual, que mais fundo cava 

a separação espiritual entre ele e a mulher. 

A esta questão anda inteiramente ligada a dos jornais de propaganda. 

Como queremos nós que a mulher os leia, se ela nada encontra neles que a possa 

interessar, quer pelo sentimento,, quer pela questão a que anda ligada a sua vida: 

a economia doméstica? 

Quanto à instrução escolar, algumas tentativas têm surgido, depois, sobre-

tudo, do fusilamento de Ferrer. 

Houve uma onda de ((ensino racional)) que devia produzir os frutos.., que 

produziu: perda de tempo, de esforços e de dinheiro. Como o ((ensino racional)) fôra 

perseguido, começou-se a chamar racional a toda a propaganda revolucionária 

feita às crianças na escola. 

Em toda esta questão das escolas e do ensino racional tem-se olhado sobre-

tudo para a propaganda revolucionária e fechado os olhos à pedagogia. Por falta 

de boa vontade? Não; por falta de saber, de competência. Nós não éramos e não 

somos pedagogos, e toda a febre racionalista que se desenvolveu com a morte de 

Ferrer, não foi senão no fundo uma forma de agitação a mais, na agitada vida 

política portuguesa. 

O problema da educação escolar é dificílimo e deve ser por isso abordado 

com muita competência e muita prudência. Não é por se ser bom sindicalista ou 

bom anarquista que se sabe dirigir uma escola, elaborar um plano de estudos, 

escolher-lhe o edifício, ou sequer se tem uma noção clara e precisa do que se 

deseja. Mas exactamente porque o problema é difícil, é que não pode ser aban-

donado. Os que se sintam dispostos e com amor por este ramo da nossa actividade, 

consagrem-se-lhe, ou por conta própria, se são competentes, ou procurando com-

petências para nelas colherem elementos de observação e experiência. E entretanto, 

fundem-se escolas, se há meios para isso, mas sem etiqueta, escolas sem pretensão, 

nas quais se vão introduzindo os melhoramentos que a experiência dos competentes 

aconselhar, e sem querer fazer das crianças pequeninos revolucionários, cheios de 

doutrina humanitária e emancipadora. 

Quanto à educação dos próprios militantes, muito há a fazer. Embora se 
possam apontar numerosos casos de boa orientação, em geral a educação do 

militante é muito defeituosa. Saber muito ou pouco, é de secundária importância. 

O que se precisa é saber coisas úteis, adquirir uma boa cultura espiritual. 

Sem entrar em detalhes e para designar apenas um aspecto do problema. 

creio que o militante escolhe mal as suas leituras. Dá-se demasiada preferência 

s publicações de doutrina social, nossas, o que oferece mais de um inconveniente. 

preparando mal para a propaganda a fazer. 

Pouco a pouco, à força de não se ler senão livros e jornais de doutrina e 

propaganda, tudo o mais deixa de nos interessar, e tudo se encara através da 

doutrina ou da propaganda. À medida que mais forte se está no conhecimento da 
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doutrina, mais ignorante se está de tudo o mais, caindo-se por fim num exclusi-

vismo de actividade mental que, sem que o militante o suspeite, só prejudica a 
propaganda a que se entrega. 

É assim que pouquíssimos são os militantes que lêem o que interessa à sua 

profissão, sobre o ponto de vista técnico, desconhecendo-lhe a história, os pro-

gressos, a importância económica, etc. É assim que se desdenha da literatura, da 

arte, dos conhecimentos históricos e outros desde que se não prendam directamente 

com a propaganda ou a agitação do dia, como se fossem coisas que só fazem perder 

tempo, com as quais a ideia nada tem. 

São repassadas de verdade estas palavras de Eliseu Reclus: «É preciso 

não esquecer que a instrução propriamente dita deve andar a par da propaganda. 

Quando esta não se alimenta de factos, não se apoia no terreno sólido dos conhe-

cimentos positivos, torna-se quimérica. Uma biblioteca de operários estudiosos deve 

compreender pelo menos nove décimos de obras de estudo prático e científico.» 

Muito há a dizer sobre esta questão; mas dada a natureza deste trabalho, 

limito-me a recomendá-la às organizações chamadas Juventudes, a quem ela 

sobretudo interessa. 

Força económica - É ncessário estudar cuidadosamente o importantíssimo 

problema da produção e do consumo. É preciso que o proletariado crie interesses 

económicos, baseados numa organização comunista, com modalidades variáveis 

segundo o meio e as circunstâncias. Quer isto dizer que o problema do coopera 

Jvismo tem de ser abordado resolutamente, pois sem a sua resolução não creio 

possível o estabelecimento daqueles interesses. As dificuldades e os perigos são 

grandes e é por isso que o cooperativismo tem sido olhado com indiferença ou 

hostilidade pelos revolucionários. Mas não há meio de lhe fugir, se não se quiser 

protelar indefinidamente a resolução dum problema que contém uma das condi-

ções necessárias da vitória. 

O grande perigo do cooperativismo é que pode ser e tem sido um instru-

mento de conservantismo, em vez de ser um instrumento de progresso e de eman-

cipação popular. O deve e haver sufocam pouco a pouco tudo o mais; e coope-

rativas fundadas para serem principalmente um campo de propaganda e agitação 

de ideias, tornam-se, com o tempo, puras explorações comerciais, olhando com 

desconfiança e hostilidade essa mesma propaganda para a qual tinham sido fun-

dadas. É a luta entre o interesse imediato e o ideal, o eterno antagonismo entre 

Dom Quixote e Sancho Pança. Pretender harmonizar por completo um com outro, 

é loucura; mas não nos devemos esquecer de que eles se andam constantemente 

chocando, na vida de cada um e na vida colectiva, hostilizando-se e dependendo, 

ao mesmo tempo, um do outro, nunca se confundindo e nunca podendo manter-se 

isolados. É assim, a natureza humana; e ignorá-lo é votar-se antecipadamente à 

falência. 
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A preponderância que tende a tomar no cooperativismo o interesse imediato 

sobre o ideal, não nos está a dizer que esse interesse é uma força enorme, a maior 

mesma que existe, e que é preciso portanto contar com ela, utilizando-a de modo 

a servir o bem-estar dos homens e a não impedir, senão auxiliar o seu progresso 

moral? 

Sejam quais forem as dificuldades e mesmo os inconvenientes, sobretudo de 

começo, é indispensável que o problema se resolva, sabendo-se que esta solução 

tem de levar muito tempo. 

Ao proletariado agrícola e industrial compete especialmente este problema, 

que é afinal o da posse da terra e dos instrumentos de trabalho. 

Os proletários rurais devem estudar e procurar realizar a maneira de explo-

rar a terra em benefício próprio, combinando os seus esforços e os seus recursos, 

associando-se para a cultura e seus benefícios e depois, sempre que possa ser, 

para a posse em comum da terra que primeiro arrendaram. Desde que numa 

região haja mais que uma destas explorações ou posses em comum, está natural-

mente indicado combinarem-se umas com outras, auxiliarem-se mutuamente para 

que desse aumento de força produtora resulte um aumento de benefícios para 

todos, benefícios que, por seu turno, se tornem agentes, cada vez mais poderosos, 

de novos progressos, alar gando-se a par e passo a comunidade de interesses. 

Seria excelente que sempre, nestes empreendimentos, se harmonizasse 

o interese com o ideal; mas não se deve desesperar nem descrer, se assim não for, 

e se se produziram lacunas e erros. É tratar de preencher umas e corrigir as 

outras, na certeza de que o próprio facto da exploração ou da posse em comum 

é uma condição necessária de triunfo para a futura revolução, porque é a base 

económica, a mais importante, em que ela há-de assentar. 

Uma questão muito importante para o desenvolvimento da força económica 

dos trabalhadores, é a que diz respeito à utilização dos terrenos incultos. É preciso 

estudá-la, e são os mais directamente interessados na sua solução que a devem 

estudar, para que um dia - que pode não estar longe - quando a questão se 

ventilar e entrar na fase de realização, os trabalhadores apresentem e, sendo pos-

sível, imponham a solução mais conveniente aos seus interesse e portanto aos da 

colectividade. 

O que se diz para os rurais, diz-se para os trabalhadores da indústria, 

devendo esse e outros combinarem-se intensificando as relações constantes entre 

a cidade e o campo, de forma a mostrar, na prática, que existe entre todos uma 

comunhão de interesses a defender e de regalias a conquistar. 

O inquilinato - Enquanto a revolução não chega, dando a todos uma 

habitação conveniente para uma existência saudável, é necessário melhorar as 

condições da habitação, que é um dos piores aspectos da vida em Portugal, 

entre os muitos maus que se contam. 
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Qual a forma de o proletariado se defender das garras do senhorio? Estas 
garras não se encontram apenas no preço; encontram-se nas condições higiénicas 
e de aproveitamento dos vários compartimentos de cada habitação. 

Esta questão é das que mais põem os revolucionários em relações com o 
resto da população, na sua qualidade de inquilinos. O inquilino pobre, seja qual 
for a sua classe ou profissão, raramente 6 bem tratado pelo senhorio. 

Este é o inimigo comum dos inquilinos, que formam assim uma classe de 
explorados, composta de indivíduos de todas as profissões. Esta circunstância faz 
com que esta classe possa constituir um bom meio de propaganda e acção, quando 
adquirir consciência de si própria. Não sei se há alguma ((liga de inquilinos)) 
formada ou em projecto; mas seja como for, creio que os revolucionários teriam 
toda a vantagem em se interessarem pela questão. 

Casas do Povo - Uma coisa em que muito se fala, que se não tenta e que 
é preciso realizar. 

O que noutros países se tem feito, não me parece o melhor. Eu imagino 
a Casa do Povo não tendo por base uma cooperativa, que é o tipo geral. A Casa do 
Povo deve ser apenas um local de reunião, de recreio e de educação. Uma grande 
sala para assembleias magnas, para festas, para conferências, etc., com um número 
de gabinetes suficiente para que o seu aluguer a associações diversas pagasse a des-
pesa, além de outras fontes de receita, como o aluguer da sala, um restaurante, 
diversões pagas, uma biblioteca com aluguer de livros, etc. 

Esta questão anda muito discutida; e por isso me limito a insistir na neces-
sidade de se fundarem as Casas do Povo, nas grandes e pequenas povoações, e 
talvez mais ainda nestas últimas. 

Anti.alcoolismo - Apenas algumas palavras, tão evidente é a necessidade 
de se combaier, por todas as formas, o grande mal. 

Quando um dia o mal se debelar, os homens perguntarão como era possível 
produzir-se o fenómeno que actualmente se produz: reconhecer-se que o alcoolismo 

a pior chaga social que existe e nada ou quase nada se fazer para o extinguir. 
A guerra ao alcoolismo é outro terreno onde os revolucionários se podem 

encontrar com elementos diferentes, entre os quais há muitas boas-vontades pie 
não se devem perder, não só porque se trata de uma difícil tarefa onde os esforços 
nunca são demais; como porque entre esses elementos há em geral recursos pe-
cuniários e outros, superiores aos nossos, o que permite realizar-se uma obra 
muito mais vasta e perfeita. 

Mais do que em qualquer outra forma de defesa do povo, não deve haver 
intransigências exageradas, antes se impõe uma vasta colaboração, como sempre 
que se trata dum perigo comum, duma obra humana. Os revolucionários que a 
esta questão se dedicassem inteligentemente, isto é, sem preconceitos de intransi-
gência doutrinária e sem exageros de puritanos anti.alcoolistas, fariam uma das 
obras mais úteis para o triunfo seguro da causa que defendem. 
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Vagabundagem infantil - Com muita sinceridade e indignação, com boas 

razões e por vezes com eloquência nos insurgimos contra a ineficácia da filantropia 

burguesa, oficial e particular, quando ela se mete a proteger a infância miserável, 

desvalida, pela falta ou pela incúria dos pais. Corta-nos o coração o espectáculo 

que dão as ruas das cidades, cheias de crianças e de adolescentes, raparigas e 

rapazes cobertos de andrajos, sujos, famintos, esmolando ou gatunando, lamuriando 

ou praguejando, numa ociosidade terrivelmente viciosa, futuros ornamentos dos 

bordéis e das cadeias. Tristes e indignados, maldizemos a organização social que 

permite uma tal vergonha, hipocritamente mantida pela caridade dos grandes, dos 

felizes deste mundo; e então clamamos por essa destruidora e redentora Revo-

lução, que tudo há-de pôr no seu lugar. 

Entretanto, enquanto a Revolução não vem, podiam os pequenos miseráveis 

perguntar-nos em que é que a sua situação melhora com os nossos protestos e 

indignações, e porque é que não hão-de aceitar e agradecer a côdea e o catre 

que a burguesia às vezes lhes oferece e com que eles adormecem a fome e a 

fadiga. Se eles nos perguntassem isso, o que lhes respondíamos nós? 

Eles não o perguntam; mas perguntam-no os burgueses e os aburguesados, 

os que dizem fazer uso da caridade, porque não encontram coisa melhor. 

Das duas uma: ou o problema é insolúvel e nesse caso não pensemos mais 

nisso, ou tem solução; e então não é melhor procurá-la e tentá-la, em vez de 

gastarmos tempo em indignações e críticas inúteis contra a caridade dos outros? 

Porque a verdade é esta: que direito temos nós de falar contra essa caridade, 

enquanto não dermos ao problema outra solução a não ser.., esperar por um lon-

gínquo cataclismo redentor? 

Não chegariam centenas de páginas para se fazerem referências, embora 

ligeiras, como as que tenho feito, às realizações a tentar, aos ((ideais imediatos» 

que devem merecer a atenção e o esforço dos propagandistas. Há muitos pro-

blemas interessantes a estudar e a resolver, como o da propaganda pela arte - a 
canção, a gravura, o teatro, a poesia, etc., - o do iberismo, o da emigração, o do 

urbanismo, e das condições de trabalho - nas ruas, na oficina, no domicílio - 
o da alimentação higiénica, o do aprendizado, de que já Marat se ocupava, e 

tantos outros, para a solução dos quais os revolucionários devem intervir. 

Esta intervenção, para ser eficaz, tem de obedecer à seguinte norma: não 

ser intransigente em pontos de doutrina e não colaborar com os poderes públicos 

senão excepcionalmente, quando a não colaboração implique um prejuízo mani-

festo ou constitua um acto de desumanidade. Mas estes casos são raros e quase 

sempre de colaboração indiscutível; e por isso se pode considerar como regra a 

seguir a não colaboração com os poderes públicos. 

Esta atitude não implica que se não intervenha ou se abandone uma questão 

se, por via dela, se praticam actos de colaboração governamental. O que nestes 
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casos há a fazer é combater a orientação contrária à nossa e, se ela vinga, não 

tomarmos parte nos actos oficiais que a questão comporta e tomarmos parte em 

todos os outros. Tudo isso se consegue fazer - e tem-se feito muita vez em todos 
os campos - sem que com isso se prejudique a influência que porventura tenha-

mos adquirido no desenrolar da questão. É para isso que serve não sermos dema-

siadamente rigoristas com os outros, em pontos de doutrina, em certas atitudes 

e certas críticas, sem nunca permitirmos que as nossa ideias sejam menosprezadas 

pelos outros ou por nós próprios, por demasiada complacência. 

III 
Os grupos 

Resta-me dizer algumas palavras sobre os agentes principais de todas estas 

tentativas e realizações: os grupos. 

Continua-se a laborar no antigo erro de se constituirem grupos de pro-

paganda, sem um objectivo bem determinado da sua actividade. 

Raro é o número de um jornal de propaganda que nos não dá a notícia 

da constituição de um ou mais grupos, mostrando-nos este facto que a ideia alastra 

ou pelo menos se mantém, o que é excelente. Mas já não é bom verificar-se que 

a mesma notícia podia servir, mudando-se o título e a localidade, para quase todos 

os grupos que aparecem. Na respectiva secção do jornal, lê-se quase sempre isto: 

((Em X, acaba de constituir-se um novo grupo, denominado y, que se propõe fazer 

por todos os meios ao seu alcance a propaganda do sublime ideal da emancipação 

humana. Toda a correspondência deve ser dirigida)), etc. Frequentemente, o título 

do grupo peca por demasiadamente ingénuo ou romântico,  a comen-

tários picarescos dos que apenas querem ver neles o lado ridículo. 

Os grupos que assim se propõem fazer toda a propaganda, hão-de necessa-

riamente imprimir ao que fizerem, o carácter vago, indeterminado que a sua 

constituição oferece. Nem sequer são grupos de afinidades ideológicas ou de acção, 

visto que, propondo-se toda a espécie de propaganda, pode neles entrar qualquer 

camarada. 

Quando muito, podem ser grupos de afinidades pessoais, o que é afinal um 

traço comum a quase todos os grupos, revolucionários ou não. 

O grupo assim constituído, há-de dispersar as suas energias e os seus 

recursos, acontecendo-lhe o que se diz nas palavras do provérbio francês: qui trop 

embrase mal étreint (quem de mais abraça, pouco aperta). 

Se se quer fazer bom serviço, precisa-se dar aos grupos uma orientação 

bem determinada da sua acção. 

Quem se sinta com desejo e com aptidão para uma determinada obra, 

procura camaradas - ou outros elementos - que desejem a mesma coisa, e agru-

pam-se para trabalharem na sua realização. 
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Esta especialização de actividade não implica exclusivismo, isto é, não 
impede que o grupo tome parte em trabalhos ou manifestações com outros grupos, 
sempre que se torne necessária urna acção geral - que possa., num dado momento, 
por qualquer motivo, mudar de objectivo, ou que se dissolva, uma vez o objectivo 

alcançado -, que os seus membros façam parte de outros grupos, se a mais dum 
objectivo quiserem dedicar a sua actividade. 

O resultado obtido com a orientação geralmente seguida até agora, é que 
nada ou quase nada se pode manter, por falta de continuidade na acção dos indi-
víduos ou do método empregado. 

Como tudo parece igualmente útil, a tudo se quere atender, de nada nos 
queremos afastar um pouco, não vá julgar-se que nos desinteressamos, que dimi-
nuimos de entusiasmo, que não somos tão perfeitos militantes como os outros. 
Este preconceito é que, em grande parte, tem contribuido para a falta da especia-
lização na propaganda, embora a necessidade desta venha há muito tempo sendo 
apontada. Façamos pouco e façamos bem, que é a melhor maneira de conseguirmos 
muito. Examine-se a imensidade da obra a fazer, e ver-se-á que uma pequena parte 
dela, qualquer das suas formas de propaganda, é bem grande para as nossas forças, 
para que ocupe a nossa vida, e ficando ainda muito por fazer. O tempo que 
dedicamos a várias formas de propaganda, saltitando dumas para as outras, dedi-
quemo.lo a uma determinada obra, intensificando-a, aperfeiçoando-a, seguindo 
com interesse os frutos que ela for dando, porque só assim é que a podemos 
amar o bastante para nos sacrificarmos pela sua existência e prosperidade, defen-
dendo-a dos perigos que possa correr. 

Sem falarmos de realizações, de ((ideais imediatos)), que requerem indis-
cutivelmente a existência de agrupamentos especiais, a própria propaganda das 
ideias, pode e deve especializar-se. Só haveria vantagem em que se constituíssem 
grupos para uma propaganda especial, como: angariar compradores e assinantes 
para os nossos periódicos; editar ou simplesmente propagar folhetos e livros; editar 
ou espalhar gravuras; fazer propaganda anti-militarista entre os militares, ou entre 
os que o vão ser; espalhar entre as mulheres ideias anti-religiosas; realizar confe-
rências subordinadas a uns dados assuntos; realizar excursões de propaganda, etc. 

Especializando-se os grupos - sem exclusivismos - para obras de propa-
ganda e organização, constituindo-se para realizar ((ideais imediatos)), não querendo 
fazer tudo de repente e tendo sempre presente que só com muito esforço próprio o 
progresso se realiza, trabalharemos utilmente para a Revolução Social. Lembre-
mo-nos sempre das palavras, cheias de verdade, dum mestre de nós todos, de 
Eliseu Reclus, e que transcrevo para ter a certeza de que termino muito bem este 
pequeno trabalho: 

.0 que importa é estudar a fundo, fortalecer as nossas convicções com 
estudos aprofundados. formarmos um ideal bem completo, comportando o conjunto 
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da vida e viver conforme este ideal, na medida das nossas forças adaptadas às 

possibilidades do meio. 

Os novos imaginam facilmente que as coisas podem rapidamente mudar por 

bruscas revoluções. Não; as transformações realizam-se lentamente e é por isso 

que é preciso trabalhar para elas com muita consciência, paciência e dedicação. 

Na pressa duma revolução imediata, expomo-nos, por reacção, a desesperar quando 

constatamos a força dos preconceitos absurdos e a acção das ruins paixões. Mas o 

anarquista consciente nunca desespera; ele vê o desenvolvimento das leis da histó-

ria e as mudanças gerais da sociedade e se não pode actuar no mundo todo, pode, 

pelo menos actuar sobre si próprio, esforçar-se por se livrar de todas as ideias 

preconcebidas ou impostas e agrupar, pouco a pouco, em volta de si, amigos vivendo 

e procedendo da mesma maneira. É assim, de amigo para amigo, por pequenas 

sociedades onde todos se estimam e se compreendem, que se constituirá a grande 

sociedade fraternal.» 

Tal como indicámos em A Ideia, n.° 49, este texto foi publicado na revista 

Germinal, Lisboa, 1916. 
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MANUEL RODRIGUES. Quarto de Aluguer, Paris, Albatroz, 1987 

Há, pelo menos, dois tipos de portugueses. O português que está dentro e 
o português que está fora. O primeiro limita a sua existência às apertadas fron-
teiras de Portugal, o segundo transpõe essas mesmas fronteiras. Acredito que o 
segundo se caracteriza por um instinto muito vivo da liberdade, enquanto que 
o primeiro se caracteriza por urna maior necessidade de dignidade, prestígio e 
poder. O português que está fora é geralmente um português anónimo, capaz de 
desenvolvimentos novos. Ele está só, votado por vezes a uma marginalidade social, 
o que não o impede, antes pelo contrário, de desenvolver um forte instinto de 
liberdade e até de solidariedade. O seu forte instinto de liberdade é fruto essencial-
mente duma aventura pessoal e interior. Quantos portugueses, desde Fernão de 
Magalhães, não abraçaram já, de forma anónima, o orbe terrestre? É por isso 
que o português que está fora é ainda o português que mais próximo está do 
português antigo, tal como o português que está dentro é ainda aquele que melhor 
caracteriza o português moderno. O português antigo, e não há nesta designação 
nada mais do que um critério cronológico, era um português apto à viagem, capaz 
de substituir as finanças pelo espírito, senhor dum ilimitado desejo de aventura. 
Há nele qualquer coisa de aventureiro, mas não de corsário. Os Descobrimentos. 
feitos essencialmente por este mesmo tipo de português, não são uma obra 
nacional, no sentido em que não foi o Estado, nem mesmo a sociedade. o principal 
orientador e criador do seu espírito. Os Descobrimentos são quase exclusivamente 
urna obra individual, largamente ditada pelo espírito de aventura que caracteri-
zava no passado o português antigo. Mas. se o português que está fora é ainda hoje 
o melhor herdeiro desse português antigo, o português moderno confunde-se em 
absoluto com o português que está dentro. O português moderno, nascido nos 
estreito5 limites que há em todas as índias materiais, perdeu não só o seu ilimi-
tado desejo de aventura corno a sua liberdade mais funda. Mas, mais grave do 
que ter perdido os territórios da sua aventura foi ter, a partir de certa altura, 
pretendido substituí-los. Esses novos territórios, a que por antonímia poderíamos 
chamar de segurança, criou-os ele substituindo muitas vezes a liberdade pelo poder, 
a tolerância pela autoridade, o espírito pelas finanças. São mesmo as finanças 
o que mais parece caracterizar o português moderno (Pombal, Salazar, Cavaco). 
Tudo isto nos obriga, hoje a dar uma atenção muito particular a todos aqueles que 
recusam viver não só nas apertadas fronteiras de Portugal. como até nos apertados 
corredores dum espírito eminentemente marcado por preconceitos de ordem e de 
finanças. E a ordem é, depois das finanças, aquilo que melhor caracteriza o espírito 
do português moderno. 

Vem isto a propósito dum livro de Manuel Rodrigues, Quarto de Aluguer, 
editado em Paris pelas edições Albatroz e prefaciado por Alfredo Margarido. Tra-
ta-se, a meu ver, duma experiência que deve ser encarada a partir da dicotomia 
anteriormente estabelecida entre interior e exterior, parecendo-me justamente 
este livro de Manuel Rodrigues um excelente exemplo do espírito que anima o 
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português que está fora. As próprias edições Albatroz, que têm editado urna 
revista com o mesmo nome, são disso bom testemunho. Albatroz é como se sabe, 
o nome de uma ave dos mares austrais. Ela é o sinal duma solidão que tem por 
horizontes os vastos céus e o emblema possível de todas as viagens. O albatroz, na 
não-arbitrariedade do seu significado, é assim urna das imagens que melhor é 
capaz de mcdiatizar esse português que está fora. À semelhança do poema de 
Charles Baudelaire, ele transporta consigo a febre dos horizontes desconhecidos, 
a infinita curiosidade (mas também a ironia) dos seus próprios limites. 

Chama Alfredo Margarido no prefácio a este livro de Manuel Rodrigues, 
o primeiro editado pelas referidas edições, ao tipo de literatura criada pelo 
português que está fora de ((literatura de exílio)). Se repararmos no sentido etimo-
lógico da palavra exílio, que se prende com um elemento que significa ((fora de)), 
somos obrigados a reconhecer a justeza desta designação. A literatura portuguesa 
de exílio é afinal, e de modo certíssimo, aquela que é feita pelos portugueses que 
estão fora. Há assim nesta designação de Margarido não apenas urna utilidade, 
urna arbitrariedade formal, mas uma justeza de significado, urna inteira trans-
parência de conteúdo. Todavia, a literatura portuguesa de exílio não começa, 
como parece dar a entender Margarido, na segunda metade do século XX. Para 
nós, já o dissemos anteriormente, o português antigo e o português que está fora 
são sinónimos um do outro. Neste sentido, a literatura do português antigo foi, 
na sua generalidade mais significativa, urna literatura de exílio. Algumas Canções 
de Camões, particularmente aquela que começa ((Junto de um seco, fere e estéril 
monte)), são literatura de exílio, tal corno literatura de exílio é a Peregrinação de 
Fernão Mendes Pinto. Não há no exílio apenas condições materiais específicas 
e muito menos condicionantes de tipo exclusivamente político-social. O exílio é, 
antes do mais, um estado de espírito. Um estado de espírito que não deve ser 
limitado por critérios de fixação territorial. O facto de o Brasil ser no século XVII 
e XVIII, pelo menos politicamente, Portugal não quer dizer que neguemos o 
estatuto de exilados a muitos dos cristãos-novos que, ofendidos pela intolerância 
do Santo-Ofício, demandavam o Brasil à procura dum mundo mais livre. Pode-se 
mesmo pensar que muita da poesia portuguesa, sobretudo de Fernando Pessoa 
para cá, marcada por uma ânsia desmedida de liberdade interior, e, independeute. 
mente do seu autor estar ou não estar no interior de Portugal, ou até independente-
mente de existir ou não, é literatura portuguesa de exílio, porque nos aparece 
marcada por todos os valores ontológicos que caracterizam o português que está 
fora. Álvaro de Campos, por exemplo, escreveu alguns dos poemas mais veementes 
do exílio português deste século. Note-se que no interior de Portugal, os poetas 
são aqueles que ficaram imunes à modificação de valores operada no século XVII 
entre o português antigo e o português moderno. 

A poesia de Manuel Rodrigues não é então literatura de exílio por qual-
quer circunstancialismo político, social ou geográfico, mas sim porque participa 
dum conjunto de valores bem situados, que tornam o seu exílio, ou seja o seu 
estar fora, praticamente inconfundível. Em primeiro lugar, há nela uma ambiva-
lência - palavra que chega mesmo a constituir o título dum poema - que a 
marca de forma paradoxal. E o paradoxo é, de certo modo, não só o lugar da mais 
significativa poesia portuguesa de sempre, mas um dos vectores hermenêutico 
do próprio português que está fora. O paradoxo lógico, para aceitarmos uma ex-
pressão de Pascoaes, deste português pode-se resumir do seguinte modo: apesar 
de estar longe, o português que está fora é o português que mais perto está dum 
certo destino ideal. senão mesmo essencial, de Portugal. A heterodwJa, com o seu 

70 



LEITURA 

cortejo de dúvidas e hesitações, pode ser o lugar do europeu, mas a paradoxia, 
com as suas iluminações herméticas e ambivalentes, é, de forma segura, o lugar 
do português. Mas, esta ambivalência, este gosto pelo paradoxo, que desde logo 
situa a poesia de Manuel Rodrigues, deve ser vista em função de dois símbolos 
poéticos maiores: o lenço e a porta. A poeta, que alguns, por ironia etimológica, 
dizem ser o feminino de porto, é de facto um dos elementos consitutivos de qual-
quer ontologia portuguesa. A porta é o ponto de passagem entre dois mundos, 
verdadeiro porto aberto ao infinito. Ela aparece-nos assim como um dos primor-
diais arquétipos do nomadismo português e humano. O lenço, o belo lenço acrobá-
tico de Manuel Rodrigues, posto em evidência de forma muito acertada por 
Margarido, é por sua vez a expressão mais imediata desta tensão entre o partir e o 
ficar. Os adeuses portugueses, recorrendo a unia expressão de Margarido, consu-
mam-se sempre nos territórios da insegurança e da aventura: os umbrais que 
acabam por ser cais. Repare-se que os versos seguintes de Manuel Rodrigues 
são não só a legenda que pode servir todas as nossas errâncias mais antigas, como 
a afirmação de que a aventura, mesmo se vivida agora de forma interior, continua 
perfeitamente actual: ((Todas as portas do mundo / estão abertas / a um mundo 
interior.)) 

Finalmente, para concluirmos, perceba-se que todo o exílio, todo o estar 
fora pressupõe ou produz, sobretudo no caso português, um curioso efeito histórico. 
A natural necessidade de partir impôs que o português de fora se tornasse mais 
um mutunte, capaz de se aculturar em novas regiões, do que propriamente alguém 
interessado orgulhosamente em preservar Portugal. Esta mesma necessidade acultu-
rativa, que se prende com o forte instinto de liberdade de aventura a que anterior-
mente fizémos referência, pode hoje nos legítimos herdeiros desse português 
mais antigo determinar não já o nascimento, como no passado, de novos povos 
e de novas nações de língua portuguesa, mas sim uma nova consciência universal 
em que o homem supera o conceito de Pátria, tão comum ainda hoje, pelo de 
Universo, uno e sem fronteiras. Neste sentido, pode-se mesmo conceber a morte 
de Portugal, não já como tragédia, mas como uni facto natural que resulta das 
próprias características íntimas do português. Aquilo que hoje interessa é exterio-
rizar cada vez mais o português do interior. Nesse momento, em que a dicotomia 
interior-exterior se resolver de forma positiva, Portugal poderá então morrer, para 
dar lugar a algo de mais belo e de mais perfeito. A natural exterioridade 
do português pode mesmo tornar-se exemplo geral e o desaparecimento de 
Portugal pode, como missão histórica, impor-se como o primeiro passo dum mundo 
mais universal e mais unido. Nunca poderei esquecer que, num texto já antigo, 
Agostinho da Silva escolheu três coisas para comparar ao V Império de António 
Vieira, ele próprio, apesar de padre jesuíta, um dos mais interessantes portu-
gueses que optaram pelo lado de fora: o reino de Deus de Jesus,. a Paz de S. Fran-
cisco e a Anarquia de Kropotkine. 

António Cândido Franco 

CARros DA FONSECA, Para urna análise do movimento libertário 
e da sua história. Lisboa. Antígona, 1988 

Foi recentemente posta em circulação esta nova obra de Carlos da Fonseca 
sobre o anarquismo português. É um livro escorreito, bem articulado e bem escrito 
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- mérito que certamente também cabe ao tradutor do original redigido em 
francês -, que se lê num fôlego. 

Trata-se de um texto que comporta duas facetas. Por um lado, dá infor-
mações factuais, geralmente correctas, sobre o ((partido)) dos anarquistas, alguns 
dos seus homens mais destacados e eventos a que estiveram ligados. Entre as 
deficiências que, neste aspecto, se lhe podem apontar está a estimativa, baixa, por 
defeito, do número de grupos anarquistas recenseados pelo autor, se a compararmos 
com os resultados das nossas próprias investigações neste domínio. Sobre a base 
deste material informativo, enxertam-se algumas apreciações mais controversas - 
por exemplo, sobre o número de membros dos grupos anarquistas e o seu funcio-
namento interno - mas que ainda assim, se mantêm no campo interpretativo 
do analista histórico. 

Por outro lado, porém, esta vertente analítica é dobrada por urna intenção 
panfletária - situacionisticainente empolada no prefácio do tradutor Júlio Hen-
riques - que percorre todo o texto, aflorando aqui e além em tiradas elegantes ou 
de gosto mais duvidoso. Os inimigos a atingir são vários: os anarquistas de certas 
variedades não ao gosto do autor (gueri-istas. reformistas, etc.), os defensores de 
certas teses da historiografia académica (ou não será antes militante? ), «confusio-
nistas» actuais de vários matizes, etc. Há quem aprecie este género de intervenção 
mas, pessoalmente, desagrada-me que eia se misture de forma tão imbricada com o 
esforço de análise e interpretação, seja ele sobre o anarquista morto, seja sobre o 
vivo! 

No conjunto, é uma síntese que tem condições para agradar aos já con-
vencidos das bondades do libertarismo e para informar com razável rigor os 
ignorantes no tema. 

João Freire 
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Manifesto libertário 
para um fim de século 

Este documento, que inserimos na 
nossa revista em finais de 1987 e dis-
tribuímos separadamente também, pas-
sou quase totalmente despercebido em 
Portugal, onde apenas o Diário Popu-
lar (de 11 .Nov.87) se deu ao trabalho 
de reproduzir largos extractos. Con-
tudo, no estrangeiro, várias foram as 
publicações anarquistas que o reprodu. 
duziram integralmente (embora o tra-
balho de tradução para francês, inglês 
e espanhol tivesse sido nosso): tal 
aconteceu com as revistas Guángara Li-
bertaria (n.° 33. de 1988), dos exilados 
cubanos em Miami, Comunidad (n.° 63, 
de 1988), dos imigrados uiuguaios 
na Suécia, e Libre Pensamiento: talier 
de debate con federal, de Espanha, 
pelo que toca ao idioma castelha-
no. Foi igualmente publicado na 
revista italiana A. Rivista Anarchica 
(n.° 156, de Junho/Julho 1988) e no 
jornal londrino Freedom (n.° 2, vol. 49, 
de Fevereiro 1988), onde desencadeou 
polémica. Finalmente, é ainda do nosso 
conhecimento que Frank Mintz teceu 
alguns comentários sobre este manifesto 
nas páginas do boletim Chroniques Li-
bertaires (n.° 7, de Janeiro/Junho 
1988), que se publica em França. 

René Lefeuvre 
e Daniel Guérin 

Foi com tristeza que recebemos a 
notícia do falecimento, em Julho pas-
sado, em Paris, do militante revolucio-
nário francês Renê Lefeuvre, que du-
rante longas décadas foi o infatigável 
animador das edições Spartacus. Para 
além da sua obra de divulgador de tex-
tos e personagens menos conhecidas do 
movimento operário internacional, fica. 
-nos a recordação do seu combate per-
manente contra todos os totalitarismos. 
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da sua independência de espírito e do 
seu delicado relacionamento humano. 

Também no decurso do último ano 
desapareceu o conhecido libertário 
francês Daniel Guérin, autor de nume-
rosos livros, alguns dos quais conhe-
ceram inegáveis sucessos editoriais, 
como por exemplo o seu L'Anarchisme, 
a antologia por si organizada Ni Dieu 
ni Maitre, o sintético Le Mouvemeni 
ouvrier aux États--Unis, ou ainda o 
Essai sur la révolution sexuelie après 
Reich et Kinsey. 

Omnia 

Eis uma nova revista, há meses lan-
çada entre nós, que se propõe fazer 
divulgação científica. O grafismo é ex-
celente. As matérias tratadas - que 
vão das ciências biológicas à electróni-
ca, da parapsicologia ao espaço - são-
-no no registo habitual deste género de 
publicações, encontrando geralmente 
numerosos e fiéis adeptos. O preço é 
carote, mas pode ser reduzido pela mo-
dalidade da assinatura. Endereço: Av. 
de Roma, 93, Cv., Esq. 1700 Lisboa, 

Maldição 

Registamos a saída do n.° 2 desta re-
vista anarquista de Coimbra (Apartado 
148 - 3002 Coimbra Codex). No su-
mário figuram textos sobre os bairros 
da lata em Lisboa, o mundo das prisões 
e os (ex.)radicais dos anos 60, além de 
outros de carácter mais doutrinário e 
artístico. 

O Independente 

Este novo órgão da Imprensa por-
tuguesa de expressão nacional tem pro-
porcionado a muita gente momentos de 
verdadeiro deleite, introduzindo germes 
de iconoclastia, sentido crítico e espírito 
independente na nossa vida política e 
cultural. No seu arranjo gráfico nota-se 
a ((mão)) do nosso antigo colaborador 
Vasco Rosa. 
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Debate sobre «Poder 
e Descentralização» 

Em mais uma organização do Círculo 
de Estudos «Neno Vasco)) da nossa 
cooperativa cultural, realizou-se no dia 
4 de Novembro de 1988, na sala do 
Centro Nacional de Cultura, em Lisboa, 
um debate sobre o tema em epígrafe. 
Intervieram, para além de elementos 
dos organizadores, os convidados Luís 
Coimbra (antigo deputado, pelo PPM), 
Francisco Louçã (animador do Partido 
Socialista Revolucionário) e os profes-
sores universitários João Ferrão (geó-
grafo) e José Rebordão (físico). Susci-
tado pela nossa controversa ((campa-
nha)) para ((A Capital no centro!)), o 
debate foi vivo e pôs em evidência pon-
tos de vista bem diferentes, todos eles 
suficientemente fundamentados. A in-
tervenção do último dos citados teve 
como base o texto que neste número da 
revista se publica integralmente. 

Encontros-debate sobre Anarquia 
e não-violência 

Os anarquistas não-violentos italia-
nos realizaram ultimamente dois en-
contros-debate, no mês de Setembro em 

Ivrea sobre o tema geral da anarquia 
e não-violência, e em Novembro, em 
Ascoli Piceno, sobre ((Gandhi e as suas 
propostas para uma outra sociedade». 
Os contactos com esta rede de compa-
nheiros italianos podem ser feitos atra-
vés de Giovanni Trapani, C. P. 6130 
- 00195 Roma Prati, o qual é o edi-
tor de uma pequena publicação intitu-
lada Foglio di Pensiero e Azione, que 
se encontra no 5. 0  ano de vida. 

Centro de Estudos 
Libertários 

Uma assembleia geral do CEL rea-
lizada a 5 de Novembro de 1988, com 
forte participação de sócios, designou 
os novos corpos gerentes desta colecti-
vidade, renovação que foi em parte mo-
tivada pelo falecimento de Emídio San-
tana, como noticiámos no último nú-
mero de A Ideia. O novo director do 
jornal A Batalha é agora o nosso esti-
mado companheiro José Maria Carva-
lho Ferreira. A administração é enca-
beçada por Sebastião de Almeida e o 
conselho fiscal por Manuel Gomes Ma-
tos. Daqui desejamos o mais profícuo 
labor e os melhores êxitos para a nova 
equipa. 

lyn 
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UMA MULHER NO ALTAR-MOR DA SÉ 

Das primeiras revoltas contra o papado até à recente aprovação 
pela igreja anglicana da ordenação sacerdotal das mulheres vão pelo 
menos cinco séculos. Há contudo entre as doutrinas de Wycliffe (1320-
-1384), que exigiam o livre exame de todos os dogmas romanos, e este 
gesto recente da igreja anglicana afinidades profundas. Como se sabe 
foram as doutrinas de Wyciiffe, justamente um inglês de Oxford, que 
abriram campo às primeiras reformas anti-romanas da Igreja da 
Boémia e depois, alguns anos mais tarde, às reformas protestantes do 
século xvi. Pode-se dizer que a fundação das igrejas nacionais. onde 
evidentemente se conta a anglicana, não teria nunca acontecido, mesmo 
sabendo à partida as enormes diferenças que há entre o protestantismo 
dos livres pensadores e o protestantismo dos Estados nacionais, sem 
as exegeses religiosas de Wycliffe e Huss. 

Ao contrário daquilo que se pensa. Portugal não foi imune às 
vantagens do protestantismo, quer entendido como livre exegese quer 
como igreja nacional desvinculada de Roma. Em 1640, com a Revo- 
lução do 1.0  de Dezembro, não foi só a imagem do Bandarra que, no 
meio do tumulto antifilipino do dia, apareceu no altar-mor da Sé. 
O próprio clero, motivado pelas preocupaç6e da hora, pensou muito 
seriamente em organizar-se, em torno de D. João IV, em Igreja nacional. 
Tinha para isso uma razão de força: Roma, sede do papado, recusa- 
va-se deterniinantemente, em virtude dos seus compromissos com a 
Espanha católica, em reconhecer Portugal como reino independente. 
Muito mais tarde, Teixeira de Pasc.oaes, na esteira de Sampaio Bruno 
para quem Roma era literalmente o contrário de Amor, tentará, no 
quadro da República, encontrar uma solução original para o problema 
d0 conflito da Igreja e do Estado, propondo a desvinculação cio nosso 
clero e a sua organização em moldes voluntários e não-hierárquicos. 

Conhecedores atentos destes passos, bem mais importantes do 
que à primeira vista podem parecer, no nos custa então admitir urna 
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correspondência entre as exigências dum Wycliffe e as previsões dum 
Bandarra, que, como dissemos, apareceu, no estatuto de inspirado 
profeta da restauração nacional, no altar-mor da Sé de Lisboa. Ora um 
tal facto, deixa prever que, em correspondência com as mais recentes 
ordenações femininas, uma mulher vá, muito em breve, celebrar missa 
no altar-mor da Sé de Lisboa. 

Talvez nessa altura alguns libertários não se esqueçam de 
aparecer. 

Belduzbo 



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 têm vindo progressivamente a tomar 
sobre os indivíduos. Quer se considere uma qualquer situação 

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

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

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

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

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

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

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

ecológicos, educacionais, económicos, políticos, locais e internacionais; 
promover forma 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 exclusiva mnente 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. 




