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EDITORIAL 

Na sequência de um prolongado processo de discussão interna, 

sobre a orientação de A Ideia, quer sobre os objectivos e razões de 

existência da cooperativa A Sementeira, a presente Comissão de Re-

dacção, bem como o director da revista, cessam, com a publicação deste 

número as suas funções. 

Não sendo por ora o momento de se pronunciarem sobre o futuro 

da revista e da cooperativa, esperam poder fazê-lo, contudo, ou nas pági-

nas de um próximo número de A Ideia, ou por outro meio, a fim de 

que os leitores e os apoiantes tomem conhecimento dos motivos da ati-

tude que agora assumimos. 
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Migue! Serras Pereira 

Religião, Cientismo e Autonomia 

Ao longo das páginas seguintes, tentarei discutir alguns aspectos 
das relações por assim dizer de sucessão entre a ideologia cientista (e não 
a ciência propriamente dita) contemporânea e a religião enquanto ((cons-
ciência social)) em momentos históricos anteriores. 

Fá-lo-ei servindo-me de início e com alguma liberdade de certas 
passagens do livro de Jean-Marie Domenach. Approches de la moder-
nité, que comentarei ou tomarei como ponto de partida para o desen-
volvimento do tema que aqui me interessa. Antes disso, porém, ser-me-á 
necessário esclarecer primeiramente em que sentido abordarei aqui 
a religião. 

De maneira esquemática, podemos distinguir na religião dois 
aspectos principais, o mais das vezes associados intimamente na expe-
riência histórica, mas cuja dissociação é um horizonte possível e a meu 
ver desejável, tanto em termos teóricos como políticos. Trata-se de dis-
tinguir entre, por um lado, o reconhecimento e a simbolização que 
põem uma sociedade em contacto com a sua não-coincidência consigo 
próprio, com o seu irredutível excesso sobre si própria, com o seu ina-
cabamento radical, com a sua incolmatável potência de auto-alteração, 
ou enfim com «O fundo dinâmico onde o real se reelabora e cria a si 
mesmo» e que é também segundo António Ramos Rosa, a verdade da 
poesia e, por outro lado, um sistema de normas sacralizadas e incon-
testáveis, tido corno primeiro ou final e, em todo o caso, de um ou de 
outro modo, definitivo, situando-se fora do alcance da decisão dos indi-
viduos e grupos. É esta segunda dimensão que aqui levarei em conta 
para o confronto cnm o cientismo como ideologia da dominação estatal 
contemporânea - quer dizer a dimensão da religião enquanto sacra-
lização da lei, que a coloca fora da acção deliberada daqueles a quem 
vincula. 1  

1  Cf. a propósito da religião enquanto tema político maior, de acordo com 
as opções teóricas de que este texto é devedor, Marcel Gauchet, ((La dette du sens 
et les racines de l'Etat)), Libre, n.° 2, 1977, e Cornelius Castoriadis, ((Instituição 
da Sociedade e Religião)), A Ideia, n.° 40/41, 1986. Cumpre salientar aqui que a 
obra de Castoriadis constitui uma inspiração de todos os instantes dos meus 
próprios escritos. 
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MIGUEL SERRAS PEREIRA 

1. Posto isto, partamos da seguinte passagem da obra já citada 
de Domenach :((Anteriormente, era a religião que dava uma consciên-
cia à sociedade; são agora as ciências que lhe devolvem a imagem de 
si própria, essa representação da qual cada pessoa, cada grupo, tem 
necessidade para conceber e desempenhar o papei que lhe cabe)). Esta 
passagem abre, desde logo, algumas questões maiores. 

Com efeito, a consciência social fornecida pela religião, muito 
para além da elaboração teológica erudita ou especializada, impunha 
a cada pessoa ou grupo particular uma imagem que, entre outras coisas 
e de modo diverso quando não contraditório, conforme os casos, con-
tinha a seguinte conclusão (ou pressuposto) : as coisas são o que são 
ou o seu dever-ser é o que é por que Deus assim o quer conclusão 
que Mário Cesariny satiriza em dois versos lapidares: «há jsio e 
réprobos porque o Sc-nhor/qis vingar-se de nós porque Sim». Apesar 
do seu esquematismo brutal, esta fórmula permite evidenciar bem o 
efeito de des-responsabilização da consciência religiosa enquanto cons-
ciência normativa da sociedade. A verdade é que, mesmo nos casos em 
que um fundamento religioso se torna núcleo de contestação da ordem 
estabelecida, o faz em nome de uma outra ordem extra .humanamente 
decretada ou extra-humanamente garantida. 

É justamente neste sentido que se torna capital vermos o que 
de teológico permanece na consciência inoculada em nome das ciências 
às sociedades contemporâneas. O cientismo enquanto ideologia ou 
((consciência social)) não são nem os métodos das ciências nem mesmo 
os saberes em acto de construção, mas implica, muito pelo contrário 
a crença numa autoridade e fundamento exteriores à acção e palavra 
quotidianas. 

O termos ((leis da ciência)) assume neste contexto toda a sua 
carga mistificadora: a sociedade obedece a leis a que é cega e a que 
ao mesmo tempo não pode deixar de obedecer sem punição. A não-
-coincidência do indivíduo ou do grupo consigo próprios, a sua não-
-transparência, são uma espécie de impureza que a quem sabe cabe 
dissipar por todos os meios (ou, se a dissipação não for de todo possí-
vel, submeter). Neste sentido a lei como instituição mais justa será 
a que mais fielmente souber copiar algo que já lá está, uma outra lei 
mais fundamental e anterior a toda a crise ou decisão. É nesta ordem 
de ideias que Castoriadis diz algures que não a ciência contemporânea, 
mas a atitude do cidadão ocidental médio perante essa ciência é uma 
atitude supersticiosa, como a de um merceeiro perante a galinha dos 
ovos de ouro, e vale a pena aqui aproximar os modos como a ((ciência)) 
e a religião enquanto imagens de integração institucional funcionaram 
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RELIGIÃO, CIENTISMO E AUTONOMIA 

em termos políticos e se foram sucedendo urna à outra enquanto dispo-
sitivos de ocultação da história, ou mecanismos de defesa perante ela. 

Repito que este aspecto não é o único: a afirmação religiosa ins-
pirou a crítica dos ídolos demasiado humanos e sob certas formas de 
teologia negativa mais ou menos propriamente ditas pode continuar 
a ser hoje urna inspiração de liberdade. Em Portugal, por exemplo, 
há páginas decisivas de Eduardo Lourenço, como essa passagem em 
pie ele afirma a necessidade de não deixarmos que lei alguma preencha 
«O lugar impossível de Deus», que plenamente o confirmam. 

Pelo seu lado, a tradição científica do Ocidente contém toda 
uma luta pelo livre exame, pela abolição dos limites hierárquicos (reli. 
giosos e/ou estatais) da interrogação e da pesquisa e um pacto funda-
mental com um mínimo de liberdade política, pie se torna manifesto 
nas catástrofes científicas tout court que os regimes totalitários contem-
porâneos não deixaram regularmente de causar. Deste ponto de vista, 
a ((vontade de saber)), muito longe de constituir um alibi da dominação 
ou um desígnio dela cúmplice, anima uma crítica implacável da ido-
latria do saber e da sua fixação hierárquica, bem como uma exigência 
incompatível com a lógica de todos os segredos de Estado ou arcanos 
do Império. 

Resta o facto de esta ambivalência do modo de funcionamento 
social da imagem das ciências, e nomeadamente das ciências sociais, 
atravessar o mais das vezes as figuras, obras, tradições e tendências pie 
fizeram ser estas últimas. Mais do que ambivalência, talvez possamos 
identificar aqui uma condensação de certas contradições decisivas da 
sociedade contemporânea, contradições que a teoria pode elucidar, 
mas que só um projecto político alternativo será capaz de resolver, 
transformando a sua força aprisionada em formas históricas novas. 

2. Domenach escreve que: ((As ciências sociais são contempo-
râneas da grande indústria)). Seria, neste caso, conveniente precisar 
pie se trata da grande indústria capitalista- burocrática e pie esta não 
se desenvolve sem a afirmação tendencialmente exaustiva dessa ((racio-
nalidade dos meios)) descrita classicamente por Weber e que, entre 
outros efeitos, se revela um poderoso instrumento da discussão do fim 
(ou, na terminologia de Castoriadis, ((significação imaginária central))) 
que anima e organiza a mesma grande indústria e a ((sua)) sociedade. 
Segundo Castoriadis, e de algum modo já para Weber, esse fim é a 
expansão ilimitada das forças produtivas, e subordina todos os outros 
fins, ou silenciando-os, ou negando seriedade, tornando não-pertinente 
ou ((louca)) a sua simples discussão. 
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Desta perspectiva, aquilo a que Domenach, sempre no capitulo 
pie as suas Ápproches de la modernité consagram à ((Génese das ciên-
cias sociais)), chama a etapa da «redução dos factos sociais e dos siste-
mas)) no pensamento socio -antropológico contemporâneo, caracterizan-
do-se pela pretensão de «uma explicação do funcionamento social ( ... ) 
geral, coerente e sem resíduo)), é urna tendência homóloga da ((racio-
nalização)) capitalista e burocrática weberiana. Trata-se de reduzir 
a realidade social ou calculável, secundarizando ou tratando como ele-
mento perturbador da respectiva ordem o acontecimento que lhe escapa. 

Uma vez mais, tal como a religião enquanto sacralização de um 
sistema de normas, este paradigma assinalado por Domenach em maté-
ria de conhecimento social privilegia a actividade governada ou gover-
nável por regras sobre a actividade criadora de novas leis, tendendo 
a negar ou a reduzir ao estatuto de ilusão, ou resíduo provisório, a 
segunda dimensão referida. Em termos políticos, enquanto imagem 
sociologicamente activa, este paradigma da ((redução dos factos sociais 
e dos sistemas)), tende a justificar a dominação e a hierarquia: primeiro 
descobrem-se as leis que governam a sociedade e o seu devir e, num 
segundo momento, de facto algo bizarro em termos teóricos, impõem-se 
administrativamente essas leis da história, ou seja põem-se as leis do 
Estado ao seu serviço, tornando-as garantes daquilo que justamente - e 
nos termos do paradigma citado - devia garanti-Ias. Como é frequente 
no campo das operações ideológicas, esta lógica comporta uma quase 
absoluta inversão das relações entre saber e poder. Porque não é o 
saber que é o fundamento do poder; é o poder hierárquico que hoje 
tende a moldar urna certa imagem do saber de acordo com os seus inte-
resses de legitimação, tal como aconteceu em todas as religiões de Estado, 
mutatis muntandis, no que se refere à imagem de Deus. 

3. Talvez possamos abordar agora melhor outro dos pontos assi-
nalados por Domenach e que tem interessado muitos outros autores. 
Refiro-me ao facto de, desde o início, o desígnio de conhecer a socie-
dade ter sido alimentado e movido por urna intenção, mais ou menos 
explícita ou consciente, de transformação do estado de coisas, mas sendo 
essa o mais das vezes transformação da sociedade apresentada como uma 
necessidade e não como um projecto, como a descoberta de uma norma 
de essência já dada e não como um fazer-ser ou invenção. 

A transformação proposta, com efeito, tende a declarar-se como 
a única científica e efectivamente possível - não tanto onerada pela 
carga de trágico de um destino que fará com que jamais ela possa ser 
concluída ou final, eliminando de urna vez por todas as dimensões da 
história e da política, como subordinada a um determinismo de seu- 
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tido único, definitivo e de antemão inscrito naquilo que mais contrário 
lhe possa parecer. O projecto de reconciliação da sociedade consigo 
própria só se afirma como possível, nestes termos, à custa da igno-
rância activa e teoricamente consagrada da sua dimensão auto-criadora 
recorrente. 

Do mesmo modo, a opacidade da história e da sociedade são atri-
buídas a um defeito idealmente redutível da consciência e/ou do saber 
e não à sua natureza de lugares de afirmação do novo e de emergência 
do acontecimento. É assim que para Marx, por exemplo, o capitalismo 
implica, corno condição de funcionamento, o desconhecimento das leis 
que o regem, ao mesmo tempo que a detenção teórica dessas leis e uma 
acção deduzida desse conhecimento darão lugar a uma formação social 
transparente, capaz de se possuir a si própria sem resto, confundindo-se 
o comunismo com uma organização científica da sociedade, finalmente 
de acordo co'rn a sua própria natureza, mediante a obediência dos 
homens a urna lei que está fora de questão terem sido eles a decidir. 
Fora deste destino único, nada ou, quando muito, somente degradação, 
absurdo, caminhos de não-ser... 

4. Este tipo de visão da sociedade, que está muito longe de ser 
um exclusivo do marxismo, implica uma noção de inconsciente que 
assimila este último a uma ignorância ou, em todo o caso, urna carência 
ou defeito da consciência e/ou do conhecimento racional. Inteiramente 
outra é, porém, a ideia de inconsciente como processo primário da rea-
lidade psíquica introduzida por Freud, ainda que a começar por ele 
próprio e tanto intra como extra muros da psicanálise, as suas impli-
cações teóricas estejam longe de ser assumidas em toda a sua força 
inovadora. 

O inconsciente como processo primário confunde-se com o ter-
reno profundo da realidade psíquica, sendo a consciência uma sua meta-
morfose ou rebento relativamente tardio, que embora possa explorar 
indefinidamente a sua origem, jamais a poderá conter - ou separar-se 
dela sem se condenar a mim definhamento irremediável. Para Freud, 
o consciente não se substitui ao inconsciente (a não ser secundário e 
resultante do recalcamento secundário), nem o Eu ao Isso que ao mes-
mo tempo o limita e alimenta, sendo o projecto da cura analítica justa-
mente o de promover uma relação menos de hipoteca do que de inter-
venção criadora entre as duas instâncias. 

Com efeito, o processo primário, definido corno de natureza pul-
sional, é desejo irredutível a qualquer estado de coisas dado ou a qual- 

quer necessidade funcional do organismo, e é desejo que se actualiza 
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m imagens (fantasia) cpie nada determina necessária ou suficiente-
mente. É a luz originária da fantasia que vai impregnar o mundo am-
biente, de onde irrompeu um dia, e impregnar o contacto do sujeito 
com ele, transformando-o em objecto de desejo. Antes de ser objectivo, 
ou seja exterior e relativamente independente dos estados internos do 
sujeito tornado entretanto cognoscente, falante e socializado, o mundo 
é objectal, isto é alvo de um fantasiar originário que só o reconhece na 
medida em que o desconhece como outro ou dotado de consistência e 
ser próprios. A este propósito talvez possamos dizer que o fantasiar ori-
ginário do sujeito, enquanto imaginação radical como lhe chama Cas-
toriadis, de algum modo repete a potência metamórfica pré-subjectiva 
e ante-pré-histórica que o fez acontecer no mundo como alteração essen-
cial do ser anterior deste. Se a natureza, numa sua metamorfose, pôde 
produzir sujeitos animados por algo como o carnalmente enraizado 
inconsciente freudiano, isso significa que a natureza é muito menos 
((natural)) no sentido corrente do termo - muito menos apenas regular 
e idêntica -, do que estamos habituados a pensar. É, de resto, o que 
por outras vias, certas investigações contemporâneas no campo das 
((ciências puras» tendem igualmente a sugerir. 

Mas deixemos de lado estas considerações e voltemos à linha de 
pensamento anterior. Todo o trabalho de socialização - ou seja, a 
construção do princípio de realidade - irá ao mesmo tempo trabalhar 
de modo a produzir a partir do processo primário, lutando localmente 
contra ele e nele se apoiando globalmente a todo o instante, uma iden-
tidade e uma consciência histórica e biologicamente viáveis. Todavia, 
o inconsciente enquanto processo primário da realidade psíquica con-
tinuará em simultâneo com a consciência socializada a sua actividade 
ininterrupta, cujo modo de ser é heterogéneo em relação ao do Eu cons-
ciente e de maneira nenhuma simples resultado da ignorância ou ima-
turidade deste. 

Por outro lado, se os diferentes modos de pensamento e cons-
ciência partilhada não podem conter o fundo informe e literalmente 
insensato de desejo que as alimenta e de que são transformações per-
manentes, é evidente que também a consciência, a teoria e o saber cru 
vão procurariam deduzir do processo primário os seus critérios, con-
teúdos ou orientações axiológicas. É assim que a ideia de inconsciente 
tal como a psicanálise nos permite formulá-la, abre caminho a uma con-
cepção em que, por um lado, ao contrário do que acontece com Comte, 
Marx ou Levi-Strauss e tutti quanti, a nossa história não é redutível 
nem se confunde com qualquer conjunto de normas reveladas, qualquer 
sistema de leis dadas de uma vez por todas ou desconhecidas de facto, 
mas de direito apropriáveis pela teoria ou consciência, enquanto, por 
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outro lado, cada um de nós, como indivíduo social, não está conde-
nado a deduzir ou copiar nem da realidade psíquica nem de outra qual-
quer natureza das coisas os seus critérios de acção. 

O princípio de realidade (ou seja, a organização social do mundo, 
incluindo uma relação fundamental com a ((natureza))) não é a derro-
gação daquilo a que poderíamos chamar o princípio de desejo que 
actua no fantasiar originário da realidade psíquica, mas uma sua modu-
lação historicamente construída. Deste modo, a definição de um prin-
cípio de realidade que promova a formação de sujeitos autónomos e 
solidários, capazes de algo como esse ((navegavam sem o mapa que-
faziam)) de que nos fala um poema de Sophia, torna-se tarefa por exce-
lência de uma política libertária. 

S. O interesse de uma psicanálise das religiões pode ser enorme. 
A perspectiva psicanalítica lança, co'm efeito, uma luz nova tanto sobre 
a ancoragem psíquic da necessidade de crença relacionando-a com 
a exigência de ((confiança básica)) (Erikson) da criança pequena no seu 
meio, com a necessidade de ((ilusão)) (Winnicott), com a «insegurança 
ontológica» (Laing) ligada à extrema dependência infantil, com o 
regime de ((omnipotência do pensamento)) ou com a situação edipiana 
já tratados insistentemente por Freud - como sobre a dimensão parti-
cip ativo -simbólica do fenómeno religioso, mobilizando as experiências 
«oceanicas» (Freud, M. Milner, etc.) ou dos ((fenómenos transicionais)) 
(Winnicott) e de «desdiferenciação» (Erenhzweig), e assim por diante. 
Tal como B. Bettelheim falava da ((sedução psicológica do totalita-
rismo)), poderíamos aqui falar de sedução psicológica das religiões, 
e parece-me fora de questão a pertinência dos estudos e reflexões nesse 
sentido. 

No entanto, o problema maior permanece. Para poder ser inves-
tida pela psique individual, é necessário à religião já lá estar, existir 
socialmente. A psique individual por si só não pode criar uma religião, 
nem tão pouco dar conta da diversidade das religiões, sendo que estas, 
nos seus casos concretos, não mobilizam sempre com a mesma intensi-
dade as mesmas combinações pulsionais ou de relações de objecto (de 
resto, trata-se de algo que o mais das vezes sem o aprofundamento 
teórico desejável, grande parte dos estudos psicanalíticos reconhecem 
quando se referem às diferenças implicadas em termos de funciona-
mento interno e relacional por diferentes regimes religiosos e/ou de 
organização social). 

Seja como for, e deixando de parte a multiplicidade indefinida 
dos pontos de ancoragem possíveis na psique individual da adesão reli-
giosa, questão que não posso tratar aqui, será ainda um conceito de 
origem psicanalítica, o de mecanismo de defesa (opondo-se ao reconhe- 
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cimento de um desejo ou possibilidade perigosa), aquele que nos ser-
vira para uma caracterização sumária em termos hi341.- óricos e sociais 
do modo de funcionamento da religião, enquanto dogma, e por igual 
do cientismo enquanto justificação do poder de Estado, ou seja dispo-
sitivos da fixação da origem e do devir do princípio, nos dois sen-
tidos do termo, como do fim, também em duplo sentido - da condição 
humana. 

Mecanismo de defesa contra o assumir-se da sociedade como 
autora da sua própria lei, e defesa, na origem pelo menos, conforme 
indicam tanto os estudos empíricos (P. Clastres e outros) como a refle-
xão fundamental (M. Gauchei), contra a (re)eniergência de um poder 
separado, que eu diria comparável ao do Pai Primitivo da horda posta 
por Freud na origem da sociedade. Com  efeito, ao situar a lei dos 
homens numa instância supra-humana, vemos a tribo defender-se con-
tra o Estado, retirando seja a quem for o direito de falar em nome 
de uma lei cuja supremacia sobre todos e cada um se supõe como de 
uma vez por todas dada, e ao mesmo tempo, através dessa sacralização 
da lei, abrir ao Estado o seu caminho futuro. 

6. Estamos evidentemente muito longe de dispor de um esquema 
explicativo do surgimento da religião como sistema de normas sepa-
rado da acção daqueles a quem se aplica. A invenção das religiões, 
quer como sistemas de leis, quer como construções simbólicas miifes-
tando a ligação dos seres humanos ao excesso sobre si próprio do real 
que os antecede e ao seu próprio excesso «interno», é de facto uma 
das fiuras evidentes daquilo a que Castoriadis chama imaginação 
radical do social-histórico (posição de algo que antes não havia ou era 
em nenhum sentido dos termos de haver e ser), ao mesmo tempo que 
a religião enquanto «conscncia social)) é um dispositivo de ocultação 
e alienação dessa força ontologicamente imaginante que anima toda a 
aventura humana. 

Se a religião tem na sua essência um pacto com a morte (retirar 
à responsabilidade e precariedade de seres mortais e potencialmente 
assassinos a lei do seu próprio ser e do poder sobre a existência, domes-
ticar a morte, fugir-lhe, etc.) e se, por outro lado, se liga também 
do modo que acima indicámos ao problema político enquanto tal e, 
uma vez mais, negando a originalidade de raiz deste último, a religião 
não pode apesar de tudo ser deduzida nem da mortalidade (ou depen-
dência infantil, ou modos de subsistência, etc.) dos seres humanos nem 
daquilo a que, na esteira de Lévi-Strauss, poderemos chamar ((a exi-
gência da regra como regra)) de um modo ou de outro obrigatoriamente 
presente em qualquer sociedade. Assim, a religião como ((consciência 
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social)), do mesmo modo que o cientismo como ideologia, são o resul-
tado de criações históricas que se negam como tais e, nessa medida, 
exemplos maiores do paradoxo fundamental da heteronomia (e tam-
bém do projecto de autonomia) na história humana. 

Tudo se passa, com efeito, como se ao inventar as suas leis ou 
a ciência, a espécie humana se tentasse desfazer, num mesmo movi-
mento, da sua capacidade de invenção ontológica, fechando-se numa 
ontologia (à qual em termos de inspiração freudiana chamaríamos bem) 
de repetição. 

Também neste campo - e para rematar - se impõe de novo 
o símile psicanalítico, ou mais precisamente o dos fins da cura psica-
nalítica individual: trata-se de passar das significações sofridas não 
tanto à explicação da sua génese, ainda que a elucidação deste seja uma 
etapa iniludível, como ao reencontro - enquanto acontecimento histo-
ricamente novo, singular e inaugural - da experiência, in ilio tempore 
não vivida como tal, da sua construção enquanto decisão-criação de 
um sujeito que poderia ter decidido ou criado ou sentido de outro 
modo, ou que, em todo o caso, o pode fazer agora. Sem dúvida que 
as necessidades básicas - tão imprecisas como imperativas - e outros 
limites continuarão a impor-se a urna sociedade que - por analogia 
com os fins visados pela cura psicanalítica se reconheça como autora 
da sua própria lei. Mas essa sociedade terá deixado de ser prisioneira 
de si própria ou do congelamento-entaipamento desse ((fluído da acção 
da sociedade sobre si própria)) 2  que é a sua história, sendo que tal 
como a análise individual é, em sentido último interminável, e só pelo 
seu prosseguimento indefinido pode permanecer actuante, também a 
reconquista pela sociedade da sua autonomia profunda e paradoxal-
mente documentada pelas diversas configurações heterónornas ao longo 
do tempo como definitivas por si assumidas, é uma tarefa interminável, 
a tarefa política de todos os dias de uma comunidade livre, a lei de 
todos os dias em que seja eia - o que então quererá dizer nós (eu 
e os outros) - a fazer, reafirmando-a ou transforrnando-a, a sua lei. 

2 Expressão utilizada, pelo historiador G. Lefebvre numa passagem con-
sagrada à análise da histografia e concepções de Michelet. 
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Entre a cruz e o compasso 
Os anarquistas portugueses, a Igreja e a Mçonria 

No movimento anarquista português do princípio do século, o 
anticlericalismo constituiu, se não propriamente uma posição doutri-
nária de base, pelo menos uma importante estratégia instrumental ade-
quada à situação histórica do país, marcada, com se sabe, por urna forte 
influência social e cultural da religião católica e urna estreita ligação 
do clero ao poder político. 

Deste modo, o anticlericalismo pôde, por um lado, constituir um 
tema de mobilização e coesão do militantismo libertário e, mais larga-
mente, de amplos sectores do operariado urbano e do proletariado 
rural alentejano e ribatejano, e, por outro lado, permitir mais um ter-
reno de entendimento e aliança entre o movimento anarquista e o repu-
blicanismo militante. Porém, pela mesma ocasião, isto terá provavel-
mente contribuído para dificultar a penetração da propaganda e da 
acção dos libertários em meios sociais tão importantes como o campe-
sinato, a pequena burguesia das províncias, as mulheres ou os jovens. 
E certamente facilitou a aglutinação do bloco conservador integrando 
a Igreja e a população católica que veio a pôr ponto final à primeira 
experiência republicana e, a prazo, condenou qualquer possibilidade 
de desenvolvimento do anarquismo, designadamente o de matiz operária. 

Uma das formas concretas do anticlericalismo e desta aliança 
libertária-republicana foi constituída pela publicação de uma abun-
dante e variada literatura racionalista, ateia e anticlerical, sobretudo 
veiculada através de livros e pequenas brochuras, sem excluir o artigo 
de gazeta. Entre os autores mais publicados figuram os estrangeiros 
Elisée Reclus, Sébastien Faure, Max Nordau, Félix Le Dantec, Emilio 
Bossi, Pi y Margali, Émile Chapellier, e os portugueses Heliodoro Sal-
gado e Tomás da Fonseca (sem esquecer também Benjamim Mota, 
Brito Bettencourt, José Carlos de Sousa ou Faustino Bretes). 

Uma outra forma de acção anticlerical e de ponte entre anarquis-
tas e republicanos foi constituída pela existência de organizações públi-
cas onde militavam prosélitos e activistas de ambas as filiações. Foi o 
caso da Associação do Registo Civil e do Livre Pensamento e também 
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das Ligas dos Direitos do Homem (uma primeira nascida em 1907, 
e uma segunda que vê a luz do dia em 1922). Militantes como Pinto 
Quartim, Bartolomeu Constantino, Augusto José Vieira, José Jesus 
Gabriel, José do Vale, Lucinda Tavares, Campos Lima, Aurélio Quin-
tanilha, Afonso Manaças ou Sobral de Campos foram alguns dos nomes 
mais conhecidos que deram corpo a esta forma de colaboração e de 
acção conjunta contra o clericalismo e em favor da difusão das ideias 
racionalistas, fossem elas ateias ou agnósticas. 

Com efeito, sob o anticlericalismo oficial do movimento anar-
quista, escondiam-se posições filosóficas com alguma diversificação, que 
iriam desde um anti-teísmo virulento até um panteísmo e um teoso-
fismo assumidos por algumas fortes personalidades. Se no campo das 
posições expressas estes casos são claramente marginais, a literatura 
propagandista inclui inúmeros exemplos que denotam fixação, ou 
mesmo atracção, pelo modelo da religiosidade: veja-se o tema do «Jesus 
Cristo anarquista» ou o fascínio do igualitarismo conventual transposto 
para as ((comunas)) ou comunidades alternativas. 

Mas a propaganda anarquista é, em geral, expeditiva e condena-
tória sem apelo no que toca aos padres, chamados de ((legião negra)), 
((súcia de bandidos)), ((corja de piratas)) ou outros epítetos do género. 
São especialmente saboreadas as referências a actividades ilícitas dos 
padres, nomeadamente sexuais. Veja-se, por exemplo, este extracto de 
imprensa: 

«(...) Após a intrugice da catequese e os lucros do balcão, suce-
deu-lhe o amor. A mulher ( ... ) adoeceu, perdeu-se... espiritualmente, 
pelas acariciantes seduções do leigo tonsurado. A contínua assistência 
às preces do fanatismo estreitou cada vez mais os laços de convivência 
e da intimidade. Os sonhos do masmarro tornaram-se em breve uma 
realidade. A desgraçada abandonava tudo para ir, por uma profunda 
escuridão, profanar-se com ele na sacristia...)) (A Comuna, II, (142), 
29.Nov.1925). 

Outras vezes, porém, existem tentativas de diálogo mais elevado, 
Pedro das Neves (aliás, Roberto das Neves), endiabrado jovem acrata 
e ateu que deixou história na Coimbra dos anos 20, mantém, em deter-
minada altura, uma secção regular no jornal A Comuna intitulada 
((Cartas dum outro mundo - de Pedro das Neves ao católico Abrantes 
Tavares», onde procura discutir todos os argumentos pró e contra a 
religião. Numa dessas longas correspondências, termina assim: «O teu 
amigo anarquista que não teme Deus nem o Diabo e que perdeu há 
muito o medo às bruxas e lobisomens, Pedro das Neves, Anarcolândia 
1924. Janeiro, 7». E também em Coimbra, mas muito mais tarde e 
em eircunstâneias bem diferentes, Emídio Santana estabelece uma 
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curiosa correspondência com o P. 
do órgão de imprensa deste último 
testemunhas. 

Abel Varzirn, de que as páginas 
(O Trabalhador) são parcialmente 

De resto, a partir dos anos 20, nota-se na imprensa libertária 
portuguesa urna maior tolerância, curiosidade e espírito de diálogo 
com outras religiões - não católicas e filosofias transcendentais ou 
místicas. Para além de Tolstoi - que já consideravam como um dos 
seus - nomes corno os de Gandhi, Krishnarnurti ou Kardek aparecem 
então com uma certa frequência nas revistas e jornais libertários. E, ape-
sar da singularidade das suas trajectórias, vale a pena recordar dois 
casos de militantes que então coireçaram a argumentar a compatibili-
dade das doutrinas anarquistas com algumas daquelas religiões ou filo-
sofias e retiraram disso consequências decisivas para as suas vidas pes-
soais: o sapateiro Jaime de Oliveira e Castro tornou-se espiritista e 
membro da respectiva Federação (perseguida pelo salazarismo), recla-
mando-se simultaneamente da sua qualidade de anarquista; e Jorge 
Abreu, cuja acidentada biografia daria para organizar um interessante 
volume, aderiu a uma igreja cristã protestante, da qual se tornou pastor, 
considerando-se como um ((cristão-anarquista)). Anarco-cristianismos, 
houve vários, no estrangeiro (em especial na Holanda), com caracte-
rísticas de movimento. Em Portugal, nada disso aconteceu, mas não 
deixa de ser significativo, a vários títulos, a emergência marginal deste 
mesmo fenómeno. 

Sendo o militante anarquista ((médio)) assanhado anticlerical, 
urge perguntar que atitude adoptaria ele perante a Maçonaria, que 
surgia publicamente, no Portugal do primeiro quartel do século, como 
a mais consolidada, poderosa e consequente estrutura de combate aos 
abusos e privilégios dos padres e da Igreja? 

Embora seja um assunto de difícil investigação documental, as 
pistas existentes apontam para que, por um lado, tenha sido muito 
escasso o número de libertários simultaneamente membros da Maçonaria 
e, por outro lado, que tenha sido parcial e dividida a opinião da gene-
ralidade dos militantes acerca daquela organização iniciática —sempre-
juízo de a considerarem do mesmo lado da barricada, no combate con-
tra o clericalismo. 

É sabido que, no estrangeiro, grande número de destacados mili-
tantes e doutrinadores do anarquismo foram maçons. Roberto das 
Neves, em Entre Colunas, provavelmente a sua última obra de fôlego, 
enumera uma alongada lista onde se encontram todos os mais conhe-
cidos, e 'mais alguns outros, sendo a sua principal característica a de se 
tratar, em grande parte, de intelectuais ou indivíduos cultos, de origem 
burguesa. Neste aspecto, em Portugal não se terá fugido à regra: Emí- 
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lio Costa, Campos Lima, Roberto das Neves e os acima enumerados 
que faziam a ponte entre anarquistas e republicanos eram, esmagado-
ramente, intelectuais, ou ideólogos, burgueses ou autodidactas. O mesmo 
aconteceria com Manuel Joaquim de Sousa, se fosse possível confirmar 
as suspeitas de Emídio Santana de que, também ele, nos finais da sua 
vida, seria membro da irmandade. E quem sabe se não seria, igual-
mente, o caso deste último? 

Porém, urna coisa é a elite do grupo militante, outra coisa é o 
nível médio dos activistas. Aqui, apesar de um significativo número de 
anarquistas operários e populares se ter envolvido nas actividades car-
bonárias antes de 5 de Outubro, é quase certo ter sido muitíssimo redu-
zido o número daqueles que, antes ou depois de 1910,. pertenceram às 
lojas do Grande Oriente Lusitano. E compreende-se porquê. Em pri-
meiro lugar, barreiras de classe inibiriam fortemente tal movimento, 
tanto pela imagem burguesa que a Maçonaria dava de si própria, como 
pelo obreirismo e classismo muito vincado nos comportamento do mili-
tantismo operário e libertário. Depois porque, urna vez instalados os 
políticos republicanos no poder, foi muito rapidamente, como se sabe, 
que o desencanto se apoderou dos meios operários, relativamente à 
política que ia ser seguida pelo novo regime na ((questão social)). 

Finalmente, para completar este quadro sintético, é preciso dizer 
que, apesar deste distanciamento, nunca no movimento anarquista por-
tuguês se chegou a gerar um qualquer «problema maçónico», como 
aconteceu, por exemplo, nos 'movimentos francês e espanhol coevos. 
Nestes países, em determinados momentos, desenvolveram-se polémicas, 
conflitos, conclaves para discutir expulsões, etc., por causa da dupla 
filiação de certos militantes em organizações anarquistas e maçónicas, 
chegando a afectar pessoas com o prestígio de um Paul Robin, um Han 
Ryner, um E. Arrnand ou um Sébastien Faure. Entre nós, apenas uma 
brochura (A Maçonaria e o proletariado, publicada no Porto pela Biblio-
teca Nova Aurora) põe, em termos teóricos, a questão das relações entre 
ambos os movimentos. E é curioso registar - para finalizar - o comen-
tário do redactor de O Livre Pensamento ((5), 10.Mar.1912) quando, 
no início de 1912, corre em Lisboa o boato de que se projectava des-
truir à bomba a sede da Associação do Registo Civil: ((Não. Não podia 
ser! ( ... ) quanto era certo que os principais elementos sindicalistas e 
anarquistas, e todos os indivíduos filiados em agrupações ou facções de 
carácter libertário são, em geral, sócios da Associação do Registo Civil 
e, quando parte deles têm sido mesmo os seus mais fervorosos e incan-
sáveis auxiliares)). 
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António Cândido Franco 

A ideia de Deus e o pensamento libertário 

A Joío Carlos Raposo Nunes 

Podíamos, para abordar o problema das relações do anarquismo 
com Deus ou com a questão religiosa, dum ponto de vista que fosse 
capaz de pôr em destaque a relação de Deus com o homem como afir-
mação de liberdade e de soberania desse mesmo homem, recorrer a 
Tolstoi que é, dentro do património libertário, a referência mais conhe-
cida de como o anarquismo não é necessariamente ateu e pode até com-
portar sistemas de pensamento em que Deus ocupa o lugar central. 

Quisémos no entanto fugir a urna referência muito conhecida, 
ainda que algumas vezes mal compreendida, e trazer à luz um pensador 
que escreveu em português sobre Deus dentro duma óptica que pode, 
com toda a legitimidade, ser apelidada de libertária. Esse pensador 
foi Sampaio Bruno (1857-1915). 

Sampaio Bruno, mais conhecido como republicano directamente 
implicado na revolta do Porto de 31 de Janeiro de 1891, manifestou 
desde muito cedo simpatias para com o pensamento libertário e para 
com alguns dos anarquistas do seu tempo. Eliseu Réclus e Luisa Michel, 
que provavelmente conheceu em Paris nos anos do exílio que se segui-
ram ao 31 de Janeiro, mereceram-lhe, nos livros e nos artigos, palavras 
elogiosas. Ele próprio se considerou a si um anarquista, um ((socialista-
anarquista)), e sempre pensou a República democrática, pela qual se 

bateu, como um meio, um meio de melhor dissolver o Estado, e nunca 
como urn fim . O fim para ele era a acracia. O seu pensamento liber-
tário e libertador, formulado em livros como O Brasil Mental (1898) 

ou O Encoberto (1904), está ainda, entre os anarquistas de hoje, à 
espera de re-conhecimento. 

Aquilo que me move, neste caso particular, a falar de Sampaio 
Bruno é a certeza de que aquilo que ele pensou como teodiceia constitui 
o melhor exemplo que conheço para ilustrar a possibilidade libertadora 
duma visão teísta e teúrgica da história do homem. A primeira parte 
deste texto será pois ocupada com um breve, mas tão profundo quanto 
possível, apanhado do pensamento teodiçaico de Bruno. Recorremos para 
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isso a dois livros de Bruno: Análise da Crença Cristã (1874) e a Ideia 
de Deus (1902). 

Sampaio Bruno foi, além de pensador, homem preocupado com 
a política do tempo, na qual procurou intervir. Participante activo do 
movimento republicano português, com o qual se acabou por incompa-
tibilizar em 1911, depois de desacordos partidários que vinham de 1902, 
ele foi também, inevitavelmente, participante activo do movimento anti-
-clerical da época, movimento este que aliava a participação simul-
tânea de republicanos e anarquistas. Porém, o anti- clericalismo dum 
homem como Sampaio Bruno - que, segundo as suas próprias palavras, 
rezava e tinha revelações - tinha necessariamente de ser diferente do 
da maioria do movimento, que era em geral primariamente indiferente 
ao problema da existência de Deus. Vale, por isso, a pena, recordar 
algumas das suas posições neste capítulo, que, se não são ortodoxamente 
anarquistas, pois destinavam-se a ser postas em prática pela República 
democrática, são pelo menos um dos caminhos possíveis, ainda hoje, de 
resolver duma forma libertária o problema da Igreja em Portugal. 
É isso o que faremos na segunda parte deste texto, socorrendo-nos para 
isso do seu livro, A Questão Religiosa (1907), onde o problema é lar-
gamente tratado. 

Finalmente valeria a pena dizer, até para darmos alguma actua-
lidade ao que aqui escrevermos, que as ideias de Sampaio Bruno, mino-
ritárias na época, não perderam nunca o seu interesse e o filósofo por-
tuguês encontrou sempre, ao longo deste século, discípulos fiéis e comen-
tadores atentos. As nossas próprias ideias no capítulo religioso, que 
alguma surpresa parecem causar, foram largamente bebidas em Bruno. 
Daí, o interesse de falar aqui do pensamento de Sampaio Bruno. A con-
clusão com que fechamos o texto destina-se sobretudo a estabelecer 
alguns elos, que poderão ajudar o leitor a compreender a actualidade 
do pensamento brunino. 

O PAPEL DO HOMEM NA HISTÓRIA DE DEUS 

Muitas das primeiras afirmações do jovem Bruno sobre Deus 
poderão parecer afirmações dum ateu. Contudo, convém sempre recor-
dar que foi Sampaio Bruno que disse, ao falar de Feuerbach, que o 
ateu moderno crê em Deus ' . Nunca houve, com efeito, em Bruno aquele 
tipo de ateísmo que se confunde com agnosticismo. A indiferença tor-
na-se, nesse caso, a mais radical, porque inconsciente, forma de nega-
ção. Bruno, como ser desejoso de conhecer, sempre se sentiu interpe-
lado pelo problema da existência (ou da não existência) de Deus e o 
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seu primeiro livro, publicado no Porto aos 17 anos, com o título de 
Análise da Crença Cristã, é um esforço de tornar acessível a religião 
à razão e não um esforço de a anular. Logo nas primeiras páginas do 
livro, quando especifica os seus interesses, ele diz: «Eu quero somente 
colocando-me no campo do deísmo, do racionalismo, da filosofia espi-
ritualista pura, mostrar que o cristianismo mente à razão, à ciência, 
à ideia de Deus e da imortalidade». Note-se que a análise crítica do 
cristianismo é, mesmo numa altura em que Bruno estava sob a influên-
cia de Voltaire, feita cm nome da ideia de Deus e de imortalidade. 
Bruno compreendeu desde muito cedo que refutar certas concepções de 
Deus não significa ateísmo ou agnosticismo. Pelo contrário, Bruno 
parece ter sempre compreendido que ao negarmos Deus estamos neces-
sariamente a proeurá-lo. Não lhe parecia possível, mesmo na sua fase 
materialista, negar uma realidade metafísica senão fundamentando essa 
negação de forma metafísica. 

O esforço de racionalizar a religião que está patente em todo este 
livro do jovem Bruno, conciliando o determinismo natural com o fina-
liSmo moral e repudiando o sobrenaturalismo cristão, o que havia depois 
de rever, deve ser entendido à luz da dívida para com um outro pen-
sador português, Pedro de Amoriin Viana (1822-1901), autor dum 
importante livro chamado Defesa do Racionalismo ou Análise da Fé 
(Porto, 1866). Amorim Viana, inspirado em Leibnitz e em Kant, 
partia duma atitude de metódica e sistemática negação de tudo o que 
excedesse os limites da razão. Amorirn Viana não punha em causa a 
existência de Deus, antes pretendia fundamentar a sua crença em rigo-
rosos argumentos facultados exclusivamente pela razão. O deísmo admi-
tia assim a teodiceia. 

Foi Kant, numa das partes da Crítica da Razão Pura (((Dialéc-
tica Transcendental)), cap. III, sec. 7.°), que fez a distinção mais clara 
entre o deísmo e teísmo dizendo que o primeiro concebe Deus como 
causa do mundo e o segundo como autor do mundo. O caso de Amorim 
Viana é claramente um caso de deísmo, pois mais do que preocupar-se 
com os nexos que Deus estabelece com o mundo, ele preocupa-se antes 
em construir doutrinalmente a essência e a existência de Deus como 
compatível com a razão humana. Diz ele: ((É unicamente pelo uso recto 
da razão que podemos adquirir o conhecimento de Deus; e portanto 
se bem que Deus seja infinito, e a nossa razão limitada, em vez de 
sermos nós que submetemos a nossa razão aos mistérios insondáveis da 
existência absoluta de Deus, é Deus que se sujeita e acomoda às imper-
feições, comunicando-se a nós, não na sua essência absoluta, mas nas 
relações que tem conosco.)). 
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Creio que desta passagem de Amorim Viana podemos concluir 
que o deísmo postula a existência dum Deus infinito e perfeito pie só 
não se manifesta inteiramente corno tal, porque a razão do homem é, 
ante esse mesmo poder, limitada. O deímo racionalista dos séculos xviii 
e xix verá sempre em Deus a fonte do Bem. Kant encara Deus como 
indispensável à existência da Ética. O deísmo dava assim um papel a 
Deus na história do homem, papel esse positivo em que Deus fundava 
o dever moral e o Bem. Com  Descartes o deísmo tinha resolvido o pro-
blema da omnipotência e da perfeição de Deus fazendo a distinção entre 
a substância pensante e a substância extensa, ou, dito de outro modo, 
entre Deus e o mundo. Tudo o que o homem tinha a fazer era viver 
a sua história, própria do plano onde tinha lugar a substância extensa 
cartesiana, servindo-se embora de Deus para estabelecer a distinção 
entre o Bem e o Mal, entre o ético e o não ético. No deismo raciona-
lista, Deus tinha um papel positivo na história do homem, porque Deus 
era perfeito e omnipotente. Pedro de Amorim Viana, herdeiro da me-
lhor tradição deísta europeia, dirá mesmo que «o mal no tem essência 
real». A teodiceia deísta era necessariamente positiva. Conhecer Deus 
era conhecer o Bern. A distinção cartesiana permitia a Arnorim Viana 
afirmar uma realidade meramente circunstanciada do 'mal. Não é esa, 
corno veremos, a opinião de Bruno. 

Sampaio Bruno conhecerá as fórmulas deístas de Pedro Amorim 
Viana e pode-se mesmo dizer que o seu primeiro livro é um livro disci-
plinarmente alinhado pelas teses do autor da Defesa do Racionalismo ou 
Análise da Fé. Os títulos de ambos os livros deixam, desde logo, ante-
ver fortes relações de parentesco. Bruno na parte final da sua Análise, 
afirmará aquilo que parece constituir a marca do deísmo: «E o reino 
de Deus foi, é e será; Deus é infinito, o seu reino é infinito»' Com esta 
afirmação de Bruno estamos ante uma teoria da omnipotência divina, 
em que o mal não tem essência real, teoria esta que Bruno abandonará 
depois, marcando assim um afastamento dialéctico de Amorim Viana, 
seu primeiro 'mestre. 

O livro em que o pensador portuense se afastará das teses da 
omnipotência divina é ainda, de certo modo, um envolvente comentário 
das teses de Amorim Viana. O livro veio a chamar-se A Ideia de Deus, 
e esteve para ser publicado por volta do ano de 1885. Porém, o livro 
só foi efectivamente publicado em 1902 e é difícil de dizer se aquilo 
que dele existiu em 1885 pode ou não ter a ver com a forma definitiva 
que o livro adquiriu em 1902. É provável, que não, tendo em conta 
outros escritos bruninos sobre o problema de Deus datados de 1885 
e 1886. A Ideia de Deus, publicado quando Bruno tinha 45 anos, fora 
anunciada na contra-capa do seu primeiro livro, publicado aos 17 anos. 
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Pelo meio ficavam perto de 30 anos, durante os quais houve a revolta 
do 31 de Janeiro e o tempo de exílio passado em Madrid, em Paris e 
em Amesterdão, tempo esse que parece ter sido decisivo para o amadu-
recimento do pensamento de Bruno. 

Bruno em 1902 continua a aceitar o racionalismo, ou seja ele é 
incapaz de aceitar, como a escolástica tomista aceitara, que Deus seja 
só um ser com determinados atributos. Enunciar esses atributos e dizer 
depois, sem fundamento racional e sem prova empírica, cpie esse ser 
é que é Deus, não é possível para Bruno. Porém o racionalismo de 
Bruno, tal como o vemos em 1902, admite o estudo de fenómenos não 
estritamente naturais, aceitando um termo mediador entre o homem 
e Deus que não é da ordem da razão pura, mas da ordem do mistério 
e da revelação. Deus deixa assim de ser objecto de ciência, para passar 
a ser objecto de revelação. A teurgia substitui em Bruno a teologia. 
Bruno aceita que há questões de fé que podem ser compreendidas em 
termos lógicos, mas aceita além disso que outras há que só podem ser 
enunciadas e entendidas em termos simbólicos. 

Além disso, Sampaio Bruno vai contestar a existência e a possibi-
lidade duma teodiceia positiva em que Deus é todo Bem. Pelo contrário, 
a teodiceia de Bruno é antes um conhecimento do negativo. O conhe-
cimento de Deus é um longo percurso que o leva a encontrar o mal e 
a imperfeição. Sampaio Bruno contesta assim a teodiceia dos seus mais 
directos antecessores: Amorim Viana e Antero de Quental. Tal como 
para Amorim Viana, o Bem era para Antero a suprema realidade. 
Bruno parte antes da realidade iniludível do mal, ou seja tanto con-
testa a supremacia do Bem corno a ausência de realidade do mal. Diz 
Bruno: «Que o homem possa operar a existência do mal é, já, o 
primeiro mal; e esse, originário de todos, é que C1C não o criou. Em 
última análise, Deus resta o responsável, por ter dado a existência a 
um ser tão mau que haveria de perturbar a ordem do Universo fazendo 
aparecer na terra o mal.» . Deste modo, a omnipotência de Deus é 
contestada e com ela a própria ideia de perfeição divina presente. 

Bruno parte da realidade radical do mal e do erro, o que o leva 
então a pressupor a essência de Deus como degradada ou diminuída. 
Um outro deísta que se apercebesse do erro e do mal nas proporções 
em que Bruno o fez, acabaria, no meio do mais sincero e doloroso 
desespero, por negar a Deus, pois a realidade iniludível do mal impos-
sibilitaria conceber a existência dum Bem supremo. Parece que foi 
esse o caso de Basílio Teles, amigo íntimo de Sampaio Bruno. O ateísmo 
de Basílio Teles, porventura o mais rico e esclarecido entre nós, é a 
constatação duma solidão essencial. A existência do mal dá ao homem, 
segundo ele, um equilíbrio extremamente precário, ao mesmo tempo 
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que nega, pelas suas próprias consequências, um destino transcendente 
para o homem. 

Não creio todavia que a consequência mais directa e radical da 
consciência iniludível do mal seja o ateísmo. Pelo contrário, penso 
que a consciência da precaridade do Bem e da ética leva antes, com 
mais propriedade, à teodiceia de Sampaio Bruno. No fundo, nada nem 
ninguém pode ter em si as noções de erro e de mal como Deus. Como 
diz Bruno, o homem pode operar o mal circunstancial, mas a responsa-
bilidade duma tal faculdade não lhe pode caber. Aquilo que cabe ao 
homem é antes a responsabilidade que tal faculdade circunstancia. Deus, 
como criador do homem e da natureza, é, em última instância, o res-
ponsável pelo'mal, corno faculdade abstracta. 

É talvez o momento de tentar recapitular aquilo que ternos vindo 
a dizer. Por um lado, temos uma teodiceia positiva em que o conheci-
mento de Deus é o conhecimento do Bem. Esse Deus, que é o Deus dos 
deístas racionalistas, é pensado corno o fundo moral de toda a ética 
humana. Deus é eterno, omnipotente, omnipresente e livre. Ele assiste 
a tudo, com bondade e sabedoria. O mal é, como queria o optimismo 
de Leibnitz, a ausência de Bern. Tudo o que compete ao homem é 
viver no plano da sua história com o sentido ascendente duma razão 
esclarecida que o aproximará cada vez mais da perspectiva divina, ou 
seja da perfeição. Neste sentido, o deísmo racionalista recusou-se sem-
pre a encarar o Inferno como realidade. Para um deísta toda a criação 
é, na sua finalidade e até na sua presença, intrinsecamente boa. Amorim 
Viana chegou mesmo a postular, nesta ordem de ideias, a inexistência 
do pecado. 

Por outro lado temo a teodiceia do negativo, de que Sa'mpaio 
Bruno é na idade moderna um dos mais informados representantes. 
O conhecimento de Deus não é aí o conhecimento do Bem, mas antes 
a própria conciência do erro e do mal. Esta nova consciência da posição 
de Deus implica necessariamente um novo papel para o relacionamento 
do homem com Deus. Deus, ao ser a origem do mal, não mais pode 
ser o fundamento da moral humana e da ética. Ele não é perfeito 
nem omnipresente. Não pode servir por isso de modelo. A prisão de 
Deus, a sua imperfeição, é ainda mais dolorosa do que a do próprio 
homem. Tudo o que resta ao homem é então uma consciência 'muito 
viva e algo desesperada da sua própria situação no universo. Com  o 
deísmo o homem tinha ainda Deus corno modelo de perfeição e como 
esperança; com a teodiceia do negativo de Bruno o homem tem apenas 
em Deus um companheiro da sua própria imperfeição. Deus, ao con-
trário do que vulgarmente se diz, não dorme; Deus sofre e sofre não 
tanto pelos outros, como também se diz, mas por si próprio. No deísmo 

23 



ANTÓNIO CÂNDIDO FRANCO 

a obediência a Deus ainda se colocava corno imperativo ético, pois esta 
obediência era vista como urna obediência ao Bem. Na teodiceia de 
Bruno essa obediência é despropositada, a única coisa que verdadeira-
mente se pede ao homem é a transgressão. Na teodiceia de Bruno a obe-
diência a Deus é un absurdo, pois obedecer a Deus seria o mesmo que 
obedecer ao mal. Transgredir é então o único imperativo moral que 
se coloca ao homem que acredita em Deus. 

Vale a pena ainda notar que, nesta ordem de ideias, o pecado 
original não é da responsabilidade do homem, mas sim da responsa-
bilidade de Deus. O homem peca, mas quem criou o pecado e a sua 
noção abstracta foi Deus. Na verdade, a criação da noção abstracta de 
pecado foi o primeiro pecado. Esse primeiro pecado, que aparece no 
meio do próprio Paraíso, onde tudo devia ser perfeito e sem pecado, 
não pertence ao homem, mas a Deus. Além disso, a expulsão de Adão 
e Eva do Paraíso, por uma falta de que apenas o acto (e não a potência) 
é da sua responsabilidade, é um gesto impiedoso, que revela a natureza 
severa de Deus. A partir desse momento, Deus deixa de ter algum papel 
importante na história do homem. Pelo contrário, é o homem que pode 
passar a ter algum papel na história de Deus. 

Entregue a si mesmo, expulso do Paraíso e do convívio com 
Deus, errante e solitário, apátrida e saudoso, o honem tem então urna 
liberdade essencial de procurar e encontrar tudo, incluindo o próprio 
Bem. É por isso que parece ser possível criar na Terra situações de 
harmonia e equilíbrio. Tais situações são tão possíveis corno todas as 
outras, incluindo as mais horríveis. A liberdade caracteriza a situação 
do homem no universo. É esta liberdade que permite que ele procure 
e encontre tudo, incluindo aquilo que falta a Deus. O homem pode redi-
mir a própria imperfeição do seu criador e esse é sem dúvida o papel 
mais alto a que o homem pode aspirar. No fundo, mais do que revol-
tar-se contra o seu criador imperfeito, como parece ter feito Caim, ou 
do que lhe obedecer, como fez Abel, compete talvez ao homem ajudar 
o seu criador a aumentar a plenitude e a perfeição que ora lhe faltam. 
Eis então porque podemos falar do papel do homem na história de Dsus, 
papel esse assumido com inteira liberdade e incerteza. Mas só esse desa-
fio supremo parece dar ao homem a posse plena dos seus dons e capa-
cidades e só lhe assegura um papel capaz de superar o egoísmo da 
sua felicidade pessoal. A teodiceia de Bruno dá um sentido verdadei-
ramente colectivo, ou seja universal, à redenção do homem. 

O essencial fica dito, ainda que por isso mesmo se requeira do 
leitor urna dupla atenção. O essencial não é logo visível. Cabe, contudo, 
perguntar se uma visão teísta e teúrgica como a de Sampaio Bruno pode 
ser considerada dentro dos limites do catolicismo e até do cristianismo. 
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Diga-se desde já que sim, pois nada há nos Evangelhos que não possa, 
do nosso ponto de vista, ser interpretado de acordo com a teodiceia 
de Bruno. Ele próprio, ao longo dos seus escritos, deixou sempre vin-
cada a funda admiração moral e religiosa que a figura de Cristo, e sobre-
tudo o momento da sua agonia, lhe inspiravam. No livro A Ideia de 
Deus não se furta mesmo a corroborar o paracletianismo do Evangelho 
de S. João, ainda que o faça dentro dos seus próprios termos. Diz ele: 
((O martírio é inútil, porque não é silogismo. Á fogueira não prova nem 
pró nem contra. A alma da vitória dá-la-á a tábua dos logaritmos. A reve-
lação há-de sair demonstração hoje em dia. ( ... ) Um Cristo virá, cujos 
os prodígios sejam argumentos. Será triste e sábio, claro e subtil, o 
Paracleto, o consolador.)) 

A teodiceia de Sampaio Bruno parece assim situar-se não só nos 
limites do cristianismo, mas partir até dos seus fundamentos mais genuí-
nos. Se tais fundamentos foram muitas vezes tidos como heréticos ou 
heterodoxos pela Igreja romana, isso não se deve a Bruno ou à tradição 
que ele representa, mas antes ao afastamento progressivo de Roma das 
fontes primitivas do cristianismo. Roma fez do cristianismo uma dou-
trina herdeira de tradições especificamente latinas ou europeias. A refor-
ma, com todo o anti-judaísmo subjacente, foi ainda um novo passo nessa 
europeização do cristianismo. A teodiceia cristã de Bruno contraria 
este movimento e prefere as fontes semitas e hebraicas às fontes helé-
nicas ou germânicas, o que não quer dizer que ponha de lado a razão. 
A razão, como tivemos já oportunidade de ver, ocupa um papel central 
no sistema de Bruno. O autor de A Ideia de Deus faz-se assim um her-
deiro daquela tradição racionalista hebraica, que tanto passa por Mai-
mónides ou Espinosa como por Moisés de Leão, o autor hispânico do 
Sepher-ha-Zohar, ou seja por aquela tradição que encontra na Filosofia 
e na Cabala o meio termo entre o misticismo e o ateísmo. 

A QUESTÃO RELIGIOSA 

É possível que em determinada altura boa parte do livre-pensa-
mento português, na sua vertente anti-clerical, estivesse perfeitamente 
convencido de que, anuladas as desigualdades económicas, geradoras de 
angústias e de misérias, a Igreja e a religião desapareceriam natural-
mente. O positivismo de Augusto Comte, então dominante, decretara 
a morte da metafísica, e por conseguinte de Deus. Sem dúvida, que 
ele teve responsabilidades importantes, ao nível da cultura e da ciência, 
na formação duma mentalidade agnóstica ou anti-religiosa, que tanto 
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levou à concepção do Estado irreligioso, que convém distinguir do Estado 
não-religioso, como do Estado ateu. 

Se o Estado laico, mesmo quando manifesta traços irreligiosos, 
ainda é aceitável, porque, mesmo na pior das hipóteses, protela o fim 
da Igreja e de Deus para uma época distante e garante de momento 
uma liberdade de culto a todas as confissões, o Estado ateu é inaceitável, 
porque não só não reconhece ao homem a necessidade de ser religioso 
corno pretende impôr, desde já, essa condição. Contudo, reconhecendo as 
diferenças que existem entre Estados laico e Estado ateu não podemos 
deixar de pensar que, em muitas coisas, a mentalidade que deu origem 
a um foi ainda a mentalidade que deu origem ao outro: a crença de 
que era possível à humanidade viver sem religião, sem igreja e sem 
Deus. A célebre legenda de Louis Blanc, Ni Dieu ni Maitre, é bem 
representativa de como o jacobinismo do século xix se pôde com toda 
a facilidade institucionalizar no século xx não como laicismo mas como 
ateísmo. Só um desconhecimento muito grande, quer da figura de Louis 
Blanc quer da riqueza e da tolerância do pensamento libertário, pôde 
pretender dar a essa conhecida legenda foros de representatividade 
libertária. 

Sampaio Bruno não podia nunca aceitar o Estado ateu ou mesmo 
irreligioso pois para ele a ideia de Deus não era um mero substituto 
compensador de carências sociais e económicas. A ideia de Deus era 
para Sampaio Bruno fundamento da própria realidade original, que 
era o mal. Assim o mal natural, as enfermidades, as dúvidas, os desas- 
tres e sobretudo a consciência precária da vida, sempre limitada pela 
morte, dariam sempre ao homem, mesmo nas melhores condições econó- 
micas e sociais, uma inquietação metafísica e religiosa. Tal como o 
mal suscita a ideia de Deus, a morte suscita a necessidade de religião. 

Partindo dum ponto de vista radicalmente diferente do adoptado 
pela maioria dos seus correligionários, Sampaio Bruno vai ter, dentro 
do anti-clericalismo português, posições próprias. Partindo da ideia 
de cpie o homem é um ser religioso por natureza e por filosofia, Bruno 
não pretende anular a Igreja, mas sim modificá-la. Por um lado, ele 
reconhece a necessidade incontrolável duma ecclesia universal, onde os 
homens se reunam em fraternidade. Mas por outro, ele reconhece tam- 
bém que a Igreja que hoje existe é apenas uma caricatura desse colectivo 
de fraternidade. A coacção moral, a autoridade hierárquica, a hipocri- 
sia, a dominação e até a chantagem espiritual parecem dominar. Neste 
sentido, Bruno propõe a participação de todos os interessados na modi- 
ficação das estruturas da Igreja de modo a torná-la mais democrática 
e mais aberta, ou seja mais fraterna e mais universal. Para isso, Bruno 
apresenta duas grandes medidas: o casamento do clero e a criação duma 
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Igreja portuguesa, separada de Roma. A regra desta Igreja seria feita 
por um concílio de bispos eleitos, que elegeriam também, por sua vez, 
um patriarca, que substituiria o papa. O concílio episcopal à morte 
do patriarca elegeria novo usufrutuário. 8  

As principais imperfeições deste esquema de Sampaio Bruno são, 
a meu ver, produto do próprio contexto da época. Além disso, pode-se, 
dum ponto de vista anarquista, acusar Bruno de dar demasiada impor-
tância ao Estado no processo de desvinculação de Roma. Atente-se con-
tudo que este processo de desvinculação devia ter tido lugar, segundo 
o autor, no período que vai da crise de 1640 até à vitória do liberalis-
mo em 1834, ou seja numa época em que era impensável a representa-
tividade das comunidades e dos municípios não passar pelo Estado 
nacional. É, porém, provável que o próprio Bruno, no período que vai 
de 1911 a 1913, tivesse pensado a criação duma Igreja portuguesa des-
vinculada de Roma no âmbito das comunidades locais e dos municípios. 
Teixeira de Pascoaes, que na altura participava na associação cultural 
republicana Renascença Portuguesa, sediada no Porto, e que se inspi-
rava nas ideias de Bruno, de Basílio Teles e de Junqueiro, chegou mesmo 
a propor, no contexto revolucionário da altura, um clero livremente 
eleito pelas freguesias, com funções revogáveis . Outras questões de 
pormenor podem ainda ser discutidas na proposta de Bruno, feita em 
1907. É, por exemplo, o acesso das mulheres à ordenação. Sampaio 
Bruno não o referiu, mas é legítimo pensar que as duas modificações por 
ele propostas teriam naturalmente levado, ao fim de pouco tempo, ao 
acesso das mulheres à ordenação. A própria existência dum patriar-
cado é discutível e pode-se perfeitametne pensar numa solução conciliar, 
onde se esbatam as diferenças entre leigos e clero, para a gestão dos 
assuntos eclesiais. 

A lei da separação da Igreja e do Estado, que foi na altura tomada 
como medida radical, não foi capaz de modificar as estruturas da Igreja 
católica portuguesa, que continua hoje com os mesmos vícios que tinha 
na altura de Afonso Costa. Pelo contrário, estou convencido, que o pro-
grama de Sampaio Bruno, que sempre mereceu a hostilidade crítica 
de Afonso Costa, responsável pela lei cia separação, se tivesse sido apli-
cado pelo novo regime saído do 5 de Outubro teria tido resultados deci-
sivos na abertura e na renovação das estruturas internas da Igreja cató-
lica portuguesa. Os conflitos que possam hoje surgir entre a Igreja e 
o Estado português nada mais são do que o resultado do embate entre 
duas mentalidades desajustadas uma à outra: o Estado perdeu algum 
do seu autoritarismo tradicional, enquanto que a Igreja não só não o 
perdeu como parece ter acumulado novos mecanismos de coacção. Todo 
o verdadeiro problema consiste hoje em saber como democratizar a 
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Igreja católica portuguesa sem cair no primarismo de qualquer género 
de anti- cristianismo ou até de anti-catolicismo. O catolicismo e a figura 
de Cristo são, se quisermos, incontornáveis. 

Finalmente, não deixa de ser curioso referir qual o papel que 
Bruno atribuia ao Estado, visto que o aceita como o principal dinami-
zador do corte de relações entre a nação e Roma, na transição entre 
uma Igreja católica romana e uma Igreja católica portuguesa, de tipo 
aberto e conciliar. Diga-se que Bruno punha de parte nesta transição 
a existência quer dum Estado religioso quer dum Estado que tivesse 
irreligião. Ele defendia a imparcialidade total do Estado. Neste sen-
tido, ele aceitava, dentro dos limites atrás mencionados, a lei da sepa-
ração da Igreja e do Estado. A fórmula de Bruno é lapidar e parece-
-me que permanece inteiramente válida, quer como exigência mínima 
para com a sociedade, quer ainda como fundamento para qualquer outra 
estrutura administrativa, seja ela municipalista ou federalista, que um 
dia se detenha de ocupar dum tal problema. Aquilo que Bruno criti-
cará ao Estado laico saído do 5 de Outubro não é a sua imparciali-
dade, mas antes a irreligiosidade que ele tantas vezes manifestará. 
Diz Bruno: «O Estado não pode ter religião, porque o Estado não 
é uma consciência religiosa. Dizer isto importa dizer concomitan-
temente que o Estado não pode ser ateu, deísta, livre-pensador; e não 
o pode ser, pelo mesmo motivo porque não tem o direito de ser cató-
tico, protestante, budista. ( ... ) O Estado não discute dogmas; ignora-os. 
O Estado não patrocina cultos: garante a todos os fiéis de todas as 
Igrejas a ordem e a segurança, o respeito recíproco e o acatamento 
mútuo.)) ' 

O estatuto duma tal fórmula parece condicionado à partida pela 
própria ideia que Sampaio Bruno fazia do Estado, da República demo-
crática ou de qualquer outra fornia de governo. Essa ideia, já o sabe-
mos, era a da transitoriedade. O Estado, segundo Bruno, estava con- 
denado a desapareceer «diante de empreendimentos livres, sucessiva-
mente ascendentes» e a República democrática a ser substituída por 
uma outra fórmula uais avançada. Essa fórmula nova era a reinte-
gração do heterogéneo no homogéneo, ou seja a criação duma redenção 
do diferenciado universal. 

CONCLUSÃO 

Sampaio Bruno é um pensador religioso, se por religião enten-
dermos a necessidade de ligação que a morte suscita. Contudo, Bruno 
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é, dentro do pensamento religioso português, um daqueles que mais 
parece ter contribuído para uma certa laicização do cristianismo. Essa 
laicização não deve ser entendida como indiferença, mas antes como 
sinal duma necessidade funda de conhecer. A gnose ou conhecimento 
que Sampaio Bruno parece ter adoptado foi a gnose de inspiração judaica. 
Adoptou-a provavelmente depois do seu exílio em Amesterdão, onde 
deve ter feito pesquisas e deparado com a obra do cristão-novo portu-
guês Uriel da Costa, sobre quem viria depois a escrever. Essa gnose 
mergulhava raízes na cultura sephardi ibérica e a originalidade da teo-
diceia brunina muito deve a essa tradição. O cristianismo de Bruno 
está mais próximo de Trancoso (onde viveu um dos últimos herdeiros 
da cultura sephardi), do que de Fátima, local de culto anti.gnóstico 
e fideísta 

Nesta ordem de ideias, a obra de Bruno pode, com proveito, ser 
aproximada da de Gershorn Scholem, esse alemão que descobriu na ado-
lescência, com a ajuda de Martin Büber, o judaísmo e a sua respectiva 
gnose. Scholem tornar-se-á depois um apaixonado intérprete da tra-
dição gnóstica judaica, conhecida por Cabala, produzindo uma obra 
de reconstituição de reconhecido mérito. O seu sionismo é sobretudo 
de tipo cultural ou espiritual. É ele que dirá: «Sido era para mim um 
símbolo que reunia a nossa origem e o nosso fim utópico num sentido 
mais religioso que geográfico.» O seu sionismo sempre se afastou das 
soluções preconizadas pelos integralistas do Bloco da Fé e sempre defen-
deu um acordo com os árabes. O seu sionismo é talvez uma forma de 
humanismo, que não põe todavia de parte os grandes temas do judaísmo 
gnóstico, a que permanecerá sempre fiel: o messianismo ou prospecti-
vismo, apocalipse e redenção. O conhecimento da árvore dos Sephirot, 
que é sobretudo o conhecimento cabalístico dos atributos de Deus, levou-o 
a formular a ideia, concorde com a tradição gnóstica, de que o mal é 
um dos atributos de Deus. 

O sionismo de Scholem, inspirado na melhor tradição hispânica 
foi tido por Michael Lowy como uma forma de judaísmo libertário 2• 

O messianismo judaico-cristão de Sampaio Bruno, que Scholem ou Wal-
ter Benjamin muito gostariam decerto de ter conhecido, tem afinal estas 
mesmas raízes. Sido é em todos eles uma tradição libertadora. 

29 



ANTÔNIO CÂNDIDO FRANCO 

NOTAS 

1  O Brasil Mental, 1.0  ed., Porto, 1898, p. 291. 
A Geração Nova, 1.a  ed., Porto, 1886, p.  56. 
Análise da Crença Cristã, 1.0  ed., Porto, 1874, p.  16. 
Defesa do Racionalismo ou Análise da Fé, 3•0  ed., Porto, 1885, p. 13. 
Análise da Crença Cristã, ibid., p. 233. 

6  A Ideia de Deus, 2.0  ed., Porto, 1987, p.  358. 
Ibid., pp.  358-360. 
A Questão Religiosa, 1.0  ed., Porto, 1907, pp. 439-449. 
Ver Teixeira de Pascoaes, A Arte de Ser Português. 1a  ed., Porto, 1915. 

E ainda textos publicados na revista A Águia entre 1911 e 1913, e passagens do 
poema Regresso ao Paraíso, Porto, 1912. Pascoaes é um dos melhores e dos pri-
meiros herdeiros espirituais de Bruno, e é com proveito que se vê o seu conceito 
de ateoteismo, formulado, depois de aflorado no Duplo Passeio, no Santo Agos-
tinho (Porto, 1946). O ateoteísmo de Pascoaes é a conciliação do ateísmo com o 
teísmo numa nova categoria que mutio tem a ver com a teodiceia de Bruno. Se 
houve gente que desagradou a Pascoaes foram, na sua expressão, ((OS milionários 
da fé», esses que têm o «azar» de nunca duvidarem de nada. 

A Questão Religiosa, ibid., pp.421-422. 
' Gershom Scholem, .A Cabala e a Mística Judaica, Lisboa, Publicações 

Dom Quixote, 1990, p.  258. 
12  Rédemptions et Utopie. Le Judaisme Libertaire en Europe Centrale, 

Paris, P.U.F., 1988. Sobre o judaísmo libertário ver ainda a obra e a figura de 
Paul Goodman, autor duma importante obra no campo do pensamento libertário. 
Ora, Paul Goodman, americano de ascendência judaica, fez estudos sobre o judaísmo 
e até sobre o judaísmo português. (Cf. David Canelo, Os Últimos Cripto judeus em 
Portugal, Belmonte, Centro de Cultura Pedro Álvares Cabral, 1987, p.  259). Sobre 
as relações de Walter Benjamin com Scholem ver o interessante livro deste: 
flistoire d'une Amitié, Paris, Calman-Lévy, 1981. 
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Manuel Crespo (padre operário) 

Padres operários 

Talvez possamos dizer que o aparecimento dos padres operários 
tenha sido fruto da coincidência da evolução dum processo e duma 
conjuntura ((favorável)). 

No fim do século passado, já se nota uma certa preocupação 
em alguns meios da Igreja em relação à proletarização e à ihiséria 
causadas pela industrialização e peio capitalismo. Uns, a grande maio-
ria, temem a influência e a concorrência do socialismo e mais tarde 
do comunismo sobre as grandes massas proletarizadas; outros tomam 
consciência do fenómeno e empenham-se de várias formas, dentro e 
fora da Igreja e dão corpo a uma corrente, com várias expressões a 
que se tem chamado de cristãos sociais. Em 1891 o papa Leão Xlii 
publica a Encíclica Reruin Novarum, a 1.a  das encíclicas sociais. Entre-
tanto, surge o movimento JOC, que organiza e forma milhares de 
cristãos operários para a acção e transformação da sociedade. 

Em 1943 é publicado, a pedido do cardeal Suhard de Paris, 
o livro dos padres Godin e Daniel, ((France, pays de Mission?)), que 
sacudiu a Igreja de França. Alguns padres vivem o terror dos cam-
pos de concentração e outros apoiam ou integram a Resistência. 

Foi esta partilha da condição dos trabalhadores e do sofrimento 
humano, que levou alguns padres, por solidariedade e fidelidade evan-
gélica a optar definitivamente pelo trabalho operário com as exigências 
que isso comporta, nomeadamente no campo sindical e político. 

A experiência dos padres operários desenvolveu-se entre 1947 
e 1953 e situava-se na vanguarda do investimento missionário da Igreja 
de França que em 1950 reconhecia a ACO (Acção Católica Operária) 
cujos militantes vinham na maioria da JOC. Impõe-se o conceito da 
paróquia como comunidade missionária aberta e interventiva em lugar 
da paróquia estação de serviço ou velório de beatas. Surge a Mission 
Ouvriêre como estrutura da Igreja que concentra e coordena meios e 
esforços num verdadeiro projecto de acção missionária da Igreja da 
região de Paris e o Seminário da Mission de France que forma padres 
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para intervir especificamente nos meios descristianizados, quer sejam 
operários, o meio da ciência e da tecnologia ou o terceiro mundo. 

Logo no início dos padres operários se mobilizaram os meios 
de direita contra a iniciativa. Levantou-se uma enorme celeuma que 
apaixonou a opinião pública e no dia 1 de Março de 1954 o Vaticano 
ordenou a todos os bispos de França, que retirassem todos os padres ope-
rários das fábricas ou estaleiros, apesar da interseção dos cardeais 
Liénart, Gerlier e Feltin junto do Papa. 

Alguns anos mais tarde a iniciativa retomou e estendeu-se a 
outras regiões operárias de França. O seu número chegou a atingir 
perto do milhar. De três em três anos, a assembleia nacional costuma 
reunir cerca de oitocentos padres operários. Há uns dez anos a esta 
parte, tem lugar todos os anos o encontro internacional, que alterna-
damente coincide coin a assembleia nacional francesa. 

Neste momento, os franceses continuam, de longe a ser os mais 
numerosos, mas a Itália e a Espanha tem um bom número de padres 
operários. Temos conhecimento de alguns padres na Alemanha, na 
Polónia, no México, no Brasil, em Cuba e até no Japão... 

Em Portugal começámos cerca dos anos 1970. Actualmente 
somos uns quatro e encontramo-nos dois fins de semana, todos os anos, 
com as religiosas que também optaram pelo trabalho operário. Com  
elas, chegamos a reunir cerca de vinte, mas sentimos que somos uma 
raça em vias de desaparecimento... 
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Carlos Reis 

A propósito da questão islâmica 

Os tempos recentes nestas paragens da Europa têm sido de uma 
crescente tensão racial e antagonismo religiosos. Claro que não é só 
aqui, principalmente se tomarmos em conta a tensão actual derivada 
dos acontecimentos do Golfo Pérsico. Não se pretende repertoriar aqui 
os vários acontecimentos ocorridos em França ou na Bélgica, os quais 
temos seguido com alguma atenção. Muita tinta têm feito correr nos 
media destes países, com especial incidência nos diversos canais de tele-
visão, os quais repercutem à escala nacional factos de âmbito restrito. 
A sua dimensão é empolada pelo fenómeno notícia cuja existência 
depende principalmente do insólito e da confrontação de pessoas ou 
ideias'. Porém as realidades do fundamentalismo islâmico e da opres-
são religiosa, mascaradas com o racismo contemporâneo, sentem-se na 
envolvência social em que vivemos. 

A religião muçulnana não distingue o temporal e o espiritual. 
Maomé, o profeta armado, conforme Maxime Rodinson o distingue em 
Maorné, surge corno transmissor dos dogmas de Deus mas também como 
veículo da lei perfeita que regulará para sempre os actos humanos. 
A sua materialização formal encontra-se no Alcorão. Neste é con-
signada a legislação da moralidade para todas as ocasiões, nomeada-
mente em assuntos como casamento e divórcio, instituições, guerra 
santa, direito de sucessão, etc.. Esta indissociação dos dois aspectos 
leva muitos juristas muçulmanos a um tratamento por igual das exigên-
cias do culto e das leis da vida civil. O fiel interpreta também dessa 
maneira, de um modo geral, a sua crença. Em nosso entender talvez 
seja este um dos aspectos fundamentais de rejeição desta religião pelas 
sociedades ocidentais, cuja separação religião/vida civil já vem de há 
bastante anos, muito embora a sociedade civil ainda deixe visíveis na 
sua organização os traços do cristianismo. 

Historicamente a guerra entre estas duas grandes religiões (o cris-
tianismo, nas suas diversas ((escolas)), e o islamismo) não deixou nunca 
dissimular diferentes níveis de organização tecnológica e de desenvolvi- 
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mento económico, por consequência intei'sses. Diferenças, outrora, 
por exemplo, na inovação em domínios como a agricultura em difíceis 
condições de solo e clima, ou, hoje, o petróleo e as indústrias que dele 
beneficiam nos países mais industrializados. Os desequilíbrios de desen-
volvimento entre norte e sul tornam-se no mundo de hoje cada vez 
mais agudos, sendo os países ricos crescentemente mais prósperos. Sobre-
tudo devido ao seu mais eficaz aproveitamento financeiro das riquezas 
em matérias-primas oriundas de uma grande parte dos países pobres. 
Apesar da tão propalada cooperação norte-sul tornam-se elevadíssimas 
as diferenças de desenvolvimento à escala mundial. Os movimentos 
migratórios sul-norte fundam-se neste desequilíbrio. É a Europa indus-
trializada a região receptora da emigração do norte de África mas tam-
bém do Próximo Oriente. Europa que por seu turno, caminhando a 
mais do que ((duas velocidades», se vê a braços comm problemas de 
desemprego e de aumentos de impostos, entre muitos outros. Ao mesmo 
tempo a sua população atinge médias etárias bastante elevadas, enve-
lhecendo e mostrando-se assim atraente para os ciclos de movimentos 
migratórios na sua direcção. 

Esta Europa, todavia, não pretendia receber pessoas (necessa- 
riamente com um determinado núcleo familiar) tão-só importar mão- 
-de-obra. Estes emigrantes centram em si o conflito de uma Europa que 
não os deseja enquanto indivíduos possuidores de uma cultura própria, 
por um lado, e a sua vontade - formada pelos preceitos severos do 
Alcorão - de não assimilar os padrões dos países receptores, por outro. 

Além disso os domínios profissionais reservados a estes homens 
e mulheres são os menos interessantes do ponto de vista da elevação 
social e respectivo prestígio: recolha de lixo, condução de transportes 
colectivos urbanos, construção civil, etc.. Aqui vão colocar-se os tradi- 
cionais problemas de âmbito económico e sindical que já ocupam 
menos os nacionais europeus, sobretudo desde que o wel/are state lhes 
parece ter resolvido os problemas mais comezinhos de sobrevivência. 
Os salários baixos, as difíceis condições de vida em bairros degradados, 
os problemas com a educação dos filhos e com o acesso aos bens cul- 
turais não favorecem de modo algum a integração na sociedade de 
acolhimento. E se nos tempos fortes da emigração do sul europeu a 
religião, nomeadamente através da igreja católica, servia como o nó 
de apoio para muitos daqueles que perdiam os traços da sua cultura 
original, sentindo-se desenraizados nas regiões industriais receptoras, 
agora outra religião volta a desempenhar este papel. Essa religião é 
o Islamismo, muito embora, contrariamente ao que a voz corrente afir- 
ma, a maioria dos muçulmanos destas latitudes não seja integrista apesar 
de defender a sua crença. O problema do integrismo islâmico encon- 
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tra-se no seu fanatismo, perigoso na medida em que o seu ambiente ideal 
seria aquele em que toda a gente fosse seguidora do seu dogma. De 
resto característica essencial que nos dispensamos de ilustrar mais pro-
fundamente, de todas as visões monistas do mundo. 

O muslim (vulgo muçulmano) é aquele que acata o Islão com 
fidelidade, e se submete completamente às ordens de Deus. Esta submis-
são completa é-o directamente ao divino sem hierarquia, sem o papel 
mediador de uma igreja e/ou do seu corpo eclesiástico. É por isso que 
lhe basta orientar as suas preces diárias para Meca 2  e comportar-se 
segundo os preceitos estipulados nas Suras do Alcorão.. 

Mas longe do dogma religioso a realidade que estes imigrantes 
deixaram é a de regiões que continuam com muitíssimos problemas 
económicos, que se fundam na desigual distribuição de riquezas a nível 
mundial e concomitante desigualdade de desenvolvimento da economia 
e das sociedades. As ideias de revolução islâmica e de guerra santa an-
dam, assim, a par da consciencialização da necessidade de mudar aquela 
desigualdade. Também aqui na dimensão política as diferenças de con-
ceitos se fazem sentir mais uma vez entre estes dois ((blocos)) (Europa-
-Norte de África e Médio Oriente). Os políticos árabes preferem geral-
mente o partido único e um governo centralizado, enquanto os ociden-
tais preferem os modelos da democracia (parlamentar) e de umanienor 
interferência do Estado nos negócios individuais: trata-se de uma que-
rela ideológica que ultrapassa as fronteiras dos governos e se instala 
no quotidiano dos respectivos cidadãos. 

Na realidade trata-se também duma ((querela)) ideológica entre 
aqueles que acreditam em vias revolucionárias para mudar as condições 
de vida do colectivo e os que já passaram por essas teorias, mas que 
hoje preferem calçar as pantufas do realismo político, fundado num 
liberalismo político que parece possibilitar a todos igual probabili-
dade de realização pessoal dentro de uma sociedade que pretende acei-
tar a diversidade. 

Os apelos de tantos ((irmãos da revolução)) à guerra santa, de 
«reagrupamento nas hmesquitas para dar caça aos infiéis» não conse-
guem disfarçar a repressão e a corrupção existentes nos países árabes. 
É certo que repressão e corrupção não são também estranhos aos países 
ocidentais. Efectivamente, para maior rigor, temos de dizer que eles 
estão presentes em todos os países do mundo, embora com diversas 
nuances e diferentes fundamentações jurídicas que lhes dão graus dife-
rentes de legitimação ou de controlo social. As tiranias da zona árabe 
continuam a produzir graves violações dos direitos elementares dos 
indivíduos. 
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D0 conjunto das vítimas políticas e sociais cia represso, as mulhe-
res são quem mais sofre. Não que elas tenham um papel muito activo 
na generalidade da oposição aos regimes de que vimos falando. Pelo 
contrário, têm amiúde um papel de instigador do fundamentalismo 

como tem sido, recentemente, no caso da Argélia, através dos seus 
((comandos)) contra as mulheres que preferem vestir-se de um modo 
«ocidentalizado» (isto é, sem véu). Ainda assim o papel subalterno das 
mulheres na sociedade islâmica é de pôr os cabelos em pé mesmo à 
menos feminista das feministas, afirmação que fazemos sem receio de 
nos poderem vir a dizer que estamos imbuídos de preconceitos etnocên-
tricos. O paradigma simbólico da sua redução aos homens encontra-se 
no véu islâmico. É o símbolo mais visível -- sobretudo pelo que deixa 
invisível: a cara, ou partes desta - deixando antever unia interdição 
que se baseia num respeito de leis divinas e não na vontade livre de 
quem o porta. 

Esse mesmo véu tem dado origem por aqui a um aguerrido, e 
muitas vezes violento (sobretudo nos arredores parisienses), debate, 
principalmente desde que um director de uma escola estatal (portanto, 
por definição laica) francesa se opôs ao semi uso por alunas dentro das 
salas de aula do seu estabelecimento. A questão do ensino laico, que 
conseguiu vencer enquanto ensino público o ensino confessional cató-
lico, é o cerne do debate: é possível ou não o porte de símbolos reli-
giosos nas escolas? A resposta terá de procurar-se num relacionamento 
prévio com a desvalorziação do ensino público (laico) em França, e 
mais ainda da própria ideia de laicidade. 

Os fundamentalistas islâmicos querem que as suas filhas usem 
o «foulard» nas escolas (não devendo ser privadas do direito ao ensino). 
Os directores das escolas, em nome do ensino não religioso, proibem- 
-nas de o fazer. A esquerda e a direita reclamando os valores da 
República desejam também a sua proibição. Mas que dizer do apre- 
goado direito à diferença? Porque não pode uma professora cidadã fran- 
cesa muçulmana dar aulas de cabeça coberta , quando outra qualquer, 
com convicção católica, por exemplo, pode levar ao peito um cruci- 
fixo sem que «ninguém» se mostre molestado? Aqui a esquerda divi- 
de-se, pois há posições dos dois extremos: sim/não. A extrema-direita 
por seu lado aproveita a polémica (via Front lVational) para aumentar 
a sua influência eleitoral, já que muita gente abraça as suas ideias 
racistas contra os imigrantes com o suporte da defesa do Estado laico... 

Em síntese, o ensino laico possui dissimulados numerosos símbolos 
religiosos; por outro lado tem servido, de geração em geração, para 
a defesa de diversas ideias que não são menos perigosas para o livre-pen- 
samento do que as religiosas. Basta pensar na defesa do colonialismo 

36 



A PROPÓSITO DA QUESTÃO ISLÂMICA 

e dos valores do homem branco que durante tantos anos foram presen-
tes nos programas escolares. Poderá afirmar-se que hoje é mais comedido 
e os seus programas mais inodoros, embora não estejamos completa-
mente certos dessa qualidade. 

De qualquer modo é um garante da prossecução de objectivos 
de urna sociedade informada pela dúvida, e como tal capaz de gerir 
pluralismos, numa recusa de concepções apriorísticas, absolutas. Até 
porque é pago pelos contribuintes e corno tal não deve depender apenas 
uns. Daí que também aqueles que usem o véu possam querer o direito 
de usá-lo. isso porque consideramos que a liberdade de cada um. 
enquanto não colide com as dos demais, é «sagrada». Então, o tal plu-
ralismo terá de permitir a diferença. Senão também os crucifixos, as gra-
vatas, os laçarotes ou os leques teriam de vir a ser proibidos, pois todos 
transmitem mensagens, mais ou menos velozmente descodificáveis... 

Bruxelas, Outubro de 1990. 

NOTAS 

1  Guerras, violência e política, são os monstros sagrados omnipresentes na 
comunicação social. 

2  A propósito: é hoje muito mais fci1 a orientação para Meca desde que 
foi lançado no mercado um novo aparelho alemão (! ) que permite obter a Quibla 
(ou ((direcção justa))) numa indicação geográfica exacta a partir de qualquer lugar. 

Aconteceu! 
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Psicanálise e Politica 

A maior parte dos que têm escrito sobre as relações entre psica-
nálise e política ativeram-se de modo unilateral a formulações isoladas 
de Freud ou a escritos de excursão e de incursão nos domínios da filo-
sofia, da sociedade e da História (Mal-Estar na Civilização, O Futuro 
de uma Ilusão, Moisées). As conclusões extraídas foram cr -uase sempre 
((pessimistas)) OU mesmo «reaccionárias» no que se refere às impli-
cações da psicanálise quanto aos projectos de transformação social 
e política. Os próprios psicanalistas, na medida em que exprimem 
- raramente - uma opinião sobre tais questões, têm mostrado uma 
pressa preguiçosa e suspeita em se darem por satisfeitos com essas 
((conclusoes)). Para tanto, é necessário negligenciar ou silenciar outras 
obras (Totem e Tabú, por exemplo) e outras formulações de Freud 
para as quais chamei a atenção noutros lugares '. Mas, coisa muito 
mais grave, fazendo-o, têm-se ocultado questões de fundo decisivas, 
muito mais importantes do que as «opiniões de Freud. 

O que significa a psicanálise em si própria, como teoria e como 
prática? Quais as suas implicações, por certo que nem todas explo-
radas por Freud? A psicanálise nada terá a ver com o movimento 
emancipatório do Ocidente? O esforço por conhecer o inconsciente 
e por transformar o sujeito não terá nenhuma relação com a questão 
da liberdade e com as questões da filosofia? Teria sido a psicanálise 
possível fora das condições social-históricas realizadas na Europa? 
O conhecimento do inconsciente nada nos poderá esclarecer acerca da 
socialização dos indivíduos e por conseguinte das instituições sociais? 
Porque é que a perspectiva prática que é a da psicanálise no campo 
individual ficaria automaticamente ferida de nulidade quando passa-
mos ao campo colectivo? Temos, com efeito, que observar que estas 
questões raramente são levantadas, e nunca de maneira satisfatória. 
Nas linhas mie se seguem,  resumo e alargo as conclusões de um tra-
balho de vinte e cinco anos. 
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OS FINS DA ANÁLISE 

Começarei por uma afirmação de Freud que considero profun-
damente verdadeira. Por duas vezes, ele declarou que a psicanálise, 
a pedagogia e a política são as três profissões impossíveis 2  Não expli-
cou porque é que eram impossíveis. O termo deve ser tomado ao 
mesmo tempo à letra e com um grão de sal, uma vez que, afinal de 
contas, Feud criara a psicanálise e a praticava. Podemos reflectir com 
proveito sobre este termo: ((impossíveis)). Freud não disse que as três 
profissões eram extremamente difíceis - como o são as do neuroci-
rurgião, do pianista que dá concertos ou do guia de montanha. E tam-
bém não as podemos qualificar de impossíveis por lidarem com a mais 
intratável de todas as matérias, o ser humano. Os generais, os vende-
dores, as prostitutas trabalham com essa mesma matéria, e nem por 
isso qualificaremos as suas profissões como impossíveis. 

Dir-me-iam que poderíamos evocar uma razão bastante forte 
que torna pelo menos a psicanálise e a pedagogia quase impossíveis: 
ambas visam transformar os seres humanos. No entanto, as coisas não 
são assim tão simples. Um psiquiatra comportarnentalisEa (na rea-
lidade, pavioviano), um ((pedagogo)) como o pai do presidente Schre-
ber , os guardas de um campo de concentração nazi ou estaliniano, os 
agentes do Minilove e o próprio O'Brien (Orwell 1984), todos eles 
agem para transformar seres humanos - e, muitas vezes, conseguem-no. 

Mas, em todos estes casos, o fim da actividade está lá comple-
tamente determinado no espírito do agente: trata-se de erradicar do 
espírito e da alma do paciente qualquer vestígio de um pensar e de 
um querer próprios. O agente utiliza meios igualmente determinados, 
que se supõe controlar plenamente, bem como ao processo no seu 
conjunto. (Que possa falhar e que as razões desse falhanço de maneira 
alguma sejam acidentais, isso é outra questão). Dadas as condições, 
nelas incluído o saber do agente, dados os seus fins e o que ele sabe 
ou crê saber do paciente, o agente age, ou deve agir, de maneira racio-
nalmente mais eficaz. O seu saber pode evidentemente conter tam-
bém um certo conhecimento dos processos psiqiiícos profundos, como 
mostrou Bruno de Bettelheim na sua análise dos lineamentos racionais 
do tratamento dos prisioneiros dos campos nazis: tratava-se de que-
brar a imagem de si do prisioneiro, de demolir as suas referências iden-
tificatórias. Antes de Bettelheim e independentemente dele, George 
Orwell tinha clara e profundamente visto isso mesmo no seu 1984. 
São igualmente estas considerações que me fazem falar de política, 
ao discutir a frase de Freud, e não em governo (Regierung) «over- 
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os homens, pelo terror ou pela manipulaç5o suave, pode redu-
zir-se a uma técnica racional, a uma acção zweckrational, instrumental 
ou racional quanto aos meios, segundo a expressão de Max Weber. 

Consideremos agora a psicanálise; nada do que acaba de ser 
dito lhe pode ser aplicado. Por muito amplas que sejam as discussões 
sobre as intenções e os fins, ou o fim, da análise, o objectivo que o 
analista tenta atingir não pode ser facilmente definido em termos deter-
minados e específicos. O'Brien atinge o seu fim não só (piando Wiston 
Smith confessa tudo o que lhe pedem que confesse, mas quando admite 
intimamente que ama Deveras o Grande Irmão. Trata-se aqui de um 
estado do sujeito (do paciente) que pode ser claramente definido ao 
fim da análise. (Considero aqui aquilo a que chamarei o progresso 
analítico pleno - não ((ideal)). É certo que a natureza do caso pode 
levar o analista a limitar as suas ambições. Mas mesmo então, ele não 
poderia definir antecipadamente para onde e até onde quer ir). Como 
se sabe, Freud retomou várias vezes a questão do fim e dos fins da 
análise, deles dando definições diversas e aparentemente diferentes. 
Deter-me-ei aq ui sobre uma das mais tardias, porque a considero a mais 
rica, a mais pregnante e a mais arriscada. É o célebre «Wo Es war, 
so11 Ich werden». ((Onde era Isso. Eu devo/deve devir)) '. Já comentei 

em A Instituição Imaginária da Sociedade e em As Encruzilhadas do 
Labirinto esta formulação e aqui limitar-me-ei a resumir as minhas 
conclusões. Se - como infelizmente parece implicar o que surge logo 
a seguir no texto de Freud - compreendermos a frase como querendo 
dizer: o Isso, o Es, deve ser eliminado ou conquistado pelo Eu, o Ich, 

drenado e cultivado como o Zuyderzee, estaríamos a propor-nos um 
objectivo ao mesmo tempo inacessível e monstruoso '. 

Inacessível, porque não pode existir ser humano cujo incons-
ciente tenha sido conquistado pelo consciente, cujas pulsões estejam 
submetidas a um controlo completo por meio de considerações racio-
nais, que tenha deixado de fantasiar e de sonhar. Monstruoso, porque 
se atingíssemos esse estado, teríamos matado o que faz de nós seres 
humanos, e que não é a racionalidade, mas o surgir contínuo, incon-
trolado e incontrolável da nossa imaginação radical criadora no e pelo 
fluxo das representações, dos afectos e dos desejos. Pelo contrário, 
um dos fins da análise é libertar esse fluxo do recalcamento a que se 
encontra submetido por um Eu que não é, habitualmente, mais do que 
uma construção rígida e essencialmente social. É por isso que pro-
ponho que a formulação de Freud seja completada por: Wo Ich bin 
so11 auch Es au/tauchen, Onde sou/é Eu. Isso deve também emergir. 
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UMA ACTIVIDADE POJÉTICA 

O objectivo da análise não é eliminar uma instância psíquica 
em proveito de urna outra. É alterar a relação entre as instâncias. 
Para o fazer, tem que alterar essencialmente uma dessas instâncias: 
o Eu, ou o consciente. O Eu altera-se recebendo e admitindo os conteúdos 
do inconsciente, reflectindo-os e tornando-se capaz de escolher lucida-
mente os impulsos e as ideias que tentará pôr em acto. Noutros termos, o 
Eu tem que se tornar uma subjectividade capaz de reflexão, capaz de 
deliberação e de vontade. O objectivo da análise não é a santidade; como 
disse Kant, nunca ninguém é um santo. Trata-se de um ponto decisivo: 
opõe explicitamente a análise a todas as éticas assentes na condenação do 
desejo, e portanto na culpabilidade. Desejo matar - ou violar -, 
mas não o farei. Compare-se com Mateus 5, 27-28: ((Aprendestes que 
foi dito: Não cometerás adultério. Mas eu digo-vos: Aquele que olha 
uma mulher para a desejar cometeu já adultério com ela, no seu 
coração)). Como poderia a análise esquecer alguma vez o facto cardial 
que a funda: começamos a nossa vida olhando uma mulher para a 
desejarmos (seja qual for o nosso sexo), esse desejo jamais pode ser 
eliminado e, mais importante ainda, sem esse desejo nunca nos torna-
ríamos seres humanos e não poderíamos sequer, sem ele, sobreviver? 

Evoquei a relação alterada entre instâncias psíquicas. Podemos 
descrevê-la dizendo que o recalcamento dá lugar ao reconhecimento 
dos conteúdos inconscientes e à reflexão sobre eles; e que a inibição, 
o evitamento ou o agir compulsivos dão lugar à deliberação lúcida. 
A importância desta transformação não se encontra na eliminação do 
conflito psíquico; ninguém nos garantiu nunca que temos direito a uma 
vida psíquica isenta de conflitos. Reside na instauração de uma subjec-
tividade reflexiva e deliberante, que deixou de ser uma máquina pseudo-
-racional e socialmente adaptada e reconheceu e libertou a imagina-
ção radical no núcleo da psique. 

Traduzo, na formulação de Freud, o werden por ((devir)) (deve-
nir), cpie é o seu sentido exacto, e não por ((ser/estar)) (être) ou 
sequer ((advir)) (advenir), porque a subjectividade que tento descrever 
aqui é essencialmente um processo, e não um estado atingido de uma 
vez por todas. É por isso que podemos elucidar o fim da análise, mas 
não defini-10 em termos estritos. Aquilo a que chamo o projecto de 
autonomia, ao nível do ser humano singular, é a transformação do 
sujeito de 'maneira a ele poder entrar nesse processo. O fim da psica-
nálise é consubstancial do projecto de autonomia. 

Este fim não pode ser atingido, nem sequer tornado mais pró- 
ximo, sem a actividade própria do paciente: rememorar, repetir, «per. 
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laborar)) (dureharbeiten). O paciente é o agente principal d0 pro-
cesso psicanalítico. 

Os meios não estão aqui separados dos fins. Os diversos aspectos 
do quadro do processo analítico (posição deitada, sessões fixas, etc.) 
não são meios deste último, mas as condições que lhe permitem desen-
rolar-se. O próprio processo é analítico na medida em que é já ao mes-
mo tempo meio e fim. As associações livres do paciente, por exemplo, 
não são um meio; desdobrando-se, exprimem e realizam já o desenvol-
vimento da sua capacidade de libertar o seu fluxo representativo e, 
por isso, de reconhecer os seus afectos e os seus desejos. E o fluxo asso-
ciativo, com o apoio pontuado das interpretações do analista, faz entrar 
em cena a actividade reflexiva do paciente: reflecte e reflecte-se, volta 
ao material, re-toma-o ou re-admite-o. 

Deste modo, a psicanálise não é uma técnica; nem sequer é cor-
recto falar-se de técnica psicanalítica. A psicanálise é urna actividade 
prático-poiética, onde os dois participantes são agentes. O paciente 
é o agente principal do desenvolvimento da sua própria actividade. Cha-
mo-lhe poiética, porque é criadora: o seu resultado é (deve ser) a 
auto-alteração do analisando, quer dizer, falando com rigor, o apa-
recimento de um outro ser. É prática, porque chamo praxis à activi-
dade lúcida cujo objecto é a autonomia humana, autonomia que não 
tem outro ((meio)) senão a própria autonomia para alcançar o seu fim. 

TORNAR-SE UM ((ANTHROPOS)) 

Deste ponto de vista, a situação da pedagogia é muito parecida. 
A pedagogia começa na idade zero e ninguém sabe quando termina. 
O objectivo da pedagogia - de um ponto de vista normativo evi-
dente -  é ajudar o recém-nascido, esse hopé fui e dreadfui inonster, 
a tornar-se um ser humano. O fim da paideia é ajudar esse feixe de 
pulsões e de imaginação a tornar-se um anthro pos. Dou aqui ao termo 
«ser humano», anthropos, o sentido acima indicado de um ser autó-
nomo. Poderíamos dizer igualmente, recordando Aristóteles, um ser 
capaz de governar e de ser governado. 

A pedadogia deve, a cada instante, desenvolver a actividade pró-
pria do sujeito utilizando essa mesma actividade própria. O objectivo 
da pedagogia não é ensinar matérias específicas, mas desenvolver a 
capacidade de aprender do sujeito - aprender a aprender, aprender 
a descobrir, aprender a inventar. Coisa que, bem entendido, não pode 
fazer sem ensinar certas matérias - do mesmo modo que a análise 
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não pode progredir sem as interpretações do analista. Mas, tal como 
estas interpretações, as matérias ensinadas devem ser consideradas como 
degraus, pontos de apoio, que não só tornam possível o ensino de uma 
quantidade crescente de matérias, como permitem desenvolver as capa-
cidades da criança de aprender, descobrir e inventar. A pedagogia 
tem necessariamente também que ensinar - e desse ponto de vista, 
devem ser condenados os excessos de diversos pedagogos modernos. 
Mas há dois princípios que têm que ser solidamente defendidos: qual-

quer processo de educação que não vise desenvolver ao máximo a 
actividade própria dos alunos é mau; qualquer sistema educativo inca-
paz de fornecer uma resposta racional à eventual pergunta dos alu-
nos: ((porque é que temos que aprender isto?)) é deficiente. 

Não posso tocar aqui no tema vastíssimo das relações entre psi-
canálise e pedagogia. Mas é preciso pelo menos dissipar um mal-enten-
dido. A psicanálisce não postula a existência de um ser humano intrin-
secamente ((bom)); como não crê - à semelhança de Reich, Marcuse 
ou certos ideólogos franceses do ((desejo)) - que basta deixarmos expri-
mirem-se os desejos e as pulsões para alcançarmos a felicidade univer-
sal. Nesse caso, o resultado seria antes o assassínio universal. Para 
a psicanálise - como, de facto, para o senso comum e para os pen-
sadores, de Platão e Aristóteles a Diderot um ser humano adulto 
interiorizou necessariamente um nimero imenso de imnosições ante-
riores e 

'
me passam doravante a ser narte integrante da sua picTue. 

Do ponto de vista psicanalítico., um tal ser renunciou à omnipotência, 
aceitou que as palavras não significam o que ele gostaria que signi-
ficassem, reconheceu a existência de outros seres humanos cujos dese-
jos, durante a maior parte do tempo, se opõem aos seus, e assim por 
diante. Do ponto de vista social-histórico, interiorizou, virtualmente, a 
totalidade da instituição da sociedade e, mais especificamente, as signi-
ficações imaginárias que organizam, em cada sociedade particular, o 
mundo humano e não humano e lhe dão um sentido. 

Assim, do ponto de vista psicanalítico, a pedagogia é (deve ser) 
educação do recém-nascido que o conduz ao estado acima descrito, 
comportando um mínimo de inibição da sua imaginação radical e um 
máximo de desenvolvimento da sua reflexividade. Mas, do ponto de 
vista social-histórico, a nedaogia deveria educar o seu sujeito de 
tal modo que ele interiorizasse - fazendo portanto 'mais do crue acei-
tá-las - as instituições existentes, sejam elas quais forem. É claro que 
chegamos assim a uma antinomia aparente e a uma questão profunda 
e difícil. Isso conduz-nos à política, e ao projecto de autonomia como 
projecto necessariamente social, e não simplesmente individual. 

43 



CORNELIUS CA5T0IADIS 

Antes de o abordarmos, uma observação ainda sobre o termo 
freudiano de impossibilidade pelo qual começámos. A impossibili-
dade da psicanálise e da pedagogia consiste em que ambas têm que 
se apoiar numa autonomia que ainda não existe a fim de ajudarem a 
criação da autonomia do sujeito. O que parece, do ponto de vista da 
lógica habitual, a lógica conjuntista-identitária, uma impossibilidade 
lógica. Mas a impossibilidade parece também consistir, em parti-
cular no caso da pedagogia, na tentativa de fazer existir homens e 
mulheres autónomos no quadro de uma sociedade heterónoma e, para 
além disso, no seguinte e aparentemente insolúvel enigma: ajudar os 
seres humanos a acederem à autonomia, ao mesmo tempo que eles 
absorvem, e interiorizam as instituições existentes, ou apesar de o 
fazerem. 

A solução deste enigma é a tarefa ((impossível)) da política - 
tanto mais impossível por ter, uma vez mais, cue se apoiar numa auto-
nomia que ainda não existe a fim de fazer a autonomia surgir. Tal é 
o tema que devemos agora abordar. 

A SOCIEDADE AUTÓNOMA 

A psicanálise visa ajudar o indivíduo a tornar-se autónomo: 
capaz de actividade reflectida e de deliberação. Deste ponto de vista, 
pertence plenamente à grande corrente social-hitórica que e mani-
festa nos combates pela autonomia. ao projecto de emancipação a que 
pertence também a democracia e a filosofia. Mas, como já indituei, 
tem de enfrentar à partida, tal como a pedagoúa, a questão das insti-
iiiices da sociedade existente. No caso da pedagogia, trata-e de algo 
imediatamente manifesto. No caso da psicanálise, o encontro com a 
instituição existente é o encontro com o Eu concreto do paciente. Este 
Eu é, numa parte decisiva, uma fabricação social; está construído para 
funcionar num diapositivo social dado e para preservar, continuar e 
reproduzir esse dispositivo - quer dizer as instituições existentes. Estas 
ião se mantêm tanto pela violência e pela coacção explícitas como, 
sobretudo. pela sua interiorizacão pelos indivíduos que fabricam. 

As instituições, e as significações imaginárias sociais são criações 
do imaginário radical, -do irnaaiuário social instituinte: a capacidade 
criadora da colectividade anónima, tal como se manifesta claramente, 
por exemplo, na e pela criação da linguagem, das formas de família, 
dos costumes, das ideias, etc.. A colectividade só pode existir como 
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instituída. As suas instituições são em cada caso sua criação própria; 
mas quase sempre, uma vez criadas, apresentam-se à colectividade como 
dadas (pelos antepassados, pelos deuses, por Deus, a natureza, a Razão, 
as leis da História, os mecanismos da concorrência, etc.). Tornam-se 
assim fixas, rígidas, sagradas. Há sempre, nas instituições, um ele-
mento central, poderoso e eficaz de autoperpetuação (e os instrumen-
tos necessários a tal fim) - aquilo a que chamaríamos, em psicanálise, 
repetição; o principal desses instrumentos, como já foi dito, é a fabri-
cação de indivíduos conformes. Chamo a tal estado da sociedade a 
heteronomia; o lieteros, o outro, que deu a lei não é ninguém senão 
a própria sociedade instituinte, que, por razões muito profundas, tem 
que ocultar esse facto. Chamo autónoma a uma sociedade que não 
só sabe expiicitarnente que criou as suas leis, mas que é instituída de 
maneira a libertar o seu imaginário radical e a ser capaz de alterar 
as suas instituições mediante a sua própria actividade colectiva, refle-
xiva e deliberativa. E chamo política à actividade lúcida cujo objec-
tivo é a instituição de uma sociedade autónoma e as decisões relativas 
aos empreendimentos colectivos. É imediatamente evidente que o pro-
jecto de uma sociedade autónoma perde todo o seu sentido se não for, 
ao mesmo tempo, o projecto que visa fazer surgir indivíduos autóno-
mos e reciprocamente. 

Existe, com efeito, uma analogia esclarecedora (não por certo 
uma identidade ou uma ((homogia estrutural))) entre as questões e as 
tarefas que o projecto de autonomia enfrenta no campo individual 
e no campo colectivo. No caso da heteronomia, a estrutura rígida da 
instituição e a ocultação do imaginário radical, instituinte, correspon-
dem à rigidez do indivíduo socialmente fabricado e ao recalcamento 
da imaginação radical da psique. Na perspectiva do projecto de auto-
nomia, definimos os alvos da psicanálise e da pedagogia como, primei-
ramente, a instauração de um outro tipo de relação entre o sujeito 
reflexivo - sujeito de pensamento e de vontade - e o seu inconsciente, 
quer dizer a sua imaginação radical, e, em segundo iu,;ar, a libertação 
da sua capacidade de formar para a sua vida um projecto aberto e de 
trabalhar nele. 

Podemos, de modo similar, definir o alvo da política como, pri-
meiramente, a instauração de um outro tipo de relação entre a socie-
dade instituinte e a sociedade instituída, entre as leis em cada caso 
dadas e a actividade reflexiva e deliberante do corpo político e, em 
segundo lugar, a libertação da criatividade colectiva, permitindo formar 
projectos colectivos para empreendimentos colectivos e trabalhar neles. 
E podemos assinalar a ligação essencial entre as duas coisas, constituída 
pela pedagogia, a educação, a paideia: como poderia, com efeito, 
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haver uma colectividade reflexiva sem indivíduos reflexivos? Uma 
sociedade autónoma, enquanto colectividade que se auto-institui e auto-
-governo, pressupõe o desenvolvimento da capacidade de todos os 
seus membros para participarem nas suas actividades relexivas e deli-
berativas. A democracia, no sentido pleno, pode ser definida como 
o regime da reflexibilidade colectiva; pode-se mostrar que tudo o resto 
decorre desta definição. A democracia não pode existir sem indivíduos 
democráticos - e reciprocamente. Também aqui temos mais um dos 
aspectos ((paradoxais)) da ((impossibilidade)) da política. 

Podemos mostrar ainda 'mais claramente a solidariedade íntima 
entre as dimensões social e individual do projecto de autonomia a par-
tir de uma outra consideração. A socialização da psique, e mesmo a 
sua simples sobrevivência, exige que ela reconheça e aceite o facto de 
que os seus desejos nucleares, originários, jamais poderão ser reali-
zados. Nas sociedades heterónomas, isso foi sempre conseguido não 
pela simples interdição dos actos, mas sobretudo pela interdição dos 
pensamentos, o bloqueamento do fluxo representativo, o silêncio im-
posto à imaginação radical. Como se a sociedade aplicasse às aves-
sas para lhas impor, as vias do inconsciente. A omnipotência do pen-
sa'mento inconsciente, responde tentando induzir a impotência plena 
desse pensamento e, por fim, de todo o pensamento, como único meio 
de limitar os actos. Proibir o pensamento surgiu assim como sendo 
a única maneira de proibir os actos. Isto vai muito 'mais longe do 
que o «super-eu severo e cruel» de Freud: a história mostra que 
se trata de algo que implicou uma mutilação da imaginação radical 
da psique. Queremos indivíduos autónomos quer dizer indivíduos 
capazes de uma actividade reflexiva própria. Mas, a menos que en-
tremos numa repetição sem fim, os conteúdos e os objectos dessa 
actividade, e mesmo o desenvolvimento dos seus meios e métodos, 
não podem ser fornecidos senão pela inaainaão radical da psique. 
É aqui que se encontra a fonte da contribuição do indivíduo para a 
criação social-histórica. É por isso que uma educação não mutiladora 
uma verdadeira paideia, se torna de uma importância decisiva. 

A INTERIORIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES 

Volto agora àquilo a que chamei o enigma da política. Uma 
sociedade autónoma implica indivíduos autónomos. Os indivíduos tor- 
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nam-se o que são absorvendo e interiorizando as instituições; em certo 
sentido, são a encarnação principal dessas instituições. Sabemos que 
esta interiorização é tudo menos superficial: os modos de pensamento 
e de acção, as normas e os valores e, por fim, a própria identidade 
do indivíduo como ser social, tudo isso dela depende. Numa socie-
dade heterónoma, a interiorização de todas as leis - no sentido mais 
vasto do termo - seria sem efeito se não fosse acompanhada pela 
interiorização da lei suprema ou meta-lei: não porás as leis em ques-
tão. Mas a meta-lei de uma sociedade autónoma só pode ser a seguinte: 
obedecerás à lei, mas podes pô-la em questão. Podes levantar a ques-
tão da justiça da lei - ou da sua conveniência. 

Podemos agora formular a solução do nosso enigma; que é ao 
mesmo tempo o objectivo primeiro de uma política da autonomia, 
quer dizer democrática: ajudar a colectividade a criar instituições 
cuja interiorização pelos indivíduos não limite, mas alargue a sua 
capacidade de se tornarem autónomos. É claro pie a partir desta for-
mulação, combinada com o princípio de igualdade implicado pelo plu-
ral ((05)) indivíduos, se podem derivar as regras principais de uma ins-
tituição plenamente democrática da sociedade (e, por exemplo, tanto 
os direitos do homem como o imperativo de outorgar a todos possibi-
lidades efectivas iguais de participação em qualquer forma de poder 
que possa existir). 

Comentarei somente a expressão que utilizei de ((objectivo pri-
meiro)). Primeiro, porque é, a longo prazo, o pressuposto de tudo o 
mais e porque contém vitualmente tudo o mais. Mas há evidentemente 
outros objectivos, que não são ((secundários)). Como a criação de ins-
tituições específicas que correspondam à máxima enunciada e a espe-
cifiquem nas circunstâncias em cada caso dadas. Como também a 
criação do auto-governo real. E, last but not least, as propostas e as 
decisões relativas às obras e aos empreendimentos colectivos. 

A autonomia não é um fim em si; ou é-o também, mas querendo 
nós, igualmente e sobretudo, a autonomia para sermos capazes, e livres, 
de fazermos coisas. Este ponto é sempre esquecido pela filosofia polí-
tica desencarnada e raciocinante da nossa época. Uma política da 
autonomia é parte activa de todas estas tarefas; não é nem o psica-
nalista, nem o pedagogo, nem a consequência da sociedade, mas cons-
titui uma dimensão essencial da sua reflexividade. Como tal, deve 
agir sobre os seres humanos colocando-os como autónomos, a fim de 
os ajudar a alcançarem a sua própria autonomia, sem jamais esque-
cer que a fonte última da criatividade histórica é o imaginário radi-
cal da colectividade anónima. É neste sentido que podemos compreen- 
der porque é que a política é, como a psicanálise e a pedagogia, 
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urna ((profisso impossível)), e mesmo impossivelmente mais impossí-
vel do que elas, dadas a natureza e as dimensões do seu parceiro e das 
suas tarefas. 

A ANÁLISE SEM FIM 

As instituições sociais dominam os indivíduos porque os fabricam 
e os formam: totalmente nas sociedades tradicionais, num grau muito 
importante ainda nas nossas sociedades liberais. É o que significa a 
interiorização das instituições pelo indivíduo, ao longo de toda a sua 
vida. O ponto decisivo aqui é a interiorização das significações -  das 
significações imaginárias sociais. A sociedade arranca o ser humano 
singular ao universo fechado da mónada psíquica, força-o a entrar 
no mundo duro da realidade mas oferece-lhe, em troca, sentido, 
sentido diurno. No inundo real de cada vez criado pela sociedade, as 
coisas têm um sentido; a vida e (habitualmente) a morte têm um sen-
tido. Esse sentido é a face subjectiva, a face para o indivíduo, das 
significações imaginárias sociais. 

Esta Sinngebung, doação de sentido, ou melhor Sinnschiipfung, 
criação de sentido, é o momento crucial e duro. Ora, a psicanálise 
não ensina um sentido da vida. Pode apenas ajudar o paciente a des-
cobrir, a inventar, a criar por si próprio um sentido para a sua vida. 
Está fora de causa definir esse sentido de antemão e de maneira uni-
versal. Num dos seus momentos mais desencorajados, Freud escreveu 
que a análise não dá a felicidade, que tudo o que pode é transformar 
a miséria neurótica em infelicidade banal. Neste ponto, mostra-se dema-
siado pessimista. A análise não dá, sem dúvida, enquanto tal, a feli-
cidade, mas ajuda o paciente a desembaraçar-se da sua miséria neuró-
tica e a formar o seu próprio projecto de vida. 

Mas isto ainda não esgota a questão. Porque é que a análise 
tantas vezes falha ou se torna interminável? Num dos seus últimos 
escritos (Análise terminável e interminável, 11937), Freud evoca várias 
razões para tal estado de coisas e acaba sublinhando aquilo a que 
chama o rochedo: a recusa da feminidade, que toda a forma de inveja 
do pénis na mulher, e o repúdio da atitude passiva ou feminina perante 
um outro macho no homem. Menciona também a pulsão agressiva-des-
trtiva e a pulsão de morte. Eu penso que a morte desempenha, com 
efeito, um papel decisivo na questão, mas não exactamente da maneira 
como Freud o via. 
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Uma análise interminável é essencialmente caracterizada pela 
repetição. É como a neurose a um nível mais elevado: é a repetição 
redobrada. Porquê esta repetição? A repetição em sentido pertinente, 
aqui, quer dizer a morte trocada por miúdos, é a via que o paciente 
utiliza para se defender contra a realidade da morte plena. A análise 
falha ou torna-se interminável em primeiro lugar em razão da inca-
pacidade do paciente (e do analista que trabalha com ele) para acei-
tar a morte daquele que era para se tornar numa outra pessoa; isso, 
Freud sabia-o bem, ainda que o descreva utilizando termos diferentes. 
Mas também, o que é muito mais importante, em razão da incapacidade 
do paciente —e, aqui, ele fica necessariamente só - de aceitar a rea-
lidade da morte real, total, completa. A morte é o último rochedo 
contra o qual pode quebrar-se a análise. 

A vida, todos o sabemos, contém e implica a precariedade conti-
nuamente em suspenso do sentido, a precariedade dos objectos inves-
tidos, a precariedade das actividades investidas e do sentido de que 
foram dotadas. Mas a morte, igualmente o sabemos, implica a assen-
satez de todo o sentido. O nosso tempo não é tempo. O nosso tempo 
não é o tempo. O nosso tempo não tem tempo. 

A análise não está terminada (nem alcançada a maturidade) 
antes de o sujeito se ter tornado capaz de viver à beira do abismo, 
tomado neste duplo laço último: vive como um mortal vive como 
se fosse imortal (avisar a imortalidade tanto quanto possível)), escrevia 
Aristóteles na Ética a Nicómaco). 

Estas banalidades lendárias, como teria dito Jules Laforgue, 
descobrem um equivalente fundamental ao nível social, e por conse-
guinte político. As sociedades heterónomas realizam uma Sinnschõ-
pfung, urna criação de sentido, para todos e impõem a todos a inte-
riorização desse sentido. Instituem também representantes reais ou 
simbólicos de um sentido perene e de uma imortalidade imaginária 
nos quais, de diversas maneiras, se supõe que todos participam. Mas 
pode tratar-se do mito da imortalidade pessoal ou da reencarnação. 
Mas pode tratar-se também da perenidade de um artefacto instituído 
- o rei, o Estado, a nação, o partido - com que cada um, melhor 
ou pior, pode identificar-se. 

Urna sociedade autónoma não aceitaria nada de tudo isto (ao 
nível público, quero eu dizer), e uma das dificuldades principais, senão 
a dificuldade, com que se defronta o projecto de autonomia é a difi-
culdade para os seres humanos de aceitarem, sem mais, a mortalidade 
do indivíduo, da colectividade e mesmo das suas obras. 

Hobbes tinha razão, mas não pelas suas razões. O medo da morte 
é a pedra angular das instituições. Não o medo de ser morto pelo vizi- 
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nho - mas o medo, inteiramente justificado, de que tudo, mesmo o 
sentido, venha a dissolver-se. 

Ninguém, evidentemente, pode ((resolver)) o problema daqui 
resultante. O problema só poderá ser resolvido, se o for, por urna nova 
criação social-histórica e pela alteração correspondente do ser humano 
e da atitude perante a sua própria vida e a sua própria morte. 

Entretanto, seria certamente muito útil reflectirmos sobre as 
responsabilidades parciais que deram a este problema as duas socie-
dades onde o projecto de autonomia foi criado e prosseguido: a socie-
dade grega antiga e a sociedade ocidental. Em particular, não podemos 
deixar de nos sentir impressionados pela enorme diferença das duas 
respostas e de a ligarmos a outros aspectos importantes dessas duas 
tentativas de criação de uma sociedade democrática. Mas trata-se de 
uma questão imensa, que terá que ser retomada noutro lugar. 

(trad. Miguel S. Pereira) 

NOTAS 

1 «Epilegomenos de urna teoria da alma... », in Les Carrefours du laby-
rinthe. Le Seuil, 1978. 

2  A ideia surge em Análise Terminável e Interminável (1937). Fora já 
expressa no Prefácio escrito por Freud para o livro de Aichhorn, Verwahrloste 
Jugend, onde é apresentada como um dito jocoso tradicional. Freud fala, na rea-
lidade, de «governo» (Regieren). Mas, como se verá pela continuação do texto, 
o «governo» no sentido tradicional não levanta os problemas aqui discutidos. 

2  Caso célebre tratado por Freud de um alto magistrado vienense afec-
tado de esquizofrenia e autor das Memórias de um Neuropata. O seu pai tor-
nara-se conhecido por ter publicado obras de pedagogia punitiva e coerciva, 
segundo o estilo ((prussiano)) do tempo. 

A frase de Freud aqui discutida surge em Novas Lições de Introdução 
à Psicanálise (1933). Noutros lugares, e com frequência, Freud fala do domar 
ou domesticar (Bdndigung) das pulsões. 

Freud, com toda a evidência, sabia-o perfeitamente, como o mostram 
várias formulações de Análise Terminável e Interminável. 
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Mário de Sã-Carneiro 
Ele-próprio e o outro 

(no centenário do seu nascimento) 

Pensar e escrever sobre Mário de Sá-Carneiro continua 
a ser, quase inevitavelmente, escrever e pensar sobre Fernando 
Pessoa. Quero dizer, toda a aproximação feita à escrita e à 
personalidade de Sá-Carneiro tende a passar por uma reflexão 
sobre a própria poética de Pessoa e pelo estudo das relações 
humanas /literárias entre os dois escritores. Como se, no en-
tanto, o primeiro fosse apenas o Discípulo/e o segundo apenas 
o Mestre. Como se entre eles houvesse um invisível cordão 
umbilical jamais destruído e indestrutível e Sá-Carneiro assu-
misse o papel de mero filho-apêndice de uma tutelar «mãe»-
-Pessoa. 

Parece difícil, ainda que possível e desejável, livrar Sá-Car-
neiro desta «condenação» à subalternidade. É verdade que 
toda a obra-vida do poeta de Paris se entretece num diálogo 
permanente com o poeta de Lisboa. Atestam-no as cartas de 
Sá-Carneiro para Fernando Pessoa (publicadas em dois volu-
mes pela Ática há quase vinte anos 1)•  Estas cerca de 120 car-
tas e postais, escritos entre Novembro de 1912 e Abril de 1916, 
tornaram evidente (pelo menos à superfície) uma marcada 
dependência afectiva e artística de Sá-Carneiro face ao seu 
destinatário. 

Assim é que, muitas vezes, Sá-Carneiro utiliza, metoni-
micamente, o. epistolar como um braço que se estende em 
apelo a um amigo ou uma voz que pede socorro, de muito longe. 
E as suas cartas contam, por isso, de certa forma, a «história 
de uma alma» rasgada pelas angústias quotidianas, e1as cri-
ses, pelos desesperos. Vejam-se alguns exemplos, colhidos ao 
acaso: 

Repare que me entrego nas suas mãos [referia-se 
a um problema relacionado com o envio de dinheiro de 
Lisboa para Paris]. Você não tem o direito de me negar 
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o seu auxílio. E escreva-me tambe'm, por amor de Deus. 
Um simples postal, pelo menos. Mas na volta do correio. 
No próprio dia em que receber esta carta. Trata-se da 
minha vida. 

(Carta de 2/8/1915, oh. cj., v. II, p. 453 

Tenho chegado mesmo a suspeitar nestes últimos 
tempos se - de facto - já estarei doido. ( ... ) O que estou 
ansioso é por uma sua longa carta. (...) Só a sua compa-
nhia me faz falta. 

(Carta de 7/8/i915, ibidcn, pp. 48-49) 

Só lhe suplico que escreva, sempre, sempre, sempre. 
(Carta de 115/18/1915, ibidem, p. 120) 

Tenha pena de mim: escreva-me imediatamente urna 
grande, grande carta. 

(Carta de .17/4/1916 ibideni, p. 182) 

Sá-Carneiro escreve, pois, para ser ouvido e respondido. 
Cada carta de Pessoa é vivida em intensidade, «tragada», assi-
milada como um alimento: 

As suas cartas, meu caro Fernando, essas são, pelo 
contrário, alguma coisa de profundamente bom que me 
conforta, anima, delicia - elas fazem-me por instantes 
feliz. Como é bom termos alguém que nos fala e que 
nos compreende e é bom e sincero, lúcido, inteligente 
= Grande. 

(Carta de 7/1/1913, ob. cit., v. 1, p 43) 

Recebi hoje, batendo as palmas, a sua carta de 6. 
(Carta de 10/8/1915, ob. cit., v. II, p. 53) 

Pessoa parece surgir, com efeito, como a «mãe» ideali-
zada (que amamenta e que raramente nega a sua atenção) do 
«menino» carente que é Sá-Carneiro. 

Mas a correspondência epistolar entre os dois artistas 
fixa-se, igualmente, nos bastidores da obra literária acabada 
do poeta de «Manucure». Assim é também que, muitas vezes, 
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Mário de Sá-Carneiro escreve ao amigo para pedir um aval 
crítico para as suas produções poéticas ou novelísticas: 

O Homem dos Sonhos está em meio. Mas ultima-
mente não tenho mexido nele. Há lá urna frase nova. 
Diga-me o que pensa dela: «Decididamente na vida anda 
tudo aos pares, como os sexos. Diga-me: conhece alguma 
coisa mais desoladora do que isto de só haver dois sexos? » 

(Carta de 31/12/1912, ob. cii., v. 1, p. 44) 

As suas notas sobre os trechos que lhe enviei são 
justificadíssimas e elas vêm-me bem provar a agudeza 
genial do seu espírito. Desagradava-me, não sabia por-
quê, a frase: «O ar naquela tarde era beleza e paz». Você 
explicou-me porquê. Cortei-a simplesmente. 

Carta de 26/I2/1913, ibidem, p. 72) 

Nesta medida, Pessoa surge, na verdade, como uma espé-
cie de tutor, de «iniciador», isto é, de Mestre. Ele guia-o e 
organiza também a «dispersão» (Dispersão se intitula um dos 
seus livros...) do poeta de Paris, desfazendo, como se vê, as 
suas hesitações de carácter estético, ajudando-o a superar e 
a suportar a sua crónica insegurança, dando enfim consistência 
ao seu génio 2 . 

A relação estabelecida através das cartas, convém salien-
tá-lo, não é, obviamente, unívoca. À sua maneira, Mário de 
Sá-Carneiro alimenta igualmente o narcisismo do amigo. Ele 
é, pela sua amizade e pela sua sensibilidade artística, um dos 
poucos destinatários de Pessoa que estariam em condições de 
receber e compreender (sentir) os retratos de alma e a arte 
de um companheiro-poeta. Em 31/12/1912, respondendo a urna 
«admirável» carta do amigo, escreve: 

O estudo de si próprio é magistral - um documento 
que eu preciosamente guardarei, d.o fundo da alma agra-
decendo-lhe aprova de amizade consideração que com 
ele me deu ( ... ). 

(Ob. cit., v. 1. p. 43) 

53 



MANUELA PARREIRA DA SILVA 

São inúmeros também os exemplos do modo como Sá-Car -
neiro aprecia criticamente, e sempre entusiasticamente, alguns 
dos trabalhos escritos de Pessoa. Veja-se apenas um deles que 
sintetiza, creio, o que acabo de afirmar: 

Em primeiro lugar quero-lhe falar das suas poe-
sias. Elas são admiráveis, já se sabe, mas o que mais apre-
cio nelas é a sua qualidade. Eu me explico. Os seus versos 
são cada vez mais seus. O meu amigo vai criando uma 
nova linguagem, uma nova expressão poética. ... E que 
coisa maravilhosa a 2. a.  estrofe! 

... ( ... ) 
O soneto com- 

posto numa fuga ao raio é muito belo também. Gosto 
menos do Dobre e pouco do Fio d'Água, Urna Melodia 
é outra coisa soberba. 

Carta de 312/1118, ob. cit., v. II, pp. 62-63) 

Na mesma carta de que cito estas passagens, pode ler-se 
também: 

O que é preciso, meu querido Fernando, é reunir, 
concluir os seus versos e publicá-los, não perdendo ener-
gia em longos artigos de crítica nem tão-pouco escrevendo 
fragmentos admiráveis de obras admiráveis, mas nunca 
terminadas. 

À sua maneira, portanto, Sá-Carneiro é igualmente um 
Mestre para a «sensibilidade reumática>) de Pessoa. Se Pessoa 
ajuda Sá-Carneiro a pensar, a organizar-se, este «ensina» o 
amigo a sentir', a quebrar as suas resistências à expressão pura-
mente poética. E fá-lo não só através destas invectivas episto-
lares, mas, sobretudo, pela sua prática da poesia: pela fulgu-
rância das metáforas e das imagens, pela transposição das sen-
sações, pela vibração e sensualidade que se derramam dos seus 
valores, pela sua originalidade e modernidade («E só de voz-
-em-cio a bailadeira astral—/E nessa voz-Estátua, ah! nessa 
voz-total,/É que eu sonho esvair-me em vícios de marfim. . . », 
escreve o poeta em «Certa voz na noite, ruivamente ... » poe-
ma de 1914). 

«Mestre» (ao lado de Fernando Pessoa e Almada Negrei-
ros) o considerou também José Régio, nas páginas da revista 
Presença, logo em 1927, no sentido em que exprime as tendên-
cias mais avançadas do seu tempo, «a parte do futuro que já 
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existe no presente». E o autor presencista chama a atenção 
justamente para «um extraordinário tacto do Mistério; uma 
obediência aguda às vozes do sub-consciente; e um tal instinto 
vivificador e renovador que Mário de Sá-Carneiro tem o seu 
vocábulo, os seus ritmos, a sua qualidade de imagens, a sua 
sintaxe - corno tem a sua alma. Por tudo isto ele é o nosso 
maior intérprete da melancolia moderna, e um dos grandes 
poetas portugueses de qualquer tempo» . 

Por outro lado, a sua correspondência de Paris, «terra 
ideal», dá conta igualmente do seu importante papel no domí-
nio da divulgação dos novos movimentos artísticos que percor-
riam a Europa e que ele filtrava através do seu olhar crítico: 

No entanto, confesso-lhe, meu caro Pessoa, que, sem 
estar doido, eu acredito no cubismo. Quero dizer: acre-
dito no cubismo, mas não nos quadros cubistas até hoje 
executados. ( ... ) Entretanto, meu caro, tão estranhos 
e incompreensíveis são muitos dos sonetos admiráveis de 
Mallarmé. E nós compreendemo-los. 

(Carta de 10/34913, ob. cit., v. 1, p. 81) 

Ora ontem justamente descobri numa revista, Le 
Parthénon, uma poesia dele [Nicolas Beauduin], Music-
-halis (lembre-se como os futuristas acham beleza nos 
music-halls e gritam que os devemos cantar). 

(Carta de 23/6/1914, ibidem, p. 165) 

Na galeria Sagod, o templo cubista, futurista de que 
lhe falei já numa das minhas cartas, comprei ontem um 
volume: 1 POETI FUTURISTI. ( ... ) A propósito: não se 
esqueça por princípio nenhum de mandar com brevidade 
dois exemplares do ORPHEU (ou 3) para o movimento 
futurista. 

(Carta de 13/8/11913, ob. cit., v. IL p. 57) 

13. ainda à associação Sá-Carneiro-Pessoa que se deve, pre-
cisamente, o aparecimento dessa revista - Orpheu -, a mais 
estimulante, sem dúvida, de todas as que fazem a história do 
Modernismo português. E nesta associação não é, de modo 
algum, menor o lugar ocupado por Sá-Carneiro. Embora tenha 
pertencido ao poeta de Lisboa (até por viver em Lisboa) o papel 
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centralizador de coordenação e edição da revista, o facto é que 
Sá-Carneiro nunca deixa de se assumir como responsável e 
como co-director. Veja-se, a título de exemplo o que escreve 
numa carta de 10 de Agosto de 1915: 

Exorto-o intensamente a que não descure a propa-
ganda europeia do ORFEU ( ... ). Agora o que precisa 
começar a preocupar-nos é o n.° 3 - materialmente e 
«sumariamente». ( ... ) Se houver perda eu comprometo-
-me a cobri-Ia. Todas as outras condições como eles qui-
serem. Faremos até 500 exemplares com o número mí-
nimo de páginas (72) e forçosamente em papel menos 
caro. ( ... ) Agora quanto ao sumário: Almada Negreiros 
(...) Fernando Pessoa e Alvaro de Campos: o 1.0  deve dar 
versos rimados ( ... ); o 2.° alguma coisa -- que porven-
tura tenha feito entretanto. 

(Ob. cir., v. II, pp. 54-55) 

Mas a revista acabaria por se quedar no 2. 0  número devido 
à falência económica de Sá-Carneiro (ou à recusa de financia-
mento por parte do seu pai, para ser mais rigorosa). 

A correspondência epistolar dos dois poetas fixa, pois, 
um espaço de diálogo. IÉ de um verdadeiro encontro que se 
trata (como lembra Teresa Rita Lopes no prefácio acima. cita-
do). E, como em todos os encontros «verdadeiros», acontece 
sempre «uma dupla fecundação». 

Com esta breve análise das cartas de Sá-Carneiro para 
Fernando Pessoa, mais não se fez do que procurar visitar esse 
espaço de encontro, tentando encontrar aí os sinais da maiori-
dade (a dois) de Mária de Sá-Carneiro. 

Deu cumprimento a Editora Ática à curiosa premonição de F. Pessoa 
que Sá-Carneiro corrobora, em carta de 20/7/1914: «Você tem razão, oue novidade 
literária sensacional o aparecimento em 1970 da Correspondência Inédita de Fer-
nando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro - publicada e anotada por (perturbador 
mistério!)» ob cit., v. 1, p. 181). 

2 Não esquecer que foi F. Pessoa o responsável pela organização e divul-
gação da obra de SáCarneiro, ficando depositário dos seus escritos, depois da 
morte deste em Abril de 1916. 

Cf. Prefácio de Teresa Rita Lopes à edição francesa da poesia de Sá-Car 
neiro: Poésies Com plètes, Paris, Ed. de Ia Différence, 1987, p. 16. 

in «Da Geração Modernista», Presença, n.° 3, Abril de 1927. 
Prefácio citado, p. 7. 
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O texto que segue constitui o sumário final e as conclusões de um estudo 
publicado na Holanda em 1986, da autoria de Thomas Holterman, intitulado 
Recht en politieke organisatie (Direito e organização política). Foi apresentado 
em provas académicas de doutoramento do autor na Universidade Erasmo, de 
Roterdão. As ideias aqui expendidas não deixarão de suscitar discussão e con-
fronto de opiniões. Por isso, a decisão de incluir este sintético texto na nossa 
secção de Debate. A tradução é de J. Freire. 

DIREITO E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA 

Um estudo sobre a convergência de pontos de vista sobre direito 
e organização política entre certos autores anarquistas e alguns 
juristas académicos. 

por THOMAS HOLTERMAN 

SUMÁRIO E CONCLUSÕES 

Este estudo não se baseou no anarquismo enquanto tal, mas naquilo que 
eu e outros têm designado por ((anarquismo construtivo)). Por este termo eu 
entendo urna abordagem da ordem social baseada nas actividades dos indivíduos 
e na propriedade colectiva dos meios de produção de modo a, com a ajuda de 
urna organização funcional e de uma administração local integrada numa estru-
tura confederal, construir a sociedade desde baixo até acima e, assim, facilitar 
ou optimizar a entrcajuda e o apoio mútuo. Este tipo de anarquismo não deve 
servir para escamotear o problema do poder. No entanto, ele não admite a total 
abolição do poder nem sustenta que seja possível existir uma sociedade (em larga 
escala) inteiramente harmónica e isenta de conflitos. Isto é evidente nos escritos 
de um vasto número de autores anarquistas, desde Bakunine até Lehning. O anar-
quismo construtivo é fundado sobre o princípio de que as relações humanas só 
são aceitáveis quando baseadas na livre vontade, reciprocidade e sentido da res-
ponsabilidade social. Embora eu não tenha dados estatísticos em que me apoie, 
sinto que existem dados empíricos suficientes (i. e., baseados na minha própria 
observação) para sustentar a convicção de que esta opinião é compartilhada 
por muitas outras pessoas, mesmo que elas não se considerem anarquistas. Parece, 
portanto, razoável que as relações entre as pessoas no seio das famílias, associa-
ções, municípios e mesmo xio trabalho sejam medidas com referência a tais padrões. 

Os anarquistas não afirmam que os seus ideais tenham de ser atingidos 
na sua totalidade, mas sim que eles podem funcionar como normas de conduta. 
Isto é evidente. Naturalmente, as relações de autoridade dão azo a toda a sorte 
de dificuldades, mas podem também circunscrever-se a um conceito de ((auto-
ridade funcional)) do género daquele por mim descrito. Aplicadas numa mais 
larga escala, levariam a que o estado dominante fosse sugado do seu poder. Este 
poder seria desviado para a federação (e confederações) de municípios autóno-
mos e para as empresas geridas pelos seus trabalhadores. O factor ((poder)) per-
maneceria ainda como um factor que deve ser objecto de regulação, não em termos 
de concentração de poder, mas em termos de difusão de poder, que poderá ser 
obtida através de «organizações funcionais)). 
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Os anarquistas no esqueceram que todo o poder corrompe, e é esta um 
das razões pelas quais a organização política deve ser estabelecida de baixo para 
cima, em ordem a prevenir a concentração de poder. Mas isto não significa 
que qualquer forma de acção censória por parte da comunidade, bem como a apli-
cação de medidas correccionais, sejam fundamentalmente erradas. Quem, por 
exemplo, condenará uma intervenção destas no caso de abusos sobre crianças? 
E a administração da justiça? Esta não é necessariamente estranha às concepções 
do anarquismo construtivo, tal como a imposição de certas obrigações. Mas isto 
não significa certamente que tenhamos de aceitar, por exemplo, a justiça de 
classe, isto é, as normas e punições insensatas hoje aplicáveis. Uma justiça deste 
tipo provoca resistências, e não apenas por parte dos anarquistas. Se o crime 
for visto como uma quebra de solidariedade, como desumanidade ou crueldade, 
então a prevenção do crime torna-se numa tarefa de importância crucial e, em 
casos de falha humana, a educação e a correcção são necessárias. Isto é certa-
mente uma evidência. 

Aqueles que tenham um conhecimento razoável da literatura anarquista 
holandesa terao identificado que eu apenas sumarizei, naquilo que disse até aqui, 
parte de um ensaio de Anton Constandse intitulado Het vraagstuk van de macht 

(A questão do poder). A base deste ensaio encontra-se na sua obra Grondslagen 

van het anarchisme (1938). Posteriormente, ele afinou as suas opiniões com 
um outro ensaio publicado em De As (1976) e completou esta sua teoria com 
uma colecção de ensaios intitulada Anarchisme: inspiratie tot vrijheid (1979). 

Certos críticos poderão argumentar que eu utilizei textos escritos por 
Constandse quando ele já não era um anarquista. Isto é contudo matéria de 
discussão. E verdade que a guerra civil de Espanha foi o grande ponto de vira-
gem da sua vida, o momento em que ele julgou dever sacrificar o seu ideal anti-
-estatista de anarquista em ordem a poder fazer face ao fascismo. Rompeu nesta 
altura com os princípios que o tinham orientado durante a sua primeira fase 
anarquista, que ele próprio chamou de anarquismo ((totalitário)). 

No entanto, permaneceu anarquista durante o resto da sua vida, embora 
de um modo diferente. Este, pode ser referido como o seu segundo período anar-
quista. Ele próprio afirmou que não mudara a maneira de abordar os problemas 
sociais. O que mudou nele foi a sua rejeição daquela espécie de anarquismo que 
impede de fazer certas distinções. O anarquismo ((totalitário)) impede, por exem-
plo, a aceitação do facto de que a vida em sociedade, mesmo numa sociedade 
anarquista, arrasta consigo, necessariamente, um certo número de obrigações, que 
têm de ser observadas. Este tipo de anarquismo confunde as organizações polí-
ticas e de trabalho com o conceito de ((estado dominante)), e rejeita-as, tal como 
as obrigações a elas inerentes. Ao fazer tal, ele corre o risco do caos, da arbitra-
riedade e da ditadura, como sustentaram Arthur Lehning e Paul Goodman. Ao 
rejeitar o anarquismo ((totalitário)), eles implicitamente aceitam a interpretação 
da autoridade que o sociólogo Zijderveld descreve em De dynainiek van unacht 

en gezag (A Dinâmica do poder e da autoridade) (1985). 

Aí, Zijderveld discute a ubiquidade do conceito de poder. Ele afirma 
que é característica dos nossos dias procurar reduzir tudo ao denominador comum 
do poder. Zijderveld baseia a sua argumentação na ideia de que poder e auto-
ridade são coisas separadas e que devem ser vistas como duas esferas independen- 
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tes uma da outra. A forma como ele, em seguida, descreve a autoridade, como 
meios ou oportunidades para influenciar as acções de outras pessoas na base de 
um ascendente moral, não é conflitual com o pensamento anarquista sobre este 
assunto. Isto é especialmente verdade a partir do momento em que Zijderveld 
acrescenta que na sua definição está excluída qualquer forma de violência ou 
compulsão. Enquanto o poder envolve uma supremacia física e usa, quando 
necessário, a violência física, a autoridade é fundada sobre a convicção e o ascen-
dente moral. O poder baseia-se na subordinação, a autoridade no desejo de servir. 

No meu capítulo 5, indiquei que os anarquistas também subscrevem esta 
visão da autoridade. O paralelo entre estas duas ideias é marcante. Zijdervcld, 
por exemplo, discute a questão da ((autoridade funcional)) tomando como refe-
rência a mesma literatura que eu usei no meu estudo para explicar quais as 
visses da autoridade que não são rejeitadas pelos anarquistas. Mas é, apesar de 
tudo, surpreendente que Zijderveld conclua com uma referência à sociocraeia, 
um método de cooperação baseado no trabalho de grupo e no consenso que é 
uma referência implícita ao anarquista holandês Kecs Boeke. (1)  

O problema do poder - que, na realidade, interpela não apenas Cons-
tandsc mas toda a ((escola anarquista)) - pode agora ser visto em termos analíticos 
como a operacionalização de uma estrutura de autoridade, de acordo com a abor-
dagem proposta por Zijdcrveld. Isto indica, simultaneamente, uma rejeição das 
estruturas de poder. Zijderveld clarifica o seu pensamento sobre o poder e a auto-
ridade da mesma maneira que Glastra van Loon clarificou a diferença conceptual 
entre lei e comando /obediência. Aqueles que não incapazes de rejeitar o modelo 
do comando/ obediência no direito e que, portanto, crêem que as regras devem 
sempre assumir esta forma específica nunca poderão compreender o direito como 
um processo interactivo. De maneira similar, quem seja incapaz de rejeitar o 
modelo de autoridade ((tipo poder)) nunca será capaz de compreender a autori-
dade como um processo simbólico e interactivo. Nos capítulos desta obra incluí 
abundante material para mostrar que, quer na apreciação dos autores anarquistas 
quer na dos autores académicos, eu nunca me deixei amarrar a um preconceito 
deste tipo. Deve contudo ser reconhecido que os autores anarquistas nunca des-
creveram explicitamente isto nos termos analíticos e sistemáticos usados por Glas-
tra vau Loon para o caso da lei e por Zijderveld para o da autoridade. 

O meu estudo é baseado na ideia de que, contrariamente à opinião cor-
rente, os pontos de vista de alguns anarquistas e de certos autores juristas sobre 
organização política (nacional) são convergentes. Para descrever uma tal con-
vergência tomei como pontos de referência vários conceitos da Política de J. Althu-
sius, um jurista académico alemão, que escreveu por volta de 1600. Estes pontos 
de referência são as várias facetas do modelo cultural competitivo por mim usado. 

Um modelo cultural fornece-nos actores e a base de referência de que 
eles necessitam em ordem a legitimar as diversas ((soluções)) que são levados a 
encontrar para fazer face aos vários problemas decorrentes da fixação e solidez 
das estruturas e, simultaneamente, da mudança de estruturas. Considerei a exis-
tência de dois modelos culturais fundamentais: o modelo dominante e o modelo 
competitivo. Este último pressupõe, entre outras coisas, uma estrutura de opções 
sociais, onde o controlo das actividades sociais se coloca numa base de descentra- 
lização e de participação. A estrutura social posta cm relevo neste modelo con- 
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centra-se na ideia da difusão do poder. Este modelo adopta, pois, uma abordagem 
anárquica, poliárquica, de instituições libertárias, para o problema da adminis- 
tração social. O direito é aqui elaborado autonomamente no seio de vários gru- 
pos, sendo o objectivo central o da criação e preservação de urna sociedade ((aberta)). 

Depois de desenvolver estes modelos, que podem ser interpretados corno 
dois extremos de um contínuo imaginário, fiz urna apresentação dos principais 
pontos de vista anarquistas sobre a organização política e a sociedade. Ao fazê-lo, 
confinei-me àquela forma de anarquismo que pode ser designada por anarquismo 
((construtivo)). Na minha maneira de ver, os fundadores cio anarquismo cons-
trutivo foram W. Godwin, P.-J. Proudhon, M. Bakunine e P. Kropotkine. A minha 
revisão da literatura mostra claramente como as mais recentes gerações de anar-
quistas não saíram do campo demarcado por aqueles expoentes cio anarquismo 
clássico, mesmo se introduziram toda uma gama de variações e diferentes acen-
tuações. Eu refiro-me a estas produções como pertencentes à ((escola anarquista)). 
Tem sido notado que os princípios anarquistas têm como pontos de referência 
básica certos conceitos, corno os de homem social, comunidade, federalismo e 
participação. Ora, pode também provar-se que os autores académicos usam prin-
cípios que correspondem a estes mesmos conceitos para desenvolver os seus pontos 
de vista sobre a organização política e a sociedade. 

Estes dois conjuntos de autores (os da escola anarquista e os juristas aca-
démicos) são independentes um do outro. As ideias desenvolvidas autonomamente 
em cada grupo parecem ter sido o resultado de meras redes de influência. Em 
algumas ocasiões, porém, foi possível identificar certos factores comuns (drans-
versais)), tais como uma mesma apreciação das obras de Alihusius e de parte dos 
escritos de Proudhon. Colocados ambos os grupos na base do modelo cultural 
competitivo, fiquei em posição de mostrar quão próximos eram os pontos de vista 
dos dois grupos relativos a certos assuntos. 

No meu capítulo 2 desenvolvi a terminologia usada para esta conexão, 
o meu piano de trabalho e o método utilizado. No capítulo 3, forneci uma mos-
tra das asserções básicas de Proudhon e Bakunine sobre a organização política, 
bem como dos seus laços com a Política de Althusius, igualmente aqui tratada, 
desenvolvendo temas até então só superficialmente examinados. 

No capítulo 4 concentrei-me sobre o tema da organização administrativa 
(essencialmente local, autárquica). O meu raciocínio era o de que, se havia uma 
convergência de vistas respeitantes à organização política (nacional) entre certos 
juristas académicos e escritores dos círculos anarquistas, seria estranho que uma 
mesma convergência se não verificasse também em outros domínios organiza-
cionais. Constatei, por exemplo, que a escola anarquista se propunha manter um 
certo número de funções estatais. Os princípios segundo os quais elas deveriam 
ser organizadas e o correspondente processo de tomada de decisões vão no mesmo 
sentido do indicado por autores juristas como o francês Duguit e o holandês 
Krabbe. Isto é, há também aqui convergência. 

Todos quantos não queiram aceitar que uma larga proporção da popu-
lação morra de fome, aceitarão como necessária a existência de uma rede orga-
nizada através do mundo de actividades de produção e distribuição. A escola 
anarquista tinha aceite isto em termos de organização cm larga escala, sem por 
isso renunciar à ideia da organização em pequena escala. Conciliava-se o antigo 
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com o moderno. A minha indagação avançou então na seguinte direcção: se a 
escola anarquista pretende estabelecer uma organização política e manter certas 
funções estatais assumidas por organizações administrativas (locais), não é pos-
sível aceitar a necessidade de regulação social sem designar quem é competente 
para exercer as ditas regulações e assumir as referidas funções. No meu capí-
tulo 4 mostro que certos autores anarquistas estudados não iludiram esta questão. 
Mas não estará isto em contradição com a ideia de que o anarquismo propõe a 
eliminação de todo o direito? Não, porque depende do tipo de regulação que 
existir. Na realidade, aquilo que os anarquistas rejeitam não é o direito que 
se refere à coordenação, mas o direito que se refere à subordinação. E isto é 
importante no que toca à produção e distribuição em larga escala. 

A regulação em pequena escala existe muitas vezes no próprio âmago 
das acções humanas intencionais. Alguns anarquistas pretenderam banir o direito 
também deste campo. Mas terão sido os únicos a fazê-lo? Para responder a esta 
questão é preciso antes compreender qual é o tipo de lei e de direito que os anar-
quistas rejeitam: trata-se da ((lei estatutária)). É extremamente curioso que ao 
mesmo tempo (cerca de 1880) que se desencadeava um debate paradigmático 
nos meios de juristas acerca das bases da organização política, um similar debate 
de paradigma tenha irrompido no que toca à natureza da lei. Foi nesta con-
juntura que um certo número de juristas académicos adoptou a abordagem da 
((lei num contexto social)) e se concentrou em particular nos aspectos normativos 
da interacção. Aquilo que eu designei por ((conceito interactivo da lei)) deriva 
destes juristas (capítulo 5). Citei, nesta conexão, nomes de académicos como 
Hamaker, Van Volienhoven, Longemann, Glastra van Loon, Ter Heide (todos 
holandeses), Ehrlich (austríaco) e Fuller (americano). 

Pode ser visto, a partir dos elementos que o constituem, que o ((conceito 
interactivo de lei)) não está em consonância com os pontos de vista da escola 
anarquista sobre a sociedade. No entanto, sublinhei as mais importantes obser-
vações de certos anarquistas e certos juristas académicos e examinei a possibi-
lidade de descobrir alguma convergência em vários pontos singulares. E daqui 
tirei as consequências que outros - anarquistas e juristas - não puderam tirar. 

O uso dos termos ((organização administrativa)) e ((conceito interactivo da 
lei)) capacitaram-me para sintetisar um certo número de conceitos anarquistas e 
jurídicos. Pode então defender-se o argumento de que alguns anarquistas adopta-
ram uma jurisprudência anarquista e que alguns juristas académicos exprimiram 
opiniões que podem ser qualificadas de anarquistas. 

As minhas conclusões são as seguintes: 

1. O meu uso do conceito de «anarquismo construtivo» não é abusivo 
ou contraditório. É, contudo, fruto de um exame selectivo da produção da escola 
anarquista (capítulo 2). 

2. Os pontos de vista da escola anarquista sobre vários princípios de 
organização política têm alguns pontos em comum com os do jurista académico 
alemão do século xvi J. Althusius. 

3. A escola anarquista está longe de rejeitar todas as regras, todas as 
leis, todas as obrigações (capítulos 2 e 4). 
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4. A escola anarquista reconhece a necessidade de acções correctoras aos 
comportamentos dos indivíduos (capítulos 2 e 5). 

5. A escola anarquista encara a realização de funções estatais através do 
recurso a organizações administrativas (autárquicas) (capítulo 4), incluindo a 
administração da justiça (capítulo 5). 

6. Juristas académicos desenvolveram ideias respeitantes à lei que podem 
ser qualificadas como ((lei informativa)), «lei organizacional» ou ((lei coordena-
dora)). Este tipo de lei não é contraditório com aquilo que a escola anarquista 
considera aceitável como regras (capítulo 4). O mesmo se verifica para aquilo 
que aqui designamos por «lei interactiva» (capítulo 5). 

7. As ideias referentes à organização política e à lei acima referidas 
foram desenvolvidas por pessoas conscientes ou inconscientes quanto ao facto 
de elas próprias se encontrarem num contexto de modelo cultural competitivo. 
Não surpreende que possa ter existido convergência entre pontos de vista gerados 
no seio de dois grupos distintos (capítulo 2). 

(') Em nota, o autor esclarece que Kees Boeke (1884-1966) fundou em 1926 
uma comunidade de trabalho e de habitação, desenvolvendo praticamente este 
conceito de «sociocracia», com um conteúdo participativo e democrático, bom dis-
tante da sociocracia de Auguste Comte. 
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ANTICLERICALISMO 

João Freire 

Os dois textos que abaixo se publicam foram respigados da imprensa 
anarquista portuguesa do princípio do século, de entre tantos outros disponíveis, 
a título de exemplo do anticlericalismo dos militantes da época. Tanto ou mais 
do que ilustrações dessa atitude, eles permitem-nos penetrar mais fundo na explo-
ração das possíveis razões explicativas. 

No primeiro documento, ressalta sobretudo a forma e o ritmo do texto 
literário, e o excesso nas alegações finais: depois de um início comedido e pau-
ado, a pena embala-se num crescendo de veemência e exaltação crítica. 

No segundo documento, notam-se a localização e qualificação dos vários 
actores sociais da época (((o povo ( ... ) boquiaberto)); o ((representante da Igreja 
Católica)); ((OS paladinos da República democrática)); os ((operários(... ) indignos 
deste nome»; a ((pobre mulher)) ((fanatizada)); o «honrado operário» que lhe 
deu o ((competente correctivo)); etc.), bem como sinais de alguns pontos fortes 
de ancoragem das convicções deste nosso ((Obreiro do Futuro)); relação conjugal 
e sexualidade (a forma «muito leda, muito sacudida» com que a mulher foi até 
ao bispo, o aviso ((aos maridos que não desejem ser chavelhudos», as alusões aos 
perigos que correm «no confessionário ou na sacristia», as ((inexperientes don-
zelas)), etc.); a repúdia de estar ((de chapéu na mão e espinha curvada)) perante 
alguém, que não é senão «um homem»; finalmente, a referência indispensável 
à ((nossa missão evangelizadora», retornando em proveito próprio, colectivo, a 
ideia missionária. 

SOBRE A SEMANA SANTA 

((Como de uso, os templos adornaram-se de flores, plantas e lumes. O in-
censo espargia-se; o astro sol era impedido de atravessar os vitrais por espessos 
panos negros; rezas e cânticos acompanhados por missa vocal e instrumental 
teriam os ares com as suas no[as dolentes vindo até à rua anunciar aos trail-
seúntes a morte do Senhor; os sinos emudeceram durante esses três dias de luto 

e de jejum para as hostes católicas; os fiéis não cessaram de bater nos peitos 
impuros com as mãos que tantas vezes têm tocado em instrumentos criminosos; 
as damas foram apresentar as suas formas corporais aos olhos masculinos para 
os fazer extasiar, e aos olhos femininos para os fazer revirar de inveja; e a coroar 
esta festa os vigários de Cristo, libidinosos e avaros, latiram latinórios entre dentes, 
na intenção de manterem por mais alguns anos a bambochata em que se cevam. 
Para burlar a papalvice popular, pregam os roupetas que estas festas são em honra 
do Crucificado, mas à sombra da doutrina do Crucificado pregam o ódio, o 
roubo, o latrocínio, o adultério, a violação, o sangue, o extermínio, o incêndio, 
o incesto, o estupro)). (Germinal, IL (31), 13Abr.1912). 

CARTA DE SINES 

Prometi, na última correspondência, falar do bispo. 
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Pois bem. O POVO de Sines, que nunca tinha visto o prelado de Beja, 
ficou boquiaberto, como que estupefacto, julgando encontrar nele um semideus, 
um ente superior a todos os seres humanos. 

Dissipou-se, porém, a ilusão: o povo, curioso por admirar cousas até então 
nunca vistas, pôde constatar que, na realidade, estava na presença de um homem. 

Uma coisa, todavia, viu que ainda não tinha presenciado: foi a forma 
como alguns homens, chapéu na mão e espinha curvada, como um escravo na 
Idade Média, beijavam sofregamente a mão do representante da Igreja Católica. 

E então o sexo frágil, ou por que quisesse ser agradável aos paladinos da 
República democrática, ou por obediência à sua credulidade, lá foi ardendo em 
desejos de poder tocar a sua carne na santa carne do maioral do grande rebanho 
de «cordeirinhos do senhor». 

Da sua breve visita sempre alguma coisa ficou. Operários, que são indignos 
deste nome, julgando que os seus filhos não estavam bem baptizados, lá foram a 
caminho da velha Igreja, para que os pobres inocentes recebessem do conquistador 
de consciências esse banho de água pútrida da grande pia de São Salvadur, e 
mais preceitos canónicos que lhes hão-de dar: inteligência, vista, sabor, etc.. 
Então, sim... Já não faltará nada à pobre criança, que amanhã mal dirá a mise-
rável ideia dos seus pais fanáticos e desgraçados que não souberam medir a bai-
xeza a que chegou o servilismo. 

Mas.., deu-se um caso curioso: Uma pobre mulher, a quem fanatizaram 
para que fosse ao bispo baptizar uma filhinha que tem (e que pela mesma forma 
chegaria à infidelidade matrimonial) - lá foi muito leda, muito sacudida, para 
que o santo bispo fizesse a sua filhinha cristã, a fim de amanhã bem poder servir 
a Deus e aos santos padres. 

Como alguém tivesse a genial ideia de avisar o marido, que nada sabia, 
o honrado operário, bem digno de louvor, correu ao templo; e depois de observar 
à esposa o triste passo que estava a dar, intimou-a a que, finda a cerimónia, fosse 
a casa, a fim de levar tudo quanto lhe pertencesse, para que, mais à vontade, 
pudesse estar em contacto com o convidado de alguns sócios da Associação do 
Registo Civil. 

A pobre fanática ainda pode a tempo renunciar à sua leviana tentativa, 
não se livrando, contudo, do competente correctivo e mais alguma, por ter obe-
decido a conselhos de quem deseja a intranquilidade no lar alheio. 

É assim que as engajadoras também arrastam para os malditos templos 
inexperientes donzelas que, no confessionário ou na sacristia, recebem a recom-
pensa da sua ingenuidade. 

Aos maridos que não desejem ser chavelhudos, prevenimos que tomem 
muita cautela com as visitinhas das suas esposas à Igreja, senão.., e agora chamem-
-nos cobras e lagartos. 

Para não roubar o precioso espaço de A Comuna, ficamos por aqui, acon. 
selhando, no entanto, aos pobres incautos para que fujam da Igreja, antro de 
perdição e de maldade. 

Continuaremos na nossa missão evangelizadora, embora isto não agrade 
aos contemporizadores da actual sociedade. 

Sines, 6/10/925. 

Um obreiro do FUTURO. 

(A Comuna, II, (136), 18.Out.1925) 
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PAUL DRESSE, D. Sebastião de Portugal ou o Capitão de Deus, 

Lisboa, Antígona, 1988 

Paul Dresse, escritor belga, nascido em Liège em 1901, era praticamente 
desconhecido entre nós até à publicação pela editora Antígona deste Sebastian 
du Portugal, um texto que o seu próprio autor chama um drama em 5 actos e 
um epílogo. Contudo, o texto em questão interpela-nos directamente e põe em 
jogo uma das figuras mais polémicas e enigmáticas da história portuguesa. Essa 
figura é o décimo-sexto rei de Portugal, filho dum casamento entre primos 
adolescentes, duplamente consanguíneos, Joana e João. O infante João morreu 
com 16 anos, antes do nascimento do filho, e Joana, quando deu à luz Sebastião 
a 20 de Janeiro de 1554, tinha apenas 18 anos. Joana saiu poucas semanas depois 
de Portugal, chamada por seu irmão Filipe de Espanha, e nunca mais regres-
sou a Portugal nem tornou a ver o filho. Um casamento parecido com este, o 
de Filipe de Espanha com Maria Manuela, irmã de João, teve como fruto o prín-
cipe Carlos, herdeiro jurado do trono de Espanha, que foi depois envenenado pelo 
seu próprio pai. Esse príncipe foi motivo das mais variadas èspeculações polí-
ticas e amorosas, e acabou rapidamente por adquirir um estatuto de privilegiado 
tema literário. Schiller e Alfieri dedicaram-lhe dois enredos dramáticos. 

Sebastião foi educado pela família dos Câmara Lobo, descendentes de 
João Gonçalves Zarco, descobridor oficial da ilha da Madeira e cavaleiro da 
casa do Infante Henrique, duque de Viseu. Este Zarco, que esteve na conquista 
de Ceuta em 1415, onde foi armado cavaleiro, foi depois autorizado, já no tempo 
de Afonso V, a mudar de apelido, de armas e de timbre, passando a chamar-se 
Câmara Lobo. Luís Gonçalves da Câmara, padre da Companhia de Jesus e 
mestre de Filosofia, de Latim e de História do rei Sebastião, era bisneto deste 
João Gonçalves Zarco. Este Zarco esteve também na conquista de Arzila em 1471, 
e em várias expedições marroquinas, entre elas a da ocupação de Larache, o 
que muito deve ter influído na educação de Sebastião. Luís Gonçalves da Câmara 
era padre da Companhia, sabia latim mas devia ter muito mais a ver com os 
romances peninsulares de cavalaria do que propriamente com os discursos de 
Cícero ou de Quintiliano. 

Contudo, a política africanista de Sebastião não pode ser apenas imputada 
aos Câmara, responsáveis pela educação cio rei, mas a todo um clima próprio 
da altura. A regente, Catarina de Áustria, viúva de João III deve por exemplo 
a sua destituição nas cortes de Dezembro de 1562, ou seja numa altura em que 
Sebasitão tem apenas 8 anos, à sua falta de energia no apoio à política portuguesa 
em Marrocos. É de crer, que o reinado de Sebastião responda à necessidade de 
reencontrar o equilíbrio inicial da expansão portuguesa, equilíbrio esse que aliava 
os interesses comerciais aos interesses militares. Marrocos pareceu à grande gene-
ralidade do país a melhor plataforma externa para reencontrar esse equilíbrio 
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perdido. Alcácer-Quibir pode ser sempre para nós motivo de surpresa e até, 
pelas eonsequneias que envolveu, de enigma. Não me parece é que possa ser, 
como tantas vezes se tem querido, o produto pessoal do voluntarismo, bom ou 
mau, do rei. 

É pois a figura deste rei, que desapareceu para sempre aos 24 anos, que 
interessa Paul Dresse, neste seu texto traduzido para português por Luiza Neto 
Jorge e ilustrado por Luís Manuel Gaspar. Paul Dresse, segundo a informação 
do autor da introdução deste livro, Carlos K. Debrito, esteve ligado na sua juven-
tude a movimentos de extrema-direita e participou na ascenção dos fascismos 
europeus dos anos 30. Fez tese de licenciatura sobre Charles Maurras e cola-
borou na revista Action Française, que teve nesse tempo papel de vanguarda 
na reorientação das teses conservadoras europeias. Esta informação podia-nos fazer 
pensar que o interesse dum homem como Paul Dresse por uma figura como Sebas-
tião se situaria ao nível de toda uma corrente do pensamento político português, 
que não viu em Sebastião senão um modelo de virtudes e de autoridade. Antero 
de Figueiredo escreveu, por exemplo, em 1924, uma biografia em boa prosa de 
Sebastião, dedicada a Carlos Malheiros Dias, que tem muito desta perspectiva. 
Também António Sardinha, o poeta de Pequena Casa Lusitana, dedica páginas 
e versos a Sebastião que não nos deixam dúvidas sobre o seu ponto de vista. 
Não é esse contudo o caso de Paul Dresse, e o seu texto tem uma riqueza de inter-
pretação que só nos pode surpreender. 

Diga-se desde já que a sua interpretação da figura histórica de Sebastião 
nada tem também a ver com António Sérgio, que foi contemporâneo de Malheiro 
Dias, com quem teve uma polémica sobre o sebastianismo. A posição de Sérgio é no 
entanto duma pobreza muito grande e limita-se a inverter os termos em que 
Malheiro Dias ou Antero de Figueiredo a punham, sem respeito muitas vezes 
pelos factos. Onde estes viam um modelo de virtude, António Sérgio passa a 
ver, a expressão é sua, ((um pedaço de asno)). Apesar disso, a posição de Sérgio 
quanto a Sebastião, e o que é pior quanto ao sebastianismo, passou a ser adoptada 
como posição ((progressista)) exemplar, e ainda recentemente Sérgio foi de novo 
invocado a propósito do sebastianismo como a única profissão-de-fé admissível pela 
esquerda radical. Refira-se, a título de curiosidade, que há nota de Jaime Brasil 
nos anos 20 no suplemento literário do jornal A Batalha onde se defende a 
posição de Sérgio quanto à interpretação do sebastianismo. A polémica de Sérgio 
em torno do sebastianismo, que data já dos anos 20, deve no entanto ser vista 
como uma continuação da polémica com Jaime Cortesão, polémica esta que teve 
lugar em 1913 numa das publicações da Renascença Portuguesa, a propósito das 
causas da decadência dos povos peninsulares, e sobretudo como uma continuação 
da polémica com Teixeira de Pascoaes, entre 1913 e 1914, a propósito da saudade 
e do saudosismo. Teixeira de Pascoaes foi decerto, no seguimento do Sampaio 
Bruno de O Encoberto (1904), um dos primeiros a ver no rei Sebastião muito 
mais do que um pedaço de asno (teoria esta que já vinha de Júlio Dantas) ou 
um simples modelo de virtudes integralistas. 

Esta posição interpretativa é ainda a posição de Paul Dresse. Onde o 
texto de Paul Dresse se torna verdadeiramente significativo, e por isso dramá-
tico, é na reflexão que atribui ao rei nos jardins de Larache. É uma reflexão 
sobre o islamismo e a homossexualidade que o leva a uma mudança de perspectivas 
e a uma catarse pessoal, em que a liberdade e a aventura são assumidas. Diga-se 
em abono desta reflexão, que muito do sebastianismo posterior ao desapareci-
mento do rei, veiculado principalmente entre os cristãos-novos, que foram prati- 
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camente os únicos que mantiveram viva, ao longo da dominação filipina, a ideia 
de que o rei não morrera e estava algures vivo, se alimenta de todo um conjunto 
de catarse deste tipo, em que o rei assimila direrenças e progressivos desconhe-
cidos. Já Sampaio Bruno, que é decerto o primeiro sebastianista racionalista ou 
positivo dos tempos modernos, concluía, no seu livro de 1904, que o sebastia-
nismo dos novos conversos acabou não só por ser percursor do filosofismo enci-
clopédico do século xviii, como coincidia até, nos seus objectivos, com o libera-
lismo, a democracia e o socialismo. 

A obra de Paul Dresse é uma obra ((poética)), feita naquele tipo de registo 
mimético, que tanto desagrada ao Platão da República. Trata-se pois duma obra 
verosímil e não verdadeira, ou seja poética e não histórica. O próprio autor nos 
alerta para a impossibilidade histórica da reflexão em Larache. Daí que a pers-
pectiva de Paul Dresse sobre Sebastião seja não só legítima como perfeitamente 
adequada. Sem ser historicamente verdadeira, ela dá-nos o sentido provável, ou 
seja o espírito duma figura histórica como Sebastião. 

Tudo isto nos leva a concluir que as considerações tecidas por Carlos 
K. Debrito na introdução do livro ficam muito aquém daquilo que se esperaria 
para texto tão rico de sugestões. A defesa do texto de Paul Dresse é feita em 
termos que não desagradariam a Sérgio e que pouco tem a ver com o texto. Tudo 
o que o prefaciador português parece encontrar de interessante neste texto é «a von-
tade de desmistificaça'ío de uma pequena ideia, num pequeno país»; esse pequeno 
país é Portugal e essa pequena ideia é o sebastianismo. O que se lê portanto no 
texto de Paul Dresse é, segundo o prefaciador, a crítica «do saudosismo serôdio», 
leitura esta que não me parece ter nada a ver com a tensão dramática e catártica 
do texto. Contudo, o último parágrafo do texto de Carlos K. Debrito pode pres-
tar-se a outra interpretação, interpretação esta que nos é grata: a da aventura 
interior emancipativa a partir da aventura africana exterior. Aqui a deixamos 
transcrita, para quem a queira (e saiba) ler: ((Arrastando consigo uma parcela 
importante dos seus súbditos, Sebastião parte para uma aventura interior eman-
cipativa, na procura da sua verdadeira identidade. Como Portugal?)) 

ANTÓNIO CÂNDIDO FRANCO 
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Cinquentenário da morte 
de Emma Goidman 

Passaram 50 anos, em Maio deste 
ano, sobre a morte de Emma Goidman, 
em Toronto, Canadá. 

A 18 de Maio de 1940 o seu corpo 
foi transportado para Chicago, onde foi 
a enterrar no cemitério de Waldheim, 
junto dos túmulos dos célebres márti-
res da Praça de HAYMARKET. 

Emma nasceu em 1869, filha de pe-
quenos comerciantes judeus; estudou 
em Petrogrado e, em 1886 partiu da 
Rússia para a América onde trabalhou 
como operária da indústria de con
fecções. 

Entre os vários anarquistas com quem 
se iniciou e juntos lutaram por muitos 
objectivos, como a jornada de trabalho 
de 8 horas, destacam-se o alemão exi-
lado Johan Most e o russo, de Wilno, 
Alexandre Berkman. 

As memórias de Emma Goidman fo-
ram escritas em Saint Tropez, numa 
quintinha oferecida por solidariedade 
de muitos dos seus amigos e compa-
nheiros de luta. Corriam os anos de 
1930 e 1931 e, esse trabalho de re-
dacção das memórias teve a colabora-
ção, estreita, da famosa anarquista fran-
cesa May Piqueray, memórias que vie-
ram a dar o famoso livro, de 993 pá-
ginas, ((Living my Life)) editado em 
1932 pela Knopf. 

May Piqueray, na introdução ao li-
vro ((L'individu, Ia societé et l'État)) da 
autoria de Emma Goidman, diz: «É di-
fícil resumir em algumas linhas uma 
vida tão rica como a de Emma Gold-
man. Ela conhecerá, por várias vezes, 
as cadeias americanas, porque a sua 
energia, o seu dinamismo infatigável 
pela defesa dos direitos humanos, fazem 
dela uma lutadora de primeira ordem. 
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Colabora em diversos jornais anarquis-
tas: ((Freiheit)), ((The Anarchist)) e cria 
a sua própria revista anarquista cha-
mada «Mother Earth». 

Durante a Primeira Guerra Mundial, 
ela luta com toda a sua energia contra 
o militarismo e é de novo presa. 

Rebenta então a revolução russa que 
traz todas as esperanças aos revolucio-
nários do mundo inteiro. Sentimentos 
generosos, mas perigosos para o mundo 
capitalista; a América exila mais de 
duzentos agitadores para os seus países 
de origem: Emma Goldman e Alexan-
dre Berkman estão incluídos no grupo. 

Rapidamente ficam desiludidos pelo 
que se passa na Rússia: ausência total 
de liberdade, reacção contra revolucio-
nários com provas dadas, extermínio dos 
operários e marinheiros de Cronstadt. 
Emma e Alexandre saem do país com 
grande dificuldade.)) 

Cathy Behnheim e Anette Lévy-Wil. 
lard, biógrafas de Emma Goldman, no 
Posfácio do livro «Emma Goidman-
-Épopée d'une Anarchiste» escrevem: 
«... Emma G. não era mulher para 
crer que uma realidade pode ser imu-
tável. 

Romântica como se era no século xix, 
ela crê pelo contrário no heroísmo indi-
vidual, nos destinos dramáticos como 
o de Sofia Perovskaïa, enforcada por 
ter participado no assassinato do czar 
Alexandre II. Ela tem fé na humani-
dade, sem por isso ser tão simplista 
para aceitar reduzi-Ia apenas à classe 
operária, como o fazem os marxistas 
ortodoxos. 

E são estes os valores que ela trans-
porta consigo para a Terra Prometida 
de então, este Novo Mundo onde a Ve-
lha Europa despeja os seus refugiados: 
camponeses apanhados pela fome, refu-
giados políticos fugindo da repressão, 
judeus escapando dos «progroms», Ar- 
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ménios salvos dos massacres muçulma-
nos, etc.. Esta onda de emigração, que 
fez da América um cadinho onde se 
misturam raças, línguas e religiões, é 
uma das mais importantes da história 
da humanidade)). 

Neste registo não temos a pretensão 
de escrever tudo sobre Emma Goidman. 
nem para tal haveria espaço suficiente. 
No entanto, não queremos deixar pas-
sar o Cinquentenário da sua morte sem 
referirmos mais alguns pontos da sua 
conduta e das suas concepções. 

Em 1907, no final da sua interven-
ção no Congresso Anarquista Interna-
cional de Amsterdão, Emma disse: 
((Acabo de expor a minha maneira de 
ver num relatório cuja conclusão é que 
a organização tende sempre, mais ou 
menos, a absorver a personalidade do 
indivíduo. isso é um perigo que é ne-
cessário prever. Também eu não acei-
tarei a organização anarquista senão 
com uma condição, que ela se baseie 
no respeito absoluto de todas as inicia-
tivas individuais e que não possa en-
travar a criatividade nem a evolução)). 

Em 1917 os arquivos pessoais de 
Emma foram confiscados pelo Ministé-
rio do Interior americano. Para que 
ela viesse a poder escrever as suas me-
mórias em 1930/31, teve de pedir aos 
seus amigos que lhe devolvessem as car-
tas que ela lhes escrevera: veio a rece-
ber mais de duas mil! 

Em Inglaterra, onde chega em Se-
tembro de 1924, Emma semeará a cons-
ternação nas fileiras revolucionárias ao 
denunciar a ditadura bolchevique. Ra-
pidamente se formam grupos, se fe-
cham portas. Para ganhar a sua vida, 
vê-se depressa obrigada a dar conferên-
cias mais sobre o teatro russo do que 
sobre a sua revolução. ... Ë ø mo-
mento ... em que Emma sonha regu-
larizar a sua situação de praticamente 
apátrida. Ë assim que recorre ao casa-
mento branco com o seu velho amigo 
James Colton, tornando-se cidadã in-
glesa. 

Guerra «civil» em Espanha: em Se-
tembro de 1936 Emma Goidman che-
gou a Barcelona, já com 67 anos de 
idade. Falou por diversas vezes na rá-
dio dirigindo as suas palavras aos ope-
rários, aos milicianos. Depois de ter 
estado na linha da frente de Madrid e 
de ter visitado as colectivizações dos 
operários e camponeses em diversas pro-
víncias partiu para Londres onde fun-
dou um escritório para recolha e coor-
denação de ajudas aos companheiros 
de luta espanhóis. 

Cathy Bernheim e Anette Lévy-
-Willard consideram que o último ((mo-
dernismo)) de Emma é o modo que ela 
tinha de recorrer à notoriedade pública 
e aos que eram os seus artesãos: os 
média. De facto, E. G. sabia jogar com 
o seu nome e a sua celebridade, muito 
consciente da força que representava. 
Assim, ela não duvidou um instante 
que o governo soviético lhe concederia 
um passaporte (de regresso da Rússia), 
e logo que teve acesso às mais altas 
instâncias do poder, não hesitou em 
utilisar este privilégio: foi ao próprio 
Lenine que ela se queixou da repressão 
que golpeava os anarquistas russos. 
Este último aspecto de Emma é sem 
dúvida muito tipicamente americano. 
Foi a imprensa americana que fez dela 
Emma a Vermelha, foi ela que a acom-
panhou à porta das suas prisões, reper-
cutiu as suas declarações e publicou 
os seus artigos antisoviéticos na mesma 
época em que a imprensa revolucioná-
ria fazia boca calada. 

No livro ((O Indivíduo na Socieda-
de)), uma edição em português, do 
Colectivo Maquinetas/1986, a partir da 
tradução francesa do livro original de 
Emma Goidman ((The Individual in 
Society)), o autor da sua introdução 
- C. -,  escreve a certa altura: ((En-
volvida fisicamente em todos estes acon-
tecimentos, E. G. não deixou de parti-
cipar neles pela palavra, tendo sido au-
tora de inúmeros discursos, folhetos, 
etc., bem assim como reflectiu e teori- 
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ou esses envolvimentos. A sua pro-
dução teórica, no entanto, não ficou 
apenas pela reflexão sobre as suas 
grandes lutas colectivas, pelo testemu-
nho directo dos grandes momentos; 
dois temas foram particularmente caros 
a E G.: a questão do indivíduo, da sua 
afirmação e da sua defesa, tendo sido 
uma teórica do individualismo mesmo 
dentro das correntes anarquistas de en-
tão, e a emancipação da mulher, quer 
no plano social quer no plano sexual. 

Terá sido neste campo que os seus es-
critos mais perduraram, defendendo ela 
a afirmação da mulher como indivíduo 
pleno, específico, e não a mera tenta-
tiva de equiparação ao homem. 

Na sua vida foi grande divulgadora 
do amor livre e dos métodos anti-con-
cepcionais entre as mulheres, e é onde 
a sua produção teórica se mostrou mais 
fecunda. 

J. M. Colaço 
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AUTO DOS CLÉRIGOS (excerto) 

Vem um clérigo ensaiando o seu dis-
curso e diz, dirigindo-se ao público: 

Amigos, que Deus vos guarde! 
Estais em boa companhia! 
Quer de noite, quer de dia 
É só ligar o botão 
Da rádio ou da televisão... 

Aproxima-se um segundo clérigo: 

Não vos entendo. 
De que falais? 

1 clérigo: Eu cá falo dos canais 
que levam a nossa mensa- 

gem. 

2. 0  clérigo: E se há uma sabotagem? 

1.°—Isso não! 
Isso era na ((Revolução)). 
Agora não há maneira, 
Nem mesmo de brincadeira. 

2.0  - Meu irmão, 
Sois muito bem informado. 
Eu por mim vivo afastado 
Dos meios audio-visuais. 
Nem sequer leio os jornais... 

1.0 - Fazeis mal. 
Porque aquele canal 
Que nos hão-de dar na T.V. 
Põe à nossa mercê 
Um poder omnipotente. 

2.0 - Como aquele que a gente 
Diz à gente que Deus tem? 
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1.0 - Não tanto... Vede vós bem 
que andam por aí dizendo 
Que queremos é ir fazendo 
Dinheiro co'a publicidade... 

2.0 - E eles não falam verdade? 

1.0 - Sim, padre, mas estai calado! 
Entramos em todo o lado, 
Pregando com devoção... 

2.0  - ... Que o homem deve ser irmão 
Do homem, não concordais? 

1.0- A Santa Madre quer mais. 
Quer programas mais decentes. 

2.° - Onde só se vejam os dentes 
Das mulheres, não achais? 

1.0 - Ou dos nossos cardeais.. 

2,0- E aqueles beijos, irmão?! 
E aquela gente em pelão 
Nos filmes, telenovelas... 

1.0 - Vamos acabar com elas! 
Só cenas de casamento 
Com vestidos a rigor 
Da brancura do amor. 

2.° - Que poesia, padr'amigo, 
Tendes (para meu castigo 
Que sou homem terra-a-terra)! 

1.0 - Em todo o homem se encerra 
O dom da elevação. 



CRÓNICA 

O 1.0  clérigo faz uma pausa, levando 
o indicador à testa: 

Afinal, reparo agora 
Que não estais assim tão fora 
Dos serões televisivos,.. 

2.0  - Oiço dizer por aí... 
Mas ver mesmo, nunca vi. 
Deus me defenda de tal! 

1." - Nem vedes o telejornal, 
P'ra saber novas da guerra? 

2.° - Mas isso não é noutra terra?! 

1.0 - É por mor dos muçulmanos. 

2.0 - Uns que usam aqueles panos, 
Assim ao redor da cabeça? 
E guerra santa, com certeza! 
Contra eles avançar! 

1.0 - É que eles sabem matar, 
Têm petróleo, armamento... 

O 2.0  clérigo faz gestos de esgrimir: 

Mas os cristãos, padre bento, 
Têm longa tradição 
De impor a sua razão 
Que é a única verdadeira! 

1.0- Vós falais de uma maneira 
Que há muito eu não ouvia, 
Nem mesmo numa homilia... 

O 1.0  clérigo vira-se de novo para o pú-
blico, retomando o jeito de ensaio: 

Meus irmãos, sede esforçados! 
Pois os tempos estão mudados! 
Porém em mim podeis vós crer 
Que sou clérigo mui atento 
E sei que neste momento 
É preciso não deixar 
Que outros tomem o lugar 
Da nossa Igreja tão santa 
Que trará mais salvação 
P'la nova televisão! 

2. 0  clérigo (aparte): 

E contra os mouros, não Irão? 

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

à Ditadura (Portugal, 1922-1939) 340$ 
A Oposição Libertária em Portugal 
(19394974) 370$ 
(preço especial para o conjunto 	1000$) 

JOSÉ FRANCISCO 
Episódios da Minha Vida Familiar 

e de Militante Con federal 180$ 
Páginas do Historial Cegetista 180$ 
Recordações de um Proletário 200$ 
Últimas Páginas 200$ 

a 	ARTUR MODESTO, FRANCISCO QUIN- 
TAL, JOSÉ FRANCISCO 

Alfarrábio Poético 100$ 

MARIA DA GRAÇA AMARO DE OLI- 
VEIRA 

A Cabacinha Preta (ilustrado, para 
crianças) 120$ 

ÁLVARO D'OLIVEIRA 
Caricaturas Políticas (1906-1910) 380$ 
(com introdução e legendas de 
Nuno S. Teixeira) 

ELIAS MATIAS 
O Alentejo em Luta 200$ 

a 	C. BAY-C. WALKER 
Desobediência Civil: teoria e práti- 

ca; com um apêndice para o 
leitor português 400$ 

a STEPHEN SCHECTER 
Política da Libertação Urbana 850$ 

Apresentação de Vítor Matias 
Ferreira 

HAROLD B. WILSON 
Democracia no Trabalho 	 700$ 

Apresentação de João Freire 
e Lurdes Rodrigues  

TECNOLOGIA E LIBERDADE 

Comunicações apresentadas 
no Colóquio Internacional 
de Estudos. Abril, 1987 	1000$ 

AMÉRICO MARTINS VICENTE- 
Brados do Tarrafal: poemas de 

presídio. Apresentação de J. M. 
Carvalho Ferreira. 200$ 

• FRANCISCO QUINTAL 

Palavras Veementes 
Recolha e apresentação de João 
Freire; contributo bibliográfico 
de Carlos Abreu. 300$ 

MURRAY BOORKCHIN 

Sociologia ou Ecologia Social: 
Apresentação de António Brito 	500$ 

A IDEIA 

Revista de cultura e pensamento anar-
quista 
Últimos números publicados e temas 
dominantes: 

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

revolução? 400$ 
42/43 - Anarquismo e Direito 400$ 
44/45 - O Estado e a Ordem 500$ 
461/47 - Anarquismo ontem e 

hoje 500$ 
48 	- Contrato Social femi- 

nismo 500$ 
49 	- A Capital no centro 500$ 
50 	- Imigração 550$ 
51/52 - Anarquismo em debate 550$ 
53 	- Poder e Liberdade 550$ 
54 	- A crise do «Socialis- 

mo» real 550$ 
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PLATAFORMA EDITORIAL 

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

que os sistemas e as instituições 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. 




