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João Freire 

Reabertura 

Com bons votos para o Século XXI - igual, pelo menos, ao que de melhor tive-

ram os dois anteriores, e longe do que de pior produziu este que se encerrou! - 
a revista A IDEIA ressurge, dez anos depois da sua suspensão, na expectativa 

de um acolhimento favorável por parte de antigos e novos leitores. 

Os bons votos são para todos . 	que as mensagens que difundimos se 

destinam aos indivíduos comuns, sem distinção de nações, de culturas, de clas-

ses, de religiões, de sexo ou idade. Mas temos consciência de que estas pala-

vras exigem "receptores" preparados, infelizmente pouco abundantes: que sai-

bam ler em língua portuguesa; que tenham recursos de tempo e de dinheiro 

suficientes; que tenham acesso físico e técnico aos nossos meios de difusão; 

que tenham abertura de espírito, inteligência, conhecimento e generosidade 

bastantes para se disporem a tal esforço (bem mais exigente do que olhar ima-

gens televisíveis ou escutar música); etc. 

É, pois, propósito dos promotores deste relançamento de A IDEIA editar 
textos de reflexão que lhe sejam propostos, sobre os mais diversos ternas. Temas 

que configurem, contudo, urna oportunidade e um espaço de debate e diálogo 

entre pessoas cidadãs. Ou seja: textos que, podendo envolver matéria política, 

cultural, social, literária, histórica, etc., sejam dirigidos "horizontalmente" ao 

entendimento e à sensibilidade dos outros. A revista não deseja ser urna "cáte-

dra" para o reforço da afirmação de certos "especialistas", mas serão benvindos 

todos aqueles que, conhecendo um assunto, se disponham a partilhar com ter-

ceiros alguma parte desse conheci rnento. (Contudo, tenho também por norma 

considerar que o conhecime'to implica urna exigente consciência crítica das 

suas própria limitações.) 

Por outro lado, neste início de século, a revista não podia ficar indiferente 

aos novos meios de comunicação. Por isso, ao lado da edição tradicional im- 

3 



pressa em papel, ela será simultaneamente acessível, em parte, por via da 

Internet. Na primeira modalidade, apenas será feita uma tiragem limitada, em 
função do número de compradores e a um preço de venda que cubra as despe-
sas, o que significará sempre um valor elevado. No segundo caso, o acesso será 

franqueado a todos os interessados. 

A selecção dos artigos a publicar dependerá da opinião que sobre eles 

emitirem os membros de urna "rede de conselheiros de redacção" e, em última 
análise, do critério do director cia publicação. Por urna questão de transparên-

cia, esclarece-se que tal "colégio censório" é constituído, à partida, p01' mais 

de uma dezena de membros cio antigo grupo editor; todos conectados entre si 

via Email, mas irá sendo alargado a novas pessoas, por cooptação. Além disso, 

a propriedade individual do título, justificada por razões históricas, poderá pas-
sar para outra pessoa num qualquer momento futuro, estando legalmente garan-

tida tal passagem. 

Aos nOSSOS colaboradores redactoriais, pede-se que enviem os seus textos 
também em suporte informático e que, cm princípio, eles não ultrapassem as 10 
páginas em papel dactilografado (agradecendo-se igualmente um pequeno re-
sumo de 10 linhas). Não serão feitos "cortes" ou sequer sugestões de alterações 

aos originais, pois os autores são plenamente responsáveis daquilo que escre-
vem. A revista apenas se atribui o direito de aceitar (gratuitamente) o texto pro-
posto, ou não, no qual caso apresentará ao autor a devida justificação. 

Aos leitores, solicita-se que enviem os seus pedidos para o nosso endere-

ço Em.ail, na Página da Internet, ou para o Apartado postal. As revistas serão 

remetidas pelos Correios. Os pagamentos podem ser feitos segundo as formas 

habituais (à cobrança, cheque, transferência bancária, etc.). Se solicitado, será 
passado um recibo particular, uma vez que a sustentação desta publicação as-

senta na forma cia subscrição ou donativo dos próprios leitores. Também poderá 

adquirir-se A IDEIA nalgum local de vencia directa, conforme indicado noutro 

lugar, mas essa será sempre uma situação excepcional. E a revista publicará 

regularmente uma súmula das suas contas. 

É possível que, uma ou outra vez, após a saída cia revista, se realize uni 
debate público presencial. Se isso acontecem; será para os autores dos artigos 

publicados "darem a cara" e confrontarem as suas opiniões directamente com 

outras pessoas, e não para qualquer tipo de tomada de posição colectiva cia revista 

- que a não tem. Poderá, no entanto, acontecer que, para alguns, este 



reaparecimento de A IDEIA seja também o pretexto para a recriação de um 

ambiente de tertúlia e de comunicação directa e convivial, como aquele que 

tanto marcou, ao longo de dezoito anos, a experiência do grupo responsável da 

sua primeira série. 

A IDEIA, revista libertária, nada renega da sua trajectória anterior, mas 

também não se considera dela prisioneira. Por isso, parte para esta nova fase 

sem plataforma ideológica ou projecto programático. E se ostenta o mesmo sub-

título que exibia no n. °  55 é sobretudo porque continua a considerar a liberda-

de como o seu valor de referência fundamental e não como sinal de reconheci-

mento de seita. 

É certo que A IDEIA hei-dou a sua parte de um património bem antigo, 

por vezes dramaticamente adquirido: a resistência a todo o tipo de ditaduras, 

de domínios e poderes opressivos, fossem eles políticos, militares, económicos 

ou espirituais; a interdependência e maximização dos valores da liberdade e da 

igualdade; a procura de coerência, na acção própria, entre meios e fins; a refe-

rência aos indivíduos concretos, considerados como uma realidade acima de 

qualquer outra; a liberdade de exame crítico. Mas também procurou encarar o 

seu tempo e não alimentar mitos acerca daquele passado. 

Olhando paia as três ou quatro últimas décadas e para o itinerário ideo-

lógico da revista, pode identificar-se um conjunto de valores patrimoniais fortes 

de que ela deu mostras: a rejeição da violência; o afastamento do "trernendisrno", 

ou seja, de algum tipo de crença numa qualquer catástrofe salvadora (a benefí-

cio do direito às experimentações e a ensaios locais, pontuais ou simplesmente 

humanos); a crítica do envelhecimento da ideologia anarquista clássica e do 

autismo militante ainda subsistente, sem prejuízo do respeito pela memória do 

passado; o (fundamental) pluralismo de concepções e de práticas; e a "regra 

metodológica" individualista que consiste ciii "que cada um afirme o que sabe, 

pode e quer fazei; e não aquilo que acha que os outros deviam fazer". 

Devo ainda dizer que, à luz da minha experiência, amadurecimento e 

reflexão, o libertarismo constitui hoje, para mim, unicamente uma orientação 

de exigente referência ética e pessoal. Assim, não só não me revejo nas posi-

ções ti-adicionais do anarquismo (anil-estado, classismo, revolução) como ne-

nhuma solidariedade me liga àqueles que, sob qualquer pretexto (e sobretudo 

em nome de uma ideologia libertadora), possam praticar, defender ou justificar 

actos qualificáveis corno crimes, violências e opressões. Sei que não são essas 
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as motivações da grande maioria dos seus adeptos mas também sei quanto, por 

candura e excessiva tolerância, se é permeável às ervas daninhas. Quando - 
mais além das palavras e dos debates - há pessoas que podem sair magoadas 
ou são vidas humanas que estão em causa, a responsabilidade pessoal de cada 

um tem de ser assumida sem subterfúgios, mesmo quando se ti-ata simplesmen-
te de publicar um texto. Por outro lado, embora eu próprio viva numa cultura 
ancorada aos valores de esquerda e de progresso", e minha convicção que 
estes mesmos valores, aparentemente mais generosos, funcionam também, na 
realidade, como uma tentativa de estigmatizar, na "direita", os seus "interes-

ses". Ora, esta operação, porventura inconsciente, constitui uma forma de 
recalcamento da reflexividade efectivamente existente quando se trata de inte-

resses, que também estão presentes - oh quanto! - na própria esquerda (para 
além dos seus apetites de poder). Além disto, ela tende também a condenar a 
uma injusta menorização os valores e referências do pensamento "conservador", 
porventura tão legítimo, necessário, genuíno e humano quanto o discurso "trans-

formador". De resto, a contradição salta à vista quando se analisam as orientações 
dos movimentos ecologistas, marcados por referências contraditórias de conserva-
ção e de mudança. Sinto-me, assim, hoje mais próximo daqueles que, sempre gui-
ados por ideais de liberdade e de justiça, como, por exemplo, Maria Lacerda de 
Moura, Cano Rosseili, Han Ryner; Eugen Relgis ou Germinal de Sousa, procura-

ram, em seu tempo, sobreviver intelectualmente ao rolo compressor dos sistemas 
absolutamente doniinantes; ou ainda daqueles que, como Hem Day ou Louis Lecoin, 
se empenharam em acções coerentes, independentemente daquilo que faziam os 
representantes oficiais do "movimento". Ora, nos dias de hoje, se na economia, na 
tecnologia e nas empresas predomina geralmente o pensamento de "direita", é a 
"esquerda" que, por seu lado, impõe o seu domínio no Estado, na escola, na comu-

nicação, na ciência, na cultura e nos movimentos sociais. Nestas condições, não é 

tanto o "pensamento único" que constitui urna ameaça, mas, uma vez mais, uma 

falsa alternativa entre (luas lógicas e dois sistemas de dominação. 

[lá dez anos atrás, o nosso consócio Moisés da Silva Ramos procurou 

denodadamente que o grupo d'A IDEIA/Sementeira não desaparecesse, em par-
ticular através de uma ou outra forma de fusão com o Centro de Estudos 
Libertários, editor do velho jornal simbólico que é A BATALHA. Tal não foi pos-

sível. E porém reconfortante pensar que o Moisés - uma das pessoas que me-
lhor assegurou a ligação, social e geracional, entre a antiga coorte anarco-sin-
dicalista e os libertários pós-68 - ficaria certamente satisfeito por saber que, 
afinal, como alguns admitiam, apenas se tratava de uma suspensão e que, dez 

anos depois, A IDEIA voltava de novo à praça pública. 
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Nesta nova série, as suas edições não conterão o clássico "editorial", nem 

secções regulares, nem haverá números temáticos. Não existirá "comité de re-

dacção", "grupo editor" ou qualquer outro tipo de estrutura associativa formal. 
Os autores responderão exclusivamente pelo conteúdo das matérias publicadas. 
E a revista durará... enquanto tiver que durar. Esperamos que com prazer e 

proveito para muitos. Escreveu-se em certo momento que nos encontrávamos 

"no partido do movimento, na pesquisa irrecusável da verdade e na ambição do 
indivíduo livre sobre a terra livre". Esse é talvez um bom mote para prosseguir. 





Miguel Serras Pereira 

Sobre a questão das políticas culturais: 
alguns pontos prévios 

Unia reflexão sobre cultura e política, se se quiser minimamente crítica, não 

pode pretender dar aos interlocutores ou leitores a ideia de que está tudo dito, 

mas aposta, pelo contrário, em incitá-los a que falem e reflictam por sua conta 
e risco próprios. Deste modo, a importância e o interesse de um exercício como 
este medem-se, e devem ser julgados, peio horizonte de liberdade e de interro-
gação que, em vez de circunscreverem, tendam a abrir. 

Se definirmos como cultura tudo aquilo que, pressupondo embora a ga-

rantia da vida material de uma sociedade, vai para além da reprodução desta, e 
a molda e orienta, articulando-a com os fins e os valores que, mais ou menos 
conscientemente, dão este ou aquele sentido à nossa existência e ao mundo, 
informam as leis da companhia dos humanos e as instituições que são condição 

para cada um de nós da sua identidade individual, se definirmos assim cultura, 
na acepção mais ampla do termo, depressa nos daremos conta de que não é 

essa dimensão, inseparável da existência de qualquer sociedade ou indivíduo, 
o que está em causa, para a política que enquanto cidadãos queremos fazer, 
mas sim o lugar que nela ocupam ideias, valores ou fins como a liberdade e a 
igualdade, a responsabilidade e a autonomia, a democracia e o auto-governo. 

Resumindo brutalmente os termos da questão, poderíamos dizer que, se 

todas as culturas têm em comum, e desse ponto de vista se equivalem, o facto 
de imaginarem e instituírem um sentido, ou seja uma constelação de significa-
ções ou de porquês e para-quês da vida colectiva e da existência individual, 
nem sempre - ou antes, praticamente nunca - são os mesmos os porquês e 

para-quês que, em áreas ou épocas diferentes, governam a própria vida mate-
rial - sendo que, acrescente-se, as diferentes culturas, de resto fazem, excepto 
em casos muito particulares, dispondo de uma margem de manobra indefinida 

porque limitada unicamente pela condição de garantirem a sobrevivência e a 



reprodução, ou, pelo menos, de pretenderem que as garantem, como é o caso 

hoje. quando assistimos ao fenómeno insólito da tendencial dominação cultural 
à escala planetária de modos de vida e de organização económica que põem em 
risco as condições ecológicas da espécie, ao mesmo tempo que se apresentam 

como padrões supremos de eficácia produtiva no mesmo plano material. A par 
da reprodução da vida material e do reconhecimento funcional das condições 
físicas do meio (digamos assim para simplificar) que, de um modo ou de outro, 
qualquer sociedade humana tem de levar em conta ou de satisfazer, o que deve 
impressionar-nos e levar-nos a reflectir é o facto de, por um lado, encontrarmos 

a cada encruzilhada da história conhecida problemas e soluções, instituições e 
costumes, gostos e definições de papéis individuais, profusamente diferentes e 
na realidade desprovidos de qualquer razão suficiente exterior àquilo que a acção 

humana faz ser, ao mesmo tempo que, por outro lado, vemos essas diferenças e 
a força de criação humana para que elas remetem serem, na maioria dos casos, 
ignoradas e activamente recalcadas pelas "ideias", ou "visões do mundo", que 
as sociedades formam de si próprias, bem como pelos modos de socialização 

que impõem aos indivíduos. 

Não estamos habituados, não o fomos socialmente, a pensar assim. Dai, 

que pensemos que tudo o que foi tinha de ser assim mesmo, que tudo o que foi 

antes de o ser (como a pescada) já o era, que (Marx) quando as sociedades pro-
duzem um pouco mais que aquilo que basta à sua sobrevivência se dividem em 

escravos e senhores ou que só quando houver o bastante para satisfazer o ape-
tite de todos uma ordem igualitária se tornará, não uma escolha ou decisão, mas 
unia necessidade (histórica e lógica, ao mesmo tempo). 

De onde vêm esta ignorância activa e este recalcamento, que não poupam 

ninguém, embora afectem de maneira bem pouco igualitária, em termos de ri-
queza e de podem; os dominantes e os dominados em cada um dos casos que 
consideremos? Por mim, penso que são alimentados pela nostalgia mais ou menos 

infantil e que todos mais ou menos compartilhamos, ainda quando aprendemos 
a não lhe ceder, de uma lei e de uma ordem institucional mais seguras que o 
nosso próprio ser natal e mortal, de uma verdade que nos seja anterior e em 
cuja imortalidade divina ou garantida pela natureza nos consolemos por procura-

ção, e que ao mesmo tempo nos des-responsabilize, racionalizando os nossos 
movimentos de resignação e conformismo. Acresce que, depois do momento 
insondável da emergência das primeiras sociedades humanas, não houve comu-

nidade ou indivíduo que não fossem formados por um decisivo legado anterior, 

configurando uma série de condições iniciais incontornáveis de qualquer ac- 
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ção. Deste modo, torna-se um pouco mais compreensível a tendência que levou 

a maior parte das sociedades conhecidas a projectar no exterior da acção dos 

seus membros a origem das instituições e das leis, atribuindo o ser-assim des-
tas últimas à acção dos Grandes Antepassados, ou dessas suas variantes que 

são a providência divina, as leis da natureza ou as astúcias da razão, e não as 
reconhecendo como auto-criação humana. No fundo, uma vez iniciado, este 

movimento de projecção transforma-se em inércia e força da inércia de cada 

ordem estabelecida, tendendo, contra o que se diria ser de outro ponto de vista 
a experiência empírica mais evidente da diferença dos tempos e do devir, a 
proclamar a estabilidade última das instituições e das normas, a sua origem divina 

ou ditada pelas leis naturais. E o que passa a ser quase inconcebível e radical-
mente desconcertante é a criação histórica da filosofia não profissional, enquanto 
dimensão crítica e reflexiva da palavra quotidiana, e a criação simultânea da 
actividade política governante enquanto ocupação regular e comum do conjun-
to dos cidadãos, ou, por outras palavras, a ruptura com a consagração mítica 

das instituições que se delineia como processo ao mesmo tempo cultural e po-
lítico com os Gregos da Antiguidade e o modo como tornam solidárias a ideia 
de um cidadão capaz de governar e ser governado e esse novo tipo de pensa-

mento, que se propõe interrogar e propor sem outros limites que não sejam os 
da exigência dialógica de dar conta e razão do seu próprio exercício. A estra-

nheza e o assombro tornam-se justificadamente ainda maiores quando sabemos 

que a ruptura assim consumada, através da invenção da pólis, conheceria um 

longo período de queda nos limbos do esquecimento, até ser de novo e lenta-

mente rasgada, a partir dos chamados renascimentos medievais e crises da so-
ciedade feudal, por um novo surto de combates sociais e políticos e de reivin-
dicações críticas mais ou menos sacrílegas. 

Bem sei que me limito, na esteira de outros, a indicar uma pista que seria 
necessário aprofundar e completar através da introdução de um sem-fim de dis-

tinções e precisões concretas, e isso tanto mais que a nossa própria vontade de 

autonomia e responsabilidade pressupõem também uma relação com o passado 
e um reconhecimento da sua eficiência histórica, ou seja da dívida que a nossa 

singularidade ou originalidade possíveis não podem deixar de assumir, se não 
quiserem transformar-se em delírio e cegueira, perante o que as solicitou e pre-
cedeu. 

Mas, seja como for, cio mesmo modo que a imaginação - unia imaginação 
radical porque instituintc como lhe chamava Castoriadis - ou do mesmo modo 

que a criação dessas significações imaginárias, como Castoriadis dizia também, 
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que são os porquês e os para-quês, nos apresenta uma variedade enorme de 

conteúdos bem documentados pela história das civilizações ou pelos dados da 
etnografia, também o reconhecimento de que as diferentes culturas, as diferen-
tes constelações de porquês e para-quês são igualmente criações humanas está 
longe de ser um traço universal das culturas humanas. Na própria sociedade em 

que vivemos, trabalhada secularmente pelos combates democráticos e pelas 

exigências da argumentação partilhada e do livre-exame, está muito longe de 
ser adquirida a ideia de que, sendo a sociedade criação humana, nos compete 
elaborar conscientemente as suas instituições, assumindo que se a instituição 

em geral é unia necessidade, não há instituições que tenham de ser e permanecer 

necessariamente o que são. 

As grandes ideologias laicas que têm dominado a época tendem pelo menos 
nas suas versões triunfantes a afirmar que o sentido da história não depende da 
acção ou vontade dos seres humanos, mas de leis cuja necessidade não poderia 
ser questionada sem desastre. Por isso, justificam uma divisão do trabalho po-
lítico em cujos termos competiria aqui aos especialistas da economia ou investi-
gadores das leis do mercado, ali aos teóricos armados de um conhecimento ci-
entífico cio desenvolvimento das forças produtivas e dos verdadeiros interesses 
dos explorados traçarem a ordem institucional e política mais racional e coloca-

rem fora cio alcance da deliberação e da decisão colectivas as regras fundamen-
tais da existência comum. Corno, ao mesmo tempo, essas pretensas leis da evo-
lução ou da ordem social se apresentam enraizadas nas leis da natureza - caso 

do materialismo dialéctico ou dos diversos darwinismos sociais -, o resultado 
é urna sacralização do poder do Estado e/ou dos imperativos da economia po-
lítica que nada tem a invejar, no conjunto, à crença religiosa que faz equivaler 

à vontade de Deus a ordem estabelecida. Felizmente para nós, as sociedades 
em que vivemos foram marcadas e transformadas também por tendências e 

movinieritos antinómicos daqueles a que acabo de aludir, e dos quais dão testemu-
nho o projecto de construção de urna sociedade em que todos possam participar 

igualitariamente na definição das leis que os vinculam, ou ainda a ideia de que, 

não podendo embora furtar-se às condições iniciais, os seres humanos fazem a 
partir delas, a cada momento, um caminho cujo traçado não se encontra de an-
temão inscrito na vontade de Deus ou na lógica da evolução natural, nas leis da 

história ou da actividade económica e da tecnologia. 

O certo é que ao longo da maior parte cia história conhecida e numa parte 
enorme cio próprio mundo cio qual somos pai-te, a ideia de que, enquanto mem-

bros de uma comunidade, os seres humanos podem ser cidadãos que se dêem 
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as suas próprias leis, ou a ideia de filosofia como exigência não profissional de 

dar conta e razão do que dizemos, ou ainda a ideia de democracia que caracte-
riza tão profundamente os últimos séculos e minou as bases tradicionais da 

dominação, enfim, estas e muitas outras ideias que delas são mais ou menos 
essencialmente solidárias brilham apenas pela ausência, e não é certo, porque 

depende dos resultados de conflitos e combates actuais, não estando garantida 
por qualquer instância providencial, que essa luz histórica a que, tanto política 
como filosoficamente, hoje ainda nos podemos reunir para discutir a política e 

a cultura, não se encontre, mais ou menos drasticamente ou mais ou menos 
prolongadamente, em vias de extinção. 

É por isso mesmo que se torna uma necessidade maior apostarmos numa 
intervenção política e cultural que seja uma afirmação de autonomia dos seus 
agentes, interpelando a autonomia dos demais, ou seja: apostarmos na possibi-
lidade de, contra as ameaças de extinção, mantermos em aberto o projecto de 
urna sociedade democrática e os horizontes, tanto colectivos como individuais, 

do livre exame e do exercício (Ia crítica ou, numa palavra, dessa liberdade de 
criação necessária à criação da liberdade. 

Na mesma ordem de ideias, devemos tentar distinguir bem o que é e não 
é a democratização da cultura, evitando cair no populismo ou noutras formas de 

idealização dos oprimidos, que acabam por ser sempre cúmplices do seu desar-

mamento perante a dominação instituída ou os projectos políticos que se limitam 
a propor a sua reciclagem e racionalização mais ou menos modernizadoras. Mas 

não basta evitar o populismo e a demagogia. E preciso ainda desmontarmos o 
raciocínio viciado simétrico dos que, por meio das suas denúncias unilaterais 
da manipulação, transformam esta última em explicação universal. Entendamo-
nos bem: não é que a manipulação não exista, e escandalosamente, nos órgãos 

de comunicação social, por exemplo, e, tal como neles, um pouco por toda a 
parte. O problema é que jamais se porá fim à manipulação por meio da substi-
tuição de bons pastores e guias esclarecidos aos maus responsáveis pela actual 
programação da comunicação social. Acabar com a manipulação exige, antes 

do mais, que os seus alvos deixem de ser manipuláveis, transformando os seus 
comportamentos e atitudes quotidianos, o que é urna tarefa que ninguém pode 
fazer por eles, em vez deles ou em seu lugar, a não ser reproduzindo a manipu-

lação que denuncia ou substituindo a manipulação actualmente existente por 
esta ou aquela sua variante pretensamente niais desinteressada. E i)01  isso que 
devemos opor-nos sem contemplações aos que dizem aos seus e nossos 

concidadãos: "Os responsáveis não são vocês que foram ou estão a ser manipu- 
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lados, contra os vossos interesses; os responsáveis são os manipuladores; por 

isso votem em nós que prometemos programar e governar a comunicação social 
e o resto defendendo os vosso verdadeiros interesses, que os actuais 

manipuladores vos impedem de saber quais são". Contra o paternalismo deste 

tipo de discurso, nunca incitaremos demais os nossos concidadãos a tomarem 
nas suas próprias mãos a tarefa de uma intervenção político-cultural que, no 
campo da comunicação e não só, torne activas e responsáveis as suas próprias 

vozes, a sua própria interpretação e elaboração dos interesses que os movem, a 

sua própria expressão na praça pública a propósito das questões que a cada um, 

na sua relação com os outros, dizem respeito. 

Continuando e para condensar muito o muito que aqui deveria ser mais 

longamente elucidado, a democratização cia cultura não deve ser confundida 
com o programa de facultar o acesso aos chamados I)efls culturais, cada vez 

mais dependentes da produção e gestão de instâncias especializadas, ao maior 

número possível de consumidores. Deverá significar pelo contrário a participa-
ção activa dos cidadãos na produção, transmissão e gestão dos porquês e para-
quês que determinam as suas condições de existência, e a criação, a todos os 
níveis, daquilo a que Eduardo Lourenço chama "arenas do sentido" que, antes 
e depois de se actualizarem em assembleias formais de deliberação e decisão 

institucional, se afirmem também como espaços de génese e esclarecimento 
colectivo da opinião e como instâncias informais de proposta de novas ideias e 

experiências. 

Nada disto significa esquecer a importância para a construção da demo-

cracia, por um lado, cia transmissão dos legados anteriores ou, l)01  outro, da 

singularidade dos indivíduos diferentes e únicos que todos somos. Significa, sim, 
que a transmissão das tradições e legados em causa deverá ser crítica e activa, 
segundo uma lógica cia pergunta e cia resposta pcc1iai; que promova unia rela-
ção com as formas e conteúdos históricos já consumados capaz de nos levar a 

interrogá-los e a deixarmo-nos interrogar por eles, interrogando-nos através cicies 
e alargando assim o espaço de uma reflexão que nos ajude, quer social quer 
individualmente, a viver connosco próprios em termos, como dizia Hannah 

Arendt, de deliberação e responsabilidade explícitas. Do mesmo modo, no que 

se refere mais precisamente à dimensão individual, bastará dizer que, entre 

muitos outros aspectos a que não pOSSO referir-me agora, a formação ou socia-

lização democrática cio indivíduo exige, porque o espírito cia democracia é o 
contrário do conformismo, que cada um de nós aprenda ao tornar-se adulto que 

é seu direito e seu dever pensar pela própria cabeça, formando e sendo capaz 
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de expressar uma opinião cuja responsabilidade assuma, ainda ou sobretudo 
quando se trate de uma opinião minoritária. Com  efeito, se a democracia exige 
que o cidadão respeite as decisões regularmente tomadas em cuja definição 

participou entre iguais, essas decisões só serão legítimas se não excluírem, mas 
previrem e garantirem a possibilidade de revisão posterior, bem como a apre-

sentação de propostas alternativas e a expressão da oposição à sua vigência. Por 

fim, a formação de indivíduos capazes de cidadania plena não deixará de enco-
rajar a investigação por definição improgramável do fluxo incessante das repre-

sentações e afectos sem nome nem lei que emergem do nosso corpo-a-corpo 
com o devir do mundo, bem corno, através dessa investigação, o trabalho de 
auto-criação singular de cada um, tal corno se manifesta na literatura ou nas 

artes e nas actividades electivas que modulam a existência quotidiana, da mes-
ma maneira que poderá vir a manifestar-se sob muitas outras e imprevisíveis 
formas. 

Também a reflexão sobre estes últimos aspectos mostra bem como, desde 
já e na máxima medida possível, a intervenção igualitária e responsável dos 
agentes e destinatários que todos de facto somos nas políticas culturais é porta-
dora de urna lógica alternativa em ruptura com os critérios administrativos e 
instrumentais do Estado e da economia dominante, ao mesmo tempo que confi-

gura uma antecipação radical e em acto do exercício do poder político pelo 

conjunto dos cidadãos. Afina], quando falamos da intervenção política e cultu-
ral como de um terreno em vias de extinção, nos termos em que, 1)01' exemplo, 
os ensaios de uma Eduarda Dionísio nos convidam a fazê-lo, é da Possibilidade 
e da urgência de combatermos esse risco que sobretudo estamos a falar. 
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António Cândido Franco 

Apontamento sobre os relações culturais 
portuguesas 

A cultura portuguesa, tal como a entendemos, é um feixe de tensões. Os confli-

tos que marcaram a sua etapa mais antiga, hoje revoluta, estabeleceram-se em 

torno da aculturação de judeus e de cristãos. E esse o conflito central da cultu-

ra portuguesa desde o seu nascimento até ao século de Pombal, altura em que 

o confronto de interesses desses dois sectores da sociedade portuguesa, con-

fronto mais cultural que estritamente religioso, encontrou, de forma definitiva, 

resolução moral e institucional. 

Depois disso há quem insista em continuar a ver, por detrás dos novos 

eventos, a permanência cio mesmo conflito. Não é essa a nossa perspectiva. O 

conflito entre judeus e cristãos, e depois entre cristãos-novos e cristãos-velhos, 

constituiu a forma mais visível e resistente do choque entre as duas tendências 

antagónicas que se cruzaram na Península desde o Império romano. Foi, com as 

heranças desencontradas de germanos e judaico-islâmicos, um choque brutal, 

(l1C teve o seu ponto culminante na Inquisição moderna, mas que acabou, com 

Pombal, 1)01'  se resolver de forma eclética, se não equilibrada, não excluindo 

nenhuma das partes envolvidas. 

A expressão do conflito cultural português aparece marcada, depois dis-

so, e até aos dias de hoje, por um novo complexo de tensões, que se prende 

sobretudo com a situação geográfica em que o país ficou após os descobrimen-

tos, quer em relação ao mundo, quer em relação à Europa e a si mesmo. A bem 

dizer, esse novo conflito pode ser resumido pelo modo como olhamos para a 

Europa e pelo modo como (nós pensamos que) esta olha para nós. Assim como 

assim, a forma como a Europa o1li para nós tem dependido quase sempre da 

forma como, por sua vez, nós a olhamos. 

17 



Os olhares desta nova tensão, que abriu em Portugal a idade moderna, 
não foram a princípio tão desencontrados como seria de esperar num conflito 

desta natureza e com esta importância. Desde a primeira metade cio século XVIII 

até aos finais do século XIX, o escol mental português alinhou sempre, é verda-
de que com a exclusão da opinião comum, por uma visão desencantada do país 

e por uma apologia aberta e sem reservas da Europa central e da sua evolução. 

Só na última década do século XIX, com circunstâncias políticas e culturais 

inesperadas, que abriram um novo ciclo mental no país, vemos surgir em Portu-
gal uma corrente de pensamento que inverterá os termos cia visão anterior, cri-

ando corri ela uma relação conflitual, que se acentuará no século seguinte e se 
está a preparar para, pelo menos, permanecer em parte deste. 

No centro das duas perspectivas encontramos, porém, a mesma ideia, a 

de decadência. E essa a questão crucial, e por agora insolúvel, das modernas 
relações culturais portuguesas. Paga a pena olhá-la mais de perto. 

* * 

A ideia de uma decadência portuguesa não é uma novidade do século XIX, 
apesar de ter sido neste século que foi, pela primeira vez, exaustivamente 
divulgada. E preciso remontar ao contexto da política diplomática da Restaura-

ção de 1640, quando os portugueses passaram obrigatoriamente pelas cortes da 

Europa central e do norte, para encontrar o embrião do seu aparecimento. Já 
antes, Sá de Miranda e Gil Vicente tinham chamado a atenção para aspectos 
nocivos dos descobrimentos, mas estavam longe da ideia de uma decadência 
Portuguesa ou peninsular. Essa ideia alimenta depois as Cartas cio Cavaleiro de 
Oliveira e está logicamente definida no Verdadeiro Método de Luiz António de 

Verney. Os estrangeirados portugueses, pela dicotomia valorativa que criaram 
entre o país e a Europa de além Pirenéus, que era pala eles o estrangeiro, foram 
os verdadeiros criadores da ideia de decadência do país tal como o século XIX 
a discutiu e ainda hoje correntemente a entendemos. 

Logo de seguida, com o liberalismo, Herculano estabelece a ideia em 
pilares firmes, edificando uma bem sustentada tese da decadência moderna de 
Portugal. Encontram-se, pela primeira vez, um conjunto de razões históricas que 

a explicam, a saber: centralização do poder real, centralização do poder religi-
oso e monopolização económica. A centralização do poder político começa com 

o autocratismo cio Príncipe Perfeito e culmina com o absolutismo e o fim das 
Cortes nos finais do século XVII; a do poder religioso com o estabelecimento do 
tribubnal da Inquisição; a monopolização económica com os descobrimentos. 
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Herculano, como bom liberal, mostra sempre um pensamento incompatível com 
a concentração do poder político, religioso ou económico. O absolutismo e o 

fanatismo, como formas de concentração política e religiosa, constituíam para 

Herculano a causa da decadência nacional, que começa logo no fim do século 
XV, antes mesmo da viagem do Gama. A essas causas opõe uma liberdade de 

consciência individual e local, um fortalecimento do indivíduo e do município, 

que passarão depois para a segunda geração romântica portuguesa, através do 
crivo teórico de um Henriques Nogueira, e para a geração de 70, onde a ideia 

de decadência atinge o seu índice explosivo. 

A história da Origem e do Estabelecimento da Inquisição em Portugal (3 
vols., 1854-55-59) e a História de Portugal (1846-1853) contêm em força mui-

tas das ideias defendidas pêlos dois mais influentes pensadores da geração de 
70, Antero e Oliveira Martins. De Antero há que destacar a segunda palestra 
que ele proferiu no Casino Lisbonense, no quadro das célebres conferências 

democráticas, a 27 de Maio de 1871, Causas da Decadência dos Povos Peninsu-
lares, que ele depois publicou em opúsculo; de Oliveira Martins há que ter em 

conta a história de Portugal e a História da Civilização Ibérica, ambas de 

1879. 

A palestra de Antero, reproduzida hoje na íntegra num volume das Pro-

sas, e publicada na época em opúsculo, é uma tese cultural sobre a evolução e 

o progresso dos povos ibéricos. E um avanço crítico sobre a cultura portuguesa 

que procura detectar as razões do desfasamento cultural e económico que então 
se fazia sentir entre as sociedades da Europa central, marcadas por um ritmo 
acelerado de crescimento industrial, e as sociedades ibéricas, tocadas por uma 

dificuldade íntima em acompanhar o passo rápido (lesse andamento. 

Partindo da constatação desse desequilíbrio, Antero isola três grandes 
motivos históricos que segundo ele determinam o atraso histórico português e 

peninsular. São eles: a ligação das sociedades ibéricas ao catolicismo da con-
tra-reforma, nascido com o Concílio de Trento na segunda metade do século 
XVI; a centralização política que começou com o aumento do poder real no 
mesmo século e cresceu com o absolutismo do século seguinte; os descobri-

mentos que, com a política das conquistas ultramarinas e a sangria de popula-
ção, cleserti(icaram o j aís e fizeram esquecer o trabalho e a indústria. O catoli-

cismo da contra-reforma reforçou a Inquisição e trouxe os Jesuítas que tomaram 
conta do ensino; o absolutismo desresponsabilizou as populações e deu lugar às 

primeiras formas de caciquismo; os descobrimentos sujeitaram os povos penin- 
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sulares a urna fatalidade económica de tipo comercial, que os afastou da terra e 

da riqueza produtiva. 

Foram estes os três motivos que, segundo Antero, fizeram nascer o Portu-

gal moderno; são eles os três argumentos fortes da decadência oitocentista das 

sociedades ibéricas. Antes do seu aparecimento no século XV, e cia sua conso-

lidação no século seguinte, as sociedades peninsulares tinham conhecido, na 
Idade Média, segundo o autor, unia época promissora, marcada por um cristia-

nismo paroquial e simpático, no seio do qual se operava a convivência de co-
munidades religiosas diferenciadas, e assinalada ainda 1)01'  uma vida política 
municipal sólida, limitadora sem mais do poder real e dos privilégios da nobre-
za e do clero, correlata por isso de urna vida local intensa, dedicada ao traba-
lho, à agricultura e ao pequeno comércio regional. 

Para combater as doenças do Portugal moderno - intolerância do catoli-
cismo, centralismo político e improdutividade económica -, arrancando a so-
ciedade portuguesa à sua decadência moderna e acertando o seu passo pelo 

progresso da Europa, antevia Antei-o três medidas, que eram três remédios: 
desenvolver unia consciência livre, que servisse de antídoto à intolerância reli-

giosa, permitindo assim a circulação das ideias e o desenvolvimento cia ciência 
numa perspectiva social; criar uma federação republicana de todos os grupos 
autonômicos, regenerando a base cia vida municipal e libertando a sociedade 
do peso das suas dependências verticais, de modo a combater a centralização 

política dos parlamentos, dos governos e de outros órgãos intermédios e parasi-
tários; fomentar a actividade industrial através cia livre iniciativa do trabalho e 
não do capital. Eis, de forma objectiva e neutra, os traços gerais da palestra de 
A n tero. 

Para Oliveira Martins os motivos cio declínio dos povos ibéricos eram 
bquase transparentes aos de Antero. Onde este fala de centralismo político, de 
intolerância religiosa e de descobrimentos põe Martins o individualismo, o 
jesuitismo e a política de conquistas ultramarinas, o que clã quase no mesmo. 

A conferência de Antero e a historiografia de Martins chegam para nos 
dar a perceber a importância da ideia de decadência portuguesa na geração de 

70. E uma ideia chave que passa por ser a novidade cio legado dessa geração, 
mas que não é nova. E uma ideia herdada, através cio pensamento de Hercula-
no, dos estrangeirados portugueses do século XVIII. A tese de Antero foi bri-

lhantemente exposta, mas não consegue passar por original. Os motivos apre- 
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sentados por Antero —intolerância religiosa no contexto da pedagogia jesuítica 
e da contra-reforma de Trento, centralismo político e consequências dos desco-

brimentos— constituem de forma transparente os lineamentos da teoria cultu-

ral de Herculano, que, por sua vez, a formulou na continuidade das críticas que 

os estrangeirados apontavam ao país. 

Também as soluções apresentadas para inverter o rumo do país - liber-

dade de consciência, municipalismo federativo e desenvolvimento do trabalho 

e da indústria - não podem ser qualificadas de originais; reconhecemos nelas 
quer as soluções de Herculano e Hentiques Nogueira, quer as dos estrangeirados 

e da sua política de fomento industrial, que teve uma grande importância no 
tempo de João V, a ponto de vir a determinar a reforma pedagógica pombalina, 
virada para o ensino das ciências naturais e para a aplicação do conhecimento 

das ciências experimentais à indústria. Pode avançar-se, sem grande dúvida, 
que o pensamento de Aritero - e com ele o de Martins - quanto às causas e 

remédios da nossa decadência moderna é o de Herculano, com alguma coisa 

mais dos estrangeirados anteriores. 

A pai-tir da ideia de decadência portuguesa ou peninsular se organiza todo 
o pensamento da geração de 70 e mesmo um elemento tão solto como Teóíilo 
Braga, que diverge em tantas coisas de Antero e Martins, não foge a esse centro 
propulsor. A sua visão da Ilistória de Portugal carreia uma diferenciação posi-

tiva de Portugal em relação ao resto da Península, mas está montada sobre urna 

evidente limitação de base: a opressão daquilo que ele chamava moçárabes por 
uma aristocracia visigótica invasora e reconquistadora, que de resto, como eli-

te, é muito menos portuguesa que peninsular. Se a decadência em Herculano 
começara na dinastia de Aviz, com o centralismo político e religioso, em Teófilo 
ela apresenta, logo de nascença, um sintoma sensível, mesmo que desconexo e 
indeterminante. Esse pretexto inicial tornou-se depois, para o autor, com a 
Inquisição e a centralização régia, numa moléstia crónica e determinativa, o 

que não está assim, afinal, tão longe de Herculano, Antero ou Martins. 

O anti-monarquismo e o anti-clericalismo de Teófilo só se justificam à luz 
de uma teoria assim. A luta contra o trono e o altar é, para Teófilo, o remédio 

para a moderna enfermidade portuguesa, ao mesmo tempo que serve para cica-
trizar de vez a limitação de base que estava tia origem do estrangulamento por-
tuguês. A República democrática e o desmantelamento da casa real, da nobreza 

e do clero acabariam de vez com a agonia cio povo, essa posteridade dos antigos 

moçárabes, ao porem termo à sua opressão asfixiadora pelos descendentes da 
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aristocracia militarista invasora, que continuava a instrumentalizar em seu ex- 

clusivo benefício o governo do país, anichando-se na Igreja, na Corte e na Car- 
ta. 

Deixemos a visão pessoal de Teófilo, para sublinharmos como em todos os 

da geração de 70 a ideia de decadência portuguesa se faz centro dinâmico, 
compensado sempre pelo reverso de um progresso europeu. E uma raiz que 
alimenta o corpo principal do pensamento desta geração, mesmo que em cada 

membro as ramadas se tenham configurado diferentemente. Assinale-se que, 

por um lado, a ideia definida de uma decadência ibérica ou portuguesa acentua 
a auto-ironia e, por outro, a ideia de um progresso europeu obriga a uma apolo-
gia da tradução. Daí que para compreender o pensamento da geração de 70 seja 
preciso mais do que nunca atender ao contexto cultural europeu da época. 

Todo o ciclo político, científico, histórico e literário europeu vivido entre 
1850 e 1870 é, assim, determinante para a orientação do pensamento desta 
geração. O positivismo forneceu-lhes uma lógica sociológica e uma ordenação 

epistemológica que foi importante para a concepção do romance em Eça e da 
ciência em Teófilo, para além de ter deixado marcas na parte mais retraída, mas 

não redutora, cio pensamento de Martins. O evolucionismo de Darwin, que a 

geração também conheceu e comentou, franqueou-lhes um naturalismo panteísta, 
muito visível no primeiro Junqueiro lírico, além de ter ajudado decisivamente a 

plantar a esperança das transformações sociais. O socialismo liberal ou libertário 
de Proudhon mostrou-lhes finalmente, no contexto da decadência do II Império 

francês, e da criação em 1864 da Internacional Operária, o quadro da transfor-

mação social europeia, que eles esperavam que, por sua vez, se alargasse à 
Península e a Portugal. 

* * 

Coube a Sampaio Bruno, na última década do século XIX, construir uma 
perspectiva diferente da ideia de decadência em Portugal, invertendo os dados 

do problema. Bruno foi um escritor que se revelou muito prematuramente, dos 
dezasseis para os dezassete anos, com um livro crítico, Análise da Crença Cristã 

(1874). O trabalho - com o subtítulo "Estudos Críticos sobre o Cristianismo" 
e citação de Voltaire na capa - participa do desígnio de livre exame das ideias 
que a geração de 70, no seguimento de herculano e Garreu, pretendeu contra-
por à intolerância religiosa. O trabalho de Bruno foi publicado no ano do pri-
meiro grande romance documental de Eça, O Crime do Padre Amaro, com o 
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qual deve ser posto em paralelo pela afinidade das ideias sociais e a transpa-

rência das intenções demolidoras. 

Sampaio Bruno acabou, mais tarde, por desaprovar o livro, mas o seu 

segundo livro, A Geração Nova (1886), publicado aos vinte e nove anos, mos-

trando-se um estudo inteiramente sazonado, é ainda um trabalho de afinidades 
com a geração de 70, em primeiro lugar com Eça de Queiroz. O título do livro 

evoca expressão de Antero no opúsculo, anunciado mas não publicado, o Pro-

grama de Trabalhos para a Geração Nova; o propósito da sua curta nota de 

abertura em tudo concorre, por sua vez, para colocar esse estudo na esfera de 
influência da geração de 70, mesmo, ou sobretudo, quando o cientismo e o 
materialismo ingénuos do primeiro livro desaparecem para dar lugar a uma ati-
tude mental reservada, imparcial, indagadora. Teófilo na abertura do número de 

homenagem de A Águia a Bruno, em Dezembro de 1915, salientou a importân-

cia do livro de 1886 no apoio à geração que fizera a Questão Coimbrã e depois 
as Conferências revolucionárias. Para além da exposição técnica das novas es-

colas literárias, o livro de Bruno contém ainda hoje um dos mais compreensivos 

estudos do Eça naturalista, mesmo sem Os Matas. 

O terceiro livro de Bruno, Notas de Exílio (1893), é já um livro onde se 

nota o distanciamento, mesmo que não estrague a relação compreensiva anteri-

or. O livro é aquilo que porventura não se esperava dele: dez estudos rigorosos, 

lentos e digressivos, mas desencantados e quase sem fé. E um livro de melan-

cólicos afastamentos, não de bruscas rupturas. Entre o segundo e o terceiro li-

vros de Bruno aconteceu o Ultirnatum de 1890, a revolução republicana do Porto 
do 31 de Janeiro de 1891, o exílio cio autor em Amesterdão e Paris, entre 1891 

e 1893. São experiências cruciais, diante das quais o pensador não se vê obri-
gado a reformular o que antes pensara, mas constata, pelo menos, a sua 

irremissível solidão, que só se agravará com o regresso do desterro. 

A prova mais grave desse exílio, e aquela que mais terá contribuído para 

o seu isolamento, terá sido a impossibilidade em que Bruno, ao regressar ao 

país, se encontrou de "europeizar Portugal". Notas de Exílio é, sob esse aspec-

to, uru livro riquíssimo, mesmo que esquivo: por um lado, deambula como pou-
cos outros pêlos mais significativos lugares do pensamento europeu de então 
(Renan, Zoia, Marx, Dostoievsky); por outro, dificilmente é capaz de fazer a sua 
apologia descarada. As páginas finais do livro são uma serena e inteligente crí-
tica de comportamentos portugueses gravosos em relação à educação e à mu- 

lher, mas o seu recheio está entremeado de finas lucubrações sobre a força da 
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humildade, que nada têm de mordazes. Entende-se, O Ultimatum deixara vis- 

lumbrar que um pequeno país periférico podia, se recorresse à intransigência 
do direito moral, abalar o nervo de urna potência bélica central. 

Bruno foi, por tudo isto, um escritor que nasceu rio 1-aio de influência da 
geração de 70, mantendo com ela e os seus elementos um diálogo que sempre 

se quis compreensivo, mas que se mostrou incapaz de assumir a condição 

estrangeirada dessa geração, entrando por aí em séria, mas nunca ostensiva, 

ruptura com ela. O hábito das várias levas de portugueses em contacto com os 

países da Europa central era pensá-los como um modelo óptimo de progresso; 

prevalecia, desde a política diplomática da Restauração de 1640, entre as ca-

madas cultas do país, a ideia de uma decadência unilateral do Portugal moder-

no e restaurado e de um progresso da Europa, também de direcção única. A 

ideia foi levantada pelos primeiros estrangeirados e correu depois, passando pêlos 
românticos, sem interrupções nem desvios, até à geração de 70, que a saturou 
pela sátira, COO acontece no Conde de Abranhos ou nos Malas de Eça e na 
História de Portugal de Martins, e que foi a primeira geração portuguesa que 

não precisou de sair do país para se assumir corno estrangeirada. Não são eles 
que vão ter com o estrangeiro; foi este que veio, pela mel da altura, ter com eles. 

Ora, Bruno foi o primeiro que se isolou desta tendência de europeização 

exclusiva. Quando regressou de um exílio que lembra directamente o de Garrett 

e o de Herculano ou, mais espaçadarnente, o de Ribeiro Sanches e o do Cava-

leiro de Oliveira, sentiu-se pouco capaz de vestir a pele do europeizador con-
victo. Nas Notas de Exílio encontra-se, sem dificuldade, uma crítica das insti-
tuições portuguesas, e até do comportamento cultural do português, mas não se 

descobre o mais leve vestígio cia ideia de urna decadência absoluta cio país. 

Ausente, por isso, o objectivo de europeizar Portugal, ainda que no final cio livro 

seja possível encontrar uma França a servir de exemplo às reformas portuguesas 
(1a 

 ed., p. 312). Trata-se, porém, de um exemplo local, não de um modelo geral, 

isento de defeitos e acima de vícios, como até aí era costume estabelecido. 

Razões de pensamento que se prendem com o confronto mental com a 

cultura europeia do seu tempo, mas também com o estado de espírito de um 

país humilhado pelas potências centrais, ajudam a explicar o retraimento de 

Bruno em assumir o propósito de europeizar Portugal, como fora sempre inten-

ção das gerações anteriores, quando colocadas a par da cultura europeia do seu 
tempo. As Notas de Exílio discutem, sem qualquer ressentimento ou arrogância, 

o pensamento europeu seu contemporâneo, do historicismo ao marxismo, da 
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literatura à política, mas mostram sempre um distanciamento, que não lhes 

permite a adopção. Bruno fica assim na incomodidade da uma solidão, que 

esperava dele uma justificação aberta que fosse mais que uma simples contrição 
de sentimento para se tornar num verdadeiro exercício de inteligência. 

A habilidade desse estudo só chegará em 1904, com O Encoberto, que 

abre o primeiro capítulo com uma chamada de atenção para as teses de Antero 

nas Causas da Decadência dos Povos Peninsulares e Martins na História da Ci-

vil ização Ibérica e fecha o derradeiro mostrando a incongruência delas. O últi-
mo capítulo cio livro chama-se "Decadência e Progresso" e constitui a exposi-
ção dos argumentos coligidos para refutar a ideia de decadência ibérica, e por 
retracção a portuguesa, tal corno Aritero e Martins a defendiam. A tese de Bru-

no é clara: a decadência e o progresso não são ideias lineares, de sentido único 
e amplitude absoluta; muito menos o são tratando-se de Portugal e da Europa, 
que participam de um mesmo movimento, ainda que por vezes paralelo e não 

simultâneo. 

Assim, Bruno não nega que haja na sociedade portuguesa retardamentos 

e atrasos; recusa-se é a encarar essas manifestações como traços gerais. Para 
Bruno, os mestres da geração de 70, Antero e Martins, tomavam um fenómeno 

real, mas demasiado contingente, por estrutural. Daí o seu erro. Ora, segundo o 

autor de O Encoberto, o que animava a sociedade portuguesa era, desde o sécu-

lo XVIII, o mesmíssirrio movimento que empurrava para a frente as sociedades 

europeias da época: a tendência para a "emancipação individuada, solidária 
com a integração livre" (1' ed., p. 326). Bruno percebeu que o progresso de um 
POVO não se podia aferir por uni critério económico; foi o primeiro entre nós a 
entender que o verdadeiro progresso humano era moral, não material. Deste 

modo, pôde encarar, por meio de atrasos episódicos, avanços de conjunto da 
sociedade portuguesa. E o que ele chama, com uma propriedade certeira, a 
realização cio progresso essencial, através de urna decadência acidental. Antero 

e Martins só viam, através de estatísticas, as aparências físicas cio país, que 
eram de retardamento; I3runo esforçava-se, por meio da arte e cia jurisprudên-

cia, por prestar atenção aos fluxos cio seu psiquismo, percebendo neles avanço 
e progresso. 

Estava formulada uma nova teoria para a situação geral do país, que era 
tami)érn unia nova e mais complexa percepção cia filosofia implícita na existên-
cia do Portugal moderno. Esta nova filosofia continuava a ter no seu centro a 

I  deia de decadência, só que agora explicitada em termos materiais ou morais. 
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Bruno não negava a decadência de Portugal, mas circunscrevia-a a feições 

materiais de circunstância; no principal, com aquilo que sucessivamente 
encarnara o regalismo, o liberalismo e o republicanismo libertário de 1891, o 
país seguia e impunha, às vezes com antecedência, o avanço moral. Percebe-se 
que, com a teorização de Bruno, o eixo a partir do qual olhávamos desde o sé-

culo XVIII para a Europa e para nós mesmos se desloca para um ponto até aí 
inominado, muito mais auto-gratificante e jaculatório, se não real. 

Não deixa de ser pertinente apontar o desenvolvimento congénere que este 

novo olhar teve na dramaturgia do Guerra Junqueiro do mesmo período, antes 

de mais no poema Pátria (1896), fruto directo do sismo mental que o Ultimatum 

de 1890 provocou na classe culta do país. Só na aparência se trata de um poe-

ma cómico como só por disfarce se pode aceitar que o poema foi escrito para 
pôr em jogo a decadência de Portugal e mofar com a fraqueza dos homens que 
nos governam. Portugal não morre no poema de Junqueiro por causa das levian-
dades de um rei grosseiro, mas por um acto assumido de consciência, que nos 

inspira, pela sua corajosa rectidão moral, as mais fundas emoções trágicas. Mais 
que discutir o declínio do país no concerto das nações, interessa a Junqueiro 
pensar, no seio de um universalismo sem limites, o desenvolvimento positivo 
dessa queda. 

Trata-se, por isso, ele um poema difícil, não complectível, que despista as 

mais apetrechadas leituras de amplitude globalista. Bruno considerou-o, no Brasil 
Mental, Os Lusíadas da nossa decadência, querendo por aí apontar, entre outras 
coisas, a importância decisiva que esta mesma tinha para o nosso avanço moral. 

A dramaturgia de Junqueiro, apresentando no tablado uma morte ele Portugal 
que tem o alto valor de urna jornada revitalizadora, mostra idêntica natureza 
àquele vislumbre teórico de Bruno quando indica, através de uma decadência 

acidental, a realização de um progresso essencial. 

* * 

Regressemos a Bruno, para finalizarmos. A elaboração ele uma teoria 

argumentativa capaz de contraditar o pensamento culto português do tempo, cujos 
representantes eram dos mais ilustres e os antecedentes dos mais vetustos, fez 
decerto Bruno hesitar, demorando-lhe a meditação, o que explica o lapso de 

tempo que vai das [Votas de Exílio até à publicação de O Encoberto. Pelo meio, 

Bruno publicou O Brasil Mental (1898), que dá corpo a um estudo anterior, "A 

Propósito do Positivismo", dado à luz na revista Museu Ilustrado (1878), e A 
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Ideia de Deus (1902), onde o conhecimento se faz operativa intervenção. São 

dois estudos de primeiro plano, mas nenhum deles é suficiente para separar o 

seu autor das ideias da geração de 70, já que nem os Traços Gerais da Filosofia 

Positiva (1877) de Teófilo nem o pessimismo niilista de Antero ou Martins fa-

zem por si só o genérico dessa geração. 

Foi preciso esperar pelo livro de 1904 para percebermos como Bruno 

superou argumentativamente o pensamento da geração de 70, tocando na sua 

medula, essa ideia de decadência ibérica. Não é uma reacção ao modo do que 

acontecia com o tradicionalismo ultramontano e popular e depois sucederá com 

o jeito mais folclórico do neogarrettismo finissecular, que o Integralismo do sé-
culo seguinte herdou, mas uma forma de empurrar para a frente um pensamen-
to que, depois das exigências de Antero, que parecem ter sido feitas para com-

pensar as suas exiguidades, se afigurava esgotado e sem saída. Foi Bruno que 
lha encontrou, ainda que para isso o deixasse irreconhecível. Superou, sem se 

querer desviar, o foco anímico dessa geração, descobrindo-lhe uma índole se-
creta, muito mais indeterminada que argumentativa. Esse novo objecto não deixa 

ainda de ser a decadência, mas agora decadência acidental. E pelo qualificativo 

que a substância se adianta, a ponto de se tornar irrecuperável. 

Bruno entra assim, de forma discreta e silenciosa, em ruptura com o per-

fil típico do intelectual estrangeirado - desencantado, xenómano e mordaz -, sem 
precisar para isso de se socorrer cio delineamento característico do ultramontano 

- arrebatado, turbulento e cachinador; dois irmãos desavindos, mas idênticos, 
a que Bruno escapou pelo sentido da gravidade cio mistério e do relativismo 

contraditório da verdade. 

Deste modo, pode pensar-se que a meditação de Bruno no último capítulo 

de O Encoberto é a forma mais exigente que o pensamento de 70, na sua feição 

libertária, encontrou para se manifestar. A ideia de decadência de Portugal, que 

está no centro das preocupações do grupo, não desaparece; antes se enriquece 
com a qualidade e se complexifica com a distinção, mesmo que para isso ne-
cessite de se tornar irreconhecível. O que muda é a percepção que o português 
tem de si e da Europa, que perde o estatuto de modelo intangível para ganhar 

o de assunto de crítica, enquanto Portugal deixa de ser motivo de troça para ser 

razão de progresso. 

Neste sentido, também nada há de mais afastado sobre a condição do 

Portugal moderno que o pensamento de Antero e o de Bruno, ainda que a matriz 
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de ambos seja a mesma e ambos aceitem formas próprias de decadência, embo- 

ra diferenciadas pela distinção de Bruno entre modalidades materiais de deca- 
dência e modalidades morais. 

O século seguinte, com as anacrónicas retrogradações políticas que se 
viveram em Portugal, como de resto na Europa, prestou novo favor, com António 

Sérgio e Eduardo Lourenço, às ideias de Antero e Martins, mas, com o impulso 
da República, as de Bruno também conheceram o seu interesse, encontrando 
desenvolvimentos, por vezes geniais, nos escritos de Teixeira de Pascoaes, Jai-

me Cortesão, Fernando Pessoa e Agostinho da Silva. Num apontamento próximo 

daremos conta do modo como estas duas famílias mentais disputaram entre Si, 

no século XX, o espaço cultural português à esquerda e quais as heranças que 

de uma e de outra estamos a receber no novo século. 
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André Bandeira 

Contribuição da tradição cristã para uma teoria 
da liberdade: 

o dever de obediência em S. P aul o(*) 

É das questões mais discutíveis no panorama do judeo-cristianismo, isto por-
que o Cristianismo sofreu conflitos violentos na sua origem, quer no cenário 
judaico do qual saíu, quer no horizonte romano em que se inseriu. A tradição 
cristã viveu sempre uma relação diversificada com o Estado, quer na orientação 
católica, quer na ortodoxa, quer na protestante. Não se pode dizer simplesmen-

te que, na bacia cio Mediterrâneo e Europa, a tradição cristã é a do Estado. 
Muito menos a tradição judeocristã, já que o judaísmo se desenvolve, nos seus 
primórdios, numa fase arcaica profética, à qual se segue um Governo de juízes 

(shofetim), uma de realeza (melekim) a contra-gosto (Saúl e Samuel), uma de 
realeza instável (de David e o Primeiro Templo até aos Herodes helenizados) e, 
por fim, uma longa fase de Diáspora na qual é implausível falar de um Estado, 
apesar das intermitentes erupções de messianismo (ba'mesheh). 

O Dever de Obediência paul iano, apesar de aflorar noutras Epístolas, tem 
a sua mais conhecida e peremptória formulação nos versículos 1 a 7, do Cap. 
XIII, da Epístola aos Romanos. Este Dever constitui Doutrina de Fé da Igreja 

Primitiva, a mesma que, excluindo Nietschze, parece pacificar mais os ânimos 
em torno cia importância da Tradição cristã. Se não for uma interpolação poste-
rior - hipótese verosímil levantada por alguns autores (1) - então este Dever é 
simultaneamente moral, político, jurídico e regra litúrgica. O Dever de Obedi-
ência de S. Paulo divide-se em dois: corno injunção ao comportamento 

exteriorizado e injunção ao comportamento interior. Por outro lado, é formulado 
de um modo que corresponde a uma afirmação de "state of affairs". Começa por 

(*) - Texto inspirado na dissertação de mestrado em ciências jurídicas na Daculdade de Diretito da Uni- 

versidade de Lisboa defendida em 1997. 
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dizer que todas as almas se devem subordinar aos Poderes mas porque todos 

eles provêm de Deus e, por Seu intermédio, subsistem. Ilustra por fim, com o 
Poder repressivo, de modo bastante mais subserviente pois parece confundir 

sanção com a natureza do Poder. Daí, o tradutor para latim (387-405 d.C.), S. 
Jerónimo - e seu discípulo Rufino de Aquileia - terem adoptado a fórmula "non 

est enim potestas nisi a Deo" e prescindir de recorrer ao conceito de "auctoritas 

"(2). 

A Epístola aos Romanos é endereçada a uma comunidade judaica roma-

na que estaria em dissensão com a orientação anti-cristã dos fariseus mas ainda 
mal informada sobre o cristianismo. Foi redigida provavelmente depois do Con-
cílio de Jerusalém em que S. Pedro se maravilhava com as conversões operadas 

entre os judeus mais empedernidos, talvez até guerrilheiros zelotas (a quem Jesus 

chamou "lobos rapaces" no Sermão de S. Paulo aos Anciãos Judeus de Efeso) e 
S. Paulo, mal recebido, que anunciava uma conversão entre os gentios (vd. Actos 

dos Apóstolos, Cap. XV). Um aspecto de que provavelmente se falava nesta 
comunidade, tinha a ver com a tradição tremendista da vinda do Messias. Se 
Jesus era efectivamente o Messias, então o desprezo em relação aos pagãos, 
nomeadamente a administração romana, só tinha tendência a exacerbar-se. 
Nestas circunstâncias, S. Paulo, convencido que estava duma segunda vinda de 

Jesus (parousia), para muito em breve e, talvez numa subsequente guerra dos 
"filhos da luz" contra os "filhos das trevas" (crença essénia, com a qual S. Paulo 
devia ter tomado contacto na estrada de "Damasco", a Damasco do deserto (3)) 

preferiu de algum modo, aconselhar-lhes a que aguardassem em casa, obedien-
te e civicamente. Por outro lado, se houvesse essa tal guerra, o Império Romano 
não seria tão mau como um Principado de filhos das trevas que, além da com-

ponente debochada romana, devia ser ainda habitado por todos os ressentimen-
tos de fariseus e charlatães de diversos cultos cia moda. Faltavam ainda uns anos 
para a destruição maciça do Segundo Templo - ano 70 d.C. - pelo general Tito, 

para mais um exílio na Babilónia e não fôra ainda revelado o Apocalipse de S. 

João Evangelista, profetizando os Remos de Gog e Magog, qualquer deles ex-
tensível ao Império Romano. Além disso, fôra o Império Romano que salvara a 
vida a Paulo, cidadão romano de Tarso, terra natal também de Atenodoro, pre-
ceptor do divino Augusto. Por invocar a sua romariidade, condição que S. Paulo 

tinha de nascimento e que o Governador romano comprara bem caro, S. Paulo 

perdeu-se entre os estrangeiros, os marinheiros, os pescadores. Invocou-a cer-
tamente para salvar a Vida. Se o libertassem, como o Governador tencionava, 

certamente não sobreviveria muito tempo na rua. Mas também invocou essa 
condição porque, mal aceite pelos judeocristãos de Jerusalém, havia, como Paul 
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Claudel ao reconverter-se, saído dum edifício intacto de convicções farisaicas 
para um mundo onde o próprio povo o rechaçava, restando-lhe apenas a memó-

ria infantil dum Mundo cosmopolita, marítimo. Ao invocar a romanidade, invo-
cou uma condição de cidadania e de civilização que desarmava judeus e roma-

nos. Não é que acreditasse que Nero, ainda bem visto por sucessão ao patético 

Cláudio, seu antecessor, fosse grande esperança, mas S. Paulo devia ter escon-
dido, apesar da fanática educação farisaica, um certo sincretismo filo-helénico, 
no qual pairavam realidades ideais, como as de cidadania e Dialética. Por isso, 

S. Paulo, não deve ter sido, nem essénio (porque não se refugiou no deserto, 

nem tornou uma esposa numa das comunidades adjacentes que estes mantinham 
nas cidades), nem judeocristão, porque nem fariseus, nem cristãos lhe davam 
crédit (os Ebionitas odiavam-no). Além disso tinha um "espinho na carne": 
era epiléptico o que, para as obscuras crenças populares da época, era ter um 

demónio congénito a morder-lhe a garupa de vez em quando. S. Paulo invocou 
o infinito contra o reino de Gog, nos judeus que o queriam inalar alegando ci-
nicamente a perturbação da "Pax romana" e o reino de Magog dos romanos da 
administração colonial, sempre prontos a lavar as mãos. Ora a forma mais con-

creta que o Cosmos tinha, além das fantasias dos marinheiros, era a viagem, a 
crença numa correspondência entre comunidades judaicas todas em dissensão 
e o anúncio em primeira mão da Boa-Nova para quem a esperava e a encontra-

va de vez em quando. Mesmo assim, S. Paulo ignorou o que é que os sofistas 
gregos fizeram da sua invocação de um "deus desconhecido": no Areópago de 
Atenas não lhe ligaram pêva! Já não pôde depois ignorar o que Nero lhe fez: o 
martírio. Se houve alguém que gostou dele foram os companheiros de viagem, 
aqueles que se auxiliam uns aos outros, como os nómadas do deserto antes de 

perguntarem "ao que vens?". S. Paulo viveu, no Mediterrâneo, uma verdadeira 
"hurnanitas" porque, de certeza, não tinha "onde cair morto". A sua sociedade 
foi pré-lógica, foi pré-política. Obedecei às autoridades porque elas estão na 

mão de Deus. Assisado ou louco, circunciso ou gentio, romano ou bárbaro, de 
todos S. Paulo foi devedor. Desta fraternidade que os náufragos cultivam e das 

leis da "humanitas" que pré-existem à "civitas", foi testemunha. Obedeçam às 
autoridades porque estas não o são, se não tiverem qualquer coisa de carismático 
e o Carisma já é um assunto divino. 

Temos, portanto, que todos os Poderes vêm de Deus, mas, em termos morais, 
"se todos são permitidos, nem todos edificam". Além disso não existe "o Po-
der", em abstracto. Existem "autoridades" que, em S. Paulo, eram tão espiritu-
ais como o magnetismo e outras "maravilhas da Natureza", ou como o "demó- 

nio" que, por exemplo, levou Sócrates a não aceitar dos amigos um plano de 
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fuga da cadeia, ou como os anjos que eram muito mais numerosos que os seres 

humanos e que, no fim dos tempos, seriam "julgados pelos homens". Por fim, as 

autoridades estão instaladas para prosseguir o Bem e combater o Mal, o que dá 

um critério de lei moral, anterior ao do Facto. 

Em suma: o tradutor da Vulgata latina, exagerou manifestamente ao subs-

tituir o que ficaria melhor traduzido por autoridades, com o termo "potestades", 
aquelas que Dionísio Aeropagita, cosmologicarnente, situou abaixo dos Serafins 

e acima dos Anjos. E certo que o conceito romano de "auctoritas" não se utili-
zava no plural mas era muito mais fiel ao cenário de religião helénica popular 
em que S. Paulo se movia e no qual se exprimia. Em vez disso,o tradutor prefe-

riu utilizar o de potestade. Não lhes tirou o aspecto carismático, o que é fiel ao 

pensamento de S. Paulo e o afasta definitivamente da amoralidade maquiavélica 

ou pagã, mas diminui muito o seu alcance neste singular conceptual do abs-

tracto. "Autoridades", em S. Paulo, são espirituais. 

Mas uma coisa é certa: a autoridade carismática dos poderes civis a que 
S. Paulo nos manda obedecer (e obedecer para que um dia saibamos mandar 

neles - não esquecer que, se os homens julgarão os anjos, serão também supe-
riores às potestades) é tudo menos o "retorno cio Político" como gostaria Hannah 

Arendt (4). S. Paulo é um epiléptico dissidente e Arendt, unia cripto-judaica. S. 

Paulo naufragou, o que é uma culpa dos elementos da Natureza. Arendt exilou-
se, o que é uma culpa dos elementos humanos. Não exageremos os elementos 

humanos na relação com os Poderes deste Mundo. Eles não esgotam o assunto. 
Flá elementos culturais, biológicos, naturais que nos obrigam a ter uma pers-

pectivainais holística em relação à importância da obediência e às suas 

virtualidades rituais. Elogiar a "virIi" do homem de Estado, à maneira de Nicolau 
Maquiavel (e porque não do moderno "ci(1adão'?) num mundo despido de 
transcendência, só porque os totalitarismos parecem ter sumido, é reduzir o 
mundo cultural ao político. Primeiro: a tentação totalitária não sumiu e a De-

mocracia, corri o seu primado do público, do expressivo e do contratualismo social 
desnudado (5), pode vir a tornar-se no totalitarismo que se segue. Segundo: a 
virtude política não pode ser diferente da outra virtude, para quem sabe muito 
bem que o político é apenas unia perspectiva de algo mais vasto. Em tempos de 

Gaia (Terra-viva) que se sente e protesta, em tempos de dever de consciência 
ecológica, ilimitada mas situada, em tempos em que Prometeu devia devolver o 
fogo aos deuses e em que um outro Titã precisa de ser auxiliado, o Titã Atlas 

que sustenta a Terra, é absurdo, como fazem Tlannah Arendt (6), ou Mcrleau-
Ponty (7), celebrar um Mundo político que se perpetua quando o que todos sentem 
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é que Dona Perpétua já não é o que era. E, desta vez, não é a luta de classes: é 

o Clima 

Do rio que tudo arrasta se diz que é violento.. .e das margens que o abra-
çam, imponentes. Ninguém fala é do nadador, um ponto na paisagem. Tem de 

flutuar e acompanhar a corrente se quer atravessar o Flégeton de volta. 

NOTAS: 

(1) Vd. J.KalIas, "Romans Xlii, ais interpolation", (cit. R. Stein in Nuvum Testamentum, Fasc. 4, 

1989, p. 325; J.C.O'NeilI, Paui's lecter to the Romans, Pcnguin Books, London, 1975; Smiihals, 

Der Rõmerbrief ais historiches Probiem, Tübingcn, J.C.PMohr, 1956. 

(2) Vd. Vuigatam Ciementinam, Madrid, BAC, 1985, p. 1104. 

(3) Por todos, Pinchas Lapide in Paulus zwi.schen DamasIas. und Qumran, Gütersloh, GTB, 1993, p. 

85; p.118. 

(4) Hannah Arencli, iluman Condition, N. Yrk, Douhle Day, 1996 

(5) Giorgio Agamben, liomo Sacer, ia pouvoir souverain et Ia vie flue, Paris, Seuil, 1997. 

(6) Hannah Arcndt, La vie de l'esprit, Paris, PUF, 1981. 

(7) M. Merleau-Ponty, "Note sur Machiavel", in Signes, Paris, Gailimard, 1960. 
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Registo: 

A Editora Sementeira CRL, que nos últimos anos da actividade havia administrado a 
revista A Ideia, foi dissolvida oficialmente em Outubro de 1992. Os seus bens rema-

nescentes (fundo editorial e documental, etc.) foram doados ao Centro de Estudos 

Libertários. O acervo dos papéis administrativos do grupo foi posteriormente deposi-

tado na Biblioteca Nacional, secção de espólios, Arquivo Histórico-Social, integrado 

no "núcleo João Freire". Entre 1993 e 2000 foram anualmente editados números 
simbólicos d' A Ideia para garantir a posse do título. Eis o resumo das despesas 

efectuadas (tipografia, expedição, apartado), que foram suportadas pelo director: 

1993 - 18.260$ 

1994 - 21.303$ 

1995 - 14.824$ 

1996- 13.270$ 

1997 - 15.936$ 

1998 - 16.343$ 
1999 - 20.468$ 

2000 - 16.025$. 

- A decisão de relançamento da revista, amadurecida desde a Primavera de 2000, foi 

tomada em Novembro cio mesmo ano - nos termos previstos em 1991 - por um colec-

tivo de cinco membros, obtendo a concordância posterior de mais onze dos antigos 

elementos do grupo. 

- No Verão de 1998, realizou-se em Lisboa urna Conferência Internacional sobre Eco-

logia Social e Municipalismo Libertário. Os textos das comunicações apresentadas 

estão disponíveis em CD-ROM, adquirível junto do SOCIUS, Centro de Investiga-

ções em Sociologia Económica e das Organizações, ISEG, Rua Miguel Lúpi, 20, 

1249-078 Lisboa. 

- A Associação de Desenvolvimento Cultural 'Palha de Abrantes' organizou várias 

edições do seu Festival do Imaginário. Relevamos em particular a edição de 1999 

sob o tema "Utopia, Totalitarismo e Liberdade". 

- Durante estes últimos anos continuámos a receber graciosamente diversas publica-

ções, em especial os livros do nosso amigo Edgar Rodrigues, cio Brasil, e diversos 

outros editados pelos sindicatos CNT de França (região parisiense), os periódicos Le 
Monde Libertaire (da Federação Anarquista Francesa), A.Rivista Anarchica, Liberta-
ria e o boletim do Archivio G. Pinelli (italianos), os católogos da Black Rose Books 

(do Canadá), o boletim da Kate Sharpley Library (de Inglaterra), o boletim cio C.I.R.A. 

(da Suiça), bem corno os portugueses A Batalha, Utopia e Singularidades. A todos, 
os nossos agradecimentos. 
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