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Jorge Leandro Rosa

A improbabilidade da política:
para uma anarquia do originário

1.
Num raro texto escrito em 1942 e publicado pelos Cahiers du Sud no ano
seguinte, Simone Weil afirma que «desde há séculos vivemos sustentados
pela ideia de progresso». E acrescenta: «hoje, o sofrimento quase arrancou essa ideia à nossa sensibilidade»'. A ilusão do progresso é, desde aí,
uma ilusão difícil mas arreigadamente sustentada em que persiste a nossa
indiferença ao mundo. Mesmo após os desastres do século XX, e embora
raros se tenham permitido negar a mais constante das ilusões no moderno
imaginário ocidental, todos sabemos, pela nossa própria situação epocal,
que a encenação do progresso constante e inelutável se tornou a maior
fonte de degradação da dimensão política na medida em que esta se afastou da própria experiência do sofrimento ou a mediatizou irreversivelmente.
A mentira política do século foi, mais do que a sua justificação teleológica
(delirantemente exposta no marxismo histórico), a própria visibilidade dos
progressos e a sua inerência ao ser moderno. A crença no poder
soteriológico do visível foi determinante para a rnarginalização do pensamento anarquista, na medida em que este tem o seu núcleo no indeterminado e na crise que este abre.
No texto que citámos, na sua trágica passagem entre tentação marxista e pcssoalíssima compreensão do anarquismo, entre cristianismo e
herança judaica, Weil dá-nos uma síntese forjada no sofrimento íntimo do
seu tempo e na lição grega: «não há harmonia aí onde se faz violência aos
contrários a fim de os aproximar. Precisamos de encontrar o ponto da sua
unidade, mas não onde tendemos a misturá-los. Não violentemos nunca a
nossa alma; nunca procuremos consolo nem tormento. Contemple-se a
coisa, qualquer que ela seja, qualquer que seja a emoção suscitada, até
que chegarmos ao ponto secreto onde dor e alegria, por força de serem
puras, sejam uma e só coisa»'. Simone Weil, efectivamente, estava denia3

siado próxima do sofrimento para se permitir qualquer ilusão. A fonte da
sua alegria política, que não pressupunha nenhum telos histórico, era a
própria radicalidade que cada escolha política abre, radicalidade antes
do mais íntima. A autora de L'Enracinement escrevia no período mais negro
da Segunda Guerra, no ano anterior à sua morte, sabendo que todo o sacrifício encontra em si mesmo o seu sentido e que a sua projecção no futuro
é aviltante para a experiência. Seguindo a lição platónica, afirma ela que
«não o poderemos encontrar no futuro aquilo que é melhor que nós. O
futuro está vazio e a nossa imaginação preenche-o. A perfeição que imaginamos é à nossa medida; ela é exactamente tão imperfeita quanto nós;
nem por um cabelo ela é melhor do que nós o somos. Podemos encontrála no presente mas aí confundida com o que é medíocre e o que é mau,,'.
Seria difícil encontrar melhor advertência no limiar de uma reflexão sobre a possibilidade, não apenas de uma política libertária, mas antes
da própria acção política. Dizemo-lo no âmbito de uma ideia cio anarquismo
como constante possibilidade de uma reactualização do imaginário essencial e da sua manifestação na Polis. Após a demonstração evidente da
menoridade do anarquismo no campo do historicismo, ao qual manifestamente nunca pertenceu senão por equívoco, ficámos com uma pergunta
simultaneamente nova e antiquíssima, fresca e exangue, que pode amplificar a anarquia para além cio conceito oitocentista do político: trata-se da
pergunta pela ordem interior a partir da qual cada um pode substituir com
vantagem a ordem exterior, essa que nunca a ela dá resposta, mas antes se
substitui a ela como socialização e morfogénese cio inquestionaclo. Todo o
socialismo, neste último sentido, se constitui como desistência do questionar profundo que a cada passo nos confronta. A essa questão - a pergunta pela verdade - deram os gregos o nome de Aletheia, que é um conceito
negativo: «o que não se pode esquecer,>', não no sentido de uma lei que
se apodera dos espíritos pela sua rememoração, mas antes como gesto de
um regresso ao originário depois da acção e das suas ilusões. Anarquista
é aquele que exprime uma aspiração à justiça e à liberdade fundada no
cepticismo face à suficiência de uma acção apenas motivada pela secularização desses conceitos.
Parece-nos que o anarquismo tem sentido quando é perspectivado a
partir dessa interrogação da ordem, não da sua negação apriorística. O
sentido da anarquia, que não está na mera dissolução da ordem, aparece
antes como constante apelo à pluralidade da ordem, à sua variação
caleidoscópica. A anarquia é, na verdade, a festa da ordem, já que esta se
apresenta, na sua insuficiência radical, enquanto paroxismo do movimen4

to, enquanto recusa da linearidade directiva da História. Há ordem na
vida conjunta dos homens, mas estes não devem cristalizar nela a sua
representação colectiva, qualquer que ela seja. A cena trágica mostra
sempre a desordem que irrompe no interior dos homens e entre eles. Entre
o medo e a piedade, entre phobos e eleos, passa a estreita margem da ordem, sempre contingente e ameaçada. A ordem anárquica é aquela que
se mostra como cesura, como espaço politicamente vazio, e à qual vêm
as representações do político na sua própria verdade «linguística», na
sua verdade enquanto representação. Toda a representação política deve
colocar em evidência a sua aporia, a impossibilidade da sua
imediaticiclade e a necessidade imperiosa de dar a ver o que há de
inumano nos acontecimentos. A ordem que nos subjuga é aquela que
pretende unir, na praxis e na teoria, os acontecimentos cio mundo e a
instituição política.

2.
A modernidade oscilou sempre entre a sedução do trágico, da sua
radicalização ontológico-mundna enquanto investimento político, e a ignorância voluntária da iminência desse mesmo trágico, tão frequente e
estrutural nas democracias europeias. Entre a vida sacrificial do político
e a política da sobrevivência, pouco lugar houve para a consideração do
trágico humano como condição metapolítica. Que o trágico esteja bem
presente nas nossas opções, mas que não se constitua nunca como sua
determinação histórica, será essa, talvez, a perspectiva possível do
anarquismo. Ora, o anarquismo deverá, aqui, ser repensado como representação do político: representação não programática, mas antes demonstração do conflito inerente às representações políticas. Entende-se aqui
«conflito» num sentido muito mais amplo do que aquele que lhe dão as
democracias ocidentais: o conflito desdobra-se sempre para além cio ciomínio da discursividade humana e, particularmente, para além da
discursividade ideológica. O conflito coloca-nos no horizonte da morte e
do desejo, lança-nos para as margens obscuras de onde todo o discurso
humano emerge preso ainda ao sonho e ao monstruoso.
Seria aqui necessária uma antropologia política da indeterminação5
onde o trágico fosse sempre visível como horizonte da Polis e essa percepção colectiva se constituísse como forma essencial da cidadania e não como
sua projecção espectacular. Esse era o sentido da cidadania rea no sé,
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culo de Péricles: a instituição trágica não tem poder político algum fora
da cena nem reduz esta à função espectacular. Simultaneamente, ela inventa e ultrapassa o político na própria cena em que decorre a Tragédia.
Com esta, decorrem as tensões agónicas e escatológicas da própria vida
colectiva. Aí, cada cidadão situa-se na anarquia fundamental ao entregar
o ritual da hybris ao seu lugar indeterminado, já que a cena forma precisamente esse espaço onde os mortais são procurados pela sua mortalidade, mas a ela não podem oferecer o seu semelhante.
Quando o horror do possível político antecede a política, esta tornase sabedoria do possível. Estamos aqui muito longe da <<política do pOssível» dos nossos regimes técnico-mercantis. Praticando a evacuação sistemática do trágico, estes serão sempre surpreendidos, como em 1939, por
aqueles que fazem a actualização político-militar do trágico. Sempre distante das políticas da totalização, que constituem uma falsa resolução do
trágico, a anarquia não é ainda uma política que vise a acção, mas antes
um confronto com o paradoxo interno do político: que toda a ideia política
se desfaz de encontro ao real do poder. Este paradoxo encontra-se hoje
multiplicado nas várias formas híbridas do poder na actualidade: os P°
(leres gestionários e os poderes técnicos que se partilham fragmentos funcionais do poder e das suas representações diluem a própria consciência
do político, mas não distanciam as nossas vidas da sua acção. Na modernidade tardia, a política tornou-se actualização dos dispositivos que enquadram a nossa existência. A política aspira a ser dispositivo sublime,
não sendo, na verdade, mais do que conexão do que remanesce de humano nas hibridações da técnica.
Face a esta situação, torna-se imperioso um anarquismo que, longe
de persistir na busca da máxima exposição da coisa política e das suas
ligações, como se o domínio político fosse ainda o do segredo ou o cio
castelo, dê antes a ver a mutação que hoje é operada pela arquitectura do
silenciamento inerente ao campo político: este constrói o ocultamento
inerente à própria visibilidade. Esta mentira política em «alta resolução»
afastou-nos da síntese secreta entre dor e alegria de que nos falava Simone Weil.

3.
A imaginação política das sociedades está, hoje, exangue. O remédio de uma tal crise não deve ser já procurado na discursiviclade ideoló6

gica porque foi ela mesma que, após dois séculos trágicos, se desvelou
perante a sua própria esterilidade. Saímos, há instantes, de uma situação
onde dizer uma vontade do fizer político se tornara urna acção violentamente irreparável e inumana. Agora, caídos os muros que sustentavam
esse poder absoluto e absurdo da palavra política, quebrados por acontecimentos mais próprios cia ontologia histórica cio que da sua praxis, eis o
fazer plenamente transformado numa recitação que se faz inaudível perante o ruído plurilinguístico do mundo tardo moderno, o mundo que se
rebela perante essa veleidade de urna língua que, a partir da metamorfose
moderna da Polis em abrigo, a partir desse abrigo improvável, se quer
língua matricial das ordens híbridas e plurais que nela nunca tiveram
cidadania.
Só haverá política futura, quer dizer, língua que interrogue o enigma da comunidade, se a ela soubermos devolver duas ordens esquecidas:
a ordem cio elementar, que está aquém da metafísica, e a ordem do espiritual, que é pós-metafísica. Ambas formam o quadro tensional onde a
política pode reorientar a sua perspectiva da complexidade contemporânea, que não é já legível à estrita luz de vinte e quatro séculos de tradição
metafísica, mas que a ela não deve nem pode eximir-se. Atribuindo-lhes
outros nomes, falaremos de Natureza e Arte, de Phusis e Tekhné. Nada
encontramos aqui que releve de uma arquipolítica, de um suposto vértice
sublime do político. Surgem antes categorias nuas e humildes que, sendo
antiquíssimas, constituem, nos nossos dias, o território dos esquecidos.
O político tornou-se no último território do antropocentrismo. Mesmo, e sobretudo, quando já não o designamos corno político, mas antes
como «comunicação» ou como «sistema económico». E, no entanto, já ao
longo do século anterior, vimos as ciências acolherem o que há de inumano
na física quântica, assistimos às artes que quebraram a representação (li)
e para o humanismo. Então, a política tornou-se, lentamente, no activismo
cio esquecimento, no poder que esquece a exacta medida da sua circunscrição e que faz desse esquecimento domínio de uma figuração humana
perdida de si própria. A Polis é agora uma antropologia omnipresente, uma
cidade enlouquecida. Todos os dias entrevemos nela um alheamento essencial, certos de que assim somos tomados pela figura do reconhecimento, da equanimidade entre espaço e logos, por maior que seja o caminho
percorrido. Este antropocentrismo dá cio Homem urna figura que não coincide com a situação actual deste: esquecido da sua natureza de mediador e espartilhado, ele próprio, entre próteses técnicas que operam directamente o que resta cio campo político. O humano retira-se da experiência
7

da sua humanidade, mas fazendo dela um Nomos derradeiro, uma última
lei, mesmo que guardada no exílio. Na verdade, é a palavra política que
tem o homem, e não o inverso. E nunca este logos se resume à razão.

4.
A virtude republicana, a res publica, é uma reificação da Polis. É a
Polis enquanto concretização indiferente e indiferenciada do que é público. E o relativismo do nome que age por exigência do onde antes toda a
acção pedia um nome novo e, anunciando este, a mais alta e perigosa das
virtudes: o acto da nomeação. Estar na «coisa pública» caracteriza, hoje,
a recusa do encontro com o que emerge do limite do humano, com a borda
vertiginosa que não pertence à cidade mas a espreita incessantemente.
Dessa margem são sussurrados os raríssimos nomes possíveis aos quais a
cidade, como hermeneuta colectivo, (leve dedicar a sua escuta.
A Polis é o lugar onde se manifestam as relações essenciais, lugar
polarizador de tudo aquilo que aparece na cidade e que, aí, não se pode
furtar à presença política. Esta presença não é estabelecida nem no
indiferenciado nem no ideal: deste lugar emerge uma pertença que nunca
está inteiramente concretizada, de modo que, nem o lugar prende o cidadão, nem este se afirma aí como senhor do lugar. A soberania da Polis é
abertura à estranheza do ser, é mistério anterior aos mistérios cio templo,
do teatro ou do senado.
«O homem é este ser capaz de pertencer à Polis», disse Heidegger,
cujas capacidades pessoais de pertença à Polis foram postas à prova no centro
do vórtice moderno. Avaliar a essência da Polis tornou-se uma tarefa tida como
obscurantista no séc. XX e, de alguma forma, foi o lado mais obscuro do século que a conservou junto e si. Encontramos nessa situação um autor como
Gari Schmitt, efectivamente comprometido com o regime nazi, que pensou,
para além do seu tempo, as ordens elementares do direito público que então
entravam no seu crepúsculo europeu. Aquele que em torno do IVomos cia terra
tentou construir uma alternativa ao modelo emergente da ordem internacional
universalista7 não viu a tempo em que medida essas formas elementares eram
hipostasiadas até ao delírio pelo IV Reich. A habitação terrestre do homem, o
sentido do habitar, eram efectivamente as perguntas seminais a colocai; mas a
resposta a elas não foi nunca urna resposta biológica ou vitalista. O crime aí
cometido apenas serviu para alargar o império do ideológico sobre os restos
da Polis. Foi a sua legitimação.
8

Interessa determo-nos um pouco mais no caso Schmitt: este assinala modificações decisivas da representação, nomeadamente cio espaço, que
estariam na raiz da mudança política introduzida pela modernidade. A guerra moderna aparece aqui, por exemplo, como aniquilação cia relação espacial, face a face, que mesmo os opositores devem ter, substituída que
foi por uma relação abstracta, previamente decidida através de um pressuposto jurídico que, progressivamente, tem vindo a esvaziar a categoria
do inimigo reconhecido, o justas hostis, e a preencher a do criminoso, do
monstro. Onde alguns intérpretes de Sehmitt viram apenas de um arcaísmo beligerante, parece-nos haver aqui lugar para uma reflexão mais aturada sobre a questão do antagonismo, que é independente da violência, já
que nos parece ser ela tópica determinante da Polis, na sua arquitectura
complexa e imprevisível. Mesmo na perspectiva da não-violência, estranha a Schmitt, mas que aqui nos interessa porque não lhe são estranhas
as questões do face a face agónico. Combate absoluto, «o crescimento dos
meios técnicos de destruição abre bruscamente o abismo de uma discriminação jurídica e moral igualmente destruidora-'.
A monstruosidade do opositor - tema que a todos nos confronta hoje
- destrói a própria possibilidade de considerar politicamente o conflito.
Na verdade ela conduz-nos ao derradeiro rosto monstruoso da política:
não já o totalitarismo e os seus actos monstruosos que, a posteriori, vêm à
luz do dia, mas antes a monstruosidade inerente à leveza de uma
cliscursividade política puramente pertencente ao cálculo do mundo. Por
mundo entenda-se essa ontologia do espaço em rede que destruiu a
alteridade entre a cidade e os territórios indeterminados que se teme mas
que se interroga incessantemente. Esta passagem entre a figura do bárbaro e a do monstro marca o suicídio da política na modernidade. Se o bárbaro é sempre o outro ou, peio menos, a nossa projecção nele, o monstro
oculta-se verdadeiramente dentro de nós. Circula entre nós e é já, certamente, um de nós. Sem nome possível, todos os nomes são lançados no
irrisório das ligações políticas que ainda subsistem no seu formalismo.

9
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António Cândido Franco

Novo apontamento sobre as relações
culturais portuguesas

Até à modernidade filosófica do século XVII, marcada pela ascensão dos
países da Europa central, a cultura portuguesa viveu um período de dinamismo criador, que se traduziu pela criação de auto-imagens eufóricas, de
grande confiança pessoal. De qualquer modo, a aparente unanimidade
dessas imagens não chegou, ainda assim, para esconder as tensões latentes que dilaceraram, por vezes de forma brutal, a sociedade portuguesa.
Uma camoniana como Fiama Hasse Pais Brandão pôde, por isso, ler boa
parte da obra de Camões, e em particular a de maior exaltação imperial,
à luz de um criptojudaísmo de resistência e pôde até alargar essa tensão
cultural interna, no seguimento dos estudos de Teixeira Rego e António
José Saraiva, a toda a anódina cultura literária da época, de um Rernardim
a um Fernão Alvares do Oriente, de um Sarnuel Usque a um Rodrigues
Lobo. A literatura interessa-nos aqui corno um espelho, onde se desenham,
muitas vezes por detrás de roupagens aparentemente inocentes ou incolores, como as pastoris, ou até ideologicamente adversas, como as da épica,
os embates de ideias e de interesses, as tensões religiosas e étnicas que
atravessaram, como herança de anteriores conflitos peninsulares mal resolvidos, a sociedade portuguesa até ao século XVII. A partir daí,
parece-nos que a cultura portuguesa, com aquela parte do reformismo
pombalino que arruinou o edifício da Inquisição eclesiástica, integrou
definitivamente, e de forma razoavelmente equilibrada, as partes em confronto, arrumando desse modo uma página decisiva da sua existência.
O conflito cultural português ganhou a partir desse momento novas
linhas de força. O exílio forçado dos cristãos-novos desde o século XVI,
muitas vezes em direcção dos centros da Europa central, e depois a política diplomática da Restauração portuguesa, procurando alianças
político-militares entre os países protestantes da Europa, de modo a cri12

fraquccer, se não a encurralar, uma Espanha conjunturalmerite inimiga,
obrigaram OS portugueses a confrontar seriamente, e pela primeira vez, o
país com a interioridade continental europeia, deixando para trás aquilo
que podemos designar de exterioridade marítima. Se esta favorecera, pela
dinâmica que despertara em Portugal desde o século XTTI ou XIV, uma
imagem de ufanismo, aquela, pelo inesperado do confronto e pelas circunstâncias críticas do pais, desenvolverá no português, pelo contrário,
urna mentalidade depressiva e auto-anuladora, tendcncialrnente suicidária,
como mais tarde a verá um agudíssimo e perspicaz Unamuno. A segurança que a vocação atlântica deu ao português, num arco luminoso de
meia-vida, está bem patente no optimismo, na determinação e no espírito
de iniciativa que encontramos fotografado no políptico de Nuno Gonçalves, no entusiasmo popular relatado por Fernão Lopes na primeira e segunda partes da Crónica de D. João 1 ou ainda na tuba canora dos épicos
do século XVI, de Camões a Corte Real ou a Quebedo, expressão máxima
decerto dessa jactância, em que apenas a Elegíada de Luís Pereira
Brandão, publicada em 1588 e baseada na vida do rei Sebastião, põe uma
nódoa de sombra; também o posterior comportamento depressivo do português - falamos do português culto, capaz de aferir contrastes -, marcado pela insegurança de um escondido complexo de inferioridade, se encontra bem documentado em alguma da literatura dos estrangeirados do
século XVIII, e sobretudo no aproveitamento ideológico que os dois séculos seguintes farão dela.

No apontamento anterior, ocupámo-nos largamente do impacto que
a interioridade europeia deixou na mentalidade portuguesa do século XIX.
Foi uma nota sobre o conflito cultural português, a partir da ideia de decadência, e em particular de decadência da sociedade portuguesa. Esta
ideia só se entende por contraste com a de progresso, esse impulso que
passa a mover as sociedades europeias marcadas pelas luzes (Ia ciência.
Foi o contacto dos cristãos-novos e dos diplomatas portugueses ao serviço
da Restauração com o racionalismo cartesiano da Europa central, e depois com as alterações técnicas e sociais do século XVIII, que permitiram
esse contraste. Por um lado, constatou-se, associada ao desenvolvimento
da física mecânica, o nascimento da ideia de progresso; por outro,
percebeu-se o desfasamento cultural português em relação a ela. O ímpeto reformista para o país nasceu desta consciência e ganhou corpo, ao longo
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desse século, nas obras dos Ericeiras (etn especial D. Francisco Xavier de
Meneses, promotor das Conferências Discretas e Eruditas e tradutor de
floileau), dos irmãos Cusnião (Alexandre e Bartolomeu), de Rafael Bluteau,
Ribeiro Sanches, Jacob de Castro Sarmento, tradutor do Novum Organwn
de Bacon, José da Cunha Brochado, D. Luís da Cunha, Luís António Verney,
Francisco Xavier de Oliveira e José Anastácio da Cunha.
O século XIX português aparecerá muito marcado pela consciência
do desfasamento cultural entre a Europa central e Portugal e alguns dos
seus nomes mais representativos - Herculano, Antero, Eça, Martins ou
Tcófilo - sistematizarão, no ensaio histórico, no panfleto político ou na
ficção realista de uma comunidade sociológica, uma teoria da decadência
portuguesa. Todos eles, no rasto dos estrangeirados do século anterior, constatam o atraso social e cultural português a partir do padrão de desenvolvimento das sociedades europeias representativas, que estão a passar muito
rapidamente da aplicação à indústria têxtil e aos meios de locomoção da
energia do vapor à produção do carvão, do ferro e do aço. A estabilidade
parlamentar do Fontismo, a partir de 18511, a sua política de fomento dos
melhoramentos materiais e de rápido desenvolvimento dos meios de comunicação, com o crescimento dos pólos urbanos e o aparecimento de unia
classe média cada vez mais representativa, não chegaram para impedir,
antes parecem ter estimulado, a elaboração de uma teoria da decadência
de Portugal, que chegará a tomar, como acontece no caso de Martins, traços tão brutais que a própria existência independente do país é vista como
engano histórico. A ideia do atraso cultural português não só se mantém,
com a valorização do estrangeiro e da imitação dos seus modelos, como se
sistematiza agora numa revisão crítica de todo o passado português, que
os do século XVIII não tinham ainda feito, Pelo menos de forma intencional e continuada. Por um lado, apresenta-se a europeização do país como
a única solução para as discordâncias sociais e culturais em que Portugal
vive; por outro, faz-se uma arqueologia interna da decadência portuguesa, que não poupa sequer os descobrimentos, como se tira da ideia de
monopolização económica avançada por herculano e, sobretudo, da
improdutividade económica portuguesa tal COfiO Antero a vê.
No contexto cultural e político do ultiïnaturn de 1890, em que pela
primeira vez se percebe o embate do escol português com os comportamentos europeus, no caso britânicos, a ideia de decadência portuguesa é
questionada por Sanipaio Bruno. Bruno é um pensador republicano, de
perfil libertário, muito tocado pela propaganda anti-clerical e revolucionária da geração de 70, que sentiu, todavia, a necessidade de sair dos
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esquemas mentais lineares de que o conflito cultural português se alimentava: - atraso português, progresso europeu, logo europeização de Portugal. Assim, aceitando em abstracto a ideia de decadência, e até a mais
particular de decadência portuguesa, Bruno vai distinguir entre uma decadência moral e uma material, considerando a primeira essencial e a
segunda meramente acidental. Ora, na leitura deste autor, muito influenciada pelos acontecimentos que tiveram lugar na África austral durante a
década de oitenta do século XIX, não era certo que o progresso material
cia Inglaterra, e de seguida o da Europa central, fosse progresso moral, tal
como a decadência material de Portugal não significava, à luz desses eventos, a sua decadência moral. O progresso material da Inglaterra, pensando no ultimatum, era decadência moral; por conseguinte, esse progresso
era decadência essencial; por sua vez, pensando no mesmo acontecimento, a decadência material de Portugal era progresso moral, logo decadência acidental ou progresso essencial.
Estava assim subvertida, ou pelo menos enriquecida, a ordem cio
conflito cultural português. O progresso moral do país fundamentava-o
Bruno menos no seu comportamento africano imediato, em que as expedições de Silva Porto eram vistas como superiores às de Livingstone, argumento comum da anglofobia da época, que na ideia do sebastianismo
popular português ter sido, no fim do século XVI e princípios do século
XVII, o precursor cia mentalidade revolucionária europeia e o responsável directo, através das lojas maçónicas de inspiração martinista, dos três
grandes ideais da Revolução de 1789. A isto, juntava-se o facto, já ambiguamente reconhecido por Herculano e Antero, de que a mentalidade
científica moderna, que estava na origem das transformações sociais do
século XVIII, ter origem na atitude crítica e experimental dos navegadores e dos homens de ciência portugueses, em primeiro lugar Duarte Pacheco
Pereira, D. João de Castro (com quem Antero polemicou na segunda conferência cio Casino), Pedro Nunes e Garcia de Horta.
Antes de avançarmos, passando às incidências que o século XIX
deixou nas gerações culturais cio século seguinte, e sobretudo na primeira
delas, a que despertou para a vida pública nos seus primeiros anos e se
afirmou com a queda da monarquia, queremos dizer que deixamos propositadamente de lado uma importante corrente de pensamento, que designamos de tradicionalista, por só nos interessarem, a partir da Restauração, as correntes ou as contra-correntes renovadoras cia sociedade portuguesa. Os tradicionalistas são a opinião dominante e oficialista cia sociedade portuguesa nos séculos XVII e XVIII, que controlava a censura
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inquisitorial e o ensino religioso e tanto perseguia os que divulgavam
Cartésio e a nova Física quantitativa como os que, noutra margem,
publicitavam as trovas do Bandarra e a literatura popular sebastianista.
Essa corrente, que só por facilidade chamamos tradicionalista, já que ela
aparece muito marcada por condicionalismos externos e até por avisos
internacionais, os da Contra-reforma de rçrento sofrerá um golpe importante com as reformas pombalinas, sem todavia desaparecer ou perder
importância. Virá a ter um papel decisivo nas sucessivas viradeiras contra
as novas ideias, desde o despotismo esclarecido de Pombal ao liberalismo
de Mouzinho, encontrando na radicalização política jacobina do início do
século XX um terreno favorável ao seu ressurgimento. A geração integralista
de 1914, a geração reaccionária da Nação Portuguesa, alfobre cultural do
Estado Novo e primeiro ensaio de ideias daquilo que viria a ser o
salazarismo, atesta a vitalidade e a popularidade dessa corrente de ideias
na primeira metade do século XX português, de que aqui traçamos, sem
mais, esta rápida genealogia. O que nos interessa é o conflito cultural entre
Bruno e Antero tal como ele nasce dentro da corrente renovadora do século XIX, se desenvolve depois, viçoso e fértil, em inícios do seguinte e o
modo corno ele chega até nós já no presente século; isto sem perder de
vista que essa pendência cultural tem como ponto de partida a anterior
dissidência entre o sebastianista popular anti-católico e o estrangeirado
culto racionalista, agnóstico ou ateu, quer dizer, as duas culturas marginalizadas e perseguidas cm Portugal durante perto de dois séculos, porque nascidas ambas no seio suspeito dos cristãos-novos.
***
A primeira geração cultural cio século XX português foi a que participou na Renascença Portuguesa, associação cívica criada em 1911, no
rescaldo vitorioso do 5 de Outubro, e que durou até 1932, altura em que
as retrogradações políticas do salazarismo lhe ditaram o fim.
A forma desencontrada como esta geração viu o país está modelada
na polémica que, entre Outubro de 1913 e Julho de 1914, Teixeira de
Pascoaes e António Sérgio, sócios fundadores da Renascença Portuguesa,
travaram nas páginas de A Águia. Ficamos assim alertados para a falta de
unanimidade cultural dos membros desta geração, para a diversidade dos
seus pontos de vista, para o desencontro das heranças recebidas. Pascoaes
e Sérgio representam, na abordagem da realidade portuguesa, duas linhas
distintas, e em alguns aspectos antagónicas, mas de qualquer modo duas
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direcções representativas, cada uma à sua maneira, das formas variadas e
controversas com que o conjunto desta geração, no seguimento das anteriores divergências entre Bruno e Antero, se posicionou no quadro cultural do tempo. A polémica de Pascoaes e Sérgio dá-nos a perceber as aspirações diferenciadas de cada um deles, as divergências pessoais de soluções projectadas, mas, o que é mais, faz-nos ver as chaves ideológicas de
dois grupos distintos, que, apesar das afinidades momentâneas, apresentam lineamentos inconfundíveis, que tenderão depois, à medida que o
século for avançando, a crispar-Se mais, agravando as dissenções e atrasando até hoje uma obra de regeneração cultural e humana que beneficiasse da parcela de verdade que podia haver em cada um deles.
Eis resumidamente as ideias de Sérgio, tal como elas se apresentam
nos quatro textos da polémica com Pascoaes e sobretudo no segundo deles, "Regeneração e Tradição, Moral e Economia", publicado em Janeiro
de 1914, e que se mostra representativo daquilo que ainda hoje chamamos pensamento sergiano. A primeira grande tese avançada - falamos de
prioridades de ideias, não da ordem pela qual elas aparecem expostas - é
a da prevalência da economia sobre a moral; não há, para Sérgio, progresso moral sem desenvolvimento económico. A tese é explícita e não deixa
dúvidas de enunciação: o progresso moral de um POVO está dependente
do seu progresso económico, diz Sérgio. O exemplo prático apresentado,
depois de exposta a tese em abstracto, é a relação de subordinação entre
a moralidade feminina e o preço do trigo; quer dizer, a prostituição, segundo o autor, é mima consequência da economia. Logo, o aperfeiçoamento
moral e social, porque é disso que se trata, só é possível a partir do desenvolvimento económico. A moral tem o seu agente na economia. Ora, a
economia encontra na indústria a sua racionalização plena. A sociedade
industrial, organizada em cooperativas, é, para Sérgio, a sociedade racional, aquela onde melhor se manifestam os imperativos da razão humana.
Sabendo que a razão constituía, para ele, o absoluto universalisante, temos então a economia industrial como a etapa final da racionalização social,
sem a qual não pode haver uma socialização racional.
A segunda grande tese sergiana, entrosando directamente no nosso
primeiro apontamento, decorre da constatação deste laço entre moral e
economia. Segundo o autor, só as nações da Europa central, onde eclodiu
e plenamente floresceu o ilumninismo científico do século XVIII, têm vivido de acordo com a premissa elementar de todo o desenvolvimento social:
a grandeza moral cresce ou definha consoante a riqueza material sobe ou
desce. Os povos peninsulares, pelo contrário, têm vivido na ignorância
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deste antecedente, o que justifica quer o seu empobrecimento material,
quer o seu declínio civilizaciorial. O contraste cultural entre a Europa e a
Península, entre a Europa e Portugal, nada mais é que o preço dessa ignorância crucial. Por conseguinte, a solução do problema português, na fricção entre regeneração e tradição, passa pela aceitação de que o atraso
cultural do país só pode ser ultrapassado pela sua europcízação; só a
imitação dos modelos Pioneiros europeus pode garantir o desenvolvimento económico e a consequente regeneração civilizacional. A europeização
(que compreende já o cooperativísmo) é, para Sérgio, a socialização racional da sociedade portuguesa. A tese é reforçada com uma visão da cultura 1)ortuguesa em dois movimentos opostos, de contracção e dilatação:
os períodos de depressão do país coincidem sempre com os momentos do
seu isolamento em relação à Europa; os períodos fecundos e criadores com
os raros momentos de abertura a ela. Daí a necessidade de, no conspecto
da cultura portuguesa, fazer sobressair, distinguindo-a e valorizado-a, a
mentalidade estrangeirada cio século XVIII.
Passemos agora às ideias e Pascoaes, tal como elas se definem nas
respostas a Sérgio. O progresso moral é independente do desenvolvimento
económico; o Primeiro pode existir sem o segundo. Apesar da independência dos dois factores, o primado pertence à moral, pois do seu impulso
resulta, em geral, a criação de riqueza material, não o contrário. Quando,
numa sociedade eticamente avançada, o desenvolvimento material não
acontece, ainda assim a superioridade da moral se faz sentir; é preferível,
para Pascoaes, uma comunidade ética, ainda que pobre e rural, a uma
sociedade perdulária, mesmo que material e tecnologicamente muito avançada. O trabalho elementar da terra, como fonte quase exclusiva de riqueza, é compatível com o desenvolvimento moral da sociedade; a indústria,
Por seu lado, não assegura só por si esse avanço e pode mesmo constituir,
pela insensibilidade com que trata a natureza, motivo de retrocesso. O
progresso moral constitui, deste modo, o único meio de avaliar a riqueza
de uma civilização; o desenvolvimento económico, ao ser autónomo do
aperfeiçoamento moral, é secundário, pois tanto pode carrear, no domínio
psíquico, elevação como decadência. Houve momentos em que Portugal
compreendeu a natureza desta asserção e viveu de acordo com ela, criando, sobretudo pela voz dos seus poetas, muitos (Ides anónimos e populares, um alto e original estado de civilização. Essa civilização é, para
Pascoaes, um grau moral, um estado de consciência, o cia saudade, não
um grau material, representativo de força física e extensão territorial. Logo,
Portugal necessitava mais de se mostrar fiel às suas melhores realizações,

que tomar como modelos os países da Europa central, de quem podia
assimilar o válido, mas a quem tinha também obrigação de ensinar alguma coisa de desconhecido. Não se trata, em Pascoaes, de isolamento em
relação à Europa, mas tão-só de diálogo fecundo de pares, ainda ou sobretudo quando diferentes.
A europeização de Portugal, sem mais, oferecia para Pascoaes dois
perigos: primeiro, o esquecimento ou o recalque daquilo que constituía o
fundo proveitoso e singular da personalidade cultural portuguesa, aquela
parcela com que o país podia falar com os outros de igual para igual, estabelecendo com eles um diálogo civilizacional, baseado na troca activa e
não apenas na recepção passiva; segundo, não conseguir passar, caso insistisse em nada ter de originalmente aproveitável, de uma cópia cm segunda mão, sempre inferior ao modelo original, daquilo que era a sociedade francesa - ou alemã ou inglesa, consoante o modelo preferido -,
passando assim da assimilação enriquecedora ao plágio redutor ou à caricatura degradante. O excesso de imitação, o mimetismo passivo, o
pastiche amaneirado eram sinais de incapacidade criadora, falta de originalidade, paralisia inconsciente, desistência pessoal e puerilidade intelectual Os períodos mais significativos da cultura portuguesa não podiam
ser aqueles que tomavam o estrangeiro como modelo, mas aqueles - como
a Idade Média e a Idade Moderna - em que se notava a maturidade de
uma criação original. A mentalidade estrangeirada do século XVIII, ao
invés de sobressair pela positiva no diversificado mosaico cultural português, apresentava-se como o momento mais evidente, porque o mais fundo, cia sua decadência. O estrangeirismo provava o cansaço português,
nada mais. A regeneração do país só podia vir cio esforço singular em criar
urna novidade no campo das coisas essenciais, não da obstinação em copiar as originalidades acidentais dos outros, no caso a indústria. Pascoaes
desconfiava da indústria moderna: por um lado, ela dependia de
matérias-primas exauríveis; por outro, arriscava-se a agredir criminosamente a natureza e o que no homem havia de natural. Pascoaes oferecia
assim à jovem República, cm alternativa ao modelo industrial de Sérgio,
a democracia rural, baseada na tentativa de assegurar a perenidade do
único princípio capaz para ele de produzir verdadeira riqueza, a terra.

Embora expostas num embate polémico, o que azedou por vezes a
posição de um e outro, fazendo-os deslizar de quando em quando do con19

fronto de pensamento para o encontrão verbal, não nos parece que as ideias
de Sérgio e Pascoaes tenham sofrido uma descaracterização irreconhecível.
Pelo contrário, tanto o Sérgio que emerge (lesta polémica como o Pascoacs,
mas ainda assim menos este que aquele, são os mesmos que, ao longo de
muitos anos, nós iremos conhecer. Cada um deles, a seu modo, confirmará
posteriormente as teses, os argumentos, os projectos então defendidos.
Comecemos pelo itinerário de Sérgio, mais linear que o de Pascoaes, porque marcado por urna explícita vontade de coerência racional, que não
existiu em Pascoaes, muito mais tocado pela errância paradoxal do pensamento.
Num opúsculo coevo, publicado pela Renascença Portuguesa, O Problema da Cultura e o Isolamento dos Povos Peninsulares (1914), Sérgio
coloca como causas da decadência portuguesa a política de conquistas, a
educação guerreira, a ausência de actividade industrial, o isolamento da
Europa. Também em texto do mesmo ano, dado à estampa pela Renascença, O Navio dos Brinquedos, estreia do autor no domínio da literatura infantil, damos com o mesmo assunto, dramatizado numa estória para crianças. Meninos americanos enviam, com o fruto do seu trabalho, brinquedos
aos filhos dos soldados europeus cm guerra. A lição moral, que o narrador
insiste em sublinhar com os seus apartes, é imediata: valorizar o trabalho
fabril, o esforço produtivo, a cooperação e a tradição anglo-saxónica como
exemplo para Portugal. Já na sua estreia como escritor, cm 1908, com um
livro de versos, As Rimas, Sérgio pusera, na enfiadura talvez das odes de
Antero, o verso ao serviço da reforma de mentalidades, que é o outro nome
cia socialização racional acima aludida, afirmando um voluntarismo idealista, um humanismo laico e crítico, um emancipalismo utilitarista, que o
espírito apolíneo do seu ensaísmo parece reiteram; no ano seguinte, com a
publicação das Notas sobre os "Sonetos" e as "Tendências Gerais da Filosofia" de Antero de Quental. 1 lá afinidade indesmentível entre as tentativas literárias de Sérgio, quer no verso, quer na literatura infantil, e o seu
exercício ensaístico e cívico, entendido como demopaideia.
A "Interpretação Não Romântica do Sebastianismo", publicada em
A Águia (Julho-Agosto, 1917), recolhida três anos depois no primeiro
volume dos Ensaios, edição também da Renascença Portuguesa, contrapõe sebastianismo e racionalismo e defende a reforma da mentalidade portuguesa em função da clareza mental cio último. Em "Á Conquista de Ceuta
(Ensaio de Interpretação Não Romântica do Texto de Zurara)", também
incluído no primeiro tomo dos Ensaios, deparamos com a explicação de
um facto histórico, associado geralmente a urna gesta de cavalaria, a to20

mada de Ceuta, por um factor económico, a crise cerealífera. Na Breve
Interpretação da história de Portugal, de 1929, defende-se o mesmo antecedente para o mesmo evento. A causa do acontecimento histórico é
económica; a isto chama o autor a interpretação não-romântica da Ilistória. No longo prefácio da reedição dos Ensaios 1, em 1949, numa época
de larga circulação das premissas marxistas, Sérgio sentirá necessidade
de distinguir entre causalidade económica, tal como ele a entendia, e
materialismo histórico. Causalidade não é determinismo, diz ele, ressalvando assim o seu idealismo, que é, todavia, como se tira desse mesmo
prefácio, um idealismo de ideias económicas ou sociais. São as ideias que
determinam os factos materiais e o desenvolvimento das forças de produção, não o contrário, como sugere o materialismo dialéctico, mas essas
ideias são sempre, neste autor de espectro clássico, de tipo económico ou
científico. A questão das duas políticas, fixação e transporte, que lhe serviu de grelha para ler a história da sociedade portuguesa nos seus momentos mais significativos ou críticos, de 1383 a Fontes Pereira de Meio,
de Albuquerque a Mouzinho da Silveira, mostra bem o primado do facto económico sobre qualquer idealismo puro, ainda quando o facto económico ou a
solução social nos apareça, em Sérgio, como forma superior da razão pessoal
- o absoluto universalizante - e não como fatalismo histórico.
"O Reino Cadaveroso ou o Problema da Cultura em Portugal", dado
à estampa no segundo tomo dos EflSaw5 (1929), resultado de uma contenda cm tomo da estreia de Manuel Múrias, O Seiscentísmo em Portugal
(1923), apresenta uma ordenação definitiva e combativamente polémica
das ideias anteriores do autor, com uma condenação sem apelo - daí o
reino cadaveroso ou da estupidez - de tudo aquilo que em Portugal não
acompanhava a moderna mentalidade científica europeia. Para isso, Sérgio cria uma genealogia de autores que é urna verdadeira autobiografia
mental. Está lá a geometria de Descartes, a lógica matemática de Espinosa,
a atitude de Locke, Gasscndi e Pascal, bem como tudo o que em Portugal
lhe correspondeu, de Duarte Ribeiro de Macedo a Verney. O texto é o ponto
culminante da reflexão de Sérgio sobre a cultura portuguesa e aquele em
que mais patente fica a influência do Antero de 1870, que na sua conferência sobre a decadência peninsular afirmara, entre multas outras coisas
que Sampaio Bruno tacitamente contestará, "nos últimos dois séculos não
produziu a península um único homem superior, que se possa pôr ao lado
dos grandes criadores da ciência moderna".
Pascoaes, por seu turno, em sucessivos textos, que passam por géneros tão variados como a autobiografia em prosa ou cm verso, os relan2

ces didácticos, as aproximações poéticas, a lírica, o teatro ou o livro de
viagens insistiu sempre, ainda que sem fazer disso alarde, na independência da consciência - uma consciência que era eminentemente poética
- e na superioridade do progresso moral sobre a riqueza material. A civilização é, para ele, um grau de consciência, e sobretudo de imaginação
evocadora, o da saudade, não um grau de desenvolvimento material, e
menos ainda técnico. A matéria interessa-lhe como podia ter interessado
os fisiocratas; é preciso, sem mais, assegurar a perenidade dos factores
que geram a riqueza, de modo que nos seja permitido consumir sem nos
deixarmos empobrecer. Pascoaes passou, no contexto da modernidade tardia que se seguiu a 1945, cm livros como Santo Agostinho (1945) ou lima
Fábula (1952), da suspeição inicial sobre o modelo industrial à sua crítica feroz e mordaz; foi um dos primeiros a apontar acusadoramente o dedo
ao desenvolvimento das forças de produção, considerando os seus aspectos mais incontrolados, que eram para ele os mais característicos, uma
criminosa e insustentável agressão contra uma natureza sem voz.
Esse impulso, que alargou e esclareceu o alcance das suas ideias
de 1914, dando uma coerência inesperada à crítica do papel cia mentalidade estrangeirada na cultura portuguesa, ajudou também a compreender
melhor o sentido universa]ista com que Pascoaes falava do fundo válido e
singular da personalidade cultural portuguesa. Nos textos finais de
Pascoaes, publicados entre 1934 e 1952, as referências à civilização
lusíada, tal como as encontramos em 1913-11915, são substituídas por
avanços no domínio da ética universal. A saudade permanece, todavia,
uma experiência moral essencial à humanidade. Este universalismo final,
que não põe de lado formas activas de federalismo internacionalista de
inspiração libertária, como o ibcrismo, e faz mesmo, em textos como "Pro
Paz" (1950) OU A Minha Cartilha (1953), profissão de fé feminista e pacifista, é, porém, muito menos voluntarista e idealista que o saudosismo
anterior. Dá ideia de uma homeostasia, um equilíbrio entre o nada e o
mundo, a natureza e a cultura, a terra e o homem, e não de uma evolução
da matéria para o espírito, como acontece no humanismo voluntarista da
época da fundação da Renascença Portuguesa.
De qualquer modo, atendendo ao papel da saudade nos dois períodos, há continuidade entre um e outro, apesar dos rasgãos localizados.
Seria desconhecer as premissas com que Pascoaes escreveu, em 1912, o
seu Regresso ao Paraiso - todo o humanismo histórico está tão condenado
ao fracasso corno o Providencial ismo -, falar de ruptura, pondo de um lado
um Pascoaes lusocêntrico e de outro um Pascoaes univcrsalista. Não é
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irrelevante que, ainda em 1912, nas páginas do Inquérito Literário de
Boavída Portugal (recolhido em livro, 1915), António Sardinha, quando
se preparava para tomar nas mãos as rédeas da campanha integralista (a
primeira publicação do movimento, Alma Portuguesa, é de 1913), acuse
Pascoaes de diabo e Zaratustra, e o saudosismo de abominável perversão
ideológica, deixando assim no ar, a quase quarenta anos de distância, algumas das linhas de força do que virá a ser depois, no Duplo Passeio (1942)
e no Santo Agostinho, o ateísmo de Pascoaes. Demais, a democracia rural
que Pascoaes oferece, em 1912, à República como alternativa ao modelo
industrialista de Sérgio alimenta-se já de uma homeostasia económica, entre
a criação e o consumo, que depois se alargará aos valores morais.

Percebem-se nas teses de Sérgio e Pascoaes sobre o destino da
cultura portuguesa, enunciadas nos momentos iniciais da República,
quando o país estava à espera de uma vida nova, as heranças de Antero
e Bruno. Não custa ver a linha de continuidade entre a ideia anteriana
de decadência e os argumentos de Sérgio sobre a cultura dos
estrangeirados e a regeneração económica do país; também não cansa
perceber a afinidade de visão entre a tese do progresso essencial exposta num livro sobre o papel moral do sebastianismo na idade contemporânea - O Encoberto, de Sampaio Bruno - e a valorização cultural da saudade por Pascoaes.
As ideias de Antero e Bruno foram, no final do século XIX e princípios do XX, as que maior influência exerceram entre os seus pares do
movimento republicano e socialista; mais do que uma divisão entre
positivistas e não-positivistas, o movimento revolucionário apostado na
queda dos Braganças dividia-se entre aqueles que continuavam a perfilhar
as ideias de Antero quanto à situação da cultura portuguesa e aqueles
que, no contexto da revisão de valores do ultimaturn, as rejeitavam.
Sampaio Bruno, exilado em Paris e Amesterdão em consequência das suas
responsabilidades no 31 de Janeiro de 1891, cometendo a proeza de não
sair do seio de uma cultura que vivia do impulso do progresso e da acção
anti-monárquica, dará a esta corrente, a partir do seu livro Notas de Exílio (1893), uma ascendência apelativa, que revive o conflito entre o
messianismo popular e o espírito inquisitorial. Não é ao acaso, que o embate
entre Sérgio e Pascoaes se dá no seio de um dos agrupamentos mais
promitentes da jovem República, a Renascença Portuguesa - cujo sócio
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número um, Jaime Cortesão, fora tirado da prisão pelo 5 de Outubro -, e
nas páginas do seu órgão máximo de propaganda.
De resto, a fricção de ideias no primeiro grupo cultural do século
XX português não diz apenas respeito a Sérgio e Pascoaes, mas alarga-se
a outros membros representativos da geração - Jaime Cortesão, Leonardo
Coimbra, Augusto Casimiro, Raul Proença e Fernando Pessoa -, todos eles,
com excepção do último, fundadores da Renascença Portuguesa. Atentemos no modo como essa controvérsia de ideias se coloca em relação a
Proença, Cortesão e Pessoa.

Os antecedentes da disputa entre Sérgio e Pascoaes recuam ao
momento cia fundação da associação cívica. A 27 de Agosto de 1911, tem
lugar uma reunião em Coimbra, onde se decide a fundação da Renascença e se entrega a Pascoaes a tarefa de elaborar o seu manifesto de apresentação. Um mês mais tarde, a 17 de Setembro, desta vez em Lisboa, o
grupo volta a reunir, para ultimar os estatutos e aprovar o manifesto. Incapazes de consenso diante do texto de Pascoaes, fica Raul Proença encarregue de declaração alternativa, que, por sua vez, também não colherá
unanimidade. As duas relações só serão publicadas, e a título pessoal, em
1914, numa publicação da Renascença, dirigida por Jaime Cortesão, A
Vida Portuguesa (n° 22). Interessam-nos aqui não como manifestos representativos do espírito da associação, ou das correntes que nela colaboraram, mas como textos pessoais, onde colhemos as ideias de um e outro. Lá
encontramos, no texto de Pascoaes, algumas das teses já conhecidas: a
mentalidade estrangeirada é sintoma de decadência social; um tal estado
mental não começou no século XVIII, mas antes, com a progressiva subordinação da Igreja e cio ensino religioso a Roma; o que importa não é
copiar civilização, mas criá-la; só a redescoberta da singularidade moral
portuguesa, tal como ela se manifestou nos seus períodos maximamente
fecundos, pode garantir um novo esforço criador.
No texto de Proença, encontramos as seguintes noções: a doença
portuguesa deve-se a três séculos de educação jesuítica; é necessário pôr
a sociedade portuguesa em contacto com o mundo moderno e o espírito
actual, marcado pela ciência e a técnica. Já antes, num texto publicado
em Alma Nacional, "Alguns Vícios da Educação do Nosso País" (Junho,
1910), Proença apontara a ausência de espírito científico como o principal defeito da mentalidade portuguesa; decorriam dele todos os vícios
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conhecidos do pais (indolência, burocratismo, falta de iniciativa, ausência de criatividade). O único remédio prescrito é a sua reforma de acordo
com a mentalidade científica europeia. Mais tarde, num texto de 1921,
Panfletos 1, adianta-se que o português é o selvagem, o negro bárbaro e
incivilizado, da Europa, num tópico que será popularizado depois pelo
"Reino Cadaveroso" de Sérgio. Reconhece-se a afinidade de ideias de
Proença e Sérgio e a dívida de ambos para com o Antero que descendia
em linha recta de Verney e Herculano.
Em Setembro de 1912, Boavida Portugal abre, nas páginas do jornal República, um inquérito sobre a nova literatura portuguesa. Raul Proença, tomando como pretexto a opinião de Júlio de Matos sobre a Renascença - "tudo aquilo é muito ordinário" -, participa com uma réplica;
assinando corno dissidente da Renascença e como tal se apresentando,
Proença faz uma leitura conflitual da fundação da associação, com dois
grupos, o do Sul e o do Norte, de distintas e antagónicas orientações, um
pragmático e utilitário, de inspiração social reformadora, e outro evasivo
e sonhador, de inspiração poética individualista. Não sei se nesta grelha
de Proença passa algum do dualismo da leitura anteriana de Sérgio - as
Notas sobre Antero, são de 1909 -, falando de um Antero luminoso e optimista e de um outro depressivo e nocturno, mas a cisão, para nós, não
está nos dois Anteros, mas nas teses da geração de 70 e nas de Sampaio
Bruno. As noções de luz e trevas, optimismo e pessimismo, que Sérgio usa
para ler Antero não coincidem com as de progresso e decadência, que
aqui, na linha de Bruno, usamos; as primeiras são substantivas, com um
único sentido, enquanto que as segundas pouco ou nada valem sem atributo. Os valores da decadência e do progresso dependem em Bruno da
qualificação, o que não acontece com as noções de Sérgio, que valem por
si, sem qualquer acessório. Mas ao fazer a história sumária da associação
Cívica portuense a partir da distinção entre poetas e utilitários, com a
distorção que nisso havia, pois nenhuma das designações era assim exclusiva, o que Proença voltava a sublinhar era a fricção entre os herdeiros
de Bruno e os de Antero na primeira geração cultural portuguesa do século XX.
Pascoaes, dias depois, nas páginas do mesmo jornal, comentando as
ideias de Raul Proença, perguntava: para quê imitar, se podemos criar? E
logo de seguida, em Outubro de 1912, no órgão da Renascença, Pascoaes
abre diálogo, em toro da mesma questão, com Raul. Proença e António
Sérgio, que lhe responderá numa carta que até há bem pouco tempo só
conhecíamos pelas alusões de Pascoaes no texto intitulado 'Ainda o Sau25

dosismo e a Renascença" (Dezembro, 1912). Quer a longa carta de Sérgio, enviada de Londres, dada recentemente à luz por José Carlos González
("Carta a Teixeira de Pascoaes", A. Sérgio, in Correspondência para Raul
Proença, 1987), quer a resposta ele Pascoacs, em Dezembro de 1912, nas
páginas de A Aguía, são os exercícios de aquecimento da polémica posterior. Esta não foi, assim, um acidente inesperado na vida do grupo que
colaborava na revista, mas o culminar ele uma longa tensão entre os seus
membros. A questão vinha das reuniões internas de 1911 e passara depois para o Inquérito de Boavida Portugal, aqui já com expressão pública
e envolvendo vários outros renascentistas, de Proença a Jaime Cortesão e
Fernando Pessoa.
Jaime Cortesão, tomando ainda como pretexto as declarações de Júlio
de Matos, defende, nas páginas do jornal, como forma de afinar as realizações do futuro, a redescoberta do genuíno espírito Criativo do passado
português e uma concepção dinâmica e futurista da saudade, concorde,
de resto, com o humanismo progressivo do Pascoaes de Regresso ao J'araíso (1912), para quem o regresso só interessava como mola de um novo
avanço. O primeiro ponto, a necessidade de tomar o passado como propulsão do futuro, que Cortesão sistematizou na época em muitos outros
dispersos - "A Renascença Portuguesa e o ensino da História Pátria" A
Águia, n° 9, Setembro, 1912); "Da Renascença Portuguesa e seus Intuitos" (id., n° 110. Outubro, 1912); o editorial de apresentação do quinzenário
A Vida Portuguesa (31. 110.1912); "O Centenário de 1915" A Vicia Portuguesa, 15. 11. 1912); a última lição sobre "História Pátria" que proferiu em Novembro de 1912 na Universidade Popular do Porto - acabou a
ser motivo de polémica com Sérgio nas páginas do referido quinzenário,
entre 2 de Agosto de 1913 e 1 de Dezembro.
O embate está intercalado naquele outro que Sérgio trava simultaneamente com Pascoaes e que sofre, em virtude do choque com Cortesão,
uma distensão momentânea. Sérgio contesta que a reforma de mentalidades em Portugal dependa do estudo da história portuguesa. A história de
Portugal resume-se, para ele, na linha de Antero, à história de instituições parasitárias; logo, o exemplo não pode vir daí, mas do modelo de
trabalho que o estrangeiro dá. São teses reconhecíveis, que ele sistematizará de imediato, em Fevereiro de 1914, dentro do quadro da polémica
com Pascoaes, no texto "Regeneração e Economia, Moral e Tradição". A
tese de Cortesão, pelo seu lado, é a da impossibilidade de reformar a consciência portuguesa sem renovar os estudos históricos e o interesse pelo
passado português. Renovar a mentalidade portuguesa é, para ele, dar
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continuidade histórica aos ideais mais característicos e criadores do passado português, que são tão instrutivos quanto os da Europa central.
Percebe-se que o "historismo" de Cortesão é afim do saudosismo de
Pascoacs; ambos procuram os modelos regenerativos do país nos exemplos particulares cio seu 1)aSSadO criador.
E comum trocar a afinidade mental de Cortesão e Pascoaes pela cumplicidade política que ele manifestou posteriormente a Sérgio e Proença,
mas as suas ideias, mesmo na fase crítica da Seara Nova, salvo raríssimas,
excepções, sempre estiveram mais perto de Bruno que de Antero. A forma
como no período seareiro se debruçou sobre a questão colonial, defendendo intransigentemente a superioridade moral da colonização portuguesa
sobre qualquer outra (o que contesta a célebre afirmação de Antero na
conferência de 1871: "a conquista da índia pelos Ingleses é justa, porque
é civilizadora. A conquista da índia pelos Portugueses, da América pelos
Espanhóis, foi injusta, porque não civilizou") prova como o seu comportamento continuou credor da mentalidade saída do ultimatum. O seu trabalho de historiador dos descobrimentos, onde construiu, a partir de 1930,
em condições de adversidade extrema, uma obra monumental, mostra,
outrossim, como ele permaneceu fiel à ideia de que os alicerces mais
seguros cia regeneração da consciência portuguesa eram os estudos históricos, que estimulassem o interesse pelos aspectos mais criativos do espírito português. Em 1960, no prefácio da quarta edição do drama O Infante de Sagres, Cortesão indicará que o despertar da sua vocação de historiador se devia procurar na Renascença Portuguesa.
Fernando Pessoa, pi seu lado, colabora também nas páginas do
jornal República, desta vez não com uma réplica ao depoimento de Júlio
de Matos - corno aconteceu a Raul Proença, Jaime Cortesão e Augusto
Casimiro -, mas com uma refutação das afirmações de Adolfo Coelho, que
citara com malévola ironia (- "A Águia só chega a soltar pios, aliás com
a admiração de um crítico cio grupo -) passagens dos seus textos, acabados de publicar no órgão da Renascença ("A Nova Poesia Portuguesa Sociologicamente Considerada" e "Reincidindo:..", Abril e Maio de 1912).
Nesses textos, e nos três que imediatamente se seguirão, "A Nova Poesia
Portuguesa no seu Aspecto Psicológico", Pessoa defende que uma corrente literária de estatura superior revela sempre uma originalidade inconfundível; logo, a desnacionalização literária é, por falta de individualidade, sinal de inferioridade cultural. Estes assertos de crítica literária
carreiam, em Pessoa, consequências sociais, a primeira delas a desvalorização, em termos políticos, da mentalidade estrangeirada, encarada como
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sintoma de servilismo. António Sérgio queixar-se-á a Raul Proença, em
carta de Novembro de 1912, do sebastianismo delirante ("desvairamento
histérico", diz Sérgio) de Pessoa e aproveitará a confrontação com Pascoaes
para publicamente zombar dos seus escritos ("o Super-Dito, matematicamente anunciado").
São conhecidas as divergências, a partir de 1913, de Pessoa com a
Renascença Portuguesa. Num fragmento de 1914, destinado a apontar os
limites da associação cívica portuense, chega a dar razão, na questão da
reorganização económica do país, a António Sérgio (In Páginas de Estética e de Teoria e Crítica Literárias, Ática, 1973, pp. 336-7); no ano seguinte, numa conhecida nota de apresentação de Orpheu, diz que a verdadeira
arte moderna tem de ser maximamente desnacionalizada. A
desnacionalização a que Pessoa se refere não nos parece que seja, todavia, a da imitação do estrangeiro, mas a da fusão de todas as artes nacionais. Mais tarde, em dois dos grandes textos da sua maturidade intelectual - "O Provincianismo Português" (Notícias ilustrado, 12.8.1928) e "O
Caso Mental Português" (Fama, 1.11.1932) -, voltamos a encontrar a crítica do espírito de imitação cio português; esse espírito, quando alargado
ao escol, é revelador da falta de amadurecimento mental do país. A tese
do provincianismo português - "Paio Pires a falar francês é umdocumento doloroso" - dá assim continuidade, a vinte anos de distância, ao
transccndentalismo panLeísta que Pessoa defendeu nas páginas de À Aguía,
em afinidade com o saudosismo de Pascoaes, o historismo de Cortesão e o
criacionismo de Leonardo (que pode ser visto como a especulação metafísica das teses culturais de Pascoaes e Cortesão).
** *
Chegamos ao fim (leste apontamento, onde expusemos as roturas da
primeira geração cultural do século XX português. A linha de fractura que
a divide, bem demarcada nas sucessivas disputas de Sérgio com Pascoaes
e Cortesão, é o papel do estrangeiro na regeneração da mentalidade flor tuguesa. A questão que polarizou essa geração, deixando de um lado Sérgio e Proença e do outro Pascoaes, Cortesão e Pessoa, era afinal aquela
que ria última década do século XIX afastara Bruno da geração de 70.
Não Podia ser de outro modo, pois a primeira geração do século XX português assimilava e desenvolvia, num quadro novo, mas que baralhava
apenas os dados anteriores, os aspectos cruciais das heranças imediatamente antecedentes, incluindo aqueles que estavam cm conflito entre si.
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Aquilo que está em jogo nesta fractura não é o internacional ismo
por oposição ao nacionalismo, Como apressadamente se poderia pensar;
nem Pascoaes é António Sardinha, mestre da contra-revolução, nem Cortesão é Alfredo Pimenta, paladino fanático da tradição. A diferença entre
Sérgio e Pascoaes não se estabelece nunca, mesmo quando se fala do
Pascoaes de 1913 ou 1914, entre nacionalismo e internacionalismo, mas
entre duas formas de cosmopolitismo, uma, mais internacionalista, que
propunha uma reforma da mentalidade portuguesa pela imitação dos progressos realizados no estrangeiro, e outra, mais universalista, que se esforçava por pôr em pé de igualdade Portugal e os seus parceiros. O que
separa Sérgio e Pascoaes, para além do modelo rural ou industrial, não é
o nacionalismo, mas o tipo de diálogo civilizacional ou de
internacionalização que cada um deles pretendia para a cultura portuguesa.
Pascoaes e Cortesão avisaram repetidas vezes que a educação de
Portugal tal como a concebiam só fazia sentido como degrau de convívio
universal. O que ambos pretendiam, em última visão, não era criar bons
patriotas, muito menos nacionalistas fechados, defensores intolerantes dos
princípios portugueses, mas homens universais, que fossem capazes, com
a sua capacidade criadora, de influenciar o mundo. O alcance de Sérgio
e Proença também foi esse; visavam, por isso, o mesmo. O que os separa,
pelo menos entre 1911 e 1915, não é a reforma de mentalidades e a necessidade de educarem o país com vista a um novo grau de civilização
universal, mas o modo de o fazer. Para Sérgio e Proença, essa reforma
passava exclusivamente por uma assimilação dos modelos europeus e por
um abandono radical dos exemplos portugueses mais característicos; para
Pascoaes e Cortesão, tratava-se de ser como já outrora fomos - criativos e
originais, múltiplos e universais -, renunciando de vez à imitação banal
do estrangeiro. Sérgio e Proença acreditavam na virtude da mentalidade
estrangeirada; Pascoaes e Cortesão achavam que essa mentalidade se
volvera num dos principais vícios do comportamento português. Pessoa
avalia-la-á depois, em consonância com Pascoaes e Cortesão, como um
sintoma esterilizante de provincianismo. Esta geração, aquela que participa na revista A Águia, não se divide, assim, em torno do nacionalismo e
do cosmopolitismo, mas à volta do papel que os modelos externos ou internos podem ter - com vistas a uma nova universalização - na regeneração cultural portuguesa.
A alteração das condições políticas depois do 28 de Maio modificou o eixo da discussão cultural. Mesmo que não seja possível falar do
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desaparecimento do problema que dividiu a geração que participou na
Renascença Portuguesa, a discussão vai centrar-se em torno do nacionalismo. A forma corno a terceira corrente cultural portuguesa, a do
Integralismo Lusitano, começou a minar a sociedade portuguesa a partir
de 1913, impondo-lhe uma retrogradação política, que saiu vitoriosa com
a ditadura militar de 1926 e com o salazarismo, facilitou urna identificação abusiva de todos aqueles que defendiam a universalização da cultura
portuguesa a partir de modelos internos. Numa sociedade radicalizada e
dividida, sem pontes de diálogo, retalhada entre certezas inquestionáveis
e tradições arrogantes, a corrente cultural representada por Bruno e
Pascoaes preferiu algum recuo, desenvolvendo em círculo quase fechado
as suas teses. Absteve-se quase por inteiro de polemizar em torno delas.
Foi este o esforço extraordinário de pensadores como José Marinho, Alvaro Ribeiro, Agostinho da Silva ou Sant'Anna Dionísio, que asseguraram o
funcionamento das duas últimas séries de A Águia, entre 1928 e 1932, e
mantiveram vivas e activas, em condições duramente adversas, até 1974,
as ideias de Bruno e Pascoaes.
Durante os anos do salazarismo, aquilo que divide o grosso das
sucessivas gerações de portugueses deixa de ser o modo como se pensa a
universalização cultural do pais, para passar a ser, agora sim, o
internacionalismo e o nacionalismo. A vida mental portuguesa desse período, muito crispada, aparece polarizada em torno de dois mestres, Sérgio
e Sardinha, e de duas correntes, a tradicionalista, herdeira da cultura oficial dos cristãos-velhos, e a estrangeirada, herdeira dos cristãos-novos
emigrados na Europa por razões religiosas ou políticas. A primeira, embalada pelo favor que as teses contra-revolucionárías ganharam rio período
da República criou clima propiciatório da ditadura militar de 28 de Maio
e transformou-se depois, com o salazarísmo, na cultura formal de Estado;
a segunda, beneficiando do estatuto informal de oposição, preparou-se para
herdar o poder e foi sofrendo metamorfoses, a mais significativa delas, a
do materialismo dialéctico, que representou, no quadro dos dois blocos
mundiais, uma forma extrema e absurda de demissão interna. A vida cultural portuguesa ao longo de quatro décadas aparece polarizada entre o
Reino Cadaveroso de Jorge de Sena, Eduardo Lourenço ou João Medina e
as teses oficiais do isolacionismo reaccionário, alheadas de tudo e fechadas ao mais leve beliscão. Ficou de fora, longe de qualquer favor público,
mas ainda assim viva e mentalmente muito activa, a corrente
Bru no-Pascoaes, ajudada pela subcorrcnte Cortesão-Pessoa. A actualização
das ideias de Bruno e Pascoaes, feita por pensadores como José Marinho
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ou Agostinho da Silva, não pôs em causa a sua autonomia diante das outras duas correntes culturais.
A renovação da sociedade portuguesa em 1974 oficializou, sem
margem de discussão, as teses de Sérgio. A polémica entre João Medina e
António Quadros, a propósito do papel de Portugal no mundo, é talvez,
com o fenómeno mediático de Agostinho da Silva, a única excepção. No
geral, voltou a esquecer-se, devido às polarizações anteriores, entre
salazaristas e sergistas,a inteligência com que Bruno e Pascoaes questionaram a mentalidade estrangeirada e a modernidade científica europeia.
O ciuc assim se perdeu, em importante momento renovador da sociedade
portuguesa, foi a possibilidade de conhecermos um outro modelo de desenvolvimento em que os imperativos humanos e ambientais fizessem frente
à lógica corrosiva da fatalidade económica.
Em Portugal, no século XX, não houve um Gandhi, nem mesmo um
Schumacher, que apontassem as falácias do nosso exemplo civilizacional,
mas houve um Pascoaes, poeta da natureza esquecida, que soube apontar,
com os seus versos e o seu pensamento poético, logo na aurora do século,
os limites cio racionalismo europeu e do seu modelo industrial. A sua
poderosa metafisica poética, assente numa obstinada vivência aldeã, que
universalizou a obscura aldeia anónima onde tudo se passou, São João de
Gatão, é uma forma de ecologia social, que apresenta tacitamente um
modelo alternativo de socialização, com absoluto respeito pelo local e fraterna comunhão com a natureza.
Hoje, na abertura cio século XXI, três décadas depois do 25 de Abril,
quando a globalização económica nos mostra que não basta internacionalizar para avançarmos para uma sociedade mais justa e equilibrada, volta
a ter pertinência a problematização que Bruno fez das teses estrangeiradas
e a coloração crítica que Pascoaes lhes deu quando apontou os limites da
modernidade científica europeia. E esta, ou um avatar desta, que se está
hoje a internacionalizar, num contexto pós-europeu, de americanização,
com o nome de globalização. Como no passado, não está em jogo o nacionalismo por oposição ao internacionalismo, dicotomia paralisante e
desfocada, mas qual a forma de internacionalização que queremos escolher. Num próximo apontamento veremos a importância que um José Marinho e um Agostinho da Silva tiveram, por oposição a um Jorge de Sena,
na revitalização do eixo Bruno-Pascoacs e como essa revitalização entra
já nas alternativas que se desenham à globalização económica actual.
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José Luís Almeida e Silva

Ver largo e pensar simples
(o discurso sobre a produtividade no nosso país
pode estar assente numa falácia?)

"Ver longe, ver largo, analisar em profundidade, assumir riscos, pensar
no homem" costumava defender nos anos 60 o prospectivista francês Gaston
Berger, face ao imediatismo do pensamento dominante na época nas estruturas oficiais do poder no seu país.
E evidente que as transformações que ocorreram naquela década e
naquele país mostraram o acerto desta afirmação, que algumas décadas
volvidas, parece novamente no topo da actualidade, até na sequência dos
graves acontecimentos que têm dominado o inundo nos últimos meses, para
não cairmos na vulgaridade de discutirmos a ascensão, em termos eleitorais, dos movimentos extremistas nesse mesmo país.
Mas, em Portugal, parece-nos igualmente evidente a falta de visão
de médio e longo prazo a todos os níveis (político, empresarial, académico,
cultural, etc.), de que o debate, as ideias dominantes e a decisão são símbolos marcantes.
Podíamos coleccionar os últimos temas quentes da(s) política(s)
sectoriais OU transversais nacionais, em que se vislumbra um excesso de
análise retrospectiva e uma falta essencial de visão prospectiva, isto é, os
nossos pensadores estão mais preocupados em olhar para o dedo do que
para a floresta que tanto apontam no horizonte.
Pensar qualquer problema à luz da evidência do quotidiano, sem
descortinar as implicações das atitudes e decisões a prazo, sabendo que
Irá inúmeros actores em jogo e que actuam em conformidade também com
o nosso comportamento, mostra uma visão curta e desfocada.
Im nosso entender, as maiores carências no Portugal actual é esta
falta de sentido reflexivo na gestão dos patrimónios materiais e imateriais
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que possuímos, bem como da incapacidade de verificarmos os ganhos que
podemos obter duma gestão partilhada e cooperativa com os nossos parceiros ao nível europeu e, mesmo, com os nossos concorrentes extra-União
Europeia.
Os medos atávicos que dominaram grande parte da nossa história
são maus conselheiros para quem pretende desenvolver uma acção estratégica de conquista/parceria aproveitando novas oportunidades, numa
sociedade em que o conhecimento passa a dominar e a constituir o activo
mais precioso.
O exemplo da discussão sobre a produtividade do nosso país mostra
uma "ideia feita" cujo paradigma está condenado nas novas condições dominantes no mundo, fruto da globalização dos mercados, dos produtos e
dos capitais. Pensar que aumentar a produtividade nos sectores tradicionais portugueses (facilmente deslocalizáveis) é solução, mostra um discurso politicamente correcto e cientificamente não comprovado, de que o
aumento dessa produtividade é fácil apenas com o aumento do tempo e da
intensidade de trabalho ou com a modernização tecnológica.
Esta argumentação mostra não conhecer que os nossos concorrentes com mão-de-obra mais barata dominam os mesmos factores e adoptam
as mesmas estratégias.
Não será por outra razão que a maioria dos países da Europa comunitária onde a indústria (tradicional) ainda domina (ou dominava), se debate
com as mesmas questões, apesar da diferença de estádio de desenvolvimento em que se encontra.
Contudo, estes países tentam ultrapassar o modelo dominante em
que a capacidade competitiva está assente no sistema produtivo tout court,
para um novo paradigma onde a afirmação do poder esteja baseado no
conhecimento, ou seja, nos outros elos da cadeia do valor.
Um dos exemplos paradigmáticos a nível global é o representado
pela Bennetton, que mantém na chamada "terceira Itália", mais propriamente numa vila dos arredores de uma pequena cidade a norte de Veneza
(Castrette) a sua base logística, como de I&D e de controle dos fluxos de
informação, "gerindo" ali a sua actividade de produção, de distribuição e
de venda por mais de 120 países de todo o mundo.
Ao não se perceber esta questão no nosso país e ao insistir-se, como
muitos não se cansam de repetir, que é na produção dos bens materiais
que está a base da criação da riqueza nas sociedades modernas, dificilmente será possível melhorar a nossa situação sócio-económica e o secular gap entre nós e os países mais desenvolvidos.
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Não basta assim apenas fazer o up-grade das competências e qualificações do capital humano no país, mas também e concomitantemente
torna-se urgente o up-grade do sistema económico, alargando a actividade dominante aos sectores ou às áreas criadoras de valor fortemente intensivas em tecnologia e conhecimento.
Isso, é o que nos ensinam esses países mais desenvolvidos e competitivos, que nem por isso deixam de ter problemas económicos e sociais
marginais com os sectores e pessoas que ficaram para trás nesta corrida
contra o tempo.
Mas, em simultâneo, também deveremos perceber que nesses países, ou até por causa do estádio em que estão, se sabe consumir ou gastar
os recursos de forma mais equilibrada e com menos desperdício.
Quem visitar a maioria das universidades, organismos públicos ou
empresas de certos países ricos verificará, por exemplo, o uso ou conjugação dum conjunto de meios de transporte menos consumidores de energia
e com menor desperdício de tempo e de meios.
Em Silicon Valey (na Califórnia, a zona mais próspera dos Estados
Unidos da América e onde se vive melhor) é mais do que comum ver as
pessoas combinarem bicicleta com comboio, eléctrico ou autocarro dos
transportes públicos, utilizando menos os transportes individuais e fortemente consumidores de energia.
No nosso país, com índices salariais profundamente mais baixos,
deparamo-nos com uma imensidão de automóveis estacionados a esmo,
junto dos locais de trabalho ou de estudo, chegando grande parte das
pessoas atrasada ao seu destino, depois de terem perdido uma quantidade
de tempo na sua deslocação.
Este é um exemplo simples de como poderia ser possível, se fossem
introduzidas alterações culturais e materiais profundas, mostrando como
uma pequena alteração na nossa maneira de actuar melhoraria a nossa
qualidade e nível de vida.
E evidente que se colocarão obstáculos e dificuldades dantescas para
a nossa forma de pensar e actuar, bem como para a ideologia dominante
dos nossos concidadãos, independentemente de serem patrões ou empregados, trabalhadores de baixa ou alta qualificação.
O país tem por hábiLo responsabilizar sempre os poderes instituídos
e os seus protagonistas, evitando sempre a cada um de nós de se colocar
no centro do problema. E sempre mais fácil responsabilizar governos, bem
como os restantes actores sociais com poderes ou responsabilidades de
coordenação, em vez de cada um assumir as suas responsabilidades. Tam35

hém é certo que os governantes (qualquer que seja o nível de poder em
que se encontram), se deleitam com o facto de disporem destes " poderes "
e excitam-se com o "fetichismo" do seu exercício.
Por isso achamos urgente seguir O Pensamento socrático de "conhece-te a ti próprio", bem como o cia nossa envolvente, para melhor agir no
interior cio país e em relação ao exterior próximo e distante.
Discutir, como se discute entre nós, a quente e a olhar para umbi go,
faz desviar o alvo para temas e problemas que pouco têm a ver com os
interesses profundos e determinantes cio nosso futuro, não passando muitas vezes da defesa recuada dumas quantas trincheiras de grupos ou indivíduos cujo papel se desvanecerá no próximo futuro.
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José Maria Carvalho Ferreira

Trabalho, precariedade do emprego
e emergência histórica do terceiro sector

Em quase todos os países do mundo, nomeadamente aqueles que já foram
objecto de um crescimento e desenvolvimento económico significativo,
denota-se que a realidade do mundo do trabalho é atravessada por uma
progressiva precariedade do emprego e que, nas actuais circunstâncias, a
solução mais adequada para a resolução dessa problemática passa muitas
vezes pela integração em actividades do terceiro sector.
O carácter tendencial dessa evolução e sobretudo os contornos e os
conteúdos das mudanças que envolvem o mundo do trabalho e o terceiro
sector no contexto da racionalidade instrumental do capitalismo, levamme a privilegiar uma análise centrada na UE e noutros países capitalistas
mais desenvolvidos. A complexidade e ambiguidade das mudanças circunscritas à precariedade do emprego são notórias, nomeadamente aquelas que se reportam às situações criadas pela flexibilidade, polivalência e
empregabilidade no quadro do mercado e dos contratos de trabalho.
Em termos sócio-históricos o estudo decorre desde os meados da
década de 70 do século XX, mais concretamente a partir do fim dos 30
anos gloriosos do capitalismo. Assim, num primeiro momento abordaremos o impacto das novas tecnologias sobre a organização do trabalho,
sobretudo tendo presente as mudanças operadas nos domínios da divisão
social do trabalho, na estrutura hierárquica da autoridade formal, processos de tomada de decisão e de liderança. Num segundo momento, analisaremos as consequências destas mudanças na estruturação da precariedade do emprego, salientando o desemprego e os contratos de trabalho
atípicos, como são os casos dos contratos a tempo parcial e a tempo determinado e, ainda, o trabalho no domicílio. Por último, estudaremos a
emergência histórica do terceiro sector como fenómeno histórico que procura um espaço de intervenção face aos mecanismos de regulação do
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Estado e do mercado e simultaneamente surge como uma das probabilidades de superar a crise de emprego nas sociedades capitalistas desenvolvidas.

1. Mudanças na organização do trabalho
Uma das lições mais inequívocas da histórica do capitalismo tem
sido a sua capacidade manifesta cm integrar progressivamente a ciência e
a técnica no sentido do incremento da sua racionalidade instrumental. O
exemplo do impacto das novas tecnologias sobre a organização do trabalho é paradigmático. Por outro lado, no âmago da própria organização do
trabalho, os efeitos estruturantes da ciência e a técnica são cada vez mais
visíveis. Para além do aumento da capacidade produtiva do factor de
produção trabalho, este vem paulatinamente a transformar-se num factor
de integração na lógica da estabilidade normativa do capitalismo.
Não cabe neste texto um estudo exaustivo sobre as novas tecnologias. Porém, em termos da plasticidade social das novas tecnologias, elas
interagem de forma preponderante em tudo o que se relaciona com a energia, o conhecimento e a informação utilizados pelos seres humanos no local
de trabalho. Nos múltiplos sectores de actividade económica, as novas
tecnologias são visíveis sobretudo nas actividades com prevalência de
funções e tarefas articuladas com a informática, a microelectrónica, a
telemática, a robótica e a biotecnologia. Noguchi (1983) refere três sectores básicos: 1) as novas máquinas de "síntese" que correspondem às
actividades produtivas da indústria nuclear, da aeronáutica, indústria espacial e industria marítima; 2) a "mecatrónica" que compreende a produção automóvel com automatismos numéricos, as máquinas-ferramentas de
comando numérico, as máquinas-ferramentas de controlo e programação
informática, a robótica ("robots" industriais, "robots" com comando numérico e "rohots" inteligentes); 3) a telemática, nomeadamente na transmissão da informação, da comunicação visual e aplicação nas novas formas industriais de energia, engenharia genética e produção química.
No que respeita à utilização de materiais específicos às novas tecnologias, destaca-se o plástico, cerâmica pura, novas ligas metálicas (aço
de alta tensão, aço não magnetizado, etc.), materiais compósitos (química
sintéctica, cerâmica têxtil, têxtil carbónico, etc.) e os materiais electrónicos (fibra óptica, dispositivo óptico, silicónio amorfo, etc.). Não obstante
existirem várias formas de energia (cólica, solar, hidráulica, etc.) que podem
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ser úteis em relação às novas tecnologias, no cômputo geral, o petróleo, a
electricidade e a energia nuclear assumem urna importância relevante
(Ferreira, 2001a:84)
Quando nos reportamos à energia, informação e conhecimento 1wmano, estamos a referir-nos a todo o tipo de interacções que se estabelecem entre as novas tecnologias e o factor de produção trabalho nos domínios do "saber fazer", das qualificações, competências, perícia, movimentos, gestos, pausas e tempos que são imprescindíveis para produzir quaisquer bem ou serviço. De facto, em todos esses domínios, o desenvolvimento do da automatização gerado pelas novas tecnologias tem-se traduzido simultaneamente numa deslocação gigantesca da energia, da informação e do conhecimento humano que antes estava integrado nas funções
e tarefas executadas pelo factor de produção trabalho para os mecanismos
automáticos internos dessas mesmas tecnologias (Cavestro, 1984).
Essa evolução cio processo de trabalho no sentido da automatização
obriga a uma adaptação sistemática do factor de produção trabalho cm
termos de um novo "saber fazer" expresso na exigência de novas competências, novas qualificações, novos ritmos, novos gestos, novas pausas,
novos tempos e movimentos e, necessariamente, novas capacidades cognitivas e comportanientais. São exigências de tipo físico e cognitivo, mas
estas últimas predominam em termos quantitativos e qualitativos. Essa
adaptação desenvolve-se na lógica da concorrência e da competição no
mercado, sempre paulada por urna crescente necessidade do aumento de
produtividade cio factor de produção trabalho. Na lógica do "management",
ou seja dos imperativos de gestão no contexto da racionalidade instrumental
do capitalismo, a flexibilidade, a polivalêricia e a e.nipregahil idade são os
factores mais visíveis da inovação e da mudança da organização cio traba1 ho.
Só que esta racionalidade adaptativa do factor de produção trabalho circunscrito às constrangimentos estruturais e funcionais das novas
tecnologias não é autosuficiente. Sendo certo que as novas tecnologias são
• personificação da crescente integração e racionalização entre a ciência
• técnica, por outro lado, a racionalização nas organizações impõe-se sobremaneira, nomeadamente nos processos de tomada de decisão e de liderança, assim como na estrutura hierárquica da autoridade formal e funções e tarefas reportadas à divisão do trabalho (Ferreira, 20011))
No caso específico da divisão cio trabalho, Kern e Schuman (1988)
são de opinião que no contexto das sociedades pós-industriais assistimos
a uma tendência progressiva cio fim da divisão do trabalho identificada
40

com os princípios e as práticas do taylorismo. Quer no tipo das tarefas a
executar ou nas hipóteses de desenvolvimento das suas qualificações, com
a reestruturação da divisão do trabalho propiciado pelas novas tecnologias, o factor de produção trabalho tem probabilidades acrescidas de diversificar as suas qualificações, as suas prerrogativas profissionais e autonomia no processo de trabalho. Neste sentido, não admira que a flexibilidade e a polivalência se tornem os factores de integração e de potenciação
da qualificação do factor de produção trabalho, contribuindo desse modo
para o fim da divisão do trabalho taylorista.
Os constrangimentos estruturais que determinam o aumento da produtividade do trabalho implicam uma aumento da especialização na execução de tarefas relacionadas com a produção, a distribuição e a troca de
mercadorias. Por outro lado, As exigências da concorrência e da
competitividade empresarial à escala local, regional, nacional e mundial
tem-se traduzido num incremento da especialização e da parcelarização
das funções e tarefas adstritas à gestão, à programação, coordenação e
controlo do processo de trabalho, gerando, por consequência, um desenvolvimento da divisão do trabalho.
Existem, no entanto, tendências contrárias ao desenvolvimento da
divisão do trabalho, nomeadamente aquelas que estão ligadas às capacidades e aos limites de acção cognitiva do factor de produção trabalho.
Este aspecto pode ser facilmente observado com os imperativos da socialização da informação no processo de trabalho. Na medida em que o tem1)0 real se aproxima cada vez mais do tempo virtual em relação ao acesso,
regulação e controlo da informação que são necessários para a execução
de tarefas e, ainda, porque foram substancialmente diminuídos os tempos
circunscritos à emissão, transmissão e recepção do informação
concernentes aos processos de tomada de decisão e de liderança, para os
devidos efeitos, torna-se crucial eliminar todos os obstáculos ou condicionalismos (ILIC possam provocar ruídos, enviesamentos ou conflitos entre
indivíduos ou grupos que interagem no processo de trabalho. Devido a
esses efeitos perversos hipotéticos, não admira que muitas empresas e
outras organizações para se tornarem eficientes e competitivas eliminem
alguns níveis intermédios da estrutura hierárquica da autoridade formal
e, logicamente, às tarefas e funções reportadas ao controlo e à coordenação que inviabilizam ou condicionam a socialização da informação que
enforma toda a organização do trabalho. Neste sentido para que a socialização da informação se realize no sentido vertical e horizontal é fundamental evoluir no sentido do achatamento da pirâmide hierárquica das
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organizações e, simultaneamente, no sentido da extinção de postos de
trabalho (Méda, 1995).
Como já tínhamos referido, as novas tecnologias ao integrarem nos
seus mecanismos automáticos uma parte substancial do "saber-fazer" que
antes estava integrado nas competências e qualificações dos trabalhadores assalariados traduzidas na execução de tarefas que decorriam das exigências de produção e consumo adstritas à segunda Revolução Industrial,
a partir cia década de setenta essas competências e qualificações revelam-se em grande parte desnecessárias ou foram objecto de mudanças significativas, razão pela qual ao algumas delas tenham sido pura e simplesmente extintas, outras redefinidas e outras, entretanto, criadas. Como
exemplo significativo do último caso, a introdução da micro-electrónica,
da informática e da robótica no processo de trabalho (Eyraud, et ai., 1984;
Cavestro, 1984; Nuki, 1983) exige novas competências e qualificações,
criando desse modo novos postos de trabalho ao nível da programação, da
concepção, da manutenção e controlo das novas tecnologias, ao mesmo
tempo que outros vão sendo progressivamente extintos.
A tendência para um aumento da qualificação ou da desqualificação do factor de produção trabalho é perceptível a partir de duas situações distintas na evolução da racionalização da organização do trabalho.
Nos sectores em que as funções e as tarefas exigem competências e qualificações no âmbito da programação, concepção e manutenção inerentes
às novas tecnologias, a tendência é para um aumento significativo da
qualificação do factor de produção trabalho, quer em termos quantitativos
quer em termos qualitativos. Todavia, numa situação oposta, as tarefas e
funções que exigem poucas competências e qualificações, que se limitam
a acções comportamentais e cognitivas rotineiras e a exigir exclusivamente dispêndio de energia humana, evoluem no sentido da desqualificação
do factor de produção trabalho Como já tínhamos analisado, a racionalização cia organização do trabalho ao originar um aumento cia produtividade do trabalho leva à extinção de postos de trabalho. Po outro lado, grande parte das profissões adstritas à segunda Revolução Industrial, que se
identificavam com determinadas competências e qualificações ao serem
eliminadas pela força estruturante das novas tecnologias, evoluirão no
sentido da desqualificação (Brock e Veiter, 1986)..
As contingências das novas tecnologias e da organização do trabalho em relação aos processos de tomada de decisão e de liderança têm
múltiplas vertentes. Elas são visíveis fundamentalmente no processo de
comunicação protagonizado pelos actores individuais e colectivos. De facto
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para que a transmissão de informação seja realizada de forma adequada e
atempadamente, é necessário que as relações sociais sejam estruturadas
por um tipo de participação e de democracia extenso e profundo, por forma a as relações sociais possam emergir de uma forma espontânea e informal, subtraindo-se e adaptando-se aos constrangimentos e perversões
da estrutura hierárquica da autoridade formal. Na ocorrência, quanto maior
são os níveis de autoridade hierárquica formal, maior é a dificuldade de
apropriação, de gestão e de acesso à informação. Por outro lado, as linguagens das novas tecnologias implicam a descodificação e a codificação
de novos signos e significados. Os actores que necessitam de informação
para executarem as suas tarefas e funções, proficientemente, são constrangidos a desenvolverem adequadamente as suas capacidades de emissão e recepção de informação quando estão numa situação de interacção,
permitindo assim que a transmissão da informação que atravessa o funcionamento das organizações seja efectivamente realizada.
No caso específico do processo de tomada de decisão, as empresas
ou outros tipos de organização e de instituição são bombardeados por uma
informação excessiva e complexa, cuja socialização é extremamente difícil realizar, sobretudo quando emerge num ambiente perpassado pela incerteza e o risco e, por outro lado, está sujeita aos condicionalismos temporais e mentais que acompanham a sua integração na execução de tarefas e funções de quaisquer organização. Por isso, hoje, desde o início até
ao epílogo de qualquer processo de tomada de decisão não basta suprir as
insuficiências manifestas de informação substantiva que é necessária a
esse processo, e na ausência dessa informação executar tarefas e funções de forma rotineira, pondo em risco a própria sobrevivência da organização. hoje, a natureza dos problemas a resolver no processo de tomada
de decisão são de tal modo difíceis e complexos, que se torna imperativo
apropriar-se de um tipo de informação enformados por signos e significados primacialmente abstractos e imateriais (Goldfinger, 1998).
Todos os paliativos no sentido do acréscimo da capacidade e do
aumento participação dos trabalhadores no processo de tomada de decisão torna-se, por tais motivos, vital para que a eficácia e aumento da
produtividade do factor de produção trabalho seja uma realidade plausível. Todos os esforços de descentralização do poder e da autoridade hierárquica no sentido de uma maior democracia no processo de trabalho é
essencial, pois só assim é possível dinamizar a polivalência e flexibilidade, ao mesmo tempo que são criadas as condições conducentes à execução de tarefas de forma adequada e com custos de produção reduzidos.
43

As interacções entre os múltiplos actores que integram o processo de tomada de decisão desenvolve-se através de um diálogo intenso e sisteinático, caso contr4rio assistir-se-4 a obstruções e enviesamentos no processo comunicacional. As novas formas de organização do trabalho, como
são os círculos de qualidade, grupos autónomos, cogestão e a democracia
industrial, que foram essencialmente testados nos países capitalistas mais
desenvolvidos, até agora revelaram-se manifestamente insuficientes para
superarem os problemas comunicacionais e relacionais que enformam o
processo de tomada de decisão.
Embora possamos afirmar que as contingências das inovações e mudanças provocadas pelas novas tecnologias e a organização do trabalho
não sejam tão visíveis no processo de liderança, como já foi referido em
relação ao processo de tomada de decisão, o seu impacto é significativo
no comportamento dos líderes e dos membros das organizações que são
influenciados pelas suas acções no contexto da liderança. Na estrita medida em que a socialização da informação e da comunicação atravessam
todas as relações sociais em que estão presentes a autoridade hierárquica
e o exercício cio poder, as exigências de maior participação e de
descentralização na execução de tarefas e funções, implica que as relações sociais entre os líderes e o seus subordinados sejam, cm muitos casos, de tipo informal e espontâneo. Por outro lado, os constrangimentos
estruturais e funcionais da implementação da polivalência e da flexibilidade determinam que os subordinados tenham uma margem de manobra
suficiente em relação aos seus líderes, o que se traduz também na necessidade do desenvolvimento de relações sociais de tipo informal.
A liderança resulta assim num processo onde o apoio, a cooperação, o diálogo e a solidariedade 1)0(1cm estar presentes ou não quando
emergem relações de interdependência e complementaridade entre o líder e os liderados. Se tivermos presente que a liderança não é simplesmente circunscrita à legitimidade outorgada pela organização a todas aqueles que exercem funções de liderança, mas também é resultante das capacidades e possibilidades de influência que os liderados podem exercer
pela via informal e espontânea, para que haja uma adaptação consentânea
às exigências das novas tecnologias e cia organização do trabalho, é imprescindível que a participação e democracia directa estejam presentes
nas relações entre líder e liderados, pois só assim é possível estruturar
uma real interdependência e complementaridade entre ambos e, logicamente, a introduzir eficácia no processo de liderança nas organizações.
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2. A precariedade do emprego
Entre as consequências mais representativas das mudanças operadas pelas novas tecnologias e a organização do trabalho importa sobremaneira referir as suas consequências nas qualificações e competências do
factor de produção trabalho, nomeadamente no que às reestruturações dos
perfis sócio-profissionais que têm implicações profundas na evolução do
desemprego, da precariedade dos vínculos contratuais e da exclusão social. Ainda que não possamos arbitrariamente raciocinar em termos de uma
evolução linear, mas de uma evolução plulinear, com base na maioria dos
analistas, podemos referir as principais dualizações que acompanham o
actual processo histórico dos países da UE: 1) aumento da qualificação!
desqualificação; 2) emprego/desemprego; 3) estabilidade da vinculação
contratual do trabalho/precariedade da vinculação contratual do trabalho;
4) integração social/exclusão social.
A controvérsia a respeito das tendências e evidências empíricas das
competências e das qualificações que corporizam os perfis sócio-profissionais e as exigências de execuçãode trarefas e funções do factor de produção trabalho, geralmente, circunscreve-se àqueles que opinam no sentido da sua desqualificação (Braverman, 1977) ou no sentido do aumento
da sua qualificação (Kern e Schumann, 1988). Ambas as análises são
válidas e pertinentes. Partindo do pressuposto deque todas as funções e
tarefas que estão articuladas com os procedimentos técnicos e laborais
das novas tecnologias, nos domínios da programação, concepção, planeamento, gestão, controlo e manutenção são exigidos novos conhecimentos
e valências comportamentais e cognitivas que se consubstanciam num
efectivo aumento qualitativo e quantitativo das qualificações e competências do factor de produção trabalho. Por outro lado, todas as funções e
tarefas de tipo rotineiro correlacionadas com um mero dispêndio de energia e poucas valências comportamentais e cognitivas, adstrita a trabalhos
de mera serventia e vigília no processo de produção e troca de bens e
serviços, nas circunstâncias, observamos uma tendência estruturante no
sentido de um aumento progressivo e sistemático desqualificação do factor de produção trabalho. Para além dessas duas tendências, em ambas
subsiste sempre um factor estruturante comum: o processo de
automatização em curso, pelo facto de deslocar para os mecanismos internos das novas tecnologias parte significativa da informação, do conhecimento e da energia do factor de produção trabalho, por essa via, extingue
também uma parte importante das competências e qualificações persis45

tentes, o que contribui assim para que o aumento da desqualificação seja
sempre maior do que a tendência para o aumento da qualificação do factor de produção trabalho.
A tendência para a desqualificação do factor de produção trabalho
traduz-se estruturalmente num aumento do desemprego (Rifkin, 1996).
Como acabei de referir, os simples efeitos da deslocação da energia, da
informação e do conhecimento polarizado no "saber-fazer" do operariado
clássico para os mecanismos automáticos das novas tecnologias, nomeadamente a tudo o que se reporta a gestos, movimentos, pausas, tempos,
perícia e habilidades traduzidas em capacidades produtivas, traduz-se logo
num aumento do desemprego. Nestas condições a oferta efectiva e a procura efectiva do facto de produção trabalho no mercado de trabalho colide com as formas clássicas de negociação e de contratação colectiva que
foram desenvolvidos entre o final da Segunda Guerra Mundial e princípios da década de setenta do século XX. As exigências de flexibilidade, de
polivalência e de empregabilidade são hoje as modalidades contingentes
do processo de regulação do mercado de trabalho, ao ponto de para poder
subsistir como trabalhadores assalariados e não integrarem o contingente
dos desempregados existentes, muitos eles aceitam contratos de trabalho
a tempo parcial, contratos de trabalho a tempo determinado, contratos de
trabalho com duração temporária , contratos de trabalho sazonais ou ao
mesmo contratos de trabalho no domicílio. Pese embora a sua diferença,
são formas de contrato de trabalho imbuídos de uma grande fragilidade
temporal e jurídica, razão pela qual se assista a desenvolvimento muito
significativo de trabalhadores assalariados com vinculação contratual precária (Paugam, 2000).
Não admira que o exército dos milhões de desempregados e de contratados com vínculos precários não pare de crescer (Grozclier, 1998).
Todos os trabalhadores assalariados que estão nessas condições vêem-se
impedidos de não somente trabalhar em condições normais, mas também
de auferir de rendimentos e de outras regalias sociais, políticas e culturais mínimas. Auferindo salários baixos e não usufruindo de uma estabilidade vinculativa no mercado de trabalho não admira que este mundo de
trabalhadores assalariados sejam remetidos para a base da pirâmide da
actual escala de estratificação social e que, por outro lado, sejam poucas
ou nenhumas hipóteses cm se mobilizarem no sentido ascendente dessa
mesma escala de estratificação social. Todavia, todos aqueles que através
da formação e da educação possuírem as competências e qualificações
requeridas pelas novas tecnologias e as mudanças operadas na organiza46

ção do trabalho e tenham entretanto adquirido valências comportamentais
e cognitivas traduzíveis em capacidades de competição e de concorrência
acrescidas no mercado de trabalho, têm probabilidades de integrarem o
topo da pirâmide da escala de estratificação social e evoluírem no sentido
de uma mobilidade social ascendente.
Se considerarmos as variáveis explicativas que integram cada posição na escala de estratificação social através do salário, do poder, da cultura, do local e da região geográfica de quaisquer trabalhador assalariado
no mundo actual, torna-se difícil incluir e classificar estatísticamente de
uma forma idónea os milhões de excluídos sociais, de pobres e de miseráveis nessa mesma escala de estratificação social. Sabendo de antemão
que subsistem diferenças de região para região, de um país para outro
país, do que não restam dúvidas é de que estamos em presença das mesmas variáveis que provocam inevitavelmente a exclusão social. As evidências empíricas que acompanham o actual processo da emigração para
a UE e sobretudo a tragédia económica, social e política que está a desenvolver-se nos países de acolhimento são fenómenos que estão a configurar não somente o aumento do desemprego e da precariedade da
vinculação contratual dos trabalhadores assalariados, mas também a desenvolver a exclusão social de forma irreversível. Os custos da exclusão
social são enormes, nomeadamente em termos do aumento drástico dos
seus efeitos perversos corporizados no aumento do crime, da violência, da
miséria humana, da destruição ambiental e da droga.
Estando os excluídos sociais nestas condições, dificilmente pode
integrar qualquer grupo sócio-profissional numa perspectiva positiva em
relação às expectativas racionais que foram, entretanto, desenvolvidas no
quadro da racionalidade instrumental do capitalismo. E neste domínio
sejamos claros: se o mercado e o Estado pudessem integrar as expectativas racionais dos indivíduos e dos grupos, que pretendem emprego e um
contrato de trabalho estável, fá-lo-iam. Todavia, as contingências da racionalidade instrumental do capitalismo não permitem qualquer tipo de
veleidade que contrarie a sua essência básica: produção e maximização
de lucro.

3. A emergência histórica do terceiro sector
Com base no que já tive oportunidade de analisar em termos das
mutações provocadas pelas novas tecnologias e a organização do trabalho
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em relação ao emprego e à precariedade da vinculação contratual do trabalho assalariado, é lícito inferir que o Estado e o mercado estão a viver
urna crise de legitimidade e de regulação. Se é pacífico afirmar o contrário quando estávamos no apogeu dos trinta anos gloriosos do capitalismo,
nomeadamente através do seu modelo de produção e de consumo em massa
de tipo fordista (Boyer, 1986), hoje as evidências empíricas da crise do
Estado e do mercado são de tal modo relevantes que se torna impossível
omiti-Ias.
A crise do Estado-Providência pode ser visualizada em diferentes
dimensões. Em primeiro lugar, no domínio das políticas sociais, na estrita
medida em que não tem a capacidade financeira suficiente para investir
com a proficiência devida na saúde, na assistência social, nos subsídios
de desemprego, na formação e na educação (Rosanvalion, 1995). No domínio da política económica, as modalidades keynesianas, que antes serviram de paliativos básicos para superar as insuficiências de regulação
do mercado e da economia privada, hoje não se revelam adaptadas aos
constrangimentos de competição e de concorrência que as grandes empresas transnacionais desenvolvem. Por outro lado, o Estado-Nação clássico vem perdendo capacidade de gerir e administrar o seu território em
função da sua identidade económica, social, cultural e política. As funções clássicas que o Estado-Nação tinha nestes domínios foram progressivamente deslocadas para as mãos do sistema financeiro mundial e das
grandes empresas transnacionais, perdendo por via disso muitas das suas
capacidades e prerrogativas de decisão nos domínios da administração
política e territorial. A crise do Estado é também notória na sua relação
com a sociedade civil. Em relação a esta, está demasiado distante e demonstra-se incapaz de resolver os problemas que os habitantes do seu
território têm no que se reporta aos índices do crime, violência, desemprego, exclusão social, pobreza, ambiente e, por outro lado, as suas relações com a sociedade civil são atravessadas por perversões burocráticas,
corporativas e corruptoras.
No momento actual, em presença de uma crise manifesta do Estado, poder-se-ia que o mercado como uma entidade neutral abstracta resolveria facilmente os dilemas e os problemas que afectam sobremaneira
a sociedade civil: trabalho, emprego, pobreza, miséria, exclusão social,
crime e violência. De facto a procura efectiva que está directa ou indirectamente reportada à resolução desta imensidão de problemas que afectam
a sociedade civil não têm correspondência por parte de uma hipotética
oferta efectiva desenvolvida no âmbito das virtualidades concernentes ao
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mercado. Raciocinando através dos postulados dos economistas clássicos
e neoclássicos, o mercado seria o espaço e o tempo de um processo de
socialização de trocas sistemáticas que reflectiria através da procura e da
oferta os interesses, objectivos e estratégias dos produtores e consumidores de bens e serviços. Tendo presente as contradições e os desvios quantitativos e qualitativos da economia formal e da economia informal no
mercado mundial, não podemos de forma alguma afirmar que estes axiomas funcionem. Verifica-se, assim, que subsistem também limites e contradições nas próprias capacidades do mercado controlar e regular a oferta e a procura de bens e serviços, nomeadamente de tudo o que é subjacente ao mundo do trabalho e do emprego.
Estando o Estado e o mercado em crise, e mediante a contingência
manifesta e latente de milhões de trabalhadores assalariados mergulharem no desemprego, na precariedade dos vínculos contratuais ou evoluírem para a exclusão social, para estes a solução passa pela criação e desenvolvimento de actividades consubstanciadas em bens e serviços, cujas
características são hoje genericamente denominadas e integradas no terceiro sector. Os conteúdos e formas do terceiro sector têm que ser analisados em função cia sua historicidade e da sua geografia cultural e humana.
Como primeira aproximação conceptual do terceiro sector se é lícito deduzir que ele personifica todas as actividades económicas que escapam aos constrangimentos estruturais e institucionais de regulação e de
controlo do Estado e do mercado, é preciso ainda deduzir que as suas
actividades alargam-se aos domínios sociais, culturais e políticos e que
não lícito integrá-las nas actividades que decorrem da economia informal
ou da economia subterrânea (Billiard, Debordeaux e Lurol, 2000). Não
basta referir que o terceiro sector preenche estes requisitos em relação a
um tipo de actividades específicas, importa também que as suas modalidades organizacionais, os seus objectivos e estratégias tenham visibilidade no contexto das sociedades contemporâneas. Neste âmbito há um denominador comum que geralmente é corporizado no regime jurídico das
associações ou cooperativas, cujas actividades são de carácter privado,
mas não têm objectivos lucrativos. Portanto, a finalidade é produzir um
dado bem ou serviço, mas não existe uma intenção explícita de enriquecimento o de distribuição de lucros para quem integra esses tipos de associações ou cooperativas. Finalmente, o terceiro sector depende muito
da latitude da crise do Estado e do mercado, da cultura e da história do
país ern que o terceiro sector emerge e do país que já teve oportunidade
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de atingir um relativo desenvolvimento económico no quadro da racionalidade instrumental do capitalismo.
Se pensarmos num ponto de partida crucial que deu origem ao terceiro sector, devemos pensar na crise da trajectória histórica do Estado e
do mercado a partir de meados do século XIX na Europa ocidental. Todavia, essa crise era indubitavelmente diferente daquela que ocorre actualmente na UE.
Para chegarmos a essa conclusão basta analisar as associações de socorros mútuos, caixas económicas, mutualidades, cooperativas e montepios
que emergiram a partir de meados do século XIX na Europa ocidental. De
facto, em termos dos seus objectivos básicos, eram organizações com objectivos e interesses determinados pelo operariado no sentido da criação de estruturas de solidariedade e de segurança social, por forma a minimizar as suas
condições económicas e sociais paupérrimas, perante um patronato despótico
e discricionário e um Estado omisso na concretização prática de políticas sociais
(Gooclolphim, 1974). Em determinadas circunstâncias, na inexistência de sindicatos e partidos identificados com os interesses e objectivos do operariado
de então, essas organizações tinham finalidades que se orientavam no sentido
da estruturação de alternativas societárias opostas à lógica do mercado capitalista e do Estado (Costa, 1986). Para além disso, há que referir as características organizacionais dessa organizações. A soberania das decisões desse
tipo de organizações, geralmente, estava polarizado na Assembleia Geral, permitindo assim que as tipologias de participação e de motivação dos associados tivessem uma tradução prática no funcionamento interno dessas organizações.
Como primeira aproximação conceptual do que hoje é convencional caracterizar como terceiro sector, não podemos prescindir destes ensinamentos
que tiveram grande expressividade social no século XIX na Europa. Entretanto, durante o século XX, o sociedade capitalista e o Estado evoluíram no
sentido do desenvolvimento e do crescimento económico, integrando grande
parte das reivindicações dessas organizações na lógica normativa do mercado
e das políticas sociais do Estado-Providência.
Hoje, como já referimos, em função da natureza da crise do Estado
e do mercado, o terceiro sector tem-se desenvolvido com alguma expressividade, visualizando-se inclusive no futuro a sua expansão (Lavilie,
2000). Várias razões estão na origem desta evolução.
Em primeiro lugar, ao manter-se a situação estrutural de desemprego e de precariedade de vinculação contratual, com contratos de trabalho
a tempo parcial, temporários, sazonais ou atípicos, como solução de so5()

brevivência económica e social, os trabalhadores assalariados que se encontram nestas condições serão constrangidos a evoluir para um tipo de
emprego e de contrato de trabalho que lhes permitam maior estabilidade
económica e identidade organizacional. Neste domínio, as organizações
emergentes cio terceiro sector, sobretudo através da criação de cooperativas, associações privadas sem fins lucrativas, fundações ou mutualidades,
integrando-se todas num tipo de actividades económicas denominadas de
Economia Social, corno é o caso nos países como a França, Bélgica, Portugal, Espanha, ou então denominadas de Organizações sem Fins Lucrativos ou de Trabalho Social, corno ocorre na Grã-Bretanha e países
escandinavos, sem excepção, todas elas se inscrevem numa lógica de
arranjar ou manter o trabalho e o emprego de urna forma estável. E uma
solução que soluciona a crise do Estado-Providência e do mercado nas
suas articulações com a economia formal ou informal.
Em segundo lugar, porque o Estado está demasiado longe dos problemas que afectam sobremaneira a vida quotidiana das famílias e comunidades locais e, ainda, porque os problemas de segurança, do crime, da
violência, da pobreza e da miséria geram exclusão social e fenómenos
sociais desviantes com incidências negativas na coesão social e ordem
social vigentes. Desse conjunto de problemas surgem novas necessidades
de índole social e cultural. Os serviços de proximidade tanto incidem no
apoio a problemas reportados à velhice, como no apoio e animação cultural e social a jovens, ou serviços de formação e de educação, nomeadamente através da criação de jardins de infância e escolas de formação.
Grande parte destas actividades são subsidiadas pelo Estado ou por fundações privadas, na medida em que têm extrema dificuldade em manter
um equilíbrio financeiro com base nos custos de funcionamento corrente
e as receitas geradas com a vencia dos serviços à comunidade. Todavia,
esta simbiose de interesses e objectivos entre o Estado, a iniciativa privada e o terceiro sector é produto das interdependências e complementaridades geradas entre as três realidades. O desvio assume formas cada
vez mais perversas com enormes custos para o Estado e a sociedade civil.
Não admira, assim, que perante a manifesta incapacidade do Estado e do
mercado em regularem e controlarem eficazmente essa realidade, estes se
vejam obrigados a financiarem actividades no sentido de minorarem os
custos provocados pelos desviantes. Na verdade, se não existisse esta
colaboração entre o Estado, a iniciativa privada e o terceiro sector, os custos
em hospitais psiquiátricos, prisões, esquadras de polícia, tribunais, servios de saúde, etc.
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Em terceiro lugar, há que referir certas tendências do terceiro sector que decorrem das suas potencialidades enquanto hipótese alternativa
aos modelos de sociedade vigentes. Neste âmbito, há que referir as teorias que pretendem ser uma alternativa credível ao modelo económico desenvolvido pelo capitalismo e o Estado, sobretudo as que têm unia incidência analítica no cooperativismo, na economia solidária, na economia
popular ou na economia social. Os pressupostos alternativos radicam em
duas grandes opções: 1) extinção das lógicas concorrenciais e competitivas que têm como finalidade a maximização do lucro; 2) extinção das
estruturas hierárquicas de autoridade formal, por forma a que a execução
de tarefas e funções e o processo de tomada de decisão sejam baseados
numa participação democrática e autogestionário ; 3) fim da oposição entre produtores e consumidores, introduzindo relações de identidade generalizada entre os processos de produção, de troca, de distribuição e consumo de bens e serviços. A identidade entre produtores e consumidores é
possível desde que as suas relações sejam incrustrada numa rede baseada numa solidariedade sistemática.
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Os últimos anos do sindicalismo
revolucionário:
a Federação Mineira e Metalúrgica e o
Al entej o *

Para as elites operárias, o 28 de Maio não representou uma alteração
qualitativamente diferente, nem anunciava ser um ponto de não retorno
para o sindicalismo. No decurso de uma década e meia de sobressaltos e
de «revoluções» que marearam a vida da 1 República, os governos saídos
do movimento militar de 1.926 confirmavam a tendência para a solução
repressiva dos conflitos operários, muito acentuada a partir da revolução
frustrada de Fevereiro do ano seguinte. Até então nada parecia indicar
que o agravamento das condições de luta não fosse conjuntural e que, pelo
contrário, estas conduziriam à asfixia completa do sindicalismo livre. Tal
como no passado, as autoridades intimidavam, prendiam operários e encerravam as associações logo que estas se apresentassem como uma ameaça para a ordem pública.
Se cm Aljustrel a associação se encontrava isolada, em São Domingos foi durante a segunda metade dos anos 20 que o sindicalismo se apresentou com a maior pujança. Do ponto de vista económico, o período foi
de franca expansão da produção com o correspondente aumento na oferta
de emprego. Mas, por outro lado, as condições de trabalho não melhoraram. Os problemas físicos resultantes do desenvolvimento da lavra em profundidade e da deficiente ventilação agravaram-se. Por seu turno, as empresas, apoiadas na postura anti-obreira das autoridades por um lado, e
nos excedentes do mundo rural, por outro, pressionaram os salários. Assim, em finais de 1929, os mineiros de São Domingos faziam chegar aos
jornais e ao governo uma brochura na qual expunham a sua condição, de

* Extraído e adaptado de um capítulo da tese de mestrado do autor, publicada em livro sob o
título Indústria e Conflito no Meio Rural: os mineiros alentejanos (1858-1938), Lisboa, Colibri/
CIDEHUS, 2001.
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forma exaustiva e em tons muito carregados (intitulada Rumores Subterrâneos, com redacção de Campos Lima, que actuava corno conselheiro jurídico, tendo o texto sido produzido após diversas assembleias realizadas a
partir de Maio de 1929).
Os mineiros queixavam-se do sistema de empreitadas vigente na
contramina (as tarêas) e dos baixos salários, que os levava a viver numa
situação de endividamento permanente junto dos comerciantes e das cooperativas apesar dos homens trabalharem no campo depois de saírem do
trabalho e as mulheres nas hortas. Os mineiros acusavam a Mason & Barry
de incorrecção para com o sindicato e de desrespeitar a lei do horário de
trabalho, obrigando os trabalhadores a fazerem horas extraordinárias que
pagavam pelo preço normal. Acusavam-na também de ser responsável
moral nos sinistros que resultavam da ânsia do trabalhador cumprir as
tarefas que os superiores lhe destinavam. Tal como fizeram antes os seus
companheiros de Aljustrel, protestavam contra a falta de entivação e de
ventilação na contramina, o que trazia problemas de segurança e de saúde, e exigiam que o tufo (silicose) fosse considerado uma doença profissional. Enfim, tudo contribuía para «o definhamento sempre crescente da classe
operária». Para além do mais, a empresa utilizava as habitações como arma
para se ver livre dos trabalhadores indesejados.
Grande parte das questões levantadas pelos mineiros derivavam do
agravamento das condições de trabalho no subsolo, resultantes quer dos
novos métodos de arranque que «dispensavam» muito trabalho de entivação
e de abertura de poços para ventilação, quer pela busca da «eficiência»
no local de trabalho. No cerne destas críticas estava a introdução de normas «desumanas» e de «racionalidade no trabalho» (como eram as tarêas),
que eliminavam a pouca autonomia que ainda restava ao mineiro, e sacrificavam a saúde e a segurança. Com isso, o patronato conseguia contornar
os poucos obstáculos que anteriormente lhes tinham sido impostos.
O apelo ao coração dos poderosos e ao seu patrocínio tinha por
objectivo limitar a actuação do patronato, retirando-lhe algumas das poderosas armas que dispunha. A concessão de habitações, a admissão de
trabalhadores ou os despedimentos, deveriam deixar de ser «arbitrários»
e, pelo contrário, deveriam obedecer a critérios de antiguidade e a princípios éticos conhecidos.
Os outros objectivos operários podem ser sistematizados assim: 1. aumentos salariais médios em cerca de 60 % ; 2. criação duma mutualidade
obrigatória; 3. vigilância, pelo Estado, no cumprimento das leis cio trabalho
(no que respeitava às horas extraordinárias, que a companhia fosse multada e
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obrigada a cumprir o dcc.-lei 5516); 4. fim cio regime das «tarefas»; 5. horário de 6,5 horas na contramina, com meia hora para refeição; 6. fim da discriminação etária nos salários (aplicação do princípio «para trabalho igual, salário igual») e que a empresa mandasse executar os serviços mais violentos por
aqueles cuja profissão e condição física mais se adequasse.
A petição dirigida ao governo explicitava as razões da inoperância
das instituições do trabalho: era inútil apresentar queixa contra a empresa no Tribunal dos Desastres de Trabalho em Beja, quando o seu juiz presidente era também advogado das empresas mineiras. Os directores técnicos e os agentes do Estado em missão de inspecção às minas eram acusados de receberem luvas e gratificações.
Os Rumores Subterrâneos deram origem a uma sucessão de inquéritos oficiais e a um desentendimento entre o Instituto de Seguros Sociais
Obrigatórios e Previdência Social e a Direcção Geral de Minas pois esta
não reconhecia ao instituto competências no campo laboral dentro das concessões mineiras. Foi neste contexto também que Ferreira de Castro faria
a sua célebre reportagem que a censura nunca deixaria imprimir. Embora
oficialmente se tentasse abafar o caso, o ISSOPS acabaria por pressionar
a empresa a pagar as horas extraordinárias e a criar uma mutualidade

obrigatória «à semelhança do que acontecia com os caminhos de ferro». No
entanto, a magna questão dos salários ficaria por resolver.
A partir de meados de 1930 começaram os despedimentos nas minas de Aljustrcl e, pouco tempo depois, nas minas de São Domingos. A
maior preocupação das autoridades era impedir que os «agitadores» entrassem em contacto com a massa de trabalhadores ameaçada pelo desemprego, reclamando ao mesmo tempo a abertura de trabalhos públicos.
O emprego fomentado pelo governo da Ditadura seria a chave para a estabilidade do regime nesta região da raia quando se faziam sentir OS ventos revolucionários da república espanhola.
O início da publicação de A Voz do Mineiro corresponde a uma conjuntura particularmente dura para os mineiros. O jornal não exprimia a
pujança do sindicalismo na região, mas apenas a organização existente na
povoação onde ele tinha a sua sede. Já a 6 de Agosto de 1929, o sindicato
dos metalúrgicos de Aljustrel informava que «este sindicato desde há muito
vive com bastante dificuldade porque a maioria dos metalúrgicos abandonaram o sindicato sem saber qual o motivo que os levou a esse fim».

Entre 300 metalúrgicos, somente 42 eram associados, devido ao
medo que reinava entre eles. Desde 1928 que nas oficinas se trabalhava
12 horas e havia operários em que a subserviência era tamanha «que nem
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que se obrigasse [a não cumprir as 12 horas] se era capaz de os tirar de lá».
Cinco meses mais tarde, em Janeiro de 1930, o mesmo sindicato informava o seu congénere de Lisboa que «a classe metalúrgica encontra-se hoje
desmobilizada por completo e lançou o sindicato ao abandono - apenas se
encontrando um número de apenas 26 sócios dentro do sindicato e ainda a
maior parte deles é quase por favor. Se ele [o sindicato] ainda se encontra
aberto é porque 3 ou 4 camaradas devido à sua grande força de vontade
estão prestando todo o seu sacrifício; a não ser isso já teria desaparecido
por completo».
A situação entre os mineiros de Aljustrel não era então substancialmente diferente. Em Novembro de 1931, a associação de classe dos Mineiros de Aljustrel tinha então 200 sócios mas apenas 80 tinham as quotas em dia. Durante todo o ano foram cobradas somente 1.100 quotas e
vendidos 900 jornais, a que corresponde um universo de 100 a 150
quotizantes regulares no máximo. O grupo operário, cultural e recreativo
«União e Progresso» instalara-se na própria sede e era ele que contribuía
em muito para manter financeiramente a associação de pé. Mesmo em São
Domingos, o ambiente era também muito pesado, apesar do regular funcionamento da associação. O militante Valadas Ramos escrevia assim a
Emídio Santana: «Encontro-me aqui quase isolado, tendo apenas dois ou
três camaradas com quem se pode conversar, onde em suas casas passo algumas horas daquelas que tenho para descanço ( ... ) Havia necessidade que
mandes números do nosso Eco, fazendo referência aos metalúrgicos daqui,
pois o estado de quietismo e desinteresse motivado pelas perseguições por
parte da Empresa leva a maioria afugir do sindicato> (BN, AHS, Cx-104,
carta datada de 21.Jan. 1930).
A acção sindical devia assim muito à actuação duma elite obreira
local relativamente reduzida, apoiada em relações no exterior.
A crise de 1930-1932 agravou tanto a posição dos trabalhadores
como a dos sindicatos. As queixas contra o prolongamento cia jornada de
trabalho através do uso abusivo das horas extraordinárias, a par com a
diminuição dos salários e o desrespeito pela pouca legislação existente,
generalizaram-se e tornaram-se mais insistentes. <<Desculpando-se com a
"crise mundial" têm as empresas despedido centenares de mineiros e corno
se essa desculpa se destinasse eternamente a afligir os obreiros do subsolo,
os salários têm-nos sido reduzidos» (Solidariedade Mineira e Metalúrgica,
n° 2, de Jan.1932).
De imediato os militantes confederais percebem que a crise dos anos
trinta quebrara a capacidade de resistência cio operariado, já muito debi58

litada, ferindo a base moral cm que assentava o sindicalismo. «A crise,
escreve Emídio Santana logo em 1932, que provém dum vício do sistema

económico estatal-capitalista caiu, com todas as consequências prejudiciais, sobre o trabalhador. Rareiam-nos o trabalho, baixam-nos o salário,
aumentam-nos a jornada de trabalho, tudo afectando a nossa vida, a
nossa saúde e a dos nossos seres f...J Estas circunstâncias provocaram
desgraçadas condições morais no proletariado quanto à sua capacidade
reivindicativa; as suas organizações viram-se afectadas dum entorpecimento
e como facto mais doloroso, alguns dos seus militantes [...] lançaram-se vertiginosamente na senda que as massas percorrem quando falhas duma influência vital das ideias, tornando-se amorfas e sugestionadas
aos messianismos políticos».
A crise afectou profundamente a base humana e material dos sindicatos. Segundo o Sindicato único dos Metalúrgicos de Lisboa afirmava
em 1931, 245 operários, cerca de um terço do total dos sindicalizados,
estavam desempregados, outros 250 viviam de «ganchos», enquanto os
restantes viam reduzidos o número de dias de trabalhos nas fábricas e
oficinas. As contas de 1931, referiam então 345 sócios quotizantes, 628
«sem trabalho, presos ou a cumprir serviço militar>>e 511 deserções.
A situação entre os sindicatos mineiros era ainda pior. Os despedimentos
massiços em Aljustrel e em São Domingos coincidiram ainda com a crise na
lavoura e com o regresso de muitos emigrantes de Espanha, devido ao ambiente nacionalista vivido no mundo do trabalho. Muitos mineiros de Aljustrel
e do Lousal foram trabalhar para a mina de carvão de Santa Susana (Alcácer
do Sal), outros foram empregados nos costumados trabalhos públicos. A maior
parte, porém, sobrevivia com muitas dificuldades já que as empresas trabalhavam apenas 3 e 4 dias por semana.
Neste contexto, a actuação das elites sindicais foi no sentido de
moralizar os despedimentos por forma a levar o patronato a obedecer a
critérios de antiguidade. As denúncias feitas pela Voz do Mineiro relativamente à difícil situação vivida em Aljustrel mostravam que, perante a
passividade da classe, ali vingavam as «arbitrariedades». Da mesma forma, não conseguiu impedir-se que a crise fosse utilizada para desrespeitar «direitos adquiridos». Por outro lado, procurou-se socializar o trabalho disponível; era preferível reduzir o número de dias de trabalho por
semana, a aumentar o número de desempregados. No domínio económico
defendia-se o trabalho nacional da concorrência externa através de medidas proteccionistas, objectivo que passaria, na esfera mineira, pelo desenvolvimento metalúrgico.
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Em meados de 11931 foi lançada a organização da Federação Mineira e Metalúrgica por um secretariado que, apoiado nos metalúrgicos de
Belém, nos mineiros de São Domingos e cm alguns militantes anarco-sindicalistas destacados, deveria preparar um congresso constituinte. A constituição da federação surgia assim numa fase em que, após a vaga repressiva de Fevereiro de 11927 que se abateu sobre a CGT, as autoridades
militares ou a polícia passaram a controlar a acção dos sindicalistas, definindo o estreito espaço em que estes se podiam movimentar. A organização dum organismo aglutinador dos vários sindicatos que tinham uma área
de acção local ou regional foi imposta por este contexto que muito tolhia
os movimentos aos operários, justificando a sua constituição «(le cima para
baixo».
Nesta altura, os laços antes existentes entre a CGT e as associações
tinham-se perdido e muitas delas não davam já sinais de vida. Por isso foi
decidido enviar delegados em missão de propaganda pelos principais centros
mineiros e industriais do país. Foi criada «uma comissão de propaganda mineira e metalúrgica do Norte» que entrou cm contacto corn Valongo e São Pedro
da Cova que não tinham qualquer tipo de organização.
No entanto, a comissão não conseguiu chegar às minas e povoações
do interior pois lutava com grandes dificuldades logísticas e financeiras.
Noutros casos, sentiram-se as dificuldades esperadas por quem inicia o
trabalho num terreno quase virgem, agravadas pela apatia e pelo conformismo. Esbarrou-se ainda na dissidência comunista, como em Beja ou em
Coimbra, e em posturas neutralistas ou estritamente corporativas, como
foi o caso de Setúbal.
Desta forma os trabalhos do secretariado levariam quase um ano,
terminando em Julho de 1932 com a realização cia conferência constituinte da FMM. Em Fevereiro de 1932, os sindicatos aderentes e o número de
sócios eram os seguintes: Sindicato Metalúrgico de Lisboa - 1000 sócios;
Sindicato único Metalúrgico cio Porto - 80 a 90; Sindicato único
Metalúrgico de Setúbal - 30 a 60; Sindicato único Metalúrgico de Braga
-20 a 30; Sindicato único Metalúrgico de Portimão - 20 a 30; Sindicato
único Metalúrgico de Almada - 20 a 30; Sindicato dos Operários Mineiros de Aljustrcl - 200; Sindicato dos Operários da Indústria Mineira de
São Domingos - 1000; Sindicato dos Mineiros de Lousa e correlativos de
Valongo - 200; Associação de Classe do Pessoal das Minas de S. Pedro da
Cova - 600.
Enquanto os comunistas acusavam a CGT de todos os males que se
tinham abatido sobre o operariado português e criticavam aos anareo-sin60

(licalistas os «velhos métodos de luta», estes mantinham-se fiéis aos princípios afirmados no Congresso de Santarém (1925).
No novo contexto fortemente repressivo, a estratégia da Federação
foi a de actuar e defender a legalidade, explorando o estreito espaço de
manobra a que o sindicalismo estava confinado. Assim, por exemplo, quando o ISSOPS autorizou a empresa de São Pedro da Cova a prolongar as
jornadas de trabalho até às 10 horas, os da F'MM em Lisboa tentaram provar
que não havia essa necessidade, dado o elevado desemprego existente na
região, e que o requerimento da empresa não passava dum artifício para
aviltar os salários. O papel do comité executivo em Lisboa seria precisamente o de pressionar as autoridades até onde era possível no sentido de
atender às reclamações que os trabalhadores expressavam através dos
sindicatos. Assim actuava a FMM cm defesa dos sinistrados do Lousal e
de Aljustrel, os primeiros por manifesta falta de segurança da exploração
e os segundos porque estavam a ser pagos a 70 % sobre apenas 3 dias de
trabalho por semana, pois a companhia estava em laboração reduzida. Por
outro lado, o comité federal aconselhava os sindicalistas na forma de actuar junto das autoridades ou dos operários. Quando os de Aljustrel pretenderam reclamar do ISSOPS um inquérito às condições do trabalho nas
minas, o comité aconselhou-os a desistir pois sabia que nesse jogo a companhia ganharia, contra todas as evidências, devido à colaboração do
Estado. Assim, por parte do comité federal não havia qualquer ingenuidade na defesa dos trabalhadores pela «via jurídica» pois esta não deveria
esgotar outras formas de luta, sempre abertas. De facto, os sindicalistas
seriam «empurrados» pelos trabalhadores para confrontos que não desejavam porque sabiam ser perigosamente desfavoráveis. Mas dificilmente
poderiam ter procedido doutro modo.
Assim, a partir de meados de 1932 verificou-se um recrudescimento
da luta nos principais centros mineiros, resultante da combinação da acção
dos sindicalistas com o descontentamento generalizado provocado pela ofensiva patronal durante a crise. A 29 de Agosto estalou a greve em Valongo por
causa do prolongamento das jornadas de trabalho. A questão das horas extraordinárias colocou-se logo durante a organização cio sindicato. Em 31 de Março,
uni delegado escrevia de Valongo: «vemos aqui os sócios a desanimar porque

foi estipulado o horário de trabalho por todo o país e aqui ainda nãofoi cumprido; épor isso que o número de sócios vai duninuindo». Nesta altura pediase para os de Lisboa intercederam junto do ISSOPS, pois os mineiros de Valongo
trabalham 9,30 li por dia. A decisão de ir para a greve foi tomada pela assembleia contra a vontade dos sindicalistas. O delegado da CGT escrevia então:
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«Receio-a muito pelas suas consequências [da greve] atenta à grande protecção que a autoridade dispensa a esta Empresa».

Os mineiros foram para a greve sem esperarem pelos resultados da
intervenção do comité confederal junto do governo, isto é, sem saberem
se a empresa procedia na legalidade. O que lhes importava era estarem
a perder um direito adquirido. A empresa estava a despedir trabalhadores
ao mesmo tempo que procurava obter uma licença junto do ISSOPS para
aumentar em 1,5 h. a jornada de trabalho. Se os despedimentos se justificavam então pela escassez de mercados e pela sobreprodução, porquê então aumentar a jornada de trabalho ? Para os trabalhadores tratava-se dum atentado contra os seus rendimentos já miseráveis. A empresa ameaçava reduzir 30 % do salário àqueles que não fizessem horas
suplementares. Como os salários tinham sido fixados sobre os de 1926,
isso significava que, com o pagamento das horas extraordinárias, os trabalhadores iriam vencer os salários que já então auferiam.
A direcção do sindicato foi imediatamente presa juntamente com
outros operários que se destacaram no movimento. A greve prolongou-se
ainda pela semana seguinte, tendo os grevistas recebido dinheiro de solidariedade de outras minas. Por causa disso, o sindicato de Aljustrel e a
FMM em Lisboa foram atacados pela polícia, numa acção simultânea que
destruiu, apreendeu documentação e efectuou prisões. A adesão à greve
em Valongo foi total durante 4 dias sem, no entanto, ter havido negociação com o patronato. De facto, foi o Governador Civil que tratou directamente do assunto, resolvendo-o pela via policial, enquanto a companhia
fechava os seus armazéns de víveres aos operários. Assim, a maior empresa de lousa retomou trabalho a 6 de Setembro com a presença de grande
força da GNR, começando a empregar trabalhadores discricionariamente.
Em Outubro foi a vez dos mineiros de São Domingos entrarem em
greve. Esta culminou o processo de contestação iniciado em 1928 que conduzira, como vimos, à publicação dos Rumores Subterrâneos. Apesar da
intervenção do ISSOPS permitir a criação da União Mutualista das Cambas,
os problemas maiores, de ordem salarial, tinham ficado por resolver. De
forma insistente o sindicato mineiro demonstrava que os salários eram insuficientes para alimentar as famílias. Além disso, os salários pagos cm
Espanha pela Rio Tinto Zinc, que agora detinha interesses em São Domingos, eram o dobro do que os portugueses venciam. A companhia, por
seu turno, argumentava que os jornais que pagava eram superiores aos
das outras minas portuguesas congéneres. A greve surgia assim numa altura em que se trabalhava 3 e 4 dias por semana e o desemprego era
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elevadíssimo. Ou seja, os mineiros lutavam pela reposição dos níveis salariais, num contexto de fome e miséria generalizadas. Apesar disso, os
sindicalistas procuraram seguir outros caminhos que não o da greve, que
sabiam à partida ter poucas probabilidades de sucesso. Assim, nas vésperas do conflito foi realizada urna romagem a Mértola, feita por cerca de
1500 trabalhadores, para exigir a intervenção do Governador Civil. Já
anteriormente, a propósito do célebre desconto dos 2 % sobre o salário
dos trabalhadores, introduzido pelo governo, registara-se outra manifestação pacífica. Todos os mineiros se recusaram receber os salários, o que
obrigou o Governador Civil a pedir ao governo o adiamento da sua aplicação.
Porém, a arrogância da direcção inglesa e a sua recusa sistemática
em dialogar levaram os trabalhadores, reunidos em assembleia, a decidir
o caminho da greve. Os trabalhadores de São Domingos reivindicavam então um aumento de 4$00 por dia e um mínimo de 22 dias de trabalho por
operário enquanto durasse a crise. De imediato, o sindicato foi encerrado
e chegaram camionetas vindas de Beja, cheias de praças da GNR. Os
mineiros, por seu turno, organizaram a cozinha comunista, garantiram o
crédito junto dos comerciantes locais e foram recebendo, embora com
dificuldades, algum dinheiro da solidariedade da classe, desde Valongo
até Aljustrel.
A intervenção militar obrigou, porém, o comité da greve a exilar-se
em Espanha. Na tentativa de eliminar a cozinha comunista e a resistência, a cavalaria carregou sobre uma multidão de mulheres que tentava
impedir um grupo de «amarelos» a pegar o trabalho. Ao fim de um mês de
greve, a firmeza dos mil e quinhentos operários impressionava as autoridades que, logo no início, tinham mobilizado 158 cabos e soldados, 3 companhias da CNR e 3 metralhadoras pesadas. Apesar de se terem esgotado
as senhas de 7$00 dadas pelo sindicato e de muitos viverem já da mendi-

cidade, a greve persistia. «Sabemos por alguns camaradas em trânsito,
relatava a FMM aos outros sindicatos, que apesar de alguns mineiros se
entregarem sem condições à Empresa, esses são apenas uns cento e tal,
ficando o restante pessoal fora representando a maioria pois o seu número
é de seiscentos operários».
O director da companhia inglesa procurou então negociar com os
mineiros mas estes recusam-se a falar, indicando como único interlocutor
o comité de greve que se encontrava exilado em Espanha. O encontro ficou então marcado para um lugar fronteiro: do lado português estavam os
representantes da empresa, com o tenente da GNR e auxiliares; do lado
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espanhol, separados por um ribeiro, estava o comité de greve acompanhado de carabineiros espanhóis. O encontro deu lugâr de imediato a rija
discussão, chegando o tenente da guarda a apontar ao peito descamisado
de um dos grevistas, que o desafiava para que o matasse «mas, acto contínuo, os carabineiros apontaram-lhe as suas armas, o que fez quedar a
impetuosidade dajra». O único encontro negocia] terminava assim sem

que se chegasse sequer a abordar qualquer assunto relacionado com as
reivindicações dos mineiros. Dir-se-ia que tanto as autoridades como os
delegados dos mineiros não se tinham encontrado para dialogar mas apenas para afirmar, mais uma vez, posições inconciliáveis.
A greve terminava oficialmente a 22 de Novembro de 1932, enquanto
rebentavam bombas nos poços e chegavam, vindos de Espanha, manifestos clandestinos que apelavam à violência. A direcção inglesa, protegida
por um autêntico exército, aproveitara-se da greve para despedir três centenas de trabalhadores. Até meados do ano seguinte, os sindicalistas tentariam reabrir o sindicato, levar a empresa a readmitir os despedidos e a
aumentar o número de dias de trabalho por semana.
O ano de 1933 ficaria marcado pela entrada na clandestinidade dum
número importante de dirigentes mineiros, alguns dos quais viriam a combater e a morrer durante a guerra civil de Espanha. A vida da Federação, Por
seu turno, era cada vez mais precária devido às dificuldades financeiras, às
prisões e ao ambiente repressivo. Muitas ligações perderam-se e o funcionamento dos organismos superiores encontrava-se ameaçado. A prisão de Emídio
Santana cm Abril e as dificuldades financeiras ditariam o fim do jornal Solidariedade Mineira e Metalúrgica em meados desse ano. Perante a crise, a
estratégia legalista do comité federal passou pela luta persistente para a
institucionalização dos novos sindicatos (Setúbal, Gondomar, etc), pelo desenvolvimento da organização sindical, pela criação de bolsins do trabalho e
pela defesa da jornada de trabalho de 6 horas. O bolsim de trabalho constituiria a forma privilegiada dos trabalhadores se organizarem para retirar ao
patronato o poder de distribuir o trabalho escasso. «O Bolsim deve ser o eixo
da vida do Sindicato, do mesmo modo será o índice de força que a classe virá
a possuir para opor uma solução aos imensos problemas que a afectam».

A descrição da greve de 1932 cm São Domingos procurou mostrar
a coesão existente entre o operariado mineiro mas também o localismo
dessa organização e dessa luta. Os acontecimentos acentuam o carácter
classista do conflito e a posição do Estado conservador e autoritário.
A ausência duma coordenação eficaz no espaço nacional, necessária para enfrentar o Estado e o patronato, ficou patente durante o protesto
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contra o desconto dos 2 %. Embora as elites assumissem uma importância decisiva na organização, eram as «bases» que, em última instância,
ditavam os movimentos. As clivagens, nomeadamente entre os partidários da CIS/ISV e os que se mantiveram fiéis à CGT, não explicam as dificuldades por que passava o sindicalismo, antes traduzem um certo desnorte
pela incapacidade do movimento, no seu conjunto, enfrentar com sucesso
a ofensiva reaccionária do Estado e do patronato. A importância dessas
clivagens não deve ser exagerada quando se procura explicar a sua sorte.
Como Alexandre Vieira viria a notar em 1933, <<uma grande parte do ope-

rariado organizado não foi tocado organicamente por esse trabalho que se
chama CGT». Grande parte das associações mantiveram-se autónomas. A
adesão à CGT era pragmática e afirmava sobretudo uma orientação
«anti-burguesa». Enfim, apesar da actuação das Juventudes Sindicalistas
e das actividades culturais desenvolvidas nas associações, não surgiram,
de forma generalizada, intelectuais operários nem se criou um número
importante de militantes. Os movimentos reivindicativos mantiveram uma
feição mais obreira, ligada ao comportamento das assembleias de classe,
não seguiam orientações superiores.
Em conclusão, o início dos anos trinta acentuou o clima asfixiante
em que vivia o sindicalismo e por isso suscitou uma reflexão entre os
anarco- sindicalistas quer sobre a natureza da crise e os seus efeitos sociopolíticos quer ainda sobre os princípios e os métodos de organização sindical no contexto da ditadura. No domínio da acção sindicalista, a «via
jurídica» foi privilegiada porque desenvolvia a capacidade de organização dos trabalhadores, embora estivessem abertas outras possibilidades
de acção. Mas as dificuldades de coordenação dum movimento ficariam
patentes de forma mais significativa na tentativa de greve geral revolucionária de 18 de Janeiro de 1934.
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Registo:

No ano de 2002 as contas de administração da revista A Ideia foram as que sinteticamente
se apresentam:

Despesas:
Tipografia, n° 57
Expedição
Correios
Banco
Total

Receitas:
472,50-9
81,51 €
27,4949
15,54 €
597,04€

Subscrições de leitores
Distribuição livrarias
Donativos próprios
Juros bancários
Total

488,00 €
0,00 €
129,00 €
4,10C
621,10€

- Em Abril e Maio de 2002 realizou-se uma exposição bibliográfica e documental sobre a
obra de Edgar Rodrigues, com a presença do autor, no Museu da República e da Resistência e na Livraria 'Ler Devagar', em Lisboa.

- Saiu também uni importante livro organizado por António Ventura intitulado Memórias da
Resistência relativo a operários e lutadores da liberdade contra o Estado Novo que deixaram escritos memoriais publicados (unia lástima, a fotografia de Einídio Santana vir trocada).

- Claiide Moreira, editor da publicação O Clarão, em Londres, nos idos de 70, está ainda
activo, nomeadamente em questões de cidadania na sua comunidade, em Welling, a sul
daquela metrópole.
Contactos para www.welling.freewire.co.uk .

- Como pessoas de tantos outros sectores ideológicos, a maior parte dos libertários e anarquistas têm-se manifestado contra a perspectiva de urna nova guerra no Próximo-Oriente.
Vem; por exemplo, o manifesto "Libertaires contre toutes les guerres" publicado em Bruxelas a 13 de Fevereiro de 2003 e subscrito por gente de outros lugares do mundo.
Contacto através do endereço Eniail internationalalternativelihertaire.org
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