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AS PRISÕES DO SÉCULO XXI 

António Pedro Dores 

Sem prisões, o que fazer com os criminosos? 
Não há, evidentemente, resposta inteligente a esta 

pergunta, pela simples razão de que ela é uma armadi-
lha: sem criminosos também não haveria prisões! 

E será que existem criminosos? Ou o que existem 
são actos criminosos, praticados por determinadas pes-
soas no percurso das suas vidas? Estas parecem ser as 
perguntas pertinentes. Têm pelo menos a vantagem de 
abrir um debate, que a pergunta do primeiro parágrafo 
pretende fechar.' 

No combate aos actos criminosos, qual a função das 
prisões? Em particular, no combate ao tráfico de droga, 
será legítimo usarem-se as prisões, onde o tráfico domi-
na o quotidiano e mina a hierarquia de segurança? No 
combate ao tráfico de pessoas, será legítimo usarem-se 
as prisões onde a exploração do trabalho ocorre — com 
processamento ilegais de salários ou salários em géneros 
— e de onde as redes de recrutamento de mão-de-obra ile-
gal se fornecem, depois de apreciarem o carácter dos pri-
sioneiros? 

E que relação existe entre os actos criminosos e as 
pessoas que os perpetram? Será que os actos criminosos 
são mais vulgares nas classes baixas ou são as classes 
médias e altas dispensadas, pela própria atenção das polí-
cias, de serem escrutinadas legalmente pelos actos que 
cometem? Sabendo que apenas cerca de um quarto dos 
crimes sentidos pelas vítimas são comunicados às autori-
dades policiais e só uma ínfima parte entra em tribunal, 
será objectivo e razoável afirmar-se que as condenações 
penais têm efeito dissuasor? Ou será possível pensar-se 
que o estado será alguma vez capaz de defender a socie-
dade da criminalidade, se isso não for feito em proveito 
próprio, como acto político de afirmação de poder e exer-
cício simbólico de legitimação dos poderes de estado? 

i O direito moderno 
atribui às prisões a 
dupla função de punir 
e ressocializar ou reed-
ucar o condenado, 
através de uma doutri-
na ambígua, hipocrita-
mente separada entre 
«teoria» e ,prática», 
que supostamente 
ilibaria os teóricos e 
poderia incriminar os 
práticos. Tal doutrina 
recobre realidades 
práticas punitivas ile-
gais, recorrentes, 
socialmente toleradas e 
cobertas politicamente, 
como formas de sacri-
ficar bodes espiatórios 
à paz social ou como 
forma perversa de 
fazer política. As práti-
cas de integração social 
caras, ineficazes e fre-
quentemente indignas 
da condição humana. 
Em Portugal são 
mesmo inexistentes 
na nossa tradição 
institucional, a não ser 
como encenação buro-
crática. Criminosos 
são, pois, não apenas 
os condenados — inclu-
indo os inocentes —, 
por decisão judicial, 
mas também a 
hipocrisia do senso 
comum que sustenta 
o estigma e a doutrina 
judicial que a legitima, 
como de uma forma 
subliminar todos 
sabemos mas apenas 
alguns têm a coragem 
de assumir. 
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Quem comete actos criminosos é unia pessoa crimi- 
nosa? Ou a maioria das pessoas que comete crimes não é 
criminoso, pois nunca chega a ser identificado pelas auto- 
ridades, sendo certo que há inocentes condenados que, 
por isso, adquirem o estatuto de criminosos para o resto 
da vida? 

Tomem-se, por exemplo, os responsáveis por aciden- 
tes rodoviários. Os apoiantes de eutanásia. As mulheres 
que realizam aborto. Quem não paga uma multa por não 

z Menciono ter recursos económicos suficientes. 2  Os consumidores de 
este exemplo porque 

foi narrado por 
- 

drogas ilícitas. O profissional de saúde autor de negligen- 
uni advogado 

alto responsável 
cia. O empresário que usa informação privilegiada para 

da Ordem, que realizar mais-valias. O banqueiro que lava dinheiro. O 
dele teve conhecimento 

nessa qualidade, angariador de recursos humanos que aluga mão-de-obra 
já no século xxi ilegal. 

em Portugal. 
Dos problemas que costumam ser colocados, a este 

propósito, destacamos três: 
a) a selecção social dos criminosos - por exemplo, 

os crimes cometidos no quadro de instituições ficam 
muitas vezes impunes, porque são cometidos em nome 
delas ou porque se fecham num cerco defensivo, não 
raras vezes corporativo, que impede a actuação das ins- 
tâncias judiciais que, por sua vez, podem facilitar que 
isso aconteça se sentem dessa maneira estar a cumprir um 
papel de solidariedade institucional; 

b) a descriminalização prática das imoralidades pra- 
ticadas pelas classes dominantes - a fuga ao fisco, a lava- 
gem de dinheiro, a violação do segredo de justiça ou do 
segredo na bolsa de valores ou do segredo defensor da 
privacidade do cidadão, para não falar do abuso de me- 
nores e do negócio global que se desenvolveu recente- 
mente à volta disso, e cuja perseguição polémica circula 
no mundo e também em Portugal; 

c) a distinção entre crime tradicional, crime urbano e 
crime pós-moderno. De um lado o homicídio no quadro 
das relações de parentesco, de disputas sobre proprie- 
dades ou através de linchamentos populares, as milícias 
expontâneas geralmente instigadas, toleradas ou mesmo 
organizadas por autoridades cacique, etc. Do outro lado 
o furto, o roubo, a chantagem, a vigarice, enfim, todas as 
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formas de extorsão de recursos económicos no quadro 
dos sistemas de vida urbana. Finalmente o crime de cola-
rinho branco, que tem duas vertentes, a das novas tec-
nologias de informação, isto é, a exploração para fins pri-
vados das margens de defeito das reorganizações dos sis-
temas de informação em curso acelerado nas últimas dé-
cadas, e a exploração do mercado negro criado pelas po-
líticas proibicionistas, da droga ou da imigração, por 
exemplo. 

Sobre as instituições correm suspeitas, cada vez mais 
intensas, polémicas, fundadas e provadas de corrupção. É 
uma das características da actual política global, com 
expressões claras em Portugal, na fuga ao fisco, nas liga-
ções entre futebol e política, entre bombeiros e negócios 
do fogo, entre polícias de trânsito e transitários, entre ge-
nerais e comércio de fardamentos, entre a extinta Junta 
Autónoma das Estradas e empreiteiros construtores das 
estradas, com a obscuridade dos processos de financia-
mento aos partidos por fundo, bem como os enriqueci-
mentos meteóricos e notórios de quem vai para a políti-
ca com essa vontade. Os resultados são catastróficos mas 
não contabilizados e não raras vezes encobertos: quedas 
de pontes e de viadutos, a chamada guerra nas estradas, 
descredibilização da política, crise orçamental do Estado. 
Em países como a França ou Itália as primeiras figuras do 
país, na sequência de longas histórias de acusações judi-
ciais contra as mais altas figuras do Estado, foram eleitas 
e mantém-se em funções, carregando o estatuto de argui-
dos. Na Igreja Católica de Boston e em Portugal, ins-
tituições credíveis deram acolhimento, durante decénios, 
a negócios de abuso sexual de crianças. 

Nas presentes circunstâncias, o facto de a lei não ser 
cumprida nas prisões é assumido publicamente pelo mais 
alto funcionário da tutela, sem desmentido ou questiona-
mento do governo ou da oposição ou sequer da opinião 
pública, como um mal menor. 

O facto de nas prisões portuguesas se morrer siste-
maticamente, ano após ano, mais do que em qualquer 
outro sistema prisional da Europa não merece nenhuma 
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explicação nem nenhuma pergunta. É auto-explicativo. 
Os programas de muitas das instituições do estado 

social perderam, nas últimas décadas, a sua vitalidade. A 
sua funcionalidade decorre mais de estratégias de mani- 
pulação do que da confirmação de valores. As finalida- 
des institucionais serem subvertidas, o estado de direito 
traído, as leis desrespeitadas, não preocupa as pessoas 
que não são imediatamente atingidas por isso e dá mar- 

Sobre isso ler 
Cunha, Manuela gem de manobra aos interesses instalados. Estes, por sua 

Ivone, Entre oBairrode  a Prisão Fim vez, preferem explorar os que menos possuem, porque 
Século, 1003,'  prémio esses são também os que menos hipóteses terão de  rea- 

Sedas Nunes para 
investigação em gir. Resulta daqui que, nas prisões em Portugal, cai gente 

Ciências Sociais do com cada vez menos recursos, em contraste com o que 
mesmo ano. 

acontece, de uma maneira geral, com a população no seu 
4 	Young, Jock, conjunto. 3  Resulta daqui uma sociedade de exclusão, no 

The Exclusive Society, 
London, Sage, 1999. dizer de Jock Young. 4  

Se a história do século xix se fez como expropriação 
dos proprietários feudais, que levou Marx a apelar à 
expropriação dos expropriadores, a história desta vira- 
gem de século está a ser feita através das políticas de pri- 
vatização. Os mais ricos são cada vez menos, mas cada 
vez mais ricos, e os mais pobres estão a engordar estatis- 
ticamente em todo o Terceiro Mundo e também no pró- 
prio interior do Primeiro Mundo, como não deixam de 
nos chamar a atenção os condomínios fechados e as pre- 
ocupações privadas de segurança na vizinhança dos gue- 
tos, à maneira ainda faz poucos anos exclusivamente sul- 
-americana. É como se as profecias de concentração dis- 
funcional de riqueza e de pauperização, negadas pelo 
estado social no pós-guerra, se tivessem renovado, ape- 
sar das lacunas científicas entretanto descobertas nos 
textos de Marx. 

Na época narcisista e da competição, não restam 
dúvidas sobre as virtudes dos interesses privados nem 

É uma expres- 
sobre a positividade da dominação capitalista. Na época 

suo cunhada por do hedonismo há dúvidas sobre se o estado de direito 
Wacquant, Loïc, As 
Prisoes da Miséria, 

deve ser benevolente com todas as práticas de expIo- 
Oeiras, Celta, i000. ração e sobre se o estado penitenciários é compatível 

com os direitos humanos. Tome-se o trabalho infantil, os 
acidentes de trabalho ou as falências fraudulentas. Facil- 
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mente se perceberá como os interesses empresariais 
permanecem tipicamente intocados, embora se possa ter 
a fundada esperança de que as coisas estão a mudar. A 
pretexto do desenvolvimento do capitalismo em Por-
tugal, depois das políticas antiprogressistas de Salazar e 
da sua continuidade sob Caetano, uma nova classe de 
pequenos empresários portugueses percebeu ter mais a 
ganhar pelo seu posicionamento político no quadro do 
acesso aos incentivos e negócios com o Estado do que 
em enfrentar o mercado. A própria administração, entu-
siasmada com as sinergias pessoais e profissionais possi-
bilitadas pelas políticas de privatização, esteve aberta a 
explorar o desenvolvimento do capitalismo em parceria 
com a iniciativa privada, seja arrastando os pés nas 
acções de fiscalização - inultrapassáveis problemas téc-
nicos e financeiros sempre protelaram ou boicotaram 
este tipo de funções do estado - seja aproveitando inge-
nuidades ideológicas (como a do capitalismo popular) 
dos políticos da moda. 6  Com os fundos europeus sabe-se 
que houve apropriação indevida, que houve boicote bem 
sucedido ao julgamento dos casos indiciados e que se 
estima que 50 por cento dos incentivos que foram gastos 
na administração. Da nossa indústria sabe-se que prati-
camente só temos pequeníssimas empresas que parecem 
recusarem-se a crescer, há quem diga por assim serem 
mais expeditas a explorar a fraude fiscal, o trabalho pre-
cário e os salários baixos. Os maiores sectores industri-
ais são, significativamente, a construção civil e o turismo. 
A banca é o sector mais influente. 

Quando se diz que a justiça só se aplica aos pobres, 
em Portugal a evidência é tal que o primeiro-ministro 
aproveita a prisão de um deputado e de outras figuras pú- 
blicas para dizer que essa situação foi ultrapassada. Quer 
dizer: se existem mais de 13 000 pessoas presas, para o 
primeiro-ministro qualquer meia dúzia de notáveis serve 
para procurar inverter, demagogicamente, o impacto da 
real ameaça de deslegitimação da justiça portuguesa que 
decorre da autodeclarada crise da justiça no nosso país. 

A esmagadora maioria dos presos, e principalmente 

presas, 7  em Portugal estão nessa situação por via das suas 

6 Nos hospitais, 
o Estado emprestou o 
espaço para a medicina 
privada, na formação 
emprestou escolas para 
actualização tecnoló-
gica dos sectores indus-
triais, na banca, con-
fundiu a classe de 
gestores do Estado e a 
classe de banqueiros. 
Há mais exemplos. 

Cf. Cunha, op. cit. 
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relações perigosas com o tráfico de drogas tornadas ilí- 
citas pela política proibicionista que, na prática, tornou 
esse negócio um dos mais rentáveis do mundo. Inclusive 
dentro das prisões, onde as taxas de lucro ainda são 
superiores ao que se pratica no exterior. Ao ponto de se 
perder a noção se os viciados o são por razão da função 
química das substâncias consumidas ou por razão do 
jogo capitalista selvagem, a dita economia paralela, que 

8 	Sobre o assunto, lhe está intimamente ligado. 8  Quer dizei os criminosos na procura de deslin-
dar fronteiras, tipo, os assassinos e os ladrões, ocupam cada vez menos 

v. Cândido Agra, 
Entre a Droga e o 

o sistema de execução de penas, a braços com urna in- 
Crime, Lisboa, vasao de doentes especiais - consumidores e traficantes 

Editorial Notícias, compulsivos de drogas. Pelo que se sabe, as prisões dos 
anos 6o não eram uma instituição virtuosa. Nessa altu- 
ra, um responsável americano terá dito qualquer coisa 
do tipo: para lidar com criminosos temos que recrutar 
pessoas da mesma igualha. Hoje em dia as prisões são 
mercados apetecíveis, como o prova a sua privatização 
nos EUA e noutros países europeus e também a quanti- 
dade de droga que circula no seu interior, sem que as 
autoridades sintam dever fazer alguma coisa que não 
seja manter vagamente as aparências. 

Apesar de empresas, como a célebre Enron, poderem 
arrasar com as expectativas de vida dos seus próprios 

9 	Não quero aqui funcionários, através de actos criminosos que, quando 
falar da possibilidade praticados ao nível da bolsa de valores podem criar pro- 

de julgar crimes corno 
aqueles que foram biemas à vida de milhões de pessoas, como aconteceu 

cometidos contra o poucos anos atrás, quando provocou a recessão de todo 
mundo quando se uti- 

lizam politicamente 
- 	 - 	 - 	 - 

o Sudoeste asiático, nas prisões não entram praticamente 
mentiras classificadas 
de secretas para fazer as pessoas responsáveis por desastres inumeráveis de 

- 

a guerra no Iraque sem varias dimensões, incluindo redução a escravatura de tra- 
planos para a paz balhadores menores e maiores de idade, sem nenhuma es- que não seja o saque 

do petróleo. pécie de eufemismo. 9  Se a mesma política judicial e penal 
fosse utilizada para com os pobres, como acontece com 
as classes médias e superiores, muito menos gente 

- ou 
nenhuma - estaria nas prisões. Se o princípio da igualda- 
de perante a lei fosse aplicado, deveria ser isso que acon- 
teceria, a menos que também os responsáveis de classes 
superiores por actos criminosos fossem feitos reclusos. 
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Não sendo isso que se verifica acontecer, não apenas 
em Portugal mas em todo o mundo, temos que concluir 
que a prisão tem uma função que não é estritamente ju-
rídica. Se aguentamos tanto crime grave impune, se te-
mos que aguentar os crimes mais violentos com a con-
sciência da nossa impotência, porque razão aceitamos 
condenar inocentes, só porque não se podem defender? 10  

É, de facto, preocupante a imoralidade dos decretos 
judiciais de prisão, sem que se tenham em conta as con-
dições inumanas de encarceramento em vigor em Por-
tugal. É indesculpável a ignorância dos magistrados por-
tugueses sobre o que são as prisões e o lachismo e cum-
plicidade das instâncias de inspecção face aos atropelos 
aos direitos diminuídos dos reclusos e espezinhados de 
familiares e amigos. É hipócrita a argumentação tantas 
vezes avançada de que o não uso das alternativas às 
penas de prisão previstas é devido à constatação da inca-
pacidade de implementação prática pelo Instituto de 
Reinserção Social, porque o mesmo raciocínio deveria, 
então, ser válido para a sobrelotação das prisões, para as 
celas sem sanitários, para a situação de crónica ilegali-
dade das prisões portuguesas reconhecida pelo Director-
Geral em debate público televisivo. Todavia, tudo isto, 
que é responsabilidade primeira do Estado, é apenas pos-
sível com o apoio da legitimidade do sentimento popular. 

Para algumas famílias, verificarem que o seu fami-
liar que lhes furtou os bens e o equilíbrio no precário 
sentido de vida foi detido, pode ser um alívio. Saberem 
que morreu de forma estranha na prisão, raramente lhes 
merece procura de explicações. 11  Para outras pessoas, 
sedentas de vingança, a prisão preventiva é, desde logo, 
a certeza de que a pena será expiada e uma tranquilidade 
para a raiva própria da sua insegurança ontológica ani-
malescamente restabelecida. Também há quem precise 
de investir compaixão e faça a opção por o fazer a cober-
to de uma instituição social, digamos assim, da rein-
serção dos reclusos, beneficiando da vantagem de poder 
manipular sem oposição, sem reacção, a pessoa que está 
pressionada pela situação particularmente desfavorecida 
de estar preso, isolado dos entes queridos, da vida sexual  

io É evidente que há 
sempre erros jurídicos. 
Porém, é menos evi-
dente que a maioria 
dos condenados à pena 
de morte (refiro-me a 
uma declaração 
demência colectiva de 
um governador de um 
dos estados americanos 
sobre as pena de 
morte, depois da publi-
çaçao de um estudo 
que registava que em 
cerca de 80 por cento 
dos casos, Cito de cor 
a percentagem, havia 
dúvidas fundadas 
sobre a qualidade da 
culpa do condenado) 
esteja a ser injustiçado. 

xi Portugal mantém, 
sem explicações ofici-
ais, taxas de mor-
bidade prisional sis-
tematicamente das 
mais altas da Europa, 
desde pelos menos 
1997, quando deve 
ter batido um recorde. 
O caso da morte de 
Marco Santos, em 
Lisboa, no Outono de 
zooz, apesar das con-
tradições nas investi-
gações oficiais, a 
família, sem recursos 
para tomar ela a seu 
cargo nova autópsia, 
viu arquivado o 
processo de 
averiguações. 
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e de padrões éticos que consomem auto-estima. Os pro- 
fissionais, esses, naturalmente, têm outras razões para 
verem as prisões como uma utilidade. Todos estes perso- 
nagens sociais - e certamente outros mais - estão interes- 
sados em transformar um autor de actos criminosos num 
criminoso para o resto da sua vida. A prisão e o sistema 
penal permitem-no fazê-lo apenas para aquelas pessoas 
que não têm, pela natureza do seu vínculo social, forma 
de se escaparem. Qualquer empresário ou profissional 
liberal pode ser cadastrado e não deixará de exercer a 
sua actividade. Não é invulgar, para os que são presos, 
recomeçarem a vida pela exploração artística ou social 
da sua extraordinária experiência na prisão, através de 
textos autobiográficos que atraem a atenção do público, 

iz 	Há exemplos por exemplo. 12  Nestes casos a sociedade aceita, sob con- 
nacionais. Há também 

Frank W. Abagnale, diçoes ou sem elas, que o acto criminoso nao estigmatize 
Prenda-me se for o seu autor. Quando o alegado autor de um acto crimi- 

capaz, Rio Janeiro, 
Record, 2003, em 3. noso tem «ar» de criminoso, a pergunta que logo se faz 

edição, cuja edição 
original nos EUA data 

é por que razão não se agiu mais cedo para evitar o seu 
- 

de 1980, e veio a servir convivio com a sociedade. Sociedade aqui tomada como 
de inspiração para um 

filme de Spielberg. 
- 	 i 	 •f• 	 1 	 1 	 1 	 1 	 - entidade purificada de maldade, de intenções negativas, 

de instintos agressivos ou contra a solidariedade e com- 
paixão humanas e contraditoriamente representada por 
exaltados guardiões da moral a gritar «Pena de morte, 
já!». 

A sociedade, aqueles que se consideram nela inte- 
grados, dominantes, sente-se atacada não tanto pelo seu 
funcionamento, mesmo quando ele é de rapina, mas por 
aqueles que nela se querem integrar sem terem um lugar 
legítimo, mesmo quando são extritamente necessários. O 
problema da sociedade é: e não se pode dominá-los? Re- 
duzir-lhe direitos? Intimidá-los? Mostrar-lhes o seu lugar 
na sociedade? Baixar-lhes as expectativas? Para isso, a 
prisão é um bom instrumento que por vezes é confundi- 
do como capaz de prevenir o crime. Ora, há sociedades 
com muito crime e pouca prisão, com muito crime e 
muita prisão, com pouco crime e muita prisão (caso por- 
tuguês) e com pouco crime e pouca prisão. A relação 
entre crime e condenações judiciais depende da configu- 
ração social em causa e, portanto, não é unívoca nem 
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13 O estigma social 
contra os Cristãos 
Novos, constituído por 
várias componentes, 
pode servir de exemplo 
arqueológico do exer-
cício jurídico da pro-
dução da superioridade 
social: o pendão da 
Inquisição ( ... ) com o 
moto Justitie et 
Misericordia ( ... )" 
(op.cit.: 105),  a 
<enorme publicidade 
( ... ) faz presumir que 
todos os Cristãos-
Novos portugueses 
normalmente 
judaízavam" (Saraiva, 
António José, 
Inquisição e Cristãos 
Novos, Lisboa, 
Estampa, 5994: rIo), 
a linguagem tendente 
a colocar os 
inquisidores na posição 
de pessoas pacientes, 
caridosas, quase víti-
mas da obstinação dos 
réus ( ... )" (op. cit.: 74) 
cujo exemplo maior é 
a fórmula de relaxa-
mento à justiça civil: 
"que se haja com ele 
[o condenado] benigna 
e piedosamente e não 
proceda a pena de 
morte ou efusão de 
sangue" (op. cit.: 507). 

proporcional nem directa, da mesma maneira que a eco-
nomias paralelas nacionais não têm relação directa com 
os respectivos sistemas judiciais. Esse é o esforço princi-
pal de legitimação do estado em que o sistema penal par-
ticipa, visto que a respeito de outros órgãos de soberania 
não se pode dizer o mesmo. 

A modernidade não tem apenas a faceta integrado-
ra, que os lemas liberdade e igualdade nos sugerem. A 
modernidade sempre teve uma outra faceta brutal, de 
conquista da natureza, incluindo a natureza humana. 
Essa faceta confunde friamente certas condições huma-
nas precarizadas com objectos da sua intervenção física, 
por oposição à intervenção espiritual apropriada apenas 
para e por seres humanos de nível superior. 13  

A prisão é uma instituição social, de raízes na espé-
cie humana, nos modos de vida instituídos e também nas 
oportunidades que são oferecidas aos grupos dominan-
tes de manterem a sua dominação. Imaginar uma socie-
dade sem prisões é impossível, não tanto porque os crim-
inosos nos infernalizariam a vida - eles já o fazem, em 
grande parte impunemente - mas porque isso implicaria 
imaginar outras formas de legitimação do poder de esta-
do que uns representam e a que outros se submetem. 
Nem por isso deixa de ser útil, e até indispensável, de-
nunciar as prisões como antros de crime, exercitados im-
punemente, com a cumplicidade de toda a sociedade, 
que assim procura expiar os seus maus espíritos, as suas 
dificuldades de compreensão da natureza humana, em 
particular a sua dimensão agressiva e violenta, e resolver 
com opressão os dilemas de poder numa sociedade dese-
jada como livre e igualitária. 
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ARQUITECTURAS DE TERRA 
REFLEXÃO CONTEMPORÂNEA 

Eduardo Carvalho 
Francisco Freire 
Luís Gama 

Arquitecturas Uma análise simples revela que ser contemporâneo, 
de terra: expressão que 

designa edifícios 
- 	 - apesar de adjectivo, não define outra coisa para além da 

construídos cm existência de algo em relação ao tempo. Não é um elo- 
terra crua (não cozida) 
e que engloba diversas 

- 

gio. Em arquitectura não esclarece da qualidade, da in- 
técnicas construtivas 
(taipa e adobe são as 

tencionalidade ou da adequação. Apenas data. 
- 

mais significativas em Quando existe a integração do nosso tempo, com as 
Portugal). suas questões, nas soluções propostas, então ao contempo- 

râneo acresce a modernidade: o captar daquilo que nos dis- 
tingue de antecedentes históricos. 

Numa sociedade que enaltece o provisório e a reno- 
vação, esta modernidade pode facilmente confundir-se 
com moda, um uso mais ou menos passageiro e depen- 
dente do gosto e do capricho. 

Uma modernidade «autêntica», fundada na análise 
e em intenções consequentes, é o objectivo que deveria 
guiar qualquer actividade humana. Ser contemporâneo 
pode não chegar. 

Num mundo onde a lógica do progresso, do bem- 
-estar e da riqueza coexistem com dinâmicas sociais e po- 
líticas bem distintas, o estudo e desenvolvimento das con- 
struções com terra não é assunto que se esgote nos país- 
es industrializados. No resto do mundo, é uma temática 
com outras implicações - com certeza mais prementes - 
das quais por vezes nos chegam apenas vagos relatos. 

A falta de acesso à habitação, à educação, às liber- 
dades, aos alimentos, ao ar e à água, não é um cenário 
mais ou menos longínquo no nosso «mundo»: é o nosso 
mundo. 

Esta realidade - a contemporaneidade à qual deve- 
mos reagir - exige estar atento aos impactos ecológicos, 
à ética, ao uso da energia e dos recursos. As construções 
«naturais» podem assim ter um papel activo, dado 
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implicarem menores repercussões ambientais e serem, 
por definição, processos de construção simples e econó-
mica, adaptados aos recursos existentes e a uma mão-de-
obra pouco especializada. 

É, em resumo, num contexto de desigualdades eco-
nómicas e sociais, associadas a uma maior consciência 
sobre as questões ambientais, que as construções com 
terra devem ser entendidas. 

Por um lado existem situações de precariedade habi-
tacional em grande escala, sobretudo em África, no Mé-
dio Oriente e na América Latina, onde o uso da terra 
resulta de condicionantes económicas. Simultaneamente, 
é também em alguns países dessas regiões que a terra é 
ainda usada como parte da cultura local, com uma forte 
carga simbólica, social e espiritual. 

Por outro lado - resultado da aceitação generaliza-
da do discurso ecologista iniciado nos anos 1970 - na 
Europa, América do Norte e Austrália a construção com 
terra tem sido revalorizada. Em países como a Alema-
nha, os EUA e a Nova Zelândia existe da parte da oferta 
e da procura um interesse crescente pelas construções 
ecológicas. Este é, de resto, a par da reabilitação, um dos 
sectores da indústria da construção onde o crescimento 
é maior. 

MATERIAL 

O uso de qualquer material será sempre condiciona-
do pelas suas características e limitações físicas. A subli-
mação dessas condicionantes, no caso das construções 
em terra tradicionais, foi conseguida através do aper-
feiçoamento de técnicas, mas sobretudo pela adequação 
das formas, dos remates e dos revestimentos - e, claro, 
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pela relação quotidiana com a habitação. 
Mesmo sabendo que as sociedades sofreram altera-

ções drásticas, é nesse vocabulário tradicional que está 
integrado o património técnico que sabemos estar adap-
tado ao que é, na comparação com os materiais actuais, 
um mau material de construção. A terra não resiste à 
água; resiste pouco aos esforços laterais; resiste relativa-
mente pouco aos esforços de compressão; tem um coefi-
ciente térmico baixo. 

E, no entanto, as potencialidades da terra parecem 
grandes quando observamos os fantásticos edifícios em 
altura no lémen ou Marrocos, os palácios da Europa, os 
castelos de Portugal e Espanha, as aldeias na América do 
Sul, no Mali ou no Médio Oriente. Nestes exemplos en-
contramos respostas a problemas de resistências aos es-
forços mecânicos, ao clima e às intempéries, aos desas-
tres naturais e à erosão. 

O material que procuramos usar hoje é o mesmo 
que realizou todos esses edifícios e conjuntos urbanos. 
Transformar a terra numa outra coisa, «melhor» e mais 
resistente, não deve portanto ser condição imprescindí-
vel para a sua utilização no presente; talvez o melhora-
mento deva ser feito nos processos, permitindo que a 
construção seja mais barata e mais rápida; e na concep-
ção, para que seja apelativa e autêntica, isto é, Contem-
porânea. 

Se parece evidente que nas economias de mercado só 
com o investimento em investigação científica, a terra se 
credibilizará e será competitiva como material de uso cor-
rente, não deixa de ser verdade que será sempre no acto 
criativo - neste caso em edifícios - que os materiais de 
construção se legitimam perante a sociedade. 

CONCLUSÃO 

Provavelmente a questão mantém-se: porquê agora 
- ou ainda - a terra? 

O objectivo - e talvez a resposta - é afinal que se 
produza uma arquitectura adequada: ao local, ao pro-
grama, aos recursos, às pessoas. Afirmar que essa ade-
quação só é possível através do uso de materiais natu- 
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rais pode não ser verdade; mas parece evidente, à luz da 
nossa realidade, que a adequação da arquitectura terá 
que ponderar mais do que as questões técnicas e estéti-
cas. 

Nesse sentido, ainda que o uso da terra na cons-
trução não represente uma substituição dos materiais 
correntes, pode contribuir para o debate sobre alguns 
dos assuntos fundamentais da contemporaneidade: as 
desigualdades Norte/Sul, o desenvolvimento sustentado 
e a diversidade cultural. 

Talvez seja esse o maior benefício da terra: fazer re-
flectir (sobre) a contemporaneidade. 

A par da capacidade para resolver o problema da 
habitação de grande parte da população não-industria-
lizada do planeta, questiona e propõe uma alternativa ao 
modelo de desenvolvimento e «progresso» fundado na 
revolução industrial. 

É certo que a arquitectura em terra - ou deveríamos 
apenas dizer a arquitectura - é um compromisso com a 
pesquisa, a história e a contemporaneidade, mas só será 
pertinente se se constituir num campo aberto para o de-
bate, a invenção e a liberdade. 
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FERNANDO PESSOA 
E AS IDEOLOGIAS: 
CONTRA O SALAZARISMO 

Maria Manuela Parreira da Silva 

O posicionamento político de Fernando Pessoa tem 
sido frequentemente alvo de equívocos. Eles derivam, a 
meu ver, do facto de se confundirem, muitas vezes, as 
várias «pessoas» de Pessoa, ou de não se saber lidar com 
a sua complexidade de escritor e cidadão. Assim, tendem 
uns a considerar como absolutamente verdadeiro e defi-
nitivo aquilo que é dito/escrito em situação, na <(pessoa 
de outro»; tendem outros, pelo contrário, a tomar tudo 
o que deixou escrito como o fruto de um hábil jogo hete-
ronírnico, ou mesmo de uma mistificação. Isto é, ou se 
faz dele, por exemplo, um fascista, pelo que escreveu 
numa determinada circunstância, escamoteando o que 
disse num Outro contexto, e que faria dele um perfeito 
anarquista (ou vice-versa); ou se faz dele um manipula-
dor de ideias, um criador de ficções e paradoxos, al-
guém, em suma, que não teve vida própria. Esquece-se, 
portanto, o indivíduo, o homem Pessoa que, não tão 
poucas vezes como isso, se manifestou e interveio do 
ponto de vista político com grande coerência. 

Parece-me, pois, de toda a pertinência distinguir entre 
aquilo que é do domínio da literatura e o que pertence ao 
domínio da cidadania; não fazer generalizações absurdas, 
a partir do «fingimento» inerente a todo o acto poético; e 
não confundir, de forma alguma, «fingimento» com falta 
de «convicções profundas». 

Num artigo de O Jornal (coluna «Crónica da vida 
que passa», assinada por Pessoa, de ç de Abril de 1915), 
podem ler-se estas significativas palavras que, de qual-
quer modo, devem ser interpretadas com precaução: 
«Convicções profundas só as têm as criaturas superfi-
ciais. Os que não reparam para as coisas quase que as 
vêem apenas para não esbarrar com elas, esses são sem- 
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pre da mesma opinião, são os íntegros e os coerentes. A 
política e a religião gastam dessa lenha, e é por isso que 
ardem tão mal ante a Verdade e a Vida». 

Em política, como em religião, Pessoa vai-se experi-
mentando ao longo da vida. Com  o seu pendor filoso-
fante, o seu espírito altamente crítico e o seu gosto com-
pulsivo pelo estudo e análise, esmiuça e interroga cor-
rentes e doutrinas, encontrando falhas em todas elas, 
acrescentando-lhes quase sempre algo de pessoal que as 
transforma. Nesta conformidade, dificilmente Pessoa 
poderia aderir de corpo e alma a um qualquer movimen-
to político ou religião instituída. A sua independência é 
também total. A sua adesão, quando existe, é passageira 
e, sobretudo, afirma-se, se assim se pode dizer, pela ne-
gativa. Por isso, ao longo da sua existência, apenas duas 
atitudes há que se mantêm inalteráveis: o seu anti-reac-
cionarismo e o seu anticatolicismo. 

Contudo, Fernando Pessoa teve o cuidado (talvez 
prevendo futuros equívocos...) de deixar uma Nota Bio-
gráfica (escrita no último ano de vida, a 30 de Março de 
1935) em que se define política e religiosamente. Pelo 
lado que agora nos importa, diz-se «conservador do esti-
lo inglês, isto é, liberal dentro do conservantismo, e abso-
lutamente anti-reaccionário» e, mais adiante, «naciona-
lista» que se guia pelo lema «Tudo pela Humanidade; 
nada contra a Nação». 1  

Ata «mensagem» não pode deixar de ser tomada 
com toda a seriedade. De facto, em todas as suas inter-
venções públicas, de carácter político-social, estes princí-
pios estão presentes. A sua leitura do salazarismo passa 
exactamente por aqui. 

i Fernando Pessoa, 
Obra Poética e em 
Prosa, (Porto: Lelio 
& Irmão Editores, 
1986), vol. III, pp. 
1418-19. 

O FASCISMO À PORTUGUESA 

O salazarismo assentou sempre, como se sabe, no 
pilar do catolicismo e foi, fundamentalmente, um movi-
mento (?) político reaccionário. Pessoa não podia, pois, 
estar senão contra, embora não tivesse tido tempo de o 
dizer, publicamente, desta forma. De resto, o salazaris-
mo ainda não existia, ou, melhor, não podia ainda ser 
percepcionado como tal. Salazar instalara-se já no poder, 

PARREIRA DA SILVA: PESSOA E 0 SALAZARISMO 	17 



mas nem o dom profético de Pessoa poderia vislumbrar, 
em 1932-35, o alcance e a «eternidade» do seu reinado. 
E, no entanto, bem cedo o poeta se deu conta do perigo 
que pairava sobre a pátria, escrevendo, por exemplo, 
num poema satírico: «Este senhor Salazar / É feito de sal 
e azar. / Se um dia chove, / A água dissolve / O sal, / E 

2 Ibidein, vol. I, sob o céu / Fica só azar, é natural.! Oh, c'os diabos! / 

PP- 	78-79. Parece que já choveu... »2 

Dissolvido o sal (aquilo que evitaria a putrefac- 
ção...), o Portugal de Pessoa experimentava já a sensação 
de que um grande azar lhe tinha calhado... em sorte. 
Pessoa di-lo também, indirectamente, num texto em 
prosa igualmente satírico, em que caricaturiza o «tio» 
Mussolini: «O problema apresentado pelo fascismo é 
muito simples e, na sua essência, não nos é, a nós por- 
tugueses, desconhecido. O povo italiano - que é de supor 
que o seja, e não fascista nem comunista - recebeu há 
anos, do lado direito da cara, a bofetada do comunismo. 
O fascismo, para o endireitar, deu-lhe uma bofetada, um 
pouco mais forte, do lado esquerdo. (..) E resta saber, 
nesta matéria - como cada bofetada é sempre mais forte 
que a anterior, para poder endireitar -, em que altura é 
que pára a terapettica equilibradora, e em que estado 

Ibidein fica o equilibrado quando o Destino, por fim, se cansar 
vol. III, P. irIo do tratamento-. 3  

Não cabe aqui, naturalmente, retomar a velha-nova 
questão do fascismo português. Que o fascismo existiu, 
realmente, em Portugal, não nos devem restar dúvidas. 
Lembra César Oliveira que mesmo Salazar considerava 
que a diferença entre o Estado Novo e o fascismo italia- 

Salazar e o no residia (apenas?) «no grau de poder do próprio Esta- 
seu

cd., Lisboa:OÇor'nal. 
do, nos limites que eram impostos à sua acção e prerro- 

19911 P. 78: gativas'>. 4  Esta diferença de grau resultava na existência 
de um Estado mais forte em Itália do que em Portugal. 
Subentende-se, então, que, em relação a tudo o resto, o 
ditador português não renegava a sua fililiação fascista. 
Aliás, não seria por acaso que Salazar tinha na sua mesa 
de trabalho uma fotografia de Mussolini. 

Por outro lado, numa fina e lúcida análise, Eduardo 
Lourenço observa que «o maior triunfo do antigo regime 
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português enquanto existiu foi, em todos os planos, o ter 
chegado a camuflar com inegável sucesso esse estigma s O Fascismo Nunca 

que um dia (efémero?) apareceria subitamente como Existiu, Lisboa: Publ. 
Dom Quixote, 1 976 , 

"fascista".» 5  P. 230. 

Também neste caso, Fernando Pessoa parece ter in- 
tuído muito bem. 

Se é verdade que nunca apelida a política de Salazar 
de fascista, algumas vezes, porém, compara os dois dita- 
dores (acrescentando à comparação o nome de Hitler) e 
considera a sua ditadura uma «ditadura à Mussolini». 
Esta aproximação é feita também num outro texto, em 
que confronta a frase-bordão de Mussolini, «Tudo pelo 
Estado; nada contra o Estado» - que «tem a vantagem 6 Fernando Pessoa, 
de ser perfeitamente clara. Diz o que diz. Com  ela sabe- Obra Poética e em 

Prosa, ed. cit., vol. 
mos onde estamos, embora não queiramos lá estar. »6 

- III, P. 1105. 

com a frase portuguesa de Salazar, imitada daquela, 
«Tudo pela Nação; nada contra a Nação». Diz Pessoa 
que esta frase, ou quer dizer, veladamente, a mesma coi- 
sa da de Mussolini, ou, se não quer, não tem qualquer 
sentido. É que, sendo esta divisa usada pelo ditador por- 
tuguês para justificar a repressão aos seus opositores, na 
realidade estaria errada, já que, como escreve Pessoa, tal 
imposição «não pode fazê-la ou pretender fazê-la senão 
o Estado ou quem nele manda, pois a Nação não se ex- 
prime através do Estado mas através dos indivíduos e 
mormente através dos homens de génio que são a con- 
centração individual das forças íntimas da Nação. Ora 
os homens de génio não impõem directrizes: são-nas». 7  7 Ibidem, p. xxo6. 

Salazar não era, obviamente, um homem de génio. 

O COMBATE DE PESSOA 

O confronto de Pessoa com o Estado Novo consti-
tuiu, sem dúvida, o seu último combate. É de combate 
que, efectivamente, se trata - um combate (e não uma 
ficção) com duas faces: uma pública, traduzida, sobretu-
do, no artigo que escreveu sobre a proibição e a perse-
guição de que foram alvo as associações secretas, em es 
pecial a Maçonaria; outra privada, patente nas cartas e 
nos inúmeros textos que deixou incompletos ou em esta-
do de rascunho. 
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z. i. A face pública do combate 
Num primeiro momento, Pessoa recebe Salazar, tal- 

vez corno a maioria dos portugueses, com alguma expec- 
tativa e até simpatia. A instabilidade política, o extremo 
depauperamento económico e a desordem que se faziam 
sentir no país, durante a 	,a  República, não agradavam 
naturalmente a um Pessoa «conservador», a um espírito 
rigoroso e disciplinado. Assim, num texto de 19z8, decla- 
ra-se «situacionista por aceitação», manifestando a sua 
confiança em Oscar Carmona e Oliveira Salazar. Reco- 
nhece também, numa outra ocasião, que o prestígio de 
Salazar residia precisamente numa «formidável impres- 
são de diferença do vulgo português». Isto é, «no meio de 
um povo de incoerentes, de verbosos, de maledicentes 
por impotência e espirituosos por falta de assunto intelec- 
tual, o lente de Coimbra (Santo Deus!, de Coimbra!) 

8 	Ibidem, p. 1096. marcou como se tivesse caído de urna Inglaterra astral». 8  
Deste modo, se pode compreender a sua adesão ini- 

cial à ditadura militar, publicamente expressa em 1928, 
no opúsculo O Interregno. Defesa e justificação da Dita- 
dura Militar. Pessoa partia, nessa altura, do pressuposto 
que esta seria apenas uma fase transitória que permitiria 
pôr ordem no caos, e superar a divisão do país e a ausên- 
cia de «uni ideal nacional, um conceito missional de nós 
mesmos». Mas, nessa altura, diz Pessoa num outro fo- 

9 	Folheto intitulado lheto que deixou inédito, 9  «estávamos ainda longe do Es- 
0 Interregno e as - tado Novo e da Nova Constituição, embora já perto, sem suas consequências 

com que visava que o soubéssemos, da vinda e primeira fase de Salazar. 
substituir o anterior, 

de 592.8, que 
- 

e Havia de facto interregn 	isto sto 	, a Ditadura era, propri- 
repudiou, conside- amente, uma ditadura de interregno. Com  a votação da 

rando que não deve-
ria ser incluído na Nova Constituição estamos já no regime; o Interregno 

sua bibliografia, cessou. Nada importaria, ou importa, o julgar mau o 
to Fernando Pessoa, Estado Novo. Existe. O interregno cessou». 10  E, logo a 

Obra Poética e em 
Prosa, ed. cit., 	i. 

- seguir, confessa, relativamente a Nova Constituição 	e ao 
III, pp. 1089-90. Estado Corporativo: «a ambos aceito, por disciplina; de 

ambos discordo, porque não concordo». 
A «chuva» derreteu rapidamente o sal, como se viu... 

O combate de Pessoa iniciava-se. 
Numa primeira frente, cerca de um ano antes do 

projecto-lei, apresentado pelo deputado José Cabral, 
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proibindo as associações secretas, Pessoa mobiliza as suas ri 	Se há ou não 
- 

forças. Numa carta, assinada com o pseudônimo «Um 
mistificação nesta 
assinatura, pouco 

Irregular do Transepto» (isto é, um iniciado por contac- importa, já que o teor 
cia carta nos Situa na 

to directo com os Mestres 11 ), de z8 de Janeiro de 1934, luta que Pessoa 

ao jornal católico A Voz, insurge-se contra a defesa que começava a travar 
contra a perseguição, 

o jornal fizera do ataque nazi à Maçonaria alemã. Aí, que no horizonte 
- 	,. manifesta o seu repúdio pelo espirito que anima o hit 

se adivinhava à 
Maçonaria portugue- 

lerisnio, o fascismo e o bolchevismo - «a tripla prole do sa. 

anti-Cristo», corno lhe chama. Reconhece, porém, que 
«os benefícios notáveis, que provieram do nazismo, no 
que antimarxista; do fascismo, no que anticomunista; do 
mesmo sovietismo, no que contra-estagnante, não de- 
vem fazer esquecer o que de igual se infiltrou, por influ- 

12 	Fernando Pessoa 
xo superior e direcção meditada, em esses três movimen- Correspondência 

tos». Este elemento comum é '  nas suas palavras, o «re- (19-I935), Lisboa: 
Assino & Alvim, 

púdio do Cristo e a negação do que Ele representa». 12  1 999, pp. 

Ora, o director do jornal, Fernando de Sousa, «Ne- 
mo», é um encartado adepto de Mussolini: «Aprenda-se 
nas lições dadas por Mussolini que, desde que assumiu o 
poder, não tardou em proceder energicamente contra as 
sociedades secretas, especialmente, contra a Maçonaria 
(...)», escreve ele num artigo de A Voz, já de 1929 (z de 
Abril), que marca o início da campanha contra as mes- 
mas sociedades em Portugal. 

É também neste jornal, que Alberto da Cunha Dias, 
grande amigo de Pessoa, pelo menos desde 1915-16, 

publica uma série de artigos contra o que designa por 
«crimes maçónicos», apelando para a intervenção das 
autoridades. 

Se Salazar não se lembrara ainda de intervir, os seus 
sequazes encarregaram-se bem de lho lembrar, identi- 
fiçando a Maçonaria com o internacionalismo, o anti-tra- 
dicionalismo, o anticatolicismo e o antipatriotismo - ismos 
que o fascismo salazarista não se cansaria de combater. 

Pessoa, por sua vez, contra-ataca. E, independente- 
mente da sua filiação ou não na Maçonaria (que não 
cabe aqui discutir), aquilo que, com a sua defesa, o 
escritor quer acentuar é o que nesse movimento existe e 
persiste de liberdade de espírito e afastamento de todo o 
dogmatismo e intolerância (em consonância, portanto, 
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com o que classifica como o verdadeiro espírito do 
Cristo). 

O ataque público de Pessoa, consubstanciado no 
artigo de 4  de Fevereiro de 1935, no Diário de Lisboa, 
causa os maiores engulhos a esses sequazes do salazaris- 
mo, alguns dos quais seus amigos, que não compreen- 
dem minimamente como é que Pessoa, um nacionalista 
confesso (Não tinha ele obtido, havia pouco, um prémio 
literário, atribuído às virtudes nacionalistas do seu livro 

13 Prémio que Mensagem? 13  ... ), podia manifestar discordância relativa- 
Fernando Pessoa 

não foi receber, mente a uma acção tão «patriótica>> como o projecto-lei 
certamente para não de José Cabral (a quem, de resto, Pessoa se dirige explici- 
ter de recebe-lo das 

mãos do próprio tamente no seu artigo). 
Salazar. Está entre esses perplexos, o monárquico e sebastian- 

ista Tomás Ribeiro Colaço, cronista na Emissora Nacio- 
nal e director da revista Fradique, onde, em 14 de Feve- 
reiro do mesmo ano de 1935, numa «carta aberta» a Fer- 
nando Pessoa, critica «a ausência de um pensamento 
nacional, quando não a presença de laivos anti-nacionais, 
em tantas linhas que destrambelhadamente alinhou». 

Esta «carta aberta'> e outros ataques, vindos a lume 
em vários jornais, levam Pessoa a escrever um texto, que 
não viria a publicar, em que analisa as várias reacções ao 
seu artigo. Aí, intitula (com alguma simpatia, apesar de 
tudo) Tomás Ribeiro Colaço, de quem se considerava 
amigo, de «reaccionário a fingir», para o distinguir, de- 

14 Fernan o 
Pessoa, Obra Poética certo, de um , reaccionário pratico» (o próprio 	Ca- 

eein Prosa, 
ed. cit., vol. III, bral, novo inquisidor) e de um «reaccionário teórico>' 

P. 495. (Alfredo Pimenta). 14  
Alfredo Pimenta (anarquista, quando jovem) é, pre- 

cisamente, considerado, neste texto, como «o perfeito 
símbolo de intelectual reaccionário - um monstro me- 
nor, magro de si mas engordado de reflexos e citações» 
e como «o perfeito exemplar do político reaccionário - 

pensa- 
mento de Alfredo um monstro um pouco maior, triste de si mas alegrado 
Pimenta'<, Futuro de ódios'>, o que condiz com o perfil que dele traça, em 

Presente. Revista de 
Nova Cultura, 

- 	 - 	 - 

1985, Antonio Jose Brito: um intelectual católico cujo 
n." especial, 

2.1/2.2. Abril-Junho catolicismo se unia a «um vitalismo e a um voluntarismo 
- 

de 1985. antiliberal e reaccionario», 15  um apoiante entusiasta de 
Salazai pelo menos, nesta altura. 
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Insurgir-se contra a lei de José Cabral significa, evi-
dentemente, insurgir-se contra a política de Salazar e 
contra a sua grande aliada, a Igreja Católica. De resto, 
no seu artigo do Diário de Lisboa, Pessoa condena a 

acção nefasta, em tudo idêntica à do ditador português, 
de Mussolini, Hitler e Primo de Rivera. E não se coibe 
de, irónica e subtilmente, no remate do artigo, atacar o 
forte pilar em que assenta o regime: «Deixe isso tudo, e 
no próximo dia 13, se quiser, vamos juntos a Fátima. E 
calha bem porque será 13 de Fevereiro - aniversário da-
quela lei de João Franco que estabelecia a pena de morte 
para os crimes políticos  - 16  

É subtilmente também que, na réplica não publica-
da, deixa entender que o seu artigo visava outros adver-
sários, muito mais poderosos, «em realidade, não o sr. 
José Cabral, nem o seu projecto de lei, mas o que estava 
e está por detrás de ambos - a Patroa ( ... ). Que me 
relevem os dois criados algum pormenor com que por-
ventura os melindrasse. Tudo isto é com a Patroa. »17 

Aquilo que Pessoa ataca, na sua intervenção públi-
ca, é, pois, a prepotência, o espírito reaccionário de 
intolerância que, pelo menos desde 1931, não se cansa, 

também em privado, de zurzir. 

A face privada do combate 
Duas cartas pessoais, escritas em 1935, atestam o 

desânimo e até o sofrimento que o obscurantismo do 
regime lhe provoca. 

Numa delas, a Marques Matias (um jovem jorna-

lista de Momento), escreve: «Tenho estado velho por 
causa do Estado Novo. Todas estas coisas, se não privam 
do tempo material em que se possa escrever, todavia me 
reduzem o tempo mental, em que se possa pensar em 
escrever» 18 

A outra, datada de 30 de Outubro (a um mês, por-
tanto, da sua morte), é dirigida a Adolfo Casais Monteiro 
(uma das muitas vítimas do fascismo à portuguesa, obri-
gado a exilar-se no Brasil, em 1954, depois de ter sido 
expulso do ensino secundário, em 1937). Nela, se lamen-
ta pelo facto de, desde o discurso de Salazar, em az de 

16 Fernando Pessoa, 
Crítica - ensaios, arti-
gos e entrevistas, 
Lisboa: Assírio & 
Alvim, 1 999, P. 5:13. 

17 Fernando Pessoa, 
Obra Poética e em 
Prosa, vol. III, 
ed. cit., P .  496. 

18 Correspondência 
(1923-1935), ed. cit., 
P. 359. 
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Fevereiro desse ano, na distribuição dos prémios do Se- 
cretariado da Propaganda Nacional (de António Ferro), 
estar, como diz, «substituída a regra restritiva da Cen- 
sura, 	"não se pode dizer isto ou aquilo", pela regra so- 
viética do Podei; "tem que se dizer aquilo ou isto"». 
Nessa conformidade, diz também Pessoa, «tudo quanto 
escrevermos, não só não tem que contrariar os princípios 
(cuja natureza ignoro) do Estado Novo (cuja definição 

19 Ibidem, desconheço), mas tem que ser subordinado às directrizes 
P. 358. traçadas pelos orientadores do citado Estado Novo». 19  

Pessoa estaria, naturalmente, a pensar, ao referir-se 
aos orientadores do Estado Novo, no seu velho amigo 
António Ferro (companheiro dos tempos de Orpheu e, 
nessa altura, ainda, um convicto democrata...). De facto, 
o ideólogo Ferro, à época director do SPN, é o grande 
responsável pela «política do espírito», adoptada por Sa- 
lazar. A expressão «política do espírito» fora por ele usa- 
da, num artigo no Diário de Notícias de zi de Novem- 
bro de 1 93 z, em que chamava a atenção para a necessi- 

o Pessoa 
Inédito 

dade de «estabelecer e organizar o combate contra tudo 
(coord. Teresa O que suja o espirito», de criar uma nova moral. 

Rita Lopes, Lisboa: 
Livros Horizonte, Salazai; que curiosamente Pessoa reconhece ser «o 

1993), 	
. 36. tipo do perfeito executor das ordens de quem tenha as 

21 Discurso primárias», 20 aproveita esta oferta de bandeja, de que se 
proferido no z.° apropria, e de que faz pleno alarde no seu discurso de zi Congresso do Centro 

Católico Português, de Fevereiro, promovendo a lei, o controlo das conscien- 
em Abril de 1922 , 

citado em Jorge 
9, Ramos do 

cias. Cumpre, afinal, aquilo que, já em 19 zz, anuncia 
- 

como uma meta a atingir: «ter a posse do poder e não ter 
0 lugar de 

Salazar 
([. a posse das consciências é ter um poder precário que a 

Alfa, 1990), p. 130. primeira convulsão fará ruir (...),>.21 

Em zi de Fevereiro, Salazar não poderia deixar de 
ter em mente o que o premiado Pessoa escrevera, duas 
semanas atrás, num artigo tão contundente e tão politica- 
mente incorrecto. É agora a sua vez de atacar «os sonha- 

22 António 
Oliveira Salazar, dores nostálgicos de abatimento e decadência», decidida- 

Discursos, 	ed., mente apostado em não manifestar «indiferença pela for- 
Coimbra: Coimbra 

Editora, 1939, mação mental e moral do escritor ou do artista e pelo ca- 
p. xxiii. rácter da sua obra», 22  Esta é a parte visível de um com- 

bate que Pessoa continua a travar em privado. 
Apesar da doença que o mina, o poeta tem humor 
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bastante para caricaturar esse Estado Novo inibidor e 
autoritário, em poemas, todos eles escritos em 1935, de 
que transcrevo apenas algumas passagens bem significa-
tivas: «Sim é o Estado Novo, e o povo / Ouviu, leu e 
assentiu: / Sim, isto é um Estado Novo / Pois é um esta-
do de coisas / Que nunca antes se viu.»; «Meu pobre e 
magro povo / A quem deram, às peças, / Um fato em 
estado novo / Para que o não pareças! II Tens a cara lava-
da, / Uni fato de se ver / Mas não te deram nada, / Coi-
tado, para comer.» 23  

E tem também força bastante para, de uma forma 
mais séria, analisar, escalpelizar, a figura do ditador,  
agora visto em toda a sua dimensão castradora e reac-
cionária. 

Assim, para Pessoa, «o Chefe do Governo não é um 
estadista: é um arrumador. Para ele o país não se compõe 
de homens, mas de gavetas-. 24  E, corrosivamente, de-
nuncia a «teocracia pessoal» em que se transformara o 
regime, o «sovietismo direitista da União Nacional», con-
siderando que Salazar não passa de um especialista (em 
contabilidade), não apto para governar um país, pela 
«própria estreiteza mental que procede da especializa-
ção». Acresce que o que ele é, além de financeiro, «infe-
lizmente o que ele é mais é católico, e, de todas as coisas 
estranhas a uma especialidade, uma religião fechada, 
dogmática e intolerante é a pior para corrigir os defeitos 
da especialização, pela simples razão que os não corrige. 
Antes os reforça e alarga (...)».25 

Deste modo, se justifica uma «carta aberta» ao Pre-
sidente da República (que permaneceu inédita até 1987), 

na qual Pessoa pede a Carmona a demissão de Salazar; 
ou uma outra (dada a conhecer em 1993) em que lembra 
a Carmona que Salazar se quis alçar «a um pedestal 
onde mal se acomoda, a um trono onde não sabe como 
sentar-se», e que constitui um preço demasiado alto a 
pagar pela ordem nas ruas, pela construção de estradas, 
pontes e esquadras - «o da venda a retalho da alma por-
tuguesa» 26 

Ainda num outro texto de 1935, escrito em francês, 
Pessoa volta a referir-se ao discurso de Salazar, salientan- 

23 Obra Poética 
e em Prosa, ed. cit., 
vol. 1, pp. 377 C  379. 

24 Pessoa Inédito 
(coord. Teresa Rita 
Lopes, Lisboa: Livros 
Horizonte, 1993), 
P .  366. 

25 Ibidem, P.  368. 

26 Ibidem, 
375-376. 
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27 Teresa do, sobretudo as suas «directrizes» e o seu ódio aos so- 
Sobra! Cunha, 

<Fernando Pessoa em 
- 	 - 

nhadores. Tirano sem imaginação, hipócrita, duro e son- 
193 5. Da ditadura e 
do ditador em dois so, asceta sem misticismo, religioso sem espiritualidade 

documentos produto de uma fusão de estreitezas, são alguns dos epí- 
co1óquoettOrSa>  tetos com que desenha o seu impiedoso retrato. 27  

n.° 100, Em todos estes textos, fica claro aquilo que Pessoa 
Novembro-Dezem- 

bro, 	t. 123-131. acha insuportável no salazarismo: a falta de um pensa- 
mento que vise o desenvolvimento global e o progresso 
do país, a estreiteza mental, o espírito de intolerância, a 
imposição de directrizes, a repressão dos intelectuais seus 
superiores. Por outro lado, este fascismo é, em várias oca- 
siões, equiparado ao sovietismo - numa clara considera- 
ção de que os extremos se tocam e em nítida oposição à 
própria predicação de Salazar que vê no comunismo o 
seu grande inimigo. 

Fernando Pessoa era um liberal, para quem a dig- 
nidade do Homem e a liberdade do Estado deveriam ser 
absolutamente intocáveis. Ora, são estes princípios aque- 
les que Salazar, aos seus olhos, repetidamente mais viola. 
Por isso, opõe à citada divisa do Estado Novo, a sua pró- 
pria: «Tudo pela Humanidade; nada contra a Nação». 

Mas o combate de Pessoa contra o salazarismo mal 
tinha começado em 1935. Felizmente para o poeta, não 
houve tempo para travar este combate mais a fundo. De 
outro modo, teria, com toda a certeza, acabado, como 
tantos outros, trucidado, eclipsado, talvez mesmo exila- 
do. Ao menos, a sua morte prematura, salvou-lhe a obra 
poética mais importante, permitindo-lhe sobreviver ao 
azar e manter acesa a chama que, nos últimos anos, tem 
possibilitado uma investigação aturada da sua obra 
ensaística, inédita ou menos conhecida. A revelação do 
pensamento político de Pessoa, em toda a sua dimensão, 
é provavelmente a sua grande vingança face ao salazaris- 
mo. É que Salazar caiu do seu trono - pesem embora as 
sequelas de que sofremos ainda e os fantasmas que, por 

28 Aquele tipo muito tempo, nos perturbarão - e a obra de reflexão pes- 
de nacionalismo que, 

segundo Pessoa, soaria permanece como exemplo de independência e de 
não recusa rigor e como sinal de um nacionalismo «sintético» 28  ou o presente nem 

o estrangeiro. «cosmopolita», acima de tudo inteligente. Porque, no 
fim de contas, para Pessoa, o dever dos intelectuais «(em 
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uma época como a nossa, em que o ódio maior é à Inte- 
ligência) é criarem uma atmosfera favorável é Inteligên- 
cia, fazer constar a Inteligência como uma força, ou, 	Z9 Obra Poética 

e em Prosa, vol. III, 
pelo menos, como uma coisa». 29 	 P 1040. 
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APONTAMENTO INTERVALAR 

António Cândido Franco 

Em apontamento anterior adiantámos a ideia de que 
a globalização económica nos mostra que não basta 
internacionalizar para avançarmos para uma sociedade 
mais justa e equilibrada. O quadro deste processo levou-
nos, por um lado, a reiterai em termos de cultura portu-
guesa, a insuficiência das teses estrangeiradas do século 
XVIII e dos seus avatares posteriores, com destaque para 
Antero e António Sérgio, e, por outro, a vislumbrar a 
oportunidade crítica das ideias de Sampaio Bruno e 
Teixeira de Pascoaes. Prometemos então um novo apon-
tamento, destinado a perceber como se fez a actualiza-
ção recente das tensões anteriores entre estrangeirados e 
sebastianistas, sobretudo a partir das ideias dum Agosti-
nho da Silva. Preferimos por agora um curto aponta-
mento intervalar, em que deixamos de lado a prospecção 
morosa da vida mental portuguesa na segunda metade 
do século xx e nos ocupamos apenas da questão da glo-
balização económica. Precisamos para já de perceber por 
que razão não basta internacionalizar as relações entre as 
culturas e saber a natureza desta razão. 

A acção simbólica que temos por mais representati-
va do movimento que contesta as regras que regem o 
comércio mundial, primeiro através do Acordo Geral 
sobre as Tarifas Fronteiriças e o Comércio (GATr) e 
depois pela Organização Mundial do Comércio (oMc), 
foi o desmantelamento, a iz de Agosto de 1999, de um 
McDonald em Millau, região do Larzac, no Sul de Fran-
ça, por iniciativa da Confederação Camponesa criada 
em 1987 e cujo porta-voz era José Bové. Desde 1986, 
ano em que Mark Ritchie, presidente do Institute for 
Agriculture and Trade Policies, visitou o planalto do 
Larzac, que os agricultores da região estavam avisados 
para os perigos da liberalização dos mercados mundiais 
e para as ameaças que o GATT representava. 
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A demolição do McDonald de Millau veio no segui-
mento desta tomada de consciência e significou um pata-
mar novo rios objectivos do movimento, depois da 
Confederação, pelo lado europeu, ter liderado, em 1991, 

a contestação ao encontro do GAYI' em Genève e, em 
1998, à Cimeira de Seattle. Por um lado, a acção visava 
denunciar as taxas a que a exportação do queijo Roque-
fort francês, produzido no Larzac, estava sujeito no mer-
cado americano e, por outro, denunciar o empobreci-
mento alimentar e cultural duma alimentação padroni-
zada e sujeita aos imperativos económicos. No fundo, 
com essa acção simbólica, que valeu o cárcere a Bové, os 
agricultores do Larzac punham em causa os desequilí-
brios económicos da liberalização dos mercados mun-
diais, em que os pequenos produtores eram desatendidos 
a favor dos grandes, e contestavam a uniformização das 
culturas humanas. José Bové tornou-se a partir daqui o 
símbolo de uma nova mentalidade interessada em de-
nunciar a americanização do mundo, ao mesmo tempo 
que passou a fazer figura de inimigo público número um 
das grandes multinacionais alimentares. 

A acção de Millau foi o catalisador da grande con-
centração de Génova, a 18 de Julho de zoo i, que se des-
tinou a protestar contra a reunião dos países ricos, o 
grupo dos 8, e onde Bové lembrou que 70 por cento da 
humanidade continuava a trabalhar na agricultura e que 
precisava de respeito; a acção foi ainda o ponto de par-
tida para uma contestação cerrada contra a aplicação 
dos organismos geneticamente modificados, com acções 
directas de envergadura (destruição de campos de arroz 
experimental e de campos de milho transgénico), que le-
varam novamente Bové à prisão. A luta contra os orga-
nismos geneticamente modificados obedece à mesma ló-
gica que encontrámos na luta contra a instalação de 
McDonald's: recusa da uniformização cultural e da eli-
minação progressiva dos pequenos camponeses sem pos-
sibilidades de competir com as multinacionais. 

O ponto culminante destas lutas, pelo menos em ter-
mos internos franceses, foi a gigantesca concentração no 
planalto do Larzac de 2.50 mil pessoas, a io de Agosto 
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de zoo, sob uma canícula de 45  graus. A concentração 
significou que o movimento antiglobalização se estava a 
tomar o principal actor social nas várias sociedades 
europeias e que a identidade do movimento se complexi-
ficava, passando da recusa imediata da mundialização 
liberal à afirmação ponderada de novas propostas alter-
mundialistas. Léon Maillé, nascido em Mi!!au e agricul-
tor no planalto, afirmou então o seguinte: «No dia iz de 
Agosto de 1999 desmontámos um McDo em Millau. 
Outros antes de nós desmontaram pedra por pedra a 
Bastilha e a data tomou-se depois o dia da Festa nacio-
naL» 

O Larzac de 2003 foi ainda, com uma retaguarda 
militante apartidária de grande envergadura, a comemo-
ração do aniversário da concentração de Agosto de 
1973, que reuniu no planalto cerca de 6o mil pessoas. O 
ajuntamento, que foi o primeiro no género, destinava-se 
a apoiar a luta dos 103 agricultores que em 1972 se 
recusaram a vender as suas terras ao exército francês, 
opondo-se assim à lei de Michel Debré, ministro da De-
fesa, que decretou a iz de Outubro de 1970 a extensão 
do campo militar do Larzac, La Cavalerie. A luta anti-
militarista do Larzac foi um laboratório social de pri-
meiro plano, com o recurso a modos inovadores de con-
fronto, que tomaram como modelo a não-violência gan-
dhiana, e com o aparecimento de uma nova mentalidade 
que antepunha o campo à cidade. 

A primeira grande concentração do Larzac, que po- 
pularizou a luta dos agricultores, fez-se um dos mitos 
fundadores da ecologia política francesa e um dos pri- 
meiros que pôs em causa com algum sucesso o desen- 
volvimento económico contra a natureza e a agricultura. 
Aquilo que podemos apelidar de neo-ruralismo francês, 
ou de renascimento rural, para usar uma expressão mais 
adaptada, começou no Larzac; Bové, o porta-voz da Con- 
federação Camponesa, filho de investigadores de noto- 
riedade internacional, é um desses neo-rurais que chegou 
ao Larzac em 197z como contestatário antimilitarista e 
lá se instalou definitivamente como agricultor em 1976. 

O altermundialismo de 2003, com o seu refúgio na 
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complexidade dos sistemas culturais, encontrou assim 
um antepassado à altura das suas proposições de diver-
sidade e equilíbrio social. Em 1973, pedia-se, em nome 
da riqueza dos ecossistemas naturais, o fim da ditadura 
dos imperativos económico-militares; trinta anos depois, 
em nome de relações internacionais equilibradas, ca-
pazes de escaparem à lógica de uma uniformização injus-
ta, exigia-se, com a mesma teimosia, o fim das regras 
unidireccionais da Organização Mundial de Comércio. 
O Larzac de 1973 avançava, em solidariedade com os 
assalariados da LIP de Besançon, com um dístico em lín-
gua occitana, que se tornaria depois o nome e o sentido 
de uma luta, Gardarem lo Larzac; o de 2003 preparava, 
com o apoio da guerrilha zapatista mexicana, a resistên-
cia à reunião da Organização Mundial do Comércio, a 
ter lugar em Cancun, México, entre io e 14 de Setem-
bro. Os termos dessa resistência são conhecidos: denun-
ciar os perigos para os mais pobres da liberalização dos 
mercados mundiais, recusar a uniformização cultural e a 
americanização do mundo em nome da diversidade das 
culturas humanas e dos equilíbrios naturais. 

Relembremos agora os termos do moderno conflito 
cultural português tal como ele se coloca desde a moder-
nidade filosófica e tal como o apresentámos nos dois 
apontamentos anteriores. Por um lado, temos um eixo 
que vai de Verney a Antero e a António Sérgio que de-
fende o primado da razão técnica, por outro, temos um 
veio que vai dos primeiros sebastianistas do século xvii 
a Sampaio Bruno e a Teixeira de Pascoaes que, situando-
-se do lado da inovação, aponta os limites dessa razão; o 
primeiro eixo viu na modernidade científica europeia um 
modelo social intocável, o segundo questionou, em 
nome do desenvolvimento moral, esse mesmo modelo. 
Sampaio Bruno e Teixeira de Pascoaes mostraram-se 
muito atentos às restrições da racionalização económica 
industrial, enquanto Antero e Sérgio, defendendo uma 
europeização inquestionável do país, permaneciam sur -
dos a quaisquer argumentos perturbadores. Bruno falou 
de imperativos morais em termos de desenvolvimento 
social que punham em causa os modos do desenvolvi- 
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mento material europeu, e Pascoaes mostrou urna cons-
ciência aguda do perigo de uni desenvolvimento materi-
al que cilindrava a natureza e as formas locais do equi-
líbrio social. Tanto um como outro mitigaram a exclusi-
vidade cega com que a mentalidade estrangeirada en-
deusava em Portugal a racionalidade científica europeia 
e flagelava o atraso económico português e a estrutura 
rural ibérica. 

Não nos parece nada difícil associar o eixo Bruno-
-Pascoaes, com todas as questões levantadas por ele, ao 
movimento altermundialista e às suas raízes mais imedi-
atas. O neoruralismo dos anos 70, a ecologia política ou 
social, a emergência do local e do periférico, a defesa da 
diversidade cultural por contraste com uma uniformiza-
ção padronizada por um modelo único, mesmo sendo 
esse modelo o motor económico mais visível do desen-
volvimento mundial ou regional, parecem-nos artigos 
suficientemente esclarecedores da proximidade mental 
dos dois momentos e da necessidade que hoje temos em 
Portugal de reler com outros olhos a história recente da 
cultura portuguesa e dos seus conflitos e polémicas. 

Não quero com isto dizei de forma curta e peremp-
tória, que o eixo que vai de Verney a Sérgio deva ser 
visto em conformidade absoluta com os valores que são 
hoje representados pela globalização liberal, outro dos 
nomes da americanização global. O eixo Bruno-Pasco-
aes só tem verdadeiro interesse se for visto como um 
complemento crítico do eixo Antero-Sérgio, importando 
não perder nunca de vista que essas duas estirpes têm 
uma raiz comum nas mutações culturais portuguesas 
que se seguiram ao criptojudaísmo de resistência do sé-
culo XVI. Os erros culturais portugueses mais recentes 
residem quase todos na forma desajustada com que essas 
duas famílias mentais se encararam. Lembremos que o 
que está com elas em causa não é a dicotomia parali-
sante do nacionalismo em oposição ao internacionalis-
mo, mas duas formas de internacionalização distintas, a 
primeira por mimetismo de um modelo externo e a se-
gunda pela universalização de valores internos. 

É quase certo que uma cultura ancorada apenas às 
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grandes linhas de força que ficaram dos estrangeirados, 
de Antero e de Sérgio pouco mais significa hoje em Por-
tugal que uma capitulação diante do grande modelo de 
mundialização dominante. Se quisermos questionar este 
modelo, não nos podemos dar ao luxo de deixar de lado 
o que representa o eixo Bruno-Pascoaes. A visão geo-
estratégica do mundo do herdeiro mais representativo 
do ponto de vista social desta linha de pensamento, Agos-
tinho da Silva, perfila-se já nas alternativas que se desen-
ham à mundialização económica actual. Em próximo 
apontamento veremos como. 
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O SIGNIFICADO 
DA INSPIRAÇÃO OCCITANA 

Simone Weil 
pseud. Émile Novis 

Nos últimos séculos, a nossa vida tem-se apoiado na 
ideia de progresso. Hoje, o sofrimento quase extirpou 
esta ideia da nossa sensibilidade. Assim, nenhum véu nos 
impede de reconhecermos que ela não está fundada na 
razão. Julgámo-la ligada à concepção científica do 
mundo, mesmo sabendo que a ciência, assim como a 
filosofia autêntica, se lhe opõem. Esta ensina-nos, como 
nos disse Platão, que a imperfeição não pode produzir 
algo perfeito, do mesmo modo que o medíocre não dará 
origem ao melhor. A ideia de progresso é a ideia da ge-
ração, por patamares e ao longo do tempo, do melhor 
pelo menos bom. A ciência mostra que um acréscimo de 
energia só pode vir de uma fonte exterior de energia; que 
uma transformação de energia inferior em energia supe-
rior só se produz como contrapartida de uma transfor-
mação, pelo menos equivalente, de uma energia superior 
em energia inferior. O movimento descendente será sem-
pre a condição do movimento ascendente. Uma lei 
análoga rege as coisas espirituais. Não poderemos vir a 
ser melhores se não for pela influência em nós daquilo 
que é melhor que nós. 

Não encontraremos no futuro aquilo que é melhor 
que nós. O futuro está vazio e é a nossa imaginação que 
o preenche. A perfeição que imaginamos é feita à nossa 
medida. A sua imperfeição é exactamente idêntica à 
nossa. Nem pela diferença de um cabelo ela se mostra 
melhor que nós. Podemos encontrá-la no presente, mas 
confundida com o que é medíocre e mau. E a nossa facul-
dade de descriminação é tão imperfeita como nós mes-
mos. O passado oferece-nos uma discriminação já par-
cialmente efectuada. Pois, tal como aquilo que é eterno 
apenas é invulnerável ao tempo, da mesma forma o sim-
ples escoar do tempo opera uma certa separação entre o 
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que eterno mostra ser e o que não o é. Os nossos apegos 
e as nossas paixões opõem-se à faculdade de discriminar 
o eterno das trevas, sendo menos espessas aquelas do 
passado que as do presente. Tal sucede, sobretudo, rela-
tivamente ao passado temporalmente morto e que é 
incapaz de trazer alguma seiva às paixões. 

Nada se assemelha à piedade que as pátrias mortas 
nos despertam. Ninguém pode alimentar a esperança de 
ressuscitar este pays d'0c. 1  Infelizmente, a sua condena-
ção foi eximiamente executada. Ao contrário do que 
alguns recearam, esta piedade em nada ameaça a uni-
dade da França. Mesmo que se admitisse a possibilidade 
de disfarçar a verdade quando esta se apresenta perigosa 
para a pátria, o que é, no mínimo, duvidoso, não se per-
fila aqui uma tal necessidade. Esta nação, que morreu e 
que merece ser chorada, não era a França. Mas a inspira-
ção que nela podemos procurar não diz respeito à seg-
mentação territorial da Europa. Ela convoca antes o 
nosso destino humano. 

Fora da Europa, existem tradições milenares que 
nos oferecem riquezas espirituais inesgotáveis. Contudo, 
o contacto com essas riquezas deve, preferencialmente, 
despertar-nos para a demanda da fonte de espiritualida-
de que é nossa e não tanto levar-nos a assimilá-las, tal 
qual são, exceptuando o caso daqueles que têm uma 
vocação particular que a elas os conduz. 2  A vocação espi-
ritual da Grécia antiga é a vocação própria da Europa, 
tendo sido ela que, no século xii, produziu flores e fru-
tos neste recanto de terra onde nos encontramos. 

Cada nação da Antiguidade pré-romana teve a sua 
vocação, a sua revelação que se orientava, não exclusi-
vamente mas prioritariamente, para um dado aspecto da 
verdade sobrenatural. Foi a unidade de Deus para Israel, 
ideia obsessiva permanente. Em relação à Mesopotâmia, 
já não nos é possível determinar qual o aspecto aí pre-
sente. Para a Pérsia, foi a oposição e a luta do bem e do 
mal. Na índia, e graças à união mística, foi a identifi-
cação de Deus e da alma chegada ao estado de perfeição. 
No caso da China, o operar próprio de Deus, a não-
acção divina que é plenitude da acção, a ausência divina 
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que é plenitude da presença. Para o Egipto, foi a cari-
dade para com o próximo, expressa com uma pureza 
nunca ultrapassada; foi sobretudo a felicidade imortal 
das almas salvas após uma vida justa e a assimilação a 
um Deus que vivera, sofrera, perecera de uma morte vio-
lenta, tornado no outro mundo o juiz e o salvador das 
almas. A Grécia recebeu a mensagem do Egipto, e teve 
também a sua revelação própria: foi a revelação da misé-
ria humana, da transcendência de Deus, da distância 
infinita entre Deus e os homens. 

Perseguida por esta distância, a Grécia dedicou-se 
exclusivamente a construir pontes. Toda sua civilização 
é feita delas. A sua religião dos Mistérios, a sua filosofia, 
a sua maravilhosa arte, esta ciência que é a sua invenção 
própria e todos os ramos da ciência, tudo isso constitu-
iu as pontes entre Deus e o homem. Excepto da primeira, 
herdámos todas essas pontes. Elevámos em muito a sua 
arquitectura. Mas acreditamos agora que elas são feitas 
para aí habitarmos. Desconhecemos que existem para 
que nelas passemos. Ignoramos, se as atravessássemos, 
quem encontraríamos do outro lado. Os melhores entre 
os gregos foram habitados pela ideia da mediação entre 
Deus e o homem, da mediação num movimento descen-
dente no qual Deus vai buscar o homem. É essa ideia que 
estaria expressa na sua noção de harmonia, central para 
todo o seu pensamento, toda a sua arte, ciência, assim 
como toda a sua concepção da vida. Quando Roma 
brandiu o seu gládio, a Grécia apenas tinha começado a 
cumprir a sua missão enquanto construtora de pontes. 

Roma destruiu todo o vestígio de vida espiritual na 
Grécia, tal como o fez em todos os países que submeteu 
e que reduziu à condição de províncias. Todos excepto 
um único. Contrariamente à que se deu noutros, a reve-
lação de Israel fora essencialmente colectiva, e por isso 
mesmo muito mais grosseira, mas também muito mais 
sólida. Só ela podia resistir à pressão do terror romano. 
Protegido por esta carapaça, alimentou um pouco do 
espírito grego que sobrevivera na margem oriental do 
Mediterrâneo. Assim, após três desérticos séculos, por 
entre a sede ardente de tantos povos, brotou a fonte per- 
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feitamente pura. A ideia de meditação recebeu a pleni-
tude da realidade, a ponte perfeita apareceu, a Sabedoria 
divina, corno Platão a desejara, tornou-se visível para os 
olhos. A vocação grega encontrou assim a sua vocação 
ao tornar-se vocação cristã. Esta filiação e a missão 
autêntica do cristianismo, na sua sequência, foram, du-
rante muito tempo, impedidas de aparecer. Inicialmente, 
por meio de Israel e pela crença no fim iminente do 
mundo, crença, aliás, indispensável à difusão da mensa-
gem. Mas foram ainda mais ocultadas pelo estatuto de 
religião oficial do Império Romano. A Besta fora bapti-
zada, mas o baptismo foi por ela conspurcado. Feliz-
mente, os bárbaros vieram destruir a Besta, trazendo um 
sangue jovem e fresco com tradições longínquas. No fim 
do século X, estabilidade e a segurança foram reencon-
tradas, as influências de Bizâncio e do Oriente puderam 
circular livremente. Apareceu, então, a civilização româ-
nica. As igrejas, as esculturas, as melodias gregorianas 
desta época, os frescos que nos restam do século x e do 
xi, apresentam-se isoladas na sua quase equivalência, em 
majestade e em pureza, à arte grega. Foi o verdadeiro 
Renascimento. O espírito grego renasceu sob a forma 
cristã, que é a sua verdade. 

Alguns séculos mais tarde, teve lugar o outro Renas-
cimento, o falso, aquele que hoje designamos por esse 
nome. Teve um ponto de equilíbrio onde a unidade dos 
dois espíritos foi quase pressentida. Mas muito rapida-
mente, ele produziu o humanismo, que consiste em 
tomar as pontes que a Grécia nos legou como habitações 
permanentes. Julgou-se que era possível um afastamento 
do Cristianismo encetando uma aproximação ao espíri-
to grego, mas, na verdade, ambos estão no mesmo lugar. 
Desde então, a parte da vida da Europa que era espírito 
tem vindo a diminuir incessantemente e está hoje quase 
aniquilada. Mordidos agora pela infelicidade, somos le-
vados a rejeitar a evolução cujo termo é a situação pre-
sente. Injuriamos e queremos rejeitar esse humanismo 
que foi elaborado pelo Renascimento, o século XVIII e a 
Revolução. Mas aí, ao invés de nos elevarmos, abando-
namos a última, pálida e confusa imagem que possuía- 
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mos da vocação sobrenatural do homem. 
O nosso desânimo actual tem a sua raiz neste falso 

Renascimento. Entre o verdadeiro e o falso, que se pas-
sou? 

Muitos crimes e erros. O crime decisivo foi talvez o 
aniquilamento deste país occitano em cujas terras vive-
mos. Sabemos que foi, em vários aspectos, o centro da 
civilização romana. O momento em que pereceu é tam-
bém aquele em que a civilização romana teve o seu fim. 

Havia ainda, nessa altura, um laço vivo entre as 
tradições milenares que hoje, de novo, tentamos esforça-
damente descobrir: as da Índia, da Pérsia, do Egipto, da 
Grécia, talvez também de Outros. O século xiii cortou 
esse laço. Havia uma abertura a todas as correntes espi-
rituais exteriores. Por muito deploráveis que tenham sido 
as Cruzadas, foram, ainda assim, acompanhadas por 
uma troca mútua de influências entre os combatentes, 
troca essa em que o contributo dos árabes foi maior do 
que o dos cristãos. Neste sentido, elas foram infinita-
mente superiores às nossas guerras coloniais modernas. A 
partir do século XIII, a Europa fechou-se sobre si própria 
e só voltou a sair do seu território continental para des-
truir. Estavam aí as sementes daquilo que designamos 
hoje como a nossa civilização. Esses germes foram depois 
enterrados até ao Renascimento. E em torno de tudo isso, 
do exterior, do futuro, estava a luz sobrenatural do Cris-
tianismo. O sobrenatural não se misturava ao profano, 
não o esmagava, não procurava suprimi-lo. Deixava-o 
intacto e, por isso mesmo, podia permanecer puro. Dele 
era a origem e o ponto de chegada. 

A Idade Média gótica, que apareceu após a destrui-
ção da parte occitana, foi uma experiência de espiritua-
lidade totalitária. O profano, enquanto tal, não tinha di-
reito de cidadania. Essa ausência de proporção não era 
bela nem justa; uma espiritualidade totalitária está, por 
ser isso mesmo, degradada. Não se trata já de uma civi-
lização cristã, é a civilização romana, prematuramente 
desaparecida após um assassinato. É infinitamente dolo-
roso pensar que as armas desse crime foram manejadas 
pela Igreja. Mas o doloroso é, por vezes, verdadeiro. 
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Talvez neste início do século xiii a cristandade tenha 
sido colocada perante uma escolha. Escolheu mal. Esco-
lheu o mal. Esse mal teve os seus frutos e somos nós que 
estamos no mal. O arrependimento consiste no regresso 
ao instante que precedeu a má escolha. 

A essência da inspiração occitana é idêntica à da ins-
piração grega. É constituída pelo conhecimento da força. 
Este conhecimento pertence apenas à coragem sobrena-
tural. A coragem sobrenatural abrange tudo o que cha-
mamos coragem e, em acréscimo, algo de infinitamente 
mais precioso. Mas os cobardes tomam a coragem so-
brenatural por uma fraqueza da alma. Conhecer a força 
significa, reconhecendo-a como quase soberana neste 
mundo, recusá-la com desgosto e desprezo. Este despre-
zo é a outra face da compaixão por tudo o que está 
exposto às feridas da força. 

Esta recusa da força tem a sua plenitude na con-
cepção do amor. O amor cortês do Pays d'oc é a mesma 
coisa que o amor grego, embora o papel da mulher, tão 
diferente nestes casos, esconda essa identidade. Mas não 
era o desprezo pela mulher que levava os gregos a hon-
rar o amor entre homens, hoje coisa baixa e vil. Eles 
honravam, igualmente, o amor entre mulheres, como 
vemos no Banquete de Platão e através do exemplo de 
Safo. O que assim honravam era o amor impossível. 
Consequentemente, honravam a castidade. Devido à 
grande liberdade de costumes, não existia quase nenhum 
obstáculo ao gozo no comércio entre homens e mul-
heres, enquanto que a vergonha impedia a alma bem ori-
entada de encarar um prazer que os próprios gregos con-
sideravam contranatura. Quando o Cristianismo e a 
pureza de costumes importada pelas populações ger-
mânicas colocaram entre o homem e a mulher a barreira 
que estava ausente na Grécia, estes tornaram-se, um 
para o outro, objecto de amor platónico. O laço sagra-
do do casamento marcou a identidade dos sexos. Nada 
levava os trovadores autênticos ao adultério como nada 
levava Safo e Sócrates ao vício. O amor impossível era-
-lhes indispensável. Hoje, só podemos pensar o amor im-
possível sob a forma do amor cortês, mas trata-se sem- 
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pre do mesmo amor. 
A essência deste amor é expressa por algumas linhas 

maravilhosas do Banquete: «O principal é que o Amor 
no sofra nem cause nenhuma injustiça, nem entre os 
deuses, nem entre os homens. Pois ele não sofre por 
acção da força, embora esteja destinado a sofrer, já que 
a força não atinge o Amor. E quando ele age, não age 
pela força; pois cada um em tudo obedece voluntaria-
mente ao Amor. Um acordo consentido por ambas as 
partes é justo, assim dizem as leis da cidade real». 

Tudo o que está submetido ao contacto da força é 
aviltado, qualquer que seja o contacto. Golpear ou ser 
golpeado é uma só e a mesma mácula. O frio do aço é 
tão mortal quanto o punho ou a agulha. Tudo o que é 
exposto ao contacto da força é susceptível de degra-
dação. Todas as coisas neste mundo estão, sem excep-
ção, expostas ao contacto da força, sem excepção que 
não seja a do amor. Não se trata aqui do amor natural, 
como no caso de Phèdre e de Arnolphe, que pertence à 
escravatura e tende para o constrangimento. É o amor 
sobrenatural, aquele que pela sua verdade vai directo a 
Deus, que desce directamente deste. Desce unido ao 
amor que Deus tem pela sua criação, que directa ou indi-
rectamente se dirige sempre ao divino. 

O amor cortês tinha por objecto um ser humano. 
Isso não significa que seja avidez. Ele é apenas uma ex-
pectativa que se dirige ao ser amado pedindo-lhe o con-
sentimento. A palavra de misericórdia, expressão pela 
qual os trovadores designavam esse consentimento, está 
muito próxima da noção de graça. Um tal amor é, na sua 
plenitude, amor de Deus através do ser amado. Neste 
país como na Grécia, o amor humano foi uma das 
pontes entre o homem e Deus. 

A mesma inspiração irradia na arte românica. A 
arquitectura, tendo embora recorrido a formas de 
Roma, não dá nenhuma atenção ao poder nem à força, 
mas unicamente ao equilíbrio. Despojada das marcas de 
força e de orgulho presentes nas abóbadas ogivais do 
gótico, a igreja românica está suspensa como uma ba-
lança em torno do seu ponto de equilíbrio, um centro de 
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equilíbrio que apenas repousa sobre o vazio e que se faz 
sensível sem que nada assinale o seu lugar. É o necessário 
para murar esta cruz que foi a balança onde o corpo do 
Cristo serviu de contrapeso ao Universo. Os seres 
esculpidos nunca são personagens; nunca parecem repre-
sentar; não sabem que são vistos. Erguem-se de um 
modo que é apenas ditado pelo sentimento e pela pro-
porção arquitectónica. A sua imperícia é a sua nudez. O 
canto gregoriano sobe lentamente e, no momento em 
que julgamos que vai mostrar maior segurança, o movi-
mento ascendente é quebrado e invertido. O movimento 
ascendente está continuamente submetido ao movimen-
to descendente. A graça é a fonte de toda esta arte. 

Em alguns dos seus feitos sem mácula, a poesia occ-
itana tem uma pureza comparável à da poesia grega. 
Esta exprimia a dor com uma pureza tal que, no fundo 
da amargura mais absoluta, brilhava a mais perfeita 
serenidade. Alguns versos de trovadores souberam 
exprimir a alegria de um tal modo que, através dela, 
transparece a dor mais pungente, a dor inconsolável da 
criatura na sua finitude. 

«Quand je vois l'alouette mouvoir 
De foje ses ailes contre le rayon, 
Comme elie ne se connaít plus 
Par la douceur qui au cceur lui va... » 
Quando este país foi destruído, a poesia inglesa reto-

mou o mesmo timbre e nada, nas línguas modernas da 
Europa, possui o equivalente às delícias que ela encerra. 

Os pitagóricos diziam que a harmonia, ou a pro-
porção, é a unidade dos contrários enquanto contrários. 
Não há harmonia quando se exerce uma violência sobre 
os contrários a fim de os aproximar. Nem ela existe quan-
do os misturamos. É necessário encontrar o ponto da sua 
unidade. Nunca violar a sua própria alma; nunca procu-
rar consolação ou tormento; contemplar a coisa, qual-
quer que ela seja, essa coisa que suscita uma emoção, até 
que possamos alcançar o ponto secreto onde dor e ale-
gria, por força de serem puras, são uma única e a mesma 
coisa. Essa é a virtude própria da poesia. 

Neste país, a vida pública também procedia do 
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mesmo espírito. Esta terra não apreciava menos a obe-
diência. A harmonia pitagórica dos contrários corres-
ponde à unidade destes dois contrários. Mas só pode 
haver harmonia entre coisas puras. A pureza na vida pú-
blica significa a eliminação mais extrema de tudo o que 
seja força, quer dizer, de tudo o que é colectivo, de tudo 
o que nasce do animal social, como lhe chamava Platão. 
A besta social só possui a força. Ela exerce-a como mul-
tidão ou inocula-a nos homens ou num só homem. Mas 
a lei, por si só, não tem força: resume-se a um texto es-
crito, ela que constitui o único suporte da liberdade. O 
espírito cívico conforme ao ideal grego, de que Sócrates 
foi um mártir, é perfeitamente puro. Um homem, qual-
quer que ele seja, considerado simplesmente enquanto 
homem, está também totalmente desprovido de força. Se 
lhe obedecermos em nome dessa qualidade, a obediência 
é perfeitamente pura. Tal é o sentido da fidelidade pes-
soal nas relações de subordinação; ela deixa a elevação 
pessoal inteiramente intacta. Mas quando executamos as 
ordens de um homem que é visto como depositário de 
um poder colectivo, e quer o façamos com amor ou sem 
ele, degradamo-nos. Théophile de Viau, grande poeta e 
herdeiro autêntico, em vários aspectos, da tradição occ-
itana, compreendia a devoção a um rei ou a um mestre. 
Quando Richelieu, no seu trabalho de unificação, matou 
em França tudo o que não fosse Paris, este espírito desa-
pareceu completamente. Luís XIV impôs aos seus súbdi-
tos uma submissão que não merecia o belo nome da obe-
diência. 

Na Toulouse do início do séc. XIII, a vida social era, 
sem dúvida, degradante, como acontece sempre em todo 
o lado. Mas a inspiração, feita unicamente de espírito 
cívico e de obediência, era pura. Naqueles que a 
atacaram vitoriosamente, a própria inspiração estava 
manchada. 

Não saberemos nunca se uma ciência românica 
poderia vir a existir. Se existisse, ela teria sido perante a 
nossa aquilo que o canto gregoriano é face a Wagner. Os 
gregos, com os quais aquilo que chamamos a nossa ciên-
cia nasceu, olhavam-na como se tivesse saído de uma 
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revelação divina e estivesse destinada a conduzir as 
almas para a contemplação de Deus. Ela afastou-se deste 
objectivo, não por excesso, mas por deficiência de espíri-
to científico, de exactidão e de rigor. A ciência é uma 
exploração de tudo o que, no mundo à escala do nosso 
organismo físico e mental, aparece como ordem. Apenas 
nesta escala, pois nem os telescópios, nem os microscó-
pios, nem os cálculos matemáticos mais vertiginosos, 
nem qualquer outro processo, permitem dela sair. Assim, 
a ciência tem como único objectivo a acção do Verbo, 
ou, como diziam os gregos, do Amor ordenador. Só esta 
ciência, e apenas no seu mais puro rigor, pode dar um 
conteúdo preciso à noção de Providência. Nada mais 
pode no domínio do conhecimento. Como no caso da 
arte, ela tem por objecto a beleza. A beleza românica 
poderia também brilhar na ciência. 

A necessidade de pureza do país occitano encontrou 
a sua expressão extrema na religião cátara, motivo da 
sua infelicidade. Como os Cátaros parecem ter pratica-
do a liberdade espiritual na total ausência de dogmas, o 
que não deixa de ter os seus inconvenientes, parecia 
necessário que, no exterior, o dogma cristão fosse con-
servado pela Igreja na sua integridade e com um rigor 
incorruptível. Mas com um pouco mais de fé, não se 
teria julgado necessário o seu extermínio. Eles levaram o 
horror perante a força até à prática da não-violência; até 
à doutrina que faz proceder do mal tudo o que é do 
domínio da força, ou seja, tudo o que é carnal e tudo o 
que é social. Era ir muito longe, mas não mais longe do 
que o Evangelho. Pois há duas palavras no Evangelho 
que vão tão longe quanto é possível ir. A primeira diz 
respeito aos eunucos que se fazem eles mesmos eunucos 
por causa do reino dos céus. A outra é a que o diabo 
dirige ao Cristo mostrando-lhe os remos da terra: «Dar-
te-ei todo este poder e a glória que lhe está associada, 
pois ele foi abandonado em meu proveito, meu e de todo 
aquele que me prouver». 

O espírito dessa época reapareceu e desenvolveu-se 
desde o Renascimento até aos nossos dias, descontando-
lhe o sobrenatural, privado da luminosidade que alimen- 
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ta. Desenvolveu-se como o pode fazer uma planta sem 
clorofila. Hoje, esse descaminho a que a Bhagavad-Gitâ 
chamava a «perda dos contrários» leva-nos a procurar o 
contrário do humanismo. Alguns procuram esse con-
trário na adoração da força, do colectivo, do animal so-
cial; outros, num regresso à Idade Média gótica. Um é 
possível e mesmo fácil, mas trata-se do mal; o outro não 
é mais desejável e é, aliás, absolutamente quimérico, pois 
não podemos abstrair-nos do facto de termos sido edu-
cados num meio constituído quase exclusivamente por 
valores profanos. A salvação dar-se-ia se fôssemos a um 
lugar puro onde os contrários formem uma unidade. 

Se o século XVIII tivesse lido Platão, não teria desig-
nado como luzes conhecimentos e faculdades simples-
mente naturais. A imagem da caverna dá-nos a perceber 
que o homem tem por condição natural as trevas, que ele 
aí nasce, aí vive e aí morre se não virar o seu rosto para 
uma luz que desce de um lugar situado do outro lado do 
céu. O humanismo não errou ao pensar que a verdade, a 
beleza, a liberdade e a igualdade têm um preço infinito. 
Errou simplesmente ao acreditar que o homem pode 
procurá-las sem a graça. 

O movimento que destruiu a civilização românica 
trouxe, mais tarde, e como reacção, o humanismo. Che-
gados ao termo deste segundo movimento, iremos conti-
nuar nesta oscilação monótona e onde, de cada vez, des-
cemos mais baixo? Não dirigiremos o nosso olhar para o 
ponto de equilíbrio? Tornando a subir o curso da Histó-
ria, não encontraremos esse ponto antes do século XII. 

Não há razão para nos perguntarmos como aplicar 
às condições actuais de existência a inspiração provinda 
de um tempo tão longínquo. Na medida em que contem-
plamos a beleza dessa época com atenção e amor, nessa 
medida a sua inspiração descerá em nós e, pouco a 
pouco, tornará impossível pelo menos uma parte das 
baixezas que formam o ar que respiramos. 

44 	 «A IDEIA», N.° 60, ABRIl. DE 2004 



O PERCURSO DE SIMONE WEIL 

Jorge Leandro Rosa 

O texto de que agora se apresenta tradução em por-
tuguês foi escrito em Marselha, no Inverno de 1941-42, 
e era destinado a um número especial dos Cahiers du 

Sud intitulado Le Génie d'Oc. Está assinado pelo pseu-

dónimo Émile Novis. Só raramente foi reeditado, já que 
se trata de um dos textos de Simone Weil mais inclassi-
ficáveis. 

Ao seu significado primeiro, que é já extremamente 
valioso por si só uma vez que coloca a civilização occi-
tana no contexto das grandes linhas do pensamento e da 
cultura ocidentais, acrescenta-se o testemunho agónico e 
luminoso de uma pensadora que coloca a violência do 
seu tempo numa perspectiva profundíssima que vai para 
além do contexto desses terríveis anos. 

É conhecido o percurso singular de Simone Weil: 
uma obra filosófica original escrita ao ritmo de diversas 
experiências políticas que lhe preenchem a vida até à 
exaustão. Esta jovem professora de filosofia, profunda-
mente marcada pela frequentação assídua da cultura 
grega, de uma grande fragilidade física, procura o labor 
e as condições de vida dos operários e dos camponeses, 
não por mimetismo ideológico, mas como experiência 
inteira do trabalho, incluindo a sua dimensão alienante. 
Tudo o que aí vive é reconduzido ao sentido: «O regres-
so à verdade faria aparecer, entre outras coisas, a ver-
dade do trabalho". 

A partir de 1934, Simone Weil começa um exame 
crítico do marxismo, produzindo alguns textos impor-
tantes como Sur les Contradictions du Marxisme (193 8). 
Em 1936, conduzida por «uma necessidade interior», 
chega a Barcelona e, pouco depois, integra o grupo inter-
nacional ligado à Coluna Durruti. Declarando o seu em-
penhamento ao lado dos libertários espanhóis, Simone 
Weil nunca abandona a extrema lucidez que faz a singu- 
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laridade, nesses dias, da sua coragem. Assim, no final do 
mesmo ano, elabora as suas Réflexions pour déplaire, 
onde denuncia «formas de constrangimento e casos de 
desumanidade directamente contrários ao ideal liber-
tário e humanitário dos anarquistas». A questão da vio-
lência e a necessidade de encontrar uma resposta simul-
taneamente espiritual e política à tragédia em que o seu 
mundo mergulhava estará na origem de textos como 
aquele que aqui apresentamos. 

Em Setembro e Outubro de 1941, Simone Weil tra-
balha nas vindimas e, embora fosse seu desejo continuar 
todo o Inverno uma actividade como operária agrícola, 
tal projecto não se revelou possível. Os seis meses que 
virá a passar em Marselha permitir-lhe-ão escrever 
grande parte dos Cahiers, alguns dos textos que consti-
tuem La Condition Ouvrière, a maioria das páginas pu-
blicadas em L'Attente de Dieu. Interessada num diálogo 
com autores católicos, nunca dará o passo da conversão. 
Em 194z acompanha a sua família no exílio em Nova 
Iorque, mas não abandona a ideia de regressar a França. 
Conseguirá chegar a Londres onde se torna redactora dos 
serviços de informação da «França livre». Extenuada e 
tuberculosa, não se alimentando, Simone Weil virá a 
morrer a 2.4 de Agosto de 1943, com trinta e quatro anos 
de idade. 

O presente texto é dirigido aos vindouros por al-
guém que, em escassos anos de vida, entrou em todos os 
combates do seu tempo, tentando sempre desenlaçar os 
longuíssimos fios em que esses conflitos estavam invisi-
velmente enredados. Foi, por isso, frequentemente mal 
compreendida. 

Simone Weil fala, simultaneamente, da experiência 
quotidiana da privação do amor e da sua inexplicável 
abundância. Isto explica, talvez, a recorrência, neste arti-
go, do tema da pureza. Esta não é convocada enquanto 
conceito reservado à esfera espiritual, mas aparece antes, 
no contexto da sua descrença no mito moderno do pro-
gresso, como a força simultaneamente subtil e histórica 
que poderá obstar à acção da violência. Neste aspecto, e 
ressalvando contextos teóricos diferentes, será legítimo 
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aproximar a sua obra daquela que Walter Benjamin es-
creveu nos mesmos anos. A pureza associa-se, na nossa 
autora, não a uma civilização perdida considerada em si 
mesma, o Languedoque dos Cátaros, mas antes à sub-
sistência, para lá da cronologia, daqueles que nesta 
foram aniquilados. A pureza não é aqui o resultado do 
apagamento: ela dá-se como uma vocação que atravessa 
os desastres da História e marca connosco um encontro 
na imprevisibilidade e na fidelidade. 
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DEMOCRACIAS, MONARQUIAS, 
ANARQUIAS 

João Freire 

Trinta anos depois do derrube da ditadura em Por-
tugal, impõem-se algumas breves considerações sobre o 
regime político em que vivemos desde então, furtando-
-nos, se possível, ao clima de desalento nacional que se 
vive actualmente, mas que pode evoluir depressa. Bas-
taria que a equipa portuguesa de futebol ganhasse o 
campeonato europeu ou um incidente político levasse a 
eleições antecipadas para que o ânimo das hostes fosse 
outro. Sem que, no entanto, as razões mais fundas do 
descontentamento fossem melhor compreendidas. 

Trinta anos é também o tempo de percurso desta pu-
blicação. Seria agora possível e curioso apreciar, através 
dos autores que nela escrevem, a evolução dos seus olha-
res, dos quadros de pensamento em que se inserem, bem 
como das expectativas que alimentam sobre o destino 
destes escritos. 

Pelo que me diz respeito, começo a encarar a ideia 
de que um certo fio condutor - de estilo, mas sobretudo 
de método de pensar - existirá entre os vários artigos 
que aqui tenho inserido desde o reaparecimento da re-
vista. Isso me levará porventura a prosseguir o esforço e, 
de tema em tema, acabar por percorrer um certo leque 
de questões da nossa contemporaneidade, que me inte-
ressam e interpelam muitos de nós. Naturalmente, este 
meu "ponto de vista" e as conclusões de várias das mi-
nhas análises desagradam a muita gente, particular-
mente àqueles que esperariam críticas muito mais radi-
cais e contundentes da nossa realidade actual. O ser-que-
-eu-era há trinta anos atrás também ficaria provavel-
mente algo indisposto. Em contrapartida, um ou outro 
indivíduo, isoladamente (<há sempre alguém que re-
siste...»), talvez seja capaz de descobrir nestes textos 
uma ideia inovadora, uma iluminação particular, que o 
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incitem à sua própria reflexão, fora dos trilhos repisa-
dos. Mas, fundamentalmente, acho que nunca escrevi 
para um público-alvo, com o fim de o seduzir ou 
afrontar. Fi-lo quase sempre para tentar explicitar con-
vicções e dúvidas (dantes, mais aquelas; agora, sobretu-
do estas). E nunca deixei de ter em mente o sentido 
daquele verso simples de um conhecido cantor referindo-
se a uma certa parole de prophète: «que je revendique et 
vous souhaite». 

De há trinta anos para cá, é indubitável que recuou 
muitíssimo o número de países e de pessoas submetidas 
a uma opressão política. Já que o enquadramento hoje 
inevitável dos povos e das sociedades é o Estado nacio-
nal, não havendo praticamente onde e como escapar à 
sua autoridade e soberania, não é indiferente que nesse 
quadro vigorem certas regras de liberdade, tolerância e 
convivência pacífica ou, pelo contrário, aí se seja cons-
trangido à submissão do pensamento próprio, das cren-
ças, das escolhas pessoais, ou até da sempre dramática 
decisão de ficar ou de partir. A imensa União Soviética e 
mais uma dezena de países da Europa de Leste, boa 
parte dos da América Latina, o Cambodja, as Filipinas e 
a Indonésia, a República da África do Sul, a Jugoslávia, 
a Albânia, a Grécia, a Espanha e Portugal foram dos que 
beneficiaram de tais mudanças. 

Os regimes ditatoriais diminuíram mas não desapa-
receram. A China, a Coreia do Norte, o Vietname, My-
anmar, o Tibete, Cuba e grande parte dos países islâ-
micos (entre os quais a Arábia, a Síria, a Líbia ou o Irão) 
continuam a viver sob governos despóticos, que não to-
leram oposições nem dissidências. Em outros países 
desta última região e em quase toda a África Negra exis-
tem chefes ou diques autoritárias que se perpetuam no 
poder sem controlo público nem respeito pelas popula-
ções, apesar da existência de certos mecanismos demo-
cráticos tais como eleições, parlamento ou alguma liber-
dade de imprensa, como acontece no Egipto, na Argélia, 
na Nigéria, no Zimhabué ou em Angola. Outros países 
ainda oscilam entre um putscb militar e uma nova pro-
messa de restauração das liberdades cívicas e políticas. 
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Porém, apesar de tantas situações ainda negativas, os 
governos despóticos têm hoje mais dificuldade em sobre-
viver, face a uma comunicação social implacável e, de 
seguida, uma opinião pública mundial mais atenta e vigi-
lante que não aceita facilmente a complacência de outro-
ra dos países de tradição democrática enraizada (tam-
bém os mais ricos e poderosos) para com aqueles (geral-
mente pobres, a despeito dos luxos que sempre ostentam 
as suas elites dominantes). Paralelamente à abertura 
política verificada em muitos países, também a abolição 
da pena de morte progrediu notavelmente nas últimas 
décadas, introduzindo um novo padrão na avaliação do 
que pode ser uma pena judicial justa ou inaceitável. E, 
em geral, há hoje maior atenção e eficácia na protecção 
dos Direitos Humanos. 

Geralmente, onde os países evoluíram para demo-
cracias mais estabilizadas e o progresso económico pôde 
distribuir mais bem-estar aos cidadãos, estes tornaram-
se também mais exigentes na reclamação de liberdade, 
aceitando mal os condicionamentos impostos e tendo 
mesmo dificuldade em imaginar como seria viver sob 
opressão. Nestes ambientes, poucos são os prosélitos ca-
pazes de defenderem publicamente as «soluções autori-
tárias», mesmo quando as inquietações sobem por força 
de mudanças sociais demasiado bruscas ou há quebra 
das expectativas de melhoria económica. Por isso, as di-
taduras são hoje tendencialmente minoritárias e muito 
menos atractivas do que durante certos períodos do sé-
culo passado. Isto constitui um progresso humano notá-
vel, que não deve ser esquecido nem menosprezado, mas 
não é uma «conquista irreversível». 

Foi este processo que redignificou a imagem con-
temporânea da democracia e lhe concedeu um prestígio 
e alcance quase-universal que anteriormente nunca tinha 
conhecido. Como Bobbio, muitos reconheceram na sua 
filosofia e nos seus mecanismos, não um ideal, mas mais 
provavelmente uma opção racional razoável, equilibrada 
e praticável, O <real irihamento» de jovens revolucio-
nários de 68, com a «rendição» de muitos deles ao prag-
matismo democrático, não foi apenas um gesto de opor- 
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tunismo geracional; foi também um acto de maturidade 
e reflexão. 

DEMOCRACIAS «À LA CARTE» 

Em abordagem simples, o conceito de democracia 
remete para um sistema de poder público organizado 
onde existem formas de legitimação e de escolha dos 
governantes por escrutínio popular, onde o exercício da 
governação é limitado e sujeito a controles, e onde todos 
devem ser considerados iguais perante a lei. Além destes 
critérios, há ainda subjacente um conjunto de princípios 
morais e civilizacionais forjados pela história, sobretudo 
da época moderna (fundamentalmente europeia e oci-
dental), onde avultam a ideia de liberdade (tudo o que 
não for justificadamente condicionado ou vedado, deve 
ser considerado livre e benéfico), a presunção de inocên-
cia e de boa-fé dos indivíduos (até prova em contrário) 
ou, na ordem internacional, a legítima existência de 
nações diferentes (cultura, dimensão, etc.), mas juridica-
mente iguais entre si. 

Estes princípios são, contudo, muito insuficientes 
para dar resposta aos problemas complexos postos pela 
regulação da vida social e internacional, pelo exercício 
destes poderes, pelo confronto dos interesses, pela pro-
tecção dos que não têm voz nem expressão, pela dificul-
dade em definir concretamente o Bem comum ou o me-
lhor-estar. 

A maior integração e interdependência dos países, 
regiões e povos do planeta, quer por força do funciona-
mento da economia, quer por efeito dos meios de comu-
nicação contemporâneos, quer ainda pela natureza dos 
próprios problemas (ambientais, culturais, etc.), todos 
mundializados a um grau nunca visto até aqui, agrava-
ram ainda mais as dificuldades anteriores. 

Se a ordem mundial contemporânea repousa sobre 
certas formas de liberdade (ou seja: de poder escolher 
entre várias alternativas), porque elas são indispensáveis 
e consubstanciais à comunicação, à troca comercial e aos 
nossos comportamentos e mentalidades, essa mesma es-
cala «global» também pode estar a ditar orientações (de 
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exclusão social, ou de controlo e segurança, por exem-
plo) que, a prazo, transformem o actual quadro de va-
lores civilizacionais. 

As experiências de governação pública democrática 
são também tributárias dos melhores ou piores resulta-
dos das economias, podendo ser - como já foram - inter-
rompidas, travadas ou destruídas por frustrações desse 
tipo de expectativas. 

Finalmente, outro domínio importante para a cria-
ção de melhores condições de enraizamento de regimes 
políticos democráticos encontra-se no grau de educação, 
conhecimento e desenvolvimento cultural das populações 
e nas orientações sociopolíticas das suas elites. 

Entretanto - e desde há muito tempo já - todas as 
diferenças existentes e bem perceptíveis entre os modelos 
teóricos e as realidades, as contingências dos processos e 
o próprio pulsar da vida social levaram a que se tenham 
formalizado, não um, mas vários tipos de regimes demo-
cráticos. Há democracias com práticas bastante autori-
tárias de poderes concentrados (como na Rússia actual 
ou na Alemanha bismarkiana), outras onde a tradição de 
tolerância e cidadania pesa bastante (como na Suíça ou 
na Grã-Bretanha); umas onde as preocupações sociais 
são visíveis (nos Países Nórdicos), ao lado de outras 
onde impera a filosofia liberal de um «governo contido» 
(por exemplo, nos Estados Unidos ou no Japão). 

É fácil, in aula, caracterizar o que distingue uma 
democracia de urna ditadura e enfatizar as virtudes de 
uma perante os defeitos da outra. Mas «categorizar» to-
das aquelas variedades torna-se mais arriscado. Real-
mente, a experiência mostra-nos exemplos de democra-
cias «musculadas», «apodrecidas» ou «tuteladas» onde, 
tal como em situações ditatoriais, a vida colectiva parece 
tornar-se tão insuportável que as grandes mudanças aca-
barão por se impor. (Embora também não seja certo que 
estas intervenham no melhor sentido.) Mas, sobretudo, 
os problemas mais delicados e angustiantes serão desta 
ordem: Corno libertar-se de um regime político opressor 
sem que, por fás e por néfas, se tombe num outro dife-
rente mas também (ou ainda mais) destestável? Ou, 
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como travar dinâmicas imparáveis de degradação do fun-
cionamento de certas democracias para evitar que um 
condottiere autoritário não surja corno solução menos 
má, em certa encruzilhada? Ou ainda, como criticar as 
deficiências e asneiras de uma governação democrática 
sem estar a ajudar involuntariamente quem espreita uma 
oportunidade para a fazer vergar ao seu punho? 

Buscando um exemplo histórico próximo, pode di-
zer-se, esquematicamente, que a nossa T. <  República caiu 
porque atacou elites e instituições até então dominantes, 
desprezou quase todo o mundo rural e acabou por des-
contentar grande parte dos segmentos activos das popu-
lações urbanas que nela inicialmente haviam confiado. 
Com  este «currículo», uma instabilidade que levou ao 
epíteto de '<México da Europa» e uma economia e finan-
ças públicas incontroláveis, não admira que viesse de-
pois urna vaga nacionalista e autoritária. 

Dito isto, na vida política actual, estamos num tem-
po de mediocridade. Ocos, ousados e perigosos são líde-
res como George W. Busb, Berlusconi ou seria um San-
tana Lopes no Palcio de Belém. Mas também sem es-
tatura nem destino, apenas políticos superficiais, são, 
por exemplo, Chirac, Schroeder ou Prodi. A sua história 
é feita de pequenos episódios carreirísticos ou mediáti-
cos, desconhecendo o que seja o dramatismo das escol-
has pessoais e políticas. São sobretudo gestores de situ-
ações e um produto de grandes estruturas de poder, não 
indivíduos que ajudem a definir as viragens da história. 

Vindo à actualidade portuguesa ocorre comentar o 
facto de, nos últimos tempos, vários terem sido os ape-
los feitos em favor de «pactos de regime», «entendimen-
tos supra-partidários» ou outras formas de «pôr o inter-
esse nacional acima dos interesses partidários> por parte 
de líderes políticos, de personalidades consensualmente 
respeitadas ou mesmo do Presidente da República. Os 
domínios nos quais os partidos deveriam «enterrar o 
machado de guerra» vão desde a Constituição às leis de 
defesa nacional, da «matéria europeia'> à política orça-
mental, da justiça à sustentabilidade do sistema de segu-
rança social, da saúde à educação. É caso para nos inter- 
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rogarmos sobre o que poderia de importante sobrar para 
a competição partidária, já que, pelos vistos, os partidos 
não conseguem pôr o interesse da colectividade nacional 
acima dos seus próprios interesses (o que, de resto, é 
uma evidência para quase todos). Será que os autores 
destes apelos não medem o alcance de tais proposições, 
o seu significado implícito? É que, de um ponto de vista 
lógico, é difícil sustentar que a democracia representati-
va assente nos partidos seja o melhor dos sistemas (como 
eles afirmam) e ao mesmo tempo querer limitar drastica-
mente o campo da dinâmica de oposição entre os agru-
pamentos de opinião política - a menos que se defenda 
um sistema democrático sem partidos, que é uma ideia 
que já tem tido os seus defensores (entre os quais corpo-
rativistas e anarquistas) mas que nunca encontrou bons 
exemplos de aplicação prática continuada (antes geral-
mente caudilhismos e populismos, tipo Perón ou o actual 
Hugo Chávez). 

Devemos interrogar-nos sobre as causas do descré-
dito dos políticos e da vida política portuguesa actual 
(medido, em parte, pela progressão regular do abstencio-
nismo eleitoral). Deve-se tal descrédito sobretudo a estes 
partidos, aos mecanismos instituídos ou ao modo como 
se recruta a «classe política» e como ela própria se vê? As 
experiências do PRD e do PSN e quase certamente a pró-
xima «prova de fogo» do PND só permitirão concluir da 
falta de espaço político para novos ensaios partidários, 
pelo menos com programas políticos e lideranças fecha-
dos neste mesmo universo. 

É perturbante pensar que alguns dos mais estrénuos 
defensores do regime saído do z5 de Abril de 1974 pos-
sam agora, na sua tentativa de remediar o que vai mal 
entre nós, brandir argumentos semelhantes aos usados 
outrora por ideólogos antidemocráticos. Ou deveriam 
reconhecer que estes até teriam alguma parte de razão, 
ou deveriam abster-se de fazer tais propostas. Mas fa-
zem-nas, e quase todos estarão de acordo com elas, o 
que conduz finalmente à identificação dos pontos fracos 
dos regimes democráticos. O importante aqui é, porven-
tura, reconhecer as fragilidades e falhas dos seus meca- 
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nismos mas pensar na perfectibilidade do sistema, em 
vez de o erigir em fim-em-si-mesmo. 

Nos tempos modernos, os perigos sistémicos que 
mais ameaçam as democracias parecem ser os seguintes: 

- a consolidação de sistemas de oligarquia parti-
dária (um, ou mais partidos rotativamente dominantes) 
que confisquem em proveito próprio todo o poder (e al-
guma riqueza, afastando cada vez mais os cidadãos das 
possibilidades de participação política; 

- a evolução para a persistente influência na gover-
nação por parte de urna dique formada em torno de 
uma grande personalidade política (ela própria eterniza-
da no poder, ou agindo por interpostas pessoas), com 
fenómenos inevitáveis de caciquismo em grande escala; 

- um tipo de governo manipulado por uma elite mi-
litar ou civil, social, cultural, económica ou institucio-
nalmente poderosa; 

- um tipo de governo fraco, instável, à mercê das 
pressões e das lutas incontroláveis entre forças políticas, 
económicas, sociais ou outras; 

- as dinâmicas do discurso eleitoralista e demagógi-
co, da lógica de facção e da dialéctica conflitiva estrutu-
ral governo-oposição, sem observância de um comum 
código de ética democrática, republicana ou nacional; 

- dissenções territoriais/regionais (ou étnicas, reli-
giosas, culturais, etc., desde que tenham uma certa base 
territorial), que minem a coesão interna do conjunto 
pela agudez dos confrontos (podendo levar a crises, se-
cessões, conflitos armados, etc.); 

- uma base económica insustentável, colocando a po-
tência pública ou mesmo o país inteiro em situação de 
grande dependência de terceiros, em particular do exterior; 

- ameaças externas, explorando as deficiências e in-
capacidades do país e do regime nos domínios diplo-
mático (alianças), militar e de coesão interna (aproveita-
mento de dissidências, infiltrados, etc.). 

As saídas mais comuns para este género de proces-
sos («degenerativos» ou de bloqueio) são: por um lado, 
as evoluções para práticas govern ativas mais autoritárias 
e violentas, que muito boas almas geralmente criticam 
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mas se mostram incapazes de evitar; por outro lado, há 
também a hipótese da entrada das sociedades em épocas 
de definhamento, apatia, crise ou implosão, processo 
cujo término é sempre imprevisível ;  e finalmente há as 
revoluções, períodos de transição marcados por rápidas 
transformações e desordem (até à consolidação de uma 
nova ordem), por vezes inevitáveis e regeneradoras mas 
sempre caóticas e com grandes perdas. 

Neste quadro, a razoabilidade de posturas recomen-
da que, independentemente do maior ou menor con-
vencimento dos méritos e defeitos intrínsecos deste sis-
tema, se procure o seu aperfeiçoamento e se actue contra 
as iniquidades persistentes, mas com a cautela de não 
ajudar à sua destruição e substituição por qualquer coisa 
de pior. 

A crítica e a oposição são desejáveis e fortalecedoras 
de uma sociedade livre, mas não qualquer crítica e qual-
quer oposição, pois também há as que contribuem para 
o seu enfraquecimento e destruição. Os regimes de-
mocráticos são construções históricas frágeis e nada ga-
rantidas para o futuro. Mas se são soluções imperfeitas, 
têm a enorme vantagem de serem sistemas abertos 
(Popper), tanto mais abertos quanto mais participados e 
assumidos pelas pessoas comuns, e (no pensamento de 
Castoriadis ou do Touraine tardio) sistemas apoiados no 
«bom princípio» da participação cidadã. 

É certo que este "bom princípio" de cidadania não 
resolve tudo (porque apenas enuncia uma linha direc-
triz). Por exemplo, não resolve a questão de saber até 
que ponto as desigualdades de riqueza (inerentes a qual-
quer sociedade livre) condicionam o seu exercício - 
como gostava de frisar a escola socialista. E tão ou mais 
importante do que a riqueza é não resolver também o 
problema das desigualdades derivadas do capital cultu-
ral e relacional de que os indivíduos dispõem (saberes e 
redes de relações interpessoais, como acentuou Bour-
dieu) - donde partem também os adeptos do investimen-
to público na educação, mas sem resposta ao problema 
de, no fundo, toda a estrutura social ser hierárquica e só 
por «jogo» e convenção se poderem «achatar as pi- 
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râmides» e reinventar uma recitação da igualdade. Tal 
experiência, porém, vale para os praticantes mas já será 
inútil para os vindouros, que terão por sua vez de expe-
rienciar os seus próprios processos de socialização críti-
ca. É por isso que a sociedade ideal não existe. Mas é 
certamente decisiva uma forma de organização social 
que possa integrar bem os indivíduos, permitindo o seu 
próprio (e mais rico) desenvolvimento humano. 

Entretanto, resta-nos ao menos a possibilidade (e o 
dever) de seguir com atenção a evolução da vida colecti-
va e de nela intervir pela forma e nos tempos julgados 
mais adequados. Contribuir (à escala ínfima de cada um, 
mas que às vezes se amplifica surpreendentemente) para 
uma evolução no sentido de maior liberdade de escolha, 
melhor-estar e justiça equitativa para o maior número, 
não é certamente um mau programa - sem esquecer o 
inevitável plano internacional onde hoje muita coisa se 
J oga e se decide. 

É A MONARQUIA UMA POSSIBILIDADE? 

Perante as deficiências dos nossos regimes republi-
canos, alguns voltam a acenar com a suposta bondade 
das monarquias. Argumentam que a estabilidade e o en-
raizamento histórico de uma casa real constituem uma 
referência positiva para os povos e citam a excelência e 
segurança da vida democrática em Inglaterra ou nos 
Países Nórdicos. Referem também o caso da vizinha Es-
panha onde o papel do rei Juan Carlos foi determinante 
para a transição pacífica da ditadura à democracia e o 
apaziguamento dos ódios da guerra civil. 

Examinemos tais argumentos com um pouco mais 
de detalhe. A estabilidade é, de facto, em princípio, 
maior do que numa chefia do Estado provida por meio 
de eleições (directas ou indirectas). Trata-se de um cargo 
importante que fica, assim, ao abrigo das pressões con-
junturais dos partidos ou das opiniões públicas, ao abri-
go das promessas eleitorais e das estratégias de reeleição. 
Concentrando-se todo este jogo político no governo, no 
parlamento e nos partidos, o chefe do Estado fica mais 
livre e capaz de arbitrar eventuais conflitos e de decidir,  
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em última instância, bloqueios inultrapassáveis de Outro 
modo, quando esteja em causa o destino da nação. 

Porém, tal como no argumento do enraizamento 
histórico, esta estabilidade é uma característica ambiva-
lente: é boa para o país e para o regime a estabilidade de 
um exercício do cargo com clarividência, inteligência e 
maestria; é má, a estabilidade de um desempenho incom-
petente ou desastrado. Olhando para a história de Por-
tugal, podem-se avaliar os desempenhos dos diversos 
reis em bons, maus, razoáveis, etc. Ou seja, a despeito da 
sua preparação prévia para dirigir a nação (outro velho 
argumento às vezes usado pelos seus adeptos, mas que 
hoje se mostra risível), o regime monárquico será melhor 
ou pior consoante a qualidade intrínseca do rei. Tal, de 
resto, como no regime republicano. Com  a enorme difer-
ença de, neste, o incapaz ser corrido ao fim de 4 OU  5 
anos, enquanto que o país teria de o suportar uma vida 
inteira se fosse rei. Todos os observadores e a maior 
parte das correntes políticas espanholas (incluindo as 
republicanas) reconhecem o papel positivo desempen-
hado por Juan Carlos de Borbón, em particular no mo-
mento da tentativa de golpe-de-Estado protagonizada no 
parlamento por Tejero Molina. Mas como será o futuro 
rei Felipe quando tiver que enfrentar hipotéticos cená-
rios de secessão do País Basco ou da Catalunha? E nin-
guém se lembra já que, para facilitar a transição de-
mocrática, o rei Juan Carlos teve que abjurar as expec-
tativas e responsabilidades que lhe haviam sido confia-
das pelo caudilho Franco. Ou seja, para promover um 
projecto (felizmente, mais benéfico para a maioria), teve 
de renegar uma causa (que havia jurado servir). 

O problema não está, é claro, na fidelidade ou nos 
dilemas morais do monarca, mas, sobretudo em determi-
nados momentos cruciais, na dependência em que a 
nação fica colocada da consciência e da decisão de uma 
única pessoa. É um excesso para esta e uma menorização 
para todo o povo nacional. 

Voltando ainda às razões históricas, elas devem 
servir-nos para perspectivar a reprodução do sistema mo-
nárquico de governo em diversas fases e regiões onde 
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existiam sociedades pré-modernas. A suposta continui-
dade é muitas vezes falsa, porque pontuada por conspir-
ações cortesãs, usurpações, conflitos familiares e até 
guerras dinásticas, que traumatizaram as nações por cau-
sa de querelas alheias. Aquelas casas reais (Inglaterra, 
Noruega, Suécia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Japão) 
onde, durante os séculos XIX e xx, as monarquias con-
seguiram coexistir e sobreviver ao processo de moderni-
zação e de democratização do Estado, constituem exem-
plos de grande habilidade política e de feliz favoreci-
mento de circunstâncias. E os raros exemplos de outras 
monarquias ainda existentes (como Marrocos, Jordânia, 
Arábia) ilustram perfeitamente a estagnação dessas so-
ciedades em patamares aquém da modernidade. 

O ponto de crítica mais fundamental dos regimes 
monárquicos situa-se, com efeito, no facto dos negócios 
nacionais (que devem superar todos os interesses indi-
viduais e particulares e que interessam à totalidade na 
nação, para já não falarmos das suas implicações univer-
sais) constituírem património pessoal de uma família e 
serem entregues à sua guarda e responsabilidade, de 
forma vitalícia e hereditária. Governo privado dos negó-
cios públicos - eis a terrível contradição dos regimes mo-
nárquicos. 

Pode-se ainda argumentar que esta chefia superior 
do Estado é compatível com o funcionamento de um 
regime constitucional democrático, como a história mo-
derna o tem provado. Mas é esquecer como tais monar-
quias constitucionais foram «toleradas» pelas forças de 
mudança do século xix, ou aceites no âmbito de uma 
solução negociada de transição, tendo-se transformado 
depois em ícone folclórico do país! 

É pungente constatar como pode um povo suposta-
mente educado e consciente dos seus direitos de cidada-
nia como o inglês, aceitar, ainda que de forma simbólica, 
a sua submissão aos descendentes da Casa de Windsor 
(pagando também os custos financeiros desse brasão). E, 
nos tempos de hoje, deveria parecer monstruoso sujeitar 
algum jovem herdeiro (do trono de Inglaterra ou do 
Tibete) a semelhante destino e a uma responsabilidade 
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bem superior àquela que qualquer humano devia poder 
suportar. A história é também feita destas incongruên-
cias e sobrevivências do passado! Talvez um dia surja um 
«movimento de libertação dos jovens aristocratas» para 
os livrar de tal destino! Mas não é difícil prever que país-
es autónomos e pujantes como o Canadá, a Austrália ou 
a Nova Zelândia se tornem repúblicas a mais ou menos 
curto prazo. E a própria Grã-Bretanha poderá em certo 
momento bascular para uma mudança de regime, sem 
no entanto deixar de sentir afectividade pelos símbolos 
do seu passado. 

Há ainda quem defenda que, se tal for a vontade 
popular, nada deve obstar à sua realização. É isso que 
tentam alguns defensores do retorno do rei em Portugal, 
por via de um referendo popular. Compreende-se a 
queixa dos monárquicos por a República não ter sido 
implantada democraticamente entre nós, nem sujeita a 
posterior ratificação plebiscitária. Mas é o mesmo gé-
nero de argumento que aponta o dedo à quebra de leal-
dade dos militares de Abril em relação ao governo que 
os empregava; e que eles já não utilizam para justificar a 
Restauração ou a derrota dos legitimistas. Pela minha 
parte, como muitos outros, votaria sempre a favor de 
uma solução republicana, se tal escolha se colocasse, 
ainda que me apresentassem um «pretendente» sábio e 
clarividente. E o regime saído de Abril de 1974 ficou cer-
tamente mais reforçado nos (escassos) dias em que, por 
ausência do primeiro-ministro titulai o país foi governa-
do interinamente pelo monárquico Gonçalo Ribeiro Tel-
les, no princípio da década de 8o, sem que daí adviesse 
a menor perturbação pública. 

Finalmente, ouso explicitar uma expectativa de con-
vicção: a de que, mesmo com um magnífico e rutilante 
rei espanhol e com os melhores e mais realistas argumen-
tos económicos e políticos, no dia em nos propusessem a 
integração em Castela, a alma (cultural) nacional se le-
vantaria e tornaria impossível tal solução. 

LIBERDADE E DESORDEM 

Num pólo oposto à monarquia pode situar-se o con- 

6o 	«A IDEIA', N. °  60, ABRIL DE 2004 



ceito de anarquia ou acracia: nenhum poder concentra-
do, antes o mais possível distribuído e controlado pelo 
maior número de cidadãos (tal como, tendencialmente, a 
riqueza). 

Este conceito está na base de uma filosofia política e 
de uma ideologia que tomou corpo e se expandiu razo-
avelmente por várias zonas do mundo, mas que foi der-
rotada três vezes: primeiro, quando o seu optimismo re-
volucionário, pacifista e internacion alista sucumbiu per-
ante a tragédia da Grande Guerra; depois, quando a 
«grande oportunidade» da revolução na Rússia acabou 
por desatender as suas orientações e veio a forjar um 
poder ditatorial, dos mais sangrentos da história moder-
na; e finalmente, já nas desfavoráveis condições da Espa-
nha dos anos 30, quando as forças anarquistas mais 
ousadas e preparadas foram vencidas de armas na mão 
por uma poderosa coligação de forças e interesses. 

Hoje, o que resta representando esta ideia? Pouco, 
talvez classificável nestas quatro categorias seguintes: 

- os que prosseguem um activismo militante, de 
seita, confrontado-se entre si e longe da realidade, tanto 
social como política e económica; 

- os que, também activistas, tentam atrelar-se à asa 
esquerda de um «socialismo new look» que plasma os 
movimentos antiglobalização - que incomodam e os não 
querem reconhecer. São a esquerda da esquerda da es-
querda, isto é: criticam, por timorata, a esquerda radical 
(cujo melhor representante em Portugal é hoje o BE, mas 
onde os pc tentam também fazer a sua «pesca à linha»); 
a qual, por sua vez, critica, por timorata e «vendida ao 
capitalismo», a esquerda democrática (área do Ps); 

- há ainda os que, sem ilusões, se fecham num pro-
cesso existencial que frequentemente conduz à autodes-
truição, de que os melhores símbolos são os artistas de 
massa que acabam aos vinte e tal anos de overdose, mas 
cujo modelo de vida se reproduz em muitos jovens des-
orientados; 

- enfim, os que, vencidos pelo tempo, se resignam a 
uma acção mais ou menos individual de prática vivencial 
ética, tentando manter-se lúcidos e críticos e aproveitan- 
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do as oportunidades para a «propaganda pelo exemplo» 
e a intervenção pontual possível. 

Porém, no entendimento comum, anarquia é sinó-
nimo de desordem, de caos, como há um século se dizia 
«Isto é uma república!». E o mesmo senso comum tam-
bém identifica os anarquistas como uns militantes algo 
fanáticos que não aceitam qualquer princípio de ordem 
ou de organização, nem que seja para combater as injus-
tiças existentes. Neste sentido, qualificativos como radi-
cais, extremistas ou fundamentalistas são frequente-
mente empregues naqueles discursos correntes. Já o ter-
mo libertário beneficia de um tratamento menos reacti-
vo. Funciona mais como um adjectivo que, embora qua-
litativamente realce o valor da liberdade, espera no en-
tanto uma gradação posterior (liberdade adequada, li-
berdade excessiva, etc.), baseada na apreciação concreta, 
para se aferir do seu real merecimento. 

A pedra-de-toque desta representação da anarquia 
como desordem (de resto enfatizada e muito louvada nos 
mundos da criação - artística, literária, etc.) situa-se na 
realidade percebida (e experimentada, desgraçadamente, 
por alguns) em determinados teatros e situações históri-
cas onde o Estado se afunda e o poder cai em terra-de-
ninguém. É mais fácil evocar certos exemplos conheci-
dos: nos anos 8o, com o país cheio de milícias e refugia-
dos palestinianos, uma «protecção» de tropas sírias no 
seu próprio solo e a vida política local cindida entre 
facções cristãs e muçulmanas devidamente armadas, o 
Líbano (e a sua «jóia» Beiruth, outrora a Paris do Pró-
ximo Oriente) tornou-se num «reino de anarquia» (na-
quele sentido de caótica desordem). Algo de semelhante 
aconteceu na Somália após a queda do ditador Siad Barr, 
convertida em espaço de manobra de vários «senhores 
da guerra», sem qualquer autoridade central que pudes-
se falar em nome do país e onde os próprios norte-ame-
ricanos tiveram uma das suas amargas experiências de 
intervenção militar no estrangeiro. E Outros casos po-
deríamos evocar de situações relativamente prolongadas 
onde a instabilidade reina num território, as populações 
ficam à mercê das armas de quem os controla momen- 
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taneamente e a economia se desarticula. As violências e 
depredações, os êxodos de refugiados e as intervenções 
externas são comuns em tais contextos. Assim aconteceu 
na China dos anos zo, como nos Balkans dos anos 90 do 
século passado. 

Noutros casos, porém, estas «anarquias» são, por 
assim dizer, provocadas pelos próprios líderes governa-
mentais instalados, quando começam a aperceber-se de 
algum enfraquecimento do seu poder. Assim, Mao-Tse-
Toung lançou nos anos 6o a famosa «revolução cultu-
ral», ou Kadafi num certo dia do seu longo consulado 
resolveu «dissolver o Estado», substituir os ministérios e 
as embaixadas por «comités de execução (ou de repre-
sentação) da revolução líbia» (ou designação semelhan-
te) e instaurar uma relação de «democracia directa» 
entre «ele e o povo», a qual se consubstancia em formas 
legitimárias de aclamação comunitária do líder, Como 
Samora Machel após um discurso de horas, pergunta: 
«Querem que eu me vá embora? ,,  E o povo presente res-
ponde em uníssono: «Não!» 

Em todo o caso, estes últimos são processos de mo-
bilização popular controlada, para tentar relançar sobre 
novas e melhores bases o exercício de um poder auto-
ritário por parte de quem o detém já. Mas, como os 
anteriores, geram sempre períodos de descontrolo e de 
flutuação da autoridade, de actos atribiliários que des-
orientam as pessoas e as incitam por vezes aos compor-
tamentos mais selvagens, para «salvar a pele» ou se pre-
caver perante tantas incertezas. 

Há ainda a «anarquia» dos conflitos inter-étnicos 
(que têm assolado a África negra, por exemplo) e a varie-
dade das «revoluções conceptuais»: os Kmers vermelhos 
do Cambodja, liderados por Pol Pot (que certos jornalis-
tas qualificaram de anarquista, sabe-se lá porquê) inten-
taram durante alguns anos transformar radicalmente a 
sociedade tradicional do país numa qualquer utopia co-
munista. O resultado foi um devastador genocídio onde 
sofreram e pereceram milhares de seres humanos. 

Nada disto tem a ver com a anarquia pensada pelos 
ideólogos libertários. Proudhon e Kropótkine sonhavam 
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com sociedades laboriosas e parcimoniosas no viver e no 
gastar. Malatesta chegou a afirmar que só lhe interessa-
va a liberdade que servisse para fazer o Bem. Mas todos 
foram veementes a rejeitar e rebelar-se contra os autori-
tarismos impostos - que no seu tempo eram sobretudo 
os absolutismos restaurados ou os impérios (de Louis 
Bonaparte, de Berlim, Viena ou do Czar). 

Também ninguém das gerações militantes anarquis-
tas coevas das caóticas situações do século xx se identifi-
cou minimamente com elas, antes procuraram sacudir as 
«amálgamas» e «aproximações» que outros tentavam 
fazer. Mas mantiveram geralmente a sua convicção na tal 
versão da «anarquia positiva» (a mais alta expressão da 
ordem, porque sem coacção - dizia alguém). Pode viver-
-se dentro de tal fé, mas (para além da questão da eficá-
cia) ela conduz provavelmente ao isolamento e ao sec-
tarismo, tal como no campo religioso. Reconhece-se, con-
tudo, sem dificuldade que um excesso de pragmatismo e 
de «compreensão das realidades» pode levar também a 
maus resultados: à descaracterização e à perda identitária. 

Porém, encarando as situações de hoje com um mí-
nimo de lucidez, se aceitará que uma sociedade estável e 
viável (isto é, que «funcione» e que permita um desen-
volvimento adequado dos indivíduos) não pode ser nun-
ca algo que saia do caos ou que com ele se assemelhe. 
Deverá ser provavelmente uma democracia evoluindo 
para formas mais aperfeiçoadas de convivência social. 
Ocupar os «talhões vagos» do velho mundo com ensaios 
do novo - dizia Colin Ward. 

Nestes termos, valerá a pena perguntar: o que po-
derá significar hoje o «Estado mínimo» preconizado por 
Robert Nozick e outros «anarco-capitalistas» america-
nos? Terá alguma relação conceptual com as visões de 
um «Estado sindicalista» ou de uma «República radical» 
formuladas há quase um século por Campos Lima? 
Serão os «poderes públicos» um «regulador» eficiente 
do mercado e das dinâmicas sociais? Será possível esse 
papel regulador vir a ser assumido por aquelas asso-
ciações e instituições da «sociedade civil» que represen-
tem os interesses laterais ou opostos (por exemplo, dos 
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consumidores) aos que devem ser objecto de regulação 
(económicos, profissionais, etc.), um pouco como os sin-
dicatos limitaram, em seu tempo, o poder económico do 
industrialismo? Ou regulação não será mais do que um 
eufemismo para significar contrapoder ou a afirmação 
de novos poderes? É certo que, em matéria económica 
(como no da protecção ambiental, mas também nas ati-
tudes e mentalidades humanas), as mudanças devem ser 
graduais sob pena de se gerarem efeitos dificilmente su-
portáveis pelas opiniões públicas. Mas também não é 
crível que esta economia de consumo globalizada possa 
subsistir durante muito tempo sem se modificar profun-
damente ou encalhar em crises cada vez mais desas-
trosas. 

Por outro lado, no espaço mais estritamente político, 
verifica-se um certo enfraquecimento da capacidade de 
representação político-partidária dos interesses e das opi-
niões no funcionamento do poder democrático. Será 
chegada a altura de uma alteração sensível destes modos 
de organização da vida política, por exemplo, com um 
uso bem mais frequente e efectivo das decisões políticas 
com a participação directa dos cidadãos? Será ainda de 
algum préstimo a inspiração oitocentista do federalismo? 
Terá soado a hora da «democracia electrónica»? Não no 
sentido da sua substituição imediata à democracia repre-
sentativa - porque isso traria às decisões públicas a irres-
ponsabilidade e volubilidade das opiniões colectivas con-
junturais (às vezes sabiamente orquestradas por poderes 
ocultos). Mas antes no sentido de integrar a opinião 
pública (medida por formas de consulta popular rigoro-
sa) nos processos de decisão política (por exemplo, obri-
gando uma assembleia de sages a apreciar um projecto, 
ou mostrando um «cartão amarelo» formal a um gover-
no pouco atinado) muito mais frequentemente do que até 
aqui, em que o povo se limita a escolher representantes e 
a passar-lhes o respectivo «cheque em branco» (embora 
possa penalizá-los na eleição seguinte). 

Um dos obstáculos maiores a este género de parti-
cipação cidadã reside na dificuldade em encontrar siste-
mas de representação que sejam simultaneamente justos 
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e simples. Na democracia representativa tradicional a 
simplicidade está assegurada: vota-se num partido... e 
pronto! O resto (isto é, a moderação e a impossibilidade 
do despotismo) deveria ser assegurado pelos checks and 
balances constitucionais (incluindo um eficiente poder 
judicial). Que configuração poderá assumir um sistema 
político que consiga ser mais justo sem deixar de ser sim-
ples? Certamente que as consultas populares directas 
serão bem mais frequentes mas, além disso, deverá ir-se 
pela «presidencialização» da eleição dos cargos executi-
vos (governo, municípios, etc.)? Deverão as assembleias 
de representantes recuperar algo da sua vocação inicial 
de «cenáculo de eleitos?» Em todo o caso, parece claro 
que tal arquitectura constitucional, em vez de se preocu-
par em garantir o monopólio dos partidos, deverá orga-
nizar a presença e intervenção de três tipos fundamentais 
de actores políticos decisionais: os executivos, as câma-
ras de representação e os próprios eleitores. 

Eis algumas primeiras boas ideias para discutir real-
mente entre cidadãos. Como, na ordem interna, os nos-
sos sistemas de impostos, de protecção social ou de jus-
tiça, ou, na ordem externa, questões como a nossa par-
ticipação na União Europeia, o envolvimento atlântico 
ou as relações ibéricas. 

Ou então se a segurança é hoje uma nova condição 
da liberdade ou porventura, a mortalha dessa mesma li-
berdade. 

Ao LADO, DESENHO DE CRUZEIRO SEIXAS. 
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Gastão Cruz 

A meio da noite 

Vou chamar, quem? a noite 
em que estamos é certo mas só reconhecemos 
seu corpo quente em junho quando a casca 
do sonho se estilhaça e para fora 
passa, do ovo, a ciência na água 
primeira recuada, o sono impede-me 
de à presença da voz que pede imersa 
trazer o tempo, lembro-me de 
que falava não eu duma cidade, 
alguém que das palavras noutro tempo fizera 
a ciência precária: é de reconhecer 
apenas que se trata, por isso vou chamar 
a noite abstracta que nada 
tem para dar, o melhor é voltar 
à primitiva água em que 
reconhecer é uma ciência exacta 
o corpo original está preso nessa água 
só o sono estalando nos deixa 
de novo conhecer o que perdemos 
como se um falso tempo à presença viesse 
da voz que no presente escuro 
chamando a noite nos chamasse 
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João Rui de Sousa 

Assim há-de nascer... 

Assim há-de nascer 
Num só deserto 
Esta só espada: 

A das duras palavras 
Que são sinos de fogo 
E torres de alcatrão; 

A de camélias limpas 
- inúmeras, cristalinas - 
que formam um campo 
novo e não se esbatem; 

e a de um liberto amor 
que é lume e arte 
a trepidar nas mãos 
da própria vida 
e a iluminar as núpcias 
dos que partem 
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Festa libertária 

De repente a festa é feira pronta 
por quem tem algemas a quebrar, 
por quem quer os tectos já partidos 
de uma casa possessa e opressora 
(seja ela prisão ou parque 
de rotina; seja ela um deserto 
ou só carvão e breu). 

A festa e a feira: o fardo desmembrado 
confunde-se no ousar de cada passo, 
de cada ave presa a libertar-se 
e a misturar-se aos hinos entoados 
em caldo de harmonia ou em doida 
plumagem - tropel de vibração. 

Feira e festa: o sopro levitante 
de um nítido cartaz escrito a vermelho 
por mãos ignotas, mas bem firmes; 
por rosas desabridas, de 
flamantes pétalas; por obscuras mãos, 
atentas e fraternas. 

Todos os que ali cantam (nessa feira 
de lava e surpreendente sol, 
nesse rodar de corpos ofegantes) 
são labaredas vivas e desatam 
os nós desses milénios que constrangem 
a árvore de justiça e o chão 
da liberdade. 
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Registo. 

i) No ano de 2003  as contas de administração da revista 
A Ideia foram as que sinteticamente se apresentam (em euros): 

Despesas Receitas 
Apartado para 2.003 19,95 Saldo de 2002 	382,99 

Tipografia 903,00 Subscrições 	1034,00 

Envelopes 56,00 Livrarias 	248,00 

Expedição 143,63 Donativos próprios 214,15 

Correios 6,40 

Despesas bancárias 39,26 

Total x 168,14 

Saldo para 2004: 	+711 

z) Em Abril de 2003  morreu Pedro da Silveira, açoreano, 
bibliógrafo, homem de cultura, crítica e libérrima. 

) Em Agosto de 2.003 o jornal A Batalha atingiu o 
zoo da sua VI Série (aquela que se iniciou após o 25 de Abril 
de 1974). Todos quantos, com idealismo e entusiasmo, tiveram 
a responsabilidade de o produzir e alimentar, merecem neste 
momento uma palavra de reconhecimento. É uma voz simbóli-
ca que, vinda do passado, se não cala nem adapta às conve-
niências do presente. Parabéns 

4) A associação Modos de Ser - que edita a revista Singu-
laridades - festejou em Dezembro último o seu lo. 0  aniversá-
rio. O nosso abraço a esses amigos. 

) Discutir a economia numa perspectiva libertária é um 
desafio interessante. Foi o objectivo a que se propuseram 
vários dos colaboradores do n. °  22. ( 2  003) da revista Utopia. 
Inevitavelmente, escreve-se muito sobre o passado mas, mes-
mo assim, é enriquecedor ouvir falar de experiências pontuais 
contemporâneas como as do «comércio justo» ou as dos LETS 

(Local Exchange & Trade System), 
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Nesta segunda época, é propósito dos promotores de A 
IDEIA editar textos de reflexão que lhe sejam propostos, sobre 
os mais diversos temas. Temas que configurem, contudo, uma 
oportunidade e uru espaço de debate e diálogo entre pessoas 
cidadãs. Ou seja: textos que, podendo envolver matéria políti-
ca, cultural, social, literária, histórica, etc., sejam dirigidos 
"horizontalmente" ao entendimento e à sensibilidade dos ou- 
tros. A selecção dos artigos a publicar dependerá da opinião 
que sobre eles emitirem os membros de uma "rede de conse-
lheiros de redacção". 

Aos potenciais colaboradores redactoriais, pede-se que 
enviem os seus textos também em suporte informático e que, 
em princípio, eles não ultrapassem as io páginas em papel 
dactilografado (agradecendo-se igualmente um pequeno 
resumo de io linhas). No serão feitos "cortes" ou sequer su-
gestões de alterações aos originais, pois os autores são plena-
mente responsáveis daquilo que escrevem. A revista apenas se 
atribui o direito de aceitar (gratuitamente) o texto proposto, 
ou de o recusar. 

Ao lado da edição tradicional impressa em papel, a 
revista será simultaneamente acessível, em parte, por via da 
Internet. Na primeira modalidade, apenas é feita uma tiragem 
limitada, em função do número de compradores e a um preço 
de venda que cubra as despesas, o que significará sempre um 
valor elevado. No segundo caso, o acesso está franqueado a 
todos os interessados. 

A IDEIA nada renega da sua trajectória anterior, mas tam-
bém não se considera dela prisioneira. Por isso, avança sem 
plataforma ideológica ou projecto programático. E se ostenta 
o mesmo subtítulo que exibia anteriormente é sobretudo 
porque continua a considerar a liberdade como o seu valor de 
referência fundamental e não como sinal de reconhecimento de 
tribo. 

Escreveu-se em certo momento que nos encontrávamos 
"no partido do movimento, na pesquisa irrecusável da verdade 
e na ambição do indivíduo livre sobre a terra livre". 

Esse é, talvez, um bom mote para prosseguir. 




