João Freire

Uma educação para o conhecimento, a
liberdade e a cidadania

Com este ensaio relativo a alguns problemas da educação nos nossos
dias, prosseguimos o conjunto de reflexões que temos feito nestas
páginas sobre temas relevantes de interesse colectivo, como a paz e a
guerra, as ideologias, a justiça ou a desejável reforma do sistema
político.
A educação é aquilo que os sociólogos designam habitualmente
por "socialização primária" (e os psicólogos e educadores
"desenvolvimento pessoal"), ou seja, os processos através dos quais
cada ser humano, no início completamente dependente (dos
progenitores), vai ganhando, pouco a pouco, experiência, conhecimentos
e autonomia até que possa considerar-se uma pessoa adulta, plenamente
responsável pelos seus próprios actos.
Numa sociedade como a portuguesa actual (que procura imitar,
embora com atraso, aquilo que se vai fazendo nas "mais avançadas"),
a educação que temos vindo a proporcionar às nossas crianças,
adolescentes e jovens, é sobretudo o resultado dos desempenhos da
família, da escola e da cultura de massas. É sobre eles que,
principalmente, iremos aqui falar, em seis sucessivas "secções"
temáticas, com a linguagem mais acessível possível e, como sempre,
sem qualquer pretensiosismo de especialista, mas na única qualidade
de cidadão preocupado com o mundo em que vive e com o futuro deste.
(O que quer também dizer: com urna enorme dose de subjectividade
pessoal.)
A educação e a família
Tradicionalmente, no nosso "mundo ocidental", os filhos eram plena
propriedade e responsabilidade dos pais. Estes alimentavam-nos,
acarinhavam-nos, ensinavam-lhes o essencial dos saberes para a
sobrevivência e, quando eram capazes disso, regras e segredos para

buscarem a sua própria felicidade. Tambm muitas vezes lhes
projectavam a vida activa (a actividade produtiva) e a constituição da
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futura aliança matrimonial, segundo os (seus - deles, pais) critérios e
interesses familiares. Coitados dos que tinham uma própria ideia
diferente da da progenitura, e enquadramento ou dos suficientes recursos
familiares!
Com a instalação da Modernidade veio também um "sociologismo"
ideológico tendente a responsabilizar mais "a sociedade" dos que os
próprios pais pela educação dos filhos, e a escola mais do que a família
pela qualidade do processo educativo. A teoria do "capital humano"
traduziu a importância da escolaridade de uma população no progresso
económico. De há algumas décadas para cá, as crenças pós-modernas
acrescentaram a isto a atribuição aos próprios educandos de direitos e
identidades que tendem a colocá-los, cada vez mais cedo, como sujeitos
autónomos de si próprios e das suas acções, desejos e "orientações".
Nos conflitos sociais contemporâneos, os confrontos inter-geracionais,
as incompatibilidades entre "grupos de interesses" e os choques cm
tomo de "identidades" têm vindo a tomar um lugar público cada vez
mais exposto, ocupando o proscénio que antes tinha sido habitado pelos
conflitos de classes e pelas guerras de países e de religiões. Por outro
lado, a "individualização" da sociedade - com as suas competições entre
"iguais em classe etária" e rivalidades inter-individuais e inter-grupais
- tem também sido feita muito à custa da exibição de comportamentos
extravagantes, de ideias estrambólicas (aparentadas com aquilo que
agora, em linguagem "politicamente correcta", se chama inovação), da
exploração das subjectividades e dos sentimentos, e do recuo das
fronteiras do privado para lugares e momentos cada vez mais ténues e
confinados. Aqui, o papel dos dispositivos tecnológicos de informação
e comunicação tem sido absolutamente crucial, desde a "caixa" da
televisão até agora à Internet e ao telernóvel.
Perante o alargamento e aumento da duração da escolaridade e a
massificação da presença dos media, a família recuou
desordenadamente. Num primeiro momento, muitos tentaram opor-se
à evolução em curso, barricando-se no velho autoritarismo patriarcal,
punindo e reprimindo os ímpetos de rebeldia e transgressão dos jovens,
mas também violando a sua maravilhosa procura de experimentação e
auto-construção. Outros pais, muitos deles influenciados pelas
preocupações afectivas do catolicismo pós-conciliar, tentaram
acompanhar os filhos (isto é, tornar-se seus companheiros), mas, se
conseguiram por vezes excelentes resultados, foram contudo impotentes
para travar o sentido da dinâmica social. E outros ainda, sobretudo os
da geração dos sixtees, deixaram-se embevecer pelas promessas
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libertadoras da "educação livre", "não-autoritária", pelo espírito de "vida
comunitária" que experimentaram cm momentos da sua própria juventude. Os frutos desta contra-cultura nunca foram - creio eu— devidamente estudados, mas é de recear que, dos acasalamentos desfeitos e
reformulados, das viagens dos pais (nos vários sentidos que tal evasão
podia ter) ou da persistência suicidária nos comportamentos marginais
—já viram coisa mais patética do que os hippies sexagenários que ainda se arrastam em certos "concertos" rock? - tenham resultado filhos
e gerações de pessoas, não apenas incapazes de sobreviverem decentemente nas árduas concorrências das sociedades de hoje, como talvez
gente mais infeliz do que a média - para já não referir aqueles que
sucumbiram no aniquilamento das drogas, por não terem sequer força
para se suicidar. Eis um exemplo dos chamados efeitos perversos, em
que as consequências condenam as mais róseas intenções.
É claro que os ex-revoltados e os novos yuppies mais bem providos de dinheiro e de relações sociais têm sempre possibilidades superiores aos "pés-rapados" para regressarem ao bom-padrão depois de uma
fase de aventuras, e ainda podem dar-se ao luxo de se assumirem como
liberais em costumes, e mandarem os filhos estudar (ou reciclar-se) no
estrangeiro (ou as filhas à clínica de Badajoz).
Mas, na maioria dos casos, o que aconteceu nos últimos trinta ou
quarenta anos foi que as famílias das classes populares e das novas
classes médias-baixas se sentiram desarmadas e incapazes de lidar com
as suas crianças e jovens, com mais escolaridade do que elas próprias,
com muitos mais saberes bebidos nos media e com uma desenvoltura
de práticas e posturas - a começar, como se adivinha, pela sexualidade
- que lhes eram dadas e suscitadas pelos mil-e-um apelos e incentivos
propaladores da "cultura jovem". Assim, a esses pais restou apenas o
dinheiro para "agarrarem" os filhos mas acabando por ceder aos seus
apetites consumistas, resistindo apenas aqui ou acolá para tentar firmar
o seu poder parental, quase sempre sem sucesso. Frequentemente, os
filhos pressionam (ou mesmo chantageiam) os pais para que estes lhes
comprem os 'jogos de computador", os "ténis" ou o acesso à discoteca;
e os pais tentam comprar o amor (ou os favores?) dos filhos, porque
sentem a sua autoridade no nível mais baixo. Há mesmo educadores
de infância que observam os péssimos efeitos das "lojas dos 300" sobre
as relações pais-filhos e sobre as atitudes infantis, com a sua precoce
"insatisfação permanente" perant cada novo brinquedo.
As dificuldades da educação familiar acresceram, naturalmente, com
o facto, tomado corrente, de ambos os progenitores trabalharem fora
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de casa a maior parte do dia, no haver por perto avós capazes de
acompanhar as crianças e com a não-fácil aprendizagem do que é viver nas "famílias múltiplas", com as suas relações cruzadas entre vários "ex" (e suas respectivas redes familiares), e jovens "meus", "teus"
e "nossos".
Finalmente, as teorias psico-pedagógicas da "centragem no jovem"
desembocaram muitas vezes em estúpida irresponsabilidade parental, à
sombra das mediatizações-choque das violências domésticas (que
existem, mas serão certamente ultra-minoritárias), da pedofihia (idem)
e dos "direitos das crianças", esquecendo que, em todo o caso, para
além da doação do alimento e do afecto (cada dia um poucochinho mais
distanciado do contacto epidérmico), educar é ensinar, transmitindo
conhecimentos objectivos e saberes, mas também incutindo hábitos e
valores; que premiar e castigar (mesmo fisicamente, com a "palmada
pedagógica" adequada, quando a criança não tem ainda suficiente
entendimento racional) são actos indispensáveis de experienciação da
vida para que a pessoa-em-formação aprenda as benesses e os
constrangimentos que derivam do viver em sociedade.
Não se trata de lastimar a perda das vantagens da família alargada
ou da estabilidade proporcionada à educação dos filhos pela família
nuclear "indissolúvel" (esquecendo os seus inconvenientes), mas sim,
nas condições actuais, de chamar a atenção para os pontos frágeis das
nossas famílias "de geometria variável" e de consciencializar o homem
e a mulher adultos, quer para as responsabilidades que têm para que
os seus próprios progenitores gozem de uma velhice digna, quer - e
ainda mais - para as obrigações que contraem quando decidem pôr no
mundo mais urna criança. A "procriação consciente e voluntária" era
um dos motes dos "neo-malthusianos", há um século atrás, porque se
condoíam com a miséria e a ignorância das proles numerosas das
famílias populares e camponesas, e contestavam o poder ideológico que
sobre elas exerciam os sacerdotes cristãos. Mas é tão inaceitável que
hoje, com toda a informação prodigalizada às mais largas populações
juvenis, a sexualidade dos jovens adultos resulte em nascimentos não
desejados e assumidos pelo casal, ou que estes encarem o bébé quase
como se fosse um "brinquedo lindo" ou urna "bela experiência"! Dar
vida a uma nova pessoa não pode ser a consequência de uma noite de
amor. Deve ser, fundamentalmente, o compromisso e a decisão, bem
reflectida e partilhada, de educar uitia criança e de, duradouramente, a
ajudar a que ela própria se tome uma pessoa autónoma e, o mais possível,
justa, sábia e feliz.
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Os educandos: crianças, adolescentes e jovens
A "cultura jovem" é um dos adereços da sociedade contemporânea.
Começa pelo esbatimento das barreiras de idade, de fases do
crescimento e de condição social (por exemplo: está a extinguir-se a
divisão entre "estudantes" e "jovens trabalhadores"). E acaba no mito,
renovado, da "eterna juventude".
De facto, o bébé, a criança, o adolescente e o jovem são hoje menos
visíveis nas suas diferenças, porque tendemos a tratá-los mais
simplificadamente, ora corno "crianças" - para nos indignarmos com
as crianças-soldado ou o trabalho infantil, mesmo quando já têm 15 ou
16 anos—, ora como "jovens", que, com as mesmas idades, já desejam
votar e poder regressar tardiamente "da noite" à casa paterna,
continuando contudo a querer ser "jovens empresários", "jovens
partidários", etc. até acima dos 30 anos, devidamente apoiados pelo
Instituto Português da Juventude ou instituições quejandas.
A "juventude" é também um objecto cobiçado por variados
especialistas de hoje, como os psico-pedagogos, os pedo-psiquiatras e,
sobretudo, es técnicos do marketing que, pelo contrário, se esforçam
por criar divisões, categorias e "públicos-alvo" diferenciados: os superdotados, os que manifestam dificuldades, os mal-integrados, os
"portadores de deficiência" e os que derivam das clivagens das modas
vestirnentárias e musicais, a que se acrescentam as distinções criadas
pelas próprias dinâmicas de interacção juvenil: os "betinhos", os
"vanguardistas", os "heavy", os "rapers" e infinidade de outros epítetos.
Esta segmentação é muito funcional para a exploração comercial.
De facto, uma das razões fundamentais para a primazia social de que
desfrutam hoje os "jovens" deriva directamente do seu volume e
interesse corno consumidores, como mercado. É claro que já há muito
existiam mercadorias específicas para esses grupos, mas quem então
decidia das suas aquisições eram, no essencial, os seus pais, fosse no
vestir, nos brinquedos ou na literatura juvenil. Hoje, os publicitários e as
empresas dirigem as suas mensagens directamente aos vários públicos
juvenis por saberem da importância que estes têm nas decisões de
compra (naturalmente dentro dos orçamentos paternos, mas muitas
vezes forçando mais um pouco a sua taxa de endividamento).
É por isto que surge patética a postura de jovens que, na sua fase
de contestação e afirmação radical, criticam acerbamente "o mundo que
está" (dos seus pais até aos "cotas", da "bófia" até aos "americanos")

e, no mesmo lance, pelo seu comportamento consumidor, sustentam os
interesses do produtivismo capitalista, seja ele dos donos das marcas
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vestimdntrias, das empresas discográficas e do show bizz, dos traficantes de estupefacientes ou dos "industriais da noite".
A elevação do nível de vida das populações resulta assim quase
indiferente para estes jovens que já só parecem apreciar o universo dos
viedeoclips, a excitação de "curtir" em grupo, a navegação-àdescoberta-de-coisas-supreendentes na Internet ou o encerramento no
universo autista proporcionado pelo walkman. Neste sentido, a compra
(ou corrupção) das crianças pelo consumo é um dos mais graves e
insidiosos processos do nosso mundo contemporâneo.
Logicamente, esta centragem na "imagem" (o "look") e nas
emoções é feita à custa do empobrecimento da sua linguagem ("tipo...
cena... bué. . . "; ou o "pronto... é assim..."), do conhecimento
minimamente rigoroso da história que os antecedeu (que chatice, ouvir
falar das dificuldades de vida dos avós!) ou de qualquer preocupação
objectiva e fundamentada sobre o presente ou do futuro da sociedade
em que vivem.
Mais; depois de séculos de submissão ao mundo dos adultos, passouse agora para o inverso oposto, em que a sociedade adulta se demite
sistematicamente de conformar os menores às normas vigentes, cada
um de nós permitindo que ponham os sapatos (sujos) onde nos sentamos
ou empreguem qualquer tipo de linguagem, sem ao menos uma palavra
de censura.
E quando ocasionalmente os jovens se envolvem em movimentos
colectivos, é mais pelo modo transgressor que estes sempre contêm
do que pelos objectivos ou causas que reivindicam: "é nice a malta de
Timor!"; "é nice os americanos levarem porrada no fraque"; "é nice o
pessoal ser contra a ministra e as aulas de substituição". Ficam, assim,
mais à vontade as minorias políticas organizadas para explorarem em
seu proveito este potencial de revolta festiva, típica da juventude.
Nas suas vivências mais radicais e na procura de uma sexualidade
ainda incerta, muitos jovens "machos" compensam as suas naturais
inseguranças com o excesso e a vertigem dos limites: a bebida, as
arriscadas exibições motorizadas e a violência, são saídas habituais, mas
nem por isso menos falhadas e produtoras de mal-estar e infelicidade.
Quando, corno nunca, se condenou a guerra, é absolutamente chocante
constatar a necessidade de confronto fisico e de destruição (hetero e
auto) de que dão mostras certas "claques" desportivas ou minorias de
jovens sempre presentes nas "manifestações" políticas ou sociais.
Por seu lado, as raparigas sustentam a principal força de dinamismo, de vontade de afirmação positiva e de mudança que observamos
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nas sociedades de hoje (querendo fazer tudo o que os rapazes fazem e
fazendo-o muitas vezes melhor do que eles), sem abdicarem da sua
feminilidade, mas fazem-no frequentemente de forma desajeitada, por
falta de apoio e compreensão dos adultos, ora caindo na grosseria dos
comportamentos "macholas", ora exagerando na exploração das suas superiores capacidades de inteligência emocional, aumentando ainda mais os
níveis de agressividade e competição existentes em muitos meios sociais.
Aos adultos responsáveis (a qualquer título) pelos processos de educação da juventude pedem-se, pois, missões difíceis mas necessárias:
que reexaminem as suas "certezas", sobretudo quanto aos "objectivos
de vida" do enriquecimento e à primazia da economia; que acompanhem
e ensinem (exemplificando) as crianças e adolescentes a realizar-se
através do trabalho e do esforço próprio, e a respeitar o de terceiros;
que sigam mais de perto os seus educandos e lhes expliquem como é
gratificante contribuir para o bem-comum (não deitar papéis para o chão,
sujar ou destruir, etc.), darmos de nós o melhor e contentarmo-nos apenas
com o razoável; que conduzam e orientem adequadamente a
generosidade própria dos jovens para partilharem colectivamente
"prémios" e beneficios, e ajudarem os mais necessitados. Apesar de
parecer a muitos como envelhecida ou desajustada, a moral escutista
é, disto, um bom exemplo.
A escola
Hoje, exige-se imenso da escola, mais do que ela pode dar, fazendo
pesar sobre si - como "bode expiatório" - a percepção que temos dos
maus desempenhos das famílias e da sociedade no processo de
socialização de crianças e jovens.
Com as alargadas durações da escolaridade existentes - estendendose para as creches e infantários e, tendencialmente, até ao fim da
juvenilidade - a escola tornou-se numa fundamental instituição de
socialização, sendo, ao mesmo tempo, um dispositivo de aprendizagem
de saberes prosaicos. Mas o facto de lidar com crianças e, a esse título,
enfrentar a dificil e delicada tarefa de ser urna "organização humana"
diversa e desigual, não pode transformá-la (corno alguns dão a entender),
num espaço de "distribuição de afectos". Esse específico enquadramento
cabe essencialmente à família e, à medida da conquista da sua própria
autonomia pessoal, aos jovens eles-mesmos, nos seus grupos de amigos
e, um dia, nos seus namoros.

Os conteúdos do ensino escolar são fundamentalmente de base científica e técnica, em correspondência com o que modernamente do-

mina na vida social, nomeadamente na actividade económica e na acção político-administrativa. O domínio da língua e da cultura materna, a
compreensão da lógica matemática e do rigor do cálculo, a aprendizagem de urna segunda língua-veículo (internacional) e das ferramentas
informáticas indispensáveis, a aquisição dos conhecimentos básicos das
ciências naturais (biologia, química, fisica) e das ciências sociais (história) deveriam compor o essencial dos programas curriculares do ensino geral, com os convenientes complementos de educação física e
educação artística (da música, em particular). Assim sendo, não faz
sentido a leccionação de matérias doutrinárias religiosas ou políticas que poderão ser livremente aprendidas mais tarde, ou à parte - embora se deva incluir em todo o ensino a transmissão de princípios de respeito-mútuo e solidariedade, dos deveres e direitos de cidadania. Também se pode aqui lembrar que a liberdade de ensinar e aprender inclui
a existência eventual de escolas de propriedade privada ou cooperativa, porém sujeitas ao enquadramento normativo e fiscalização por par te dos poderes públicos, de modo análogo ao que rege a generalidade
do sector.
A função professoral consiste na transmissão de saberes de natureza científica e cultural, mas também, inevitavelmente, de atitudes e
comportamentos (dos docentes) que servem de referência no processo
de socialização educativa das crianças, adolescentes e jovens, provindos
de meios sócio-culturais variados mas idealmente orientados para urna
sua feliz integração na sociedade (local, nacional e universal). Neste
sentido, sem coartar as liberdades individuais dos docentes, a sociedade
deve poder exigir-lhes - no espaço de exercício da sua profissionalidade
- a observância de padrões mínimos de conformidade social. De modo
análogo, a liberdade de expressão própria, de dissidência ou inovação
comportarnental por parte dos alunos, deve ser observada e
acompanhada pelos docentes, no sentido de detectar o melhor
encaminhamento específico a dar a tais casos, sem prejudicar o conjunto
e a maioria dos educandos. Na generalidade dos casos, tratar-se-á de
comportamentos desviantes que necessitarão de acompanhamentos
especiais, de natureza pedagógica, psicológica, médica ou de apoio
social, ou ainda que poderão interpelar a estratégia de relação da escola
com o meio envolvente ou a avaliação global da sua performance.
Corno orientação geral, os objectivos formativos devem ser
alcançados e os conteúdos curriculares apreendidos (ao menos, pela
maioria), num combate diligente contra o insucesso escolar; mas a noção
de aprendizagem deve prevalecer sobre a de "matéria a transmitir".
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Além disto, a concretização de objectivos deve ser estimulada e exercitada, a par do fornecimento de métodos de trabalho e de princípios
de disciplina na acção, para melhorar a sua eficácia. Por outro lado ainda,
a boa integração do aluno no meio escolar e no contexto social (de
acordo com o seu grau de desenvolvimento pessoal) deve ser urna
preocupação constante do professorado, sem prejuízo do acolhimento
e estimulação de olhares críticos e pensamentos reflexivos por parte
do educando, no processo de construção da sua própria personalidade,
autonomia, identidade e mundividência.
O ensino, nos seus diversos níveis e variantes formativas, integra
sempre uma dimensão de conhecimento científico (sujeita, portanto,
à divisão universal dos saberes) e uma outra dimensão de natureza
pedagógica, especialmente adaptada à idade, à capacidade dos
educandos e aos objectivos definidos para cada classe ou turma. A
ponderação entre estas duas dimensões e a organização das suas
formas concretas constituem um dos objectos específicos das ciências
da educação.
Mas, ao preparar o jovem para a vida adulta, a escola tem também
de o prover de qualificações e competências para o exercício de urna
actividade profissional, o mais possível adaptadas às próprias
características, capacidades e projectos do educando; que não sejam
inibidoras de eventuais futuros desenvolvimentos, mas que, ao mesmo
tempo, sejam realistas nas expectativas que criam aos jovens quanto a
uma próxima inserção na vida activa. As viragens e incongruências
políticas verificadas em Portugal nos últimos 30 anos em matéria de
educação - passando pela extinção do ensino técnico e a recriação do
ensino profissional, os alargamentos prioritários da escolaridade
obrigatória e as fugas-para-diante do ensino politécnico - têm muito que
ver com estas dificuldades, ao mesmo tempo que têm sido pressionadas
pela "obsessão" das comparações internacionais e afectadas pelo mau
desempenho do sistema de formação profissional que se instalou, segundo
a opinião unânime dos especialistas.
Já atrás aludimos às ilusões criadas pelas "pedagogias libertárias"
que, a partir dos anos 60, começaram a ganhar posição dominante nas
universidades e outros fora académicos. Hoje, parece surgir uma
reacção crítica contra os seus excessos (e talvez algumas das suas
premissas), não tanto em termos teóricos (na cátedra, persistirá o mesmo
paradigma dominante, resistindo à neuro-biologia de um António
Damásio, por exemplo) mas sobretudo devido aos problemas práticos
surgidos na vida social e agora repercutidos com grande alarido pelos

mass media: a indisciplina juvenil. a violência na escola (por enquanto
só "lá fora"), a imensa ignorância cultural dos "formados", etc.
A escola - em especial a escola pública - é hoje urna instituição
social fundamental, insubstituível, mas que necessita de ser melhorada
e reformada, para que desempenhe a sua missão de forma muito mais
eficiente e convincente. Mas é também uma organização, específica,
complexa e que integra actores muito diferenciados: naturalmente, os
alunos são a sua primeira e única razão de existir; mas, pela própria
natureza do processo educativo, é aos professores que compete o papel
fundamental e a direcção do processo de aprendizagem e da vida
escolar; é muito importante que os pais participem na vida da escola e
acompanhem a progressão dos seus educandos, mas isso não deve ser
confundido com uma qualquer disputa de autoridade com os docentes,
mal-entendido que a noção de "comunidade educativa" tem por vezes
contribuído para fazer subsistir; e, afortiori, é um disparate tentar
envolver os funcionários administrativos e auxiliares (vigilantes, guardas,
limpezas, transportes, cantinas, etc.) corno membros de direito na
organização dessa "comunidade", devendo exigir-se-lhes o cumprimento
adequado das suas funções, indispensáveis, é certo, mas não mais do
que subsidiárias ou de apoio. Quanto aos poderes públicos: aos locais,
que governam os territórios onde se inserem os estabelecimentos
escolares, compete-lhes uma certa intervenção no seu financiamento e
suporte logístico e, em especial, que não façam da educação pública
um terreno de luta política com terceiros; ao governo central, cabe a
indeclinável tarefa de definir as orientações gerais da política de ensino
e de a traduzir na prática com os recursos e as normas convenientes,
prestando contas ao país... e ao julgamento da história.
Os professores: vocação e profissão
Em Portugal, nos últimos tempos, as reformas intentadas no sector
do ensino têm levantado grande agitação e conflitual idade, com os
sindicatos a mobilizarem todos os factores de acrimónia e contestação.
Terão consigo a razão, contra o "economicismo" ou o "autoritarismo"
do governo PS de José Sócrates?
Segundo o que pude apurar num estudo que efectuei em 2005 para
o ministério da educação (ME), ter-se-á criado um acentuado
descontentamento conjuntural dos professores do ensino público por
efeito das políticas económico-sociais anunciadas ou já tomadas pelo
XVII governo constitucional, que têm sido por este argumentadas com
base nas dificuldades orçamentais do Estado, na insustentabilidade, a
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prazo, dos sistemas de aposentação e de protecção social e, finalmente, mas não menos importante, num novo impulso, mais exigente, de justiça, coesão e equidade social. Julgo que os aspectos mais mal recebidos dessas políticas terão sido: a) o adiamento progressivo da idade para
aposentação (para os 65 anos, com aumento da duração da carreira
contributiva) e alteração do modo de cálculo da respectiva pensão, que
atingirá sobretudo as pessoas de idades compreendidas entre os 40 e
os 60 anos e, em especial, os educadores de infância e professores do
10 ciclo do ensino básico (que se aposentavam aos 55 anos de idade),
equiparando-os às novas condições do regime geral do funcionalismo
público; b) outras medidas da alçada específica do ME relativas ao
exercício da actividade docente, tais corno a obrigatoriedade das aulas
de substituição, um maior controlo das horas não-lectivas de presença
na escola, a reforma dos concursos de colocação dos professores ou a
revisão do estatuto da carreira docente; e) e ainda o não-entendimento
negocial (em termos de negociação colectiva de trabalho ou meramente
"concertativo") entre o governo e a frente unida dos sindicatos de
professores. Estes, sentindo-se atingidos no seu poder co-gestionário, a
que haviam sido habituados por sucessivos ministros, reagiram defensiva
e solidariamente, jogando sobretudo com a atitude táctica da
"vitimização".
Porém, como pano de fundo para esta agitação, existirá sobretudo
algum clima de mal-estar sentido pelos docentes no espaço institucional
da escola, por causa da qualidade do relacionamento existente entre os
vários agentes: com os alunos, que não lhes reconhecem suficiente
autoridade ou se rebelam com o seu poder; com os encarregados-deeducação que, ora reagem naquele último sentido, ora lhes querem
atribuir mais alargadas responsabilidades educativas; a comunidade
envolvente, onde já raramente marcam uma posição social distintiva; a
"comunicação social", útil como protesto ou alerta mas sempre pronta
a generalizar situações pontuais; e até entre colegas, com as inevitáveis
clivagens entre jovens e idosos, efectivos e contratados, gerentes e
geridos, licenciados e "equiparados" e, sobretudo, quando os mais
empenhados se mostram pouco dispostos a tolerar os "baldas" e
incompetentes. Mas esse sentimento de mal-estar radicará, em última
instância, na percepção que têm do baixo reconhecimento social que
é feito actualmente da sua profissão e do seu desempenho.
No estudo referido, pude verificar que, em termos comparativos com
outras profissões de estatuto social equiparável em Portugal, os
professores teriam:
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- do lado da "retribuição", uma remuneração ao nível dos técnicossuperiores da função pública, mais elevada do que a da carreira dos
enfermeiros mas inferior à dos oficiais do exército e à dos docentes
universitários; uma protecção social de "2° nível", semelhante à dos
enfermeiros, pior que a dos oficiais mas melhor que a dos universitários
e técnicos-superiores; e um reconhecimento social baixo, equiparável
ao dos militares e técnicos-superiores, mas pior do que os enfermeiros
e os universitários;
- do lado da sua "contribuição", os nossos professores teriam a
carreira com o mais baixo nível de exigência para percorrer todo o
itinerário profissional, em relação às outras quatro.
Quanto à comparação com os professores de outros países, grosso
modo, os portugueses tendiam a ter exigências de formação para
ingresso na carreira equiparáveis aos seus colegas estrangeiros, a
usufruir de idades de aposentação semelhantes ou mais precoces, a
beneficiar de durações de trabalho relativamente favoráveis e a serem
remunerados entre os mais bem pagos (dados fidedignos referentes a
2003). Por exemplo, se tinham menos horas lectivas que alemães ou
franceses mas mais que espanhóis ou americanos, passavam menos
horas na escola do que estes últimos ou ainda do que os suecos ou os
ingleses, e no cômputo total de horas laborais anuais trabalhavam mais
do que espanhóis e americanos mas menos do que dinamarqueses,
alemães, suecos ou japoneses. E quanto ao PIB per capita anual médio,
em relação ao seu respectivo país, os nossos professores (do secundário
com 15 anos de antiguidade) situavam-me logo a seguir aos alemães
(81% contra 94% acima da média nacional), e bem melhor do que
espanhóis (64%), japoneses (60%), dinamarqueses (48%), ingleses
(40%), franceses (22%), americanos (17%), suecos (7%) ou os pobres
polacos (18% abaixo da sua média nacional).
Esta amostra de dados ilustra a conclusão de que, objectivamente e tomados em conjunto, os professores portugueses têm tido um
desempenho profissional insuficiente e algo abaixo do que seria lícito esperar perante aquilo que a sociedade lhes atribui como recursos.
Nestas condições, impõe-se à sociedade, aos responsáveis (actuais
e anteriores) e aos próprios professores o esforço de uma tomada de
consciência das importantes alterações a introduzir no sistema escolar
para que ele melhore os seus resultados e, em vez de contribuir para
alimentar a exclusão social, consiga formar e integrar cada vez melhor
os futuros cidadãos e os futuros activos.
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Os professores, em vez de se unirem para o boicote das reformas,
deviam antes aceitar o desafio de se auto-regenerarem, seleccionando
os seus melhores para as funções mais diferenciadas e de maior
complexidade, afastando os incompetentes que entre eles se mantêm,
integrando os novos colegas apenas na base de uma excelente formação e aferida vocação, e aplicando-se com brio a melhorar a
qualidade do seu ensino e a eficácia da sua escola. Trata-se, no fundo, de uma actividade de enorme relevância social, desconsiderada
nas últimas décadas pela massificação da escolaridade e "comprada" a peso de "salários" e do constante aumento dos efectivos pela
negociação sindical, que tem agora a oportunidade de mostrar a boa
faceta do profissionalismo exigente, sem cair nos embustes do
corporativismo.
A informação e a cultura

O papel dos meios de informação e de cultura contemporâneos da TV à Internet, mas envolvendo igualmente instrumentos mais antigos
como a rádio, a imprensa ou a edição - merece ser escrutinado, ainda
que ao de leve, quando se fala de educação da juventude.
Façamos o exercício de urna análise sumária dos conteúdos de um
qualquer jornal generalista de grande circulação. Ao acaso, pegámos
no Jornal de Notícias publicado no Porto na semana que decorreu entre
10 e 16 de Janeiro de 1982, para contrapô-lo ao jornal Público, editado
em Lisboa na semana decorrida entre 8 e 14 de Novembro de 2006.
No primeiro caso, verificámos que cerca de 45% do espaço impresso
correspondia a publicidade e "pequenos anúncios" pagos (bem como
às habituais "agendas" do quotidiano), e os restantes SS% ao espaço
dos conteúdos informativos e redactoriais propriamente ditos (o que só
revela parte do tipo da sustentação económica da empresa).
Considerando apenas aqueles últimos, que são o que aqui nos interessa,
obtivemos como resultado que os assuntos de sociedade (incluindo as
questões ambientais) ocupavam 39% desta área útil, o desporto 22%,
os assuntos de política nacional 17%, a economia (e tecnologias) 9%, a
cultura e os espectáculos 8% e os temas internacionais 6%.
No caso do Público, a parte redactorial ocupava cerca de 70% da
área impressa, enquanto a parte comercial/utilitária se ficava pelos 30%
(indiciando talvez as dificuldades de sustentação financeira desta empresa jornalística). Analisando então o espaço ocupado pelos "conteúdos", diremos que, aproximadamente, os assuntos de sociedade realizam 24% deste total, os internacionais 18%, os de economia igualmen15

te 1 8%, a política nacional lS%, a cultura e espectáculo também 15%
e, por fim, o desporto 10%.
Pode assim hipotizar-se que (descartando o "perfil" procurado por
cada um destes órgãos de imprensa), em perto de um quarto de século, os temas de sociedade se terão mantido no topo dos interesses de
jornalistas e leitores, que a política nacional e o desporto caíram em
termos relativos, a beneficio da economia, das questões internacionais
e da rubrica dos espectáculos culturais (que praticamente hegcrnonizarn
agora outros domínios da cultura, como a literatura ou a história).
Este pequeno teste apoia a nossa ideia de que a cultura de massas
é hoje um espaço de socialização fundamental que impacta sobre largas
camadas da sociedade mas, muito em especial, sobre os menores de
40 anos e os mais escolarizados.
Mas que tipo de discurso cultural veiculam estes meios de
informação? A essa questão não podemos responder com estudos
objectivos mas temos a intuição de que uma análise de conteúdo bem
feita nos diria que, entre os principais enfoques - em termos de valores
e princípios sustentados pelos agentes -, estariam provavelmente:
- uma fixação fundamental no "vivido", nas emoções, sentimentos e
subjectividades, menosprezando claramente quer as preocupações de
objectividade nos juízos, quer as normas de natureza ética ou social.
Hoje, quando um jornalista entrevista alguém, é comum este tipo de
pergunta: "Então corno é estar em..?";
- urna centragem edonística no corpo, no prazer e na imagem. Não há
telenovela, filme ou encenação de grupo musical ou teatral com sucesso
que prescinda de exibir a sua cena de sexo ou de sugerir um
comportamento inusitado do ponto de vista da sensualidade;
- uma certa obsessão estética pelo negativismo, a ambiguidade e a
transgressão (que bafejariam o ego de certos niilistas), patente sobretudo
nos estilos mais recentes da música rock, nas modas vestimentárias e
nas artes plásticas;
- finalmente, como que uma atitude das "vanguardas" de provocação à
pessoa nonnal, equilibrada e sensata, desafiando-a com a invasão das
suas esferas de privacidade, agredindo-a na sua convicções e
preconceitos, e forçando-a a "envolver-se", mesmo contra a sua vontade,
sob pretexto de a "libertar" ou "desalienar".
Se estes temores tivessem algum fundamento, então deveríamos estar
muito mais atentos aos efeitos sociais de certos abusos ou perversões
da liberdade, não para reduzir esta, mas para combater aqueles com
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outras ideias e valores mais interessantes e responsabilizantes. Nesta
como noutras matérias, tudo é, talvez, uma questão de equilíbrio: são
de má memória os interditos, a repressão e o auto-amordaçamento, que
já conhecemos; mas também nos desgostamos do desconchavo e de
alguma promiscuidade pública do presente.
Pode parecer "recuada" e conservadora a campanha de Maria
Barroso contra a violência (sob várias formas) ao alcance das crianças na TV, por exemplo, ou as intromissões de autoridades na Internet
para impedir a banalização de imagens ou textos altamente
perturbadores para espíritos em foniiação. Mas não será esse o "bom
conservadorismo", ou mesmo certas formas de impedimento ou censura,
no espaço público, onde, apesar da ética liberal que nos rege
presentemente (e ainda bem), há valores mínimos a preservar - por
muito que isso pese às doutrinas anarquistas do passado (que só
concebiam a liberdade para fazer o bem)? Do que não haverá dúvidas
é que, a existirem, essas funções deverão estar sob a supervisão e
responsabilidade das autoridades públicas eleitas, para que às mesmas
se exija a transparência desejável em tais actuações, e se possam pedir
contas em caso de abusos.
Mas descontando estes inconvenientes, os novos meios de
informação e comunicação são também um fantástico e inesgotável
campo de procura e aprendizagem, que as novas e as novíssimas
gerações têm mostrado saber usar com enorme destreza. Mas
precisarão do apoio e enquadramento dos portadores de uma cultura
mais clássica, para que essas potencialidades sejam bem aproveitadas
e não descambem em formas bizarras de cosmopolitismo comunicativo
associado a iliteracia e ignorância.
Em todo o caso, devemos alegrar-nos com o insuspeitável
florescimento de criatividade, de oportunidades de escolha e de produtos
de qualidade que, no campo cultural, o liberalismo e a Modernidade nos
têm proporcionado, desde as obras musicais e literárias mais sublimes
até ao "melhor programa português de televisão do momento" (o
Cuidado com a língua, de Diogo Infante, na minha modesta opinião).
A questão educativa crucial é a de como ai iiar nos jovens o sentido
crítico suficiente para que estes façam as boas escolhas, de entre "o
imenso e o diverso" que hoje os rodeia.
O cidadão, a sociedade e o Estado

Nem "compinchas", nem demissionários; nem autoritários, nem
"laisserfaire"; a missão dos educadores - pais, professores e outras
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figuras em situação de exercitarem a relação adulto-criança - deve ser
fundamentalmente a de, respeitando a criança na sua dignidade
essencial, a ajudar a construir, progressivamente, os meios da sua própria
futura liberdade, autonomia e felicidade. Não se deve confundir aqui o
exercício desta missão educativa com as indesejáveis manifestações de
poder social (paternalista e professoral) ou de "elitismo dos adultos".
Não esqueço as palavras que li um dia cm Colin Ward de que não é
elitismo procurar ensinar o que sabemos a outros que conhecem menos
do que nós. Elitismo seria, pelo contrário, guardarmos para nós próprios
(e "os nossos") esses conhecimentos. Mas o que diferenciaria uma
simples transmissão de saberes de uma educação para a liberdade seria
o facto de, na primeira, persistir porventura a diferença relativa entre
mestres e "formandos", enquanto que na segunda se almejaria a
superação dessa diferença de estatutos, procurando tendencialmente
igualizá-los.
Mas, colectivamente, a sociedade têm o direito e o dever - e fá-lo,
de qualquer modo - de definir qual o melhor tipo de reprodução social
que é capaz de conceber para continuar a existir (ainda que em evolução,
mais ou menos lenta).
Neste sentido, é interessante discutir-se o princípio da "igualdade de
oportunidades" que tem vindo a ser avançado nos últimos 30 ou 40 anos,
em especial por parte das "esquerdas modernas", ou seja: aquelas que,
por realismo político e revisão ideológica (que não ousam explicitar,
supostamente "para não dar anuas aos adversários"), desistiram do
objectivo da igualdade tout couri e passaram a eleger o mérito individual
como grande objectivo político a privilegiar nas actuais sociedades
desenvolvidas individualistas. É possível que esta seja uma orientação
estratégica bem mais condizente com o grau de consciência social
existente do que as anteriores crenças no "tudo igual para todos" e no
crescimento avassalador do Estado, mas não deve omitir-se o que isso
significa em termos de ruptura e alteração de ideias.
O background conservador do pensamento político das "direitas"
é reticente a esta noção de igualdade-de-oportunidades porque crê, no
fundo, nessa desigualdade (não só reconhece, mas identifica-se com),
e se afirma como candidato a participar da elite existente e da sua missão
de "civilizar os outros". Contudo, como não tem hoje coragem para o
afirmar e porque já está também rendida à civilização das massas,
afirma publicamente partilhar dessa mesma visão da igualdade-deoportunidades e tenta distinguir-se, já não nos princípios, mas nas meras
alternativas técnicas capazes de, alegadamente, atingir (melhor) os
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mesmos desideratos: é o caso do "cheque educação" (porventura urna
ideia interessante, que só não é assumida pela esquerda porque já foi
apropriada pela direita), da fixação do limite' da escolaridade obrigatória
(nove anos? doze?), do apoio público a conceder ao ensino privado ou
confessional (em certos países), etc.
Deixem-me intercalar aqui uma nota lateral (mas não menor, creio)
a propósito do valor da igualdade, tal como a entende hoje o
"politicamente correcto", ou a tal esquerda moderna. A mais patética
forma de exprimir a igualdade-de-oportunidades (de género, neste caso)
está sendo protagonizada em Espanha pelo PSOE ao interrogar-se se
deve ou não desencadear o processo de urna revisão constitucional para
que, na linha de sucessão ao trono, se equiparem infantas e varões. Por
outras palavras: aceitando discutir a minudência, como se algo de
importante se tratasse, verga-se entretanto à "realidade" do arcaísmo
civilizacional que é a "instituição monárquica", renegando e lançando
às urtigas o seu belo timbre republicano de outrora. Entretanto, é o
mesmo governo presidido por Zapatero que investiu afrontosamente
contra os valores da Espanha conservadora com as suas "políticas
fracturantes" do reconhecimento do casamento de homossexuais e
outros vanguardismos sociais ainda em nome da "igualdade" -, que
podem concentrar o debate político afastando outras questões mais
incómodas (como a da consistência da unidade política do Estado
Espanhol, ou a das relações internacionais com o "mundo islâmico")
mas oxalá não venham, a prazo, a elevar perigosamente o nível das
divergências e rancores existentes no seu âmbito interno. Esperemos
que não sejam estes os exemplos que, fascinados pelo poder estatal, os
"nossos socialistas" se preparem, de novo, para copiar dos países
vizinhos mais avançados...
Parece-nos - para concluir (mas este é um pretexto para o debate,
não urna convicção) - que a igualdade-de-oportunidades deveria ser mais
uma estratégia para caminhar para objectivos de urna sociedade mais
equilibrada e auto-controlada (entre as suas diversas componentes
internas, no plano inter-nacional e global, entre o que consome da
natureza e o que lhe destrói, entre os sonhos e a sua concretização) do
que um fim-em-si-mesmo, corno se fosse indiferente o sentido das
tendências em curso na vida colectiva dos povos.
A educação contém, claramente, um problema de igualdade-deoportunidades. Mas é mais do isso: coloca a questão da "educação para
quê?" E nesse sentido opinamos que deve ser uma educação para os
valores: para o conhecimento, a liberdade e a cidadania.

José Marques
Saúde e economia

Para Leriche (cirurgião francês) a saúde é a vida no silêncio dos órgãos. A economia pelo dicionário é: a boa administração ou ordem da
casa, de estabelecimento, bens particulares ou públicos; proveito que
resulta de gastar pouco; ciência que se ocupa da produção e consumo
de bens e serviços, da circulação da riqueza e da redistribuição do rendimento.
Nascemos com um determinado capital de saúde, que se vai degradando, mais ou menos, conforme a nossa herança genética, e o nosso
quotidiano ambiental e laboral. E, também, em consequência nos nossos hábitos alimentares e da nossa atitude positiva (favorável) ou negativa (desfavorável) ao nosso equilíbrio sanitário e bem-estar.
A nossa qualidade de vida (saúde) cruza-se com a política económica
do nosso país (a performance da cadeia de criação e distribuição de
riqueza, a qualidade ambiental, a educação para a promoção da saúde,
a acessibilidade a cuidados preventivos, curativos, de reabilitação e
continuados. Resulta, também, da garantia dos sistemas de apoio à vida
não activa e à protecção social).
O Estado Social e os beneficios sociais (a gratuitidade na educação,
na protecção na doença e a garantia das diversas prestações sociais,
apoio ao desemprego e na reforma) começam a ficar fora do controlo
dos sistemas actualmente em vigor.
A flexibilidade empresarial e laboral, resultante de uma globalização
acelerada e de um modelo económico em crise, o envelhecimento
populacional e o aquecimento global constituem desafios grandiosos que
talvez venham a conduzir a novos modelos de governação ao nível das
nações, blocos geo-estratégicos e ao nível planetário.
Nesta conjuntura nacional e global assistimos à evolução das
despesas com a saúde dos cidadãos que se elevam a 10.1% do PIB
(6.2% em 1990) o que significa que: ou o aparelho de estado controla
a despesa ou a vai transferindo para os beneficiários dos serviços (novas
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indiscriminada por muitos hospitais não dependa de uma análise custo/
eficácia rigorosa.
O perfil de prescrição médica de exames, tratamentos, medicamentos
e dispositivos não pode continuar livre mas dependente de protocolos,
sancionados pelos pares, que estabeleçam parâmetros de abordagem
dos episódios de doença balizados na melhor relação cuso/eflcácia.
Condicionar a acessibilidade parece-nos ser incontornável. As
consequências de acidentes resultantes de determinados desportos
radicais já correm por conta dos próprios ou pelos seus seguros, em
alguns países. De seguida irão ser penalizados os que venham a contrair
doenças por via de hábitos não saudáveis.
O Estado Social e protector de tudo e de todos estão cm vias de
extinção.
No entanto o seu prolongamento e queda gradual depende da
capacidade dos governos conseguirem aplicar as melhores práticas de
governação à Administração Pública.
A "accountabilily" e a responsabilidade social dos gestores e das
organizações prestadoras têm de provocar a aplicação das boas práticas
e alterar a visão atomista das organizações para a sua articulação em
rede de cuidados e a inevitável concentração de recursos.
Quando uma sociedade tem um problema tem de convertê-lo numa
oportunidade e, assim, ultrapassá-lo ou contorná-lo.
Parece-nos que temos, entre nós, uma maioria de pessoas, grupos
de pressão e políticos apostados cm adiar os problemas. Este protelar
constante e os líderes, optimistas não estratégicos, navegaram
alegremente até ao porto em que nos encontramos.
Na óptica das receitas (e do tão questionado modelo financiamento)
é preciso deitar mão ao co-pagamento dos utilizadores que têm
rendimentos acima de detenninados montantes (o que poderia continuar
a ser um pagamento reduzido se a máquina fiscal e o sistema de justiça
funcionasse em Portugal).
Pensamos que a sobrevivência e a compatibilização de um Serviço
Nacional de Saúde eficiente e eficaz começa a ser questionado não só
por dentro como pela pressão exercida pelos grupos privados que
espreitam, de forma organizada e programada este negócio que
movimenta cada vez mais recursos financeiros (8577 milhões de euros/
proposta OE/2007).
Em Portugal vivemos nesta matéria urna situação muito especial
dentro do espaço europeu em que estamos integrados. A falta crónica
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de visão e planeamento estratégico integrado, transportou-nos para um
quadro difícil de ultrapassar.
Má distribuição das instalações e equipamentos de saúde e fácil opção
e, demasiado rápida, em termos de aquisição de novas tecnologias de diagnóstico, tratamentos (produtos farmacêuticos e dispositivos médicos), com
mais-valias ainda não plenamente comprovadas e validadas.
Do lado da economia observamos que a nossa cadeia de produção
de riqueza verifica problemas estruturais que se espelham na nossa baixa
competitividade, produtividade e dependência externa, face ao mercado
global, às economias emergentes (BRIC) e às novas tecnologias.
O nosso baixo nível de instrução e as falhas culturais na
interiorização e aplicação de políticas ajustadas de prevenção prejudicam
a efectividade de programas de promoção da saúde e prevenção da
doença que, uma vez aplicados com sucesso, significariarna poupança
de verbas, que aplicadas de novo na cadeia de educação para saúde
significariam a libertação de encargos futuros no tratamento de doenças
evitáveis com uma atitude individual e social saudável.
O compromisso social e a solidariedade geracional a que estamos
obrigados: gestores de serviços, profissionais, cidadãos, grupos de
pressão e políticos não deixa margem de manobra se queremos construir
e manter a qualidade de vida e o bem-estar da pessoas e, em especial,
das pessoas - doentes.
Os bons resultados que pretendemos e a resposta aos novos desafios
passam pela combinação optimizada dos recursos disponíveis (dinheiro,
instalações, equipamentos, tecnologias e pessoas) operada por dirigentes
e políticos responsáveis e responsabilizados sob o olhar atento de
cidadãos pró-activos, capazes de questionar as más práticas de gestão
e de assumirem urna verdadeira atitude de "self-care".
Assim, a vantagem será recíproca e o retorno garantido, em termos
individuais e colectivos.
Para o desenvolvimento de eficiência de gestão nos serviços de
saúde e da educação seria interessante a apresentação de facturas prófona aos utilizadores pelos serviços prestados. Esta solução tornaria
evidentes as diferenças no valor/preço das prestações. Permitiria estudos
comparativos e a avaliação das respectivas performances e, ainda,
implicava a competitividade nas organizações públicas.
A economia precisa de cidadãos saudáveis e estes de urna economia produtora de riqueza da qual parte, cada vez mais significativa, será
redistribuída, necessariamente, para prestações sociais solidárias.
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Afinal é no binómio: saúde e economia, que temos de inventar o nosso
desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. Este é o nosso desafio
colectivo.
* Administrador Hospitalar
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Fátima Valverde
Jean-Paul Sartre e a utopia do leitor
A força dum escritor reside na sua acção directa sobre
o público, nas cóleras, nos entusiasmos, nas
meditações que ele provoca através dos seus
escritos.'
A citação em epígrafe esclarece-nos a um tempo sobre a importância
que Sartre atribui à função intervencionista do escritor face ao leitor e
o campo dual da sua intervenção, a um tempo emotiva e reflexiva. Nela
se encontram também, implicitamente equacionados, aspectos
fundamentais esboçados na sua teorização sobre as emoções 2
entendidas estas como uma manifestação da consciência, afastadas dum
automatismo de raiz estritamente afectiva. Preocupado com o alcance
pragmático das palavras e com a reciprocidade bipolar de dois actos
fuicrais delas decorrentes - a escrita e a leitura, defende a obra
incompleta, concebe o escritor como um emissário de dúvidas, opiniões
e mundividências que visam, sobretudo, semear dúvidas, criar
expectativas 'e motivar cogitações. Ao invés de lhe transmitir ideias
preconcebidas e dogmas, pretende-se que o leitor exprima um
pensamento próprio, libertando-o da opressão dum legado denso de
influências.
Em geral, todos os escritores possuem uma idealização particular de
leitor, almejando que este acompanhe, decifre e estabeleça um pacto
cúmplice com o universo proposto. Sartre não escapa a esta regra ao
manifestar que a escrita implica a leitura como seu correlativo dialéctico,
necessitando tais actos conexos de dois agentes distintos, mas reunidos
pela possibilidade de realização dos ideais ditados pela consciência ética.
Resultante da sua visão pragmática sobre a literatura, deparamo-nos, a
priori, com uma concepção de leitor-modelo igualmente activo capaz
de modificar a realidade circunstancial a partir da obra concebida,
responsabilizando-se pelos seus discursos e sendo senhor das suas
acções. Estamos perante uma ideia de cooperação textual construtora
de novos mundos extra-ficcionais pela confiança nas potencialidades
influentes da escrita enquanto acto expressivo, no seu carácter mediador
enquanto acto propulsivo, no seu cariz ético enquanto sinal duma
consciência empreendedora cm prol da denúncia da atrofia colectiva,
no sentido hegeliano de um reconhecimento mútuo de consciências. Do

,
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esforço conjugado entre autor e leitor surgirá então o objecto concreto
duma obra do espírito, sendo o primeiro ultrapassado pela acção do
segundo através da oportunidade que lhe é dada de retomar elementos
subtis da ficção e transportá-los para a sua existência. Este leitor activo
corresponderá aos objectivos últimos dessa criação e, nesta óptica, a
leitura será uma recriação de si próprio e do mundo, um acto de
consciência, mediante o qual ler significará agir.
Com todos os individualismos imprevistos que o acto de leitura
suscita, o legado deste autor à literatura comporta uma atitude de forte
predomínio na sua geração e em alguns escritores de gerações
vindouras, a partir de um pensamento estruturalmente libertador e
construtor de remodelações sociais, cujos efeitos se fazem sentir na
evolução das mentalidades. Ao acreditar no potencial influente da escrita
e no seu carácter mediador, Sartre revela o ideal de ultrapassar o plano
da ficção para agir sobre a circunstância. Em tenrios abstractos, a
literatura apresentar-se-á como um apelo implícito à criação de novas
soluções e faz do sujeito-leitor um autor da sua própria vida e de tudo
o que o rodeia.
Na obra Qu 'est-ce que Ia littérature?, Sartre apresenta a escrita
e a leitura como duas faces do mesmo facto histórico, sendo o escritor
o seu mediador responsável, cujo instrumento de mediação será a
liberdade de leitura subjacente à obra. Contestatário da arte pela arte,
defende valores que assume concretamente, conhecedor dos poderes
de uma sociedade mediática, exige uma responsabilidade ao escritor em
ternos do conhecimento pela profusão de saberes, movido pela
consciência que os mesmos não são difundidos inocentemente. A obra
é então concebida corno uma condição fundamental de intervenção num
mundo sem classes e sem tiranias, numa integralidade que não distingue
a forma do fundo, o material do espiritual, que tende para a liberdade
universal e sugere ao leitor uma autonomia compensadora pelo poder
de substituir a estagnação vigente pela responsabilização. É através dessa
mediação que o escritor e o leitor se encontram e dai advém a
participação na História do seu tempo concreto.
Sob a influência da noção de literatura «engagée» e do
existencialismo, caracterizado este como uma verdade e uma acção
humanas expressas num determinado meio que as realiza, Sartre
proclama uma estética da liberdade e fundamenta uma mais-valia da
obra de arte na sua condição de apelo subjacente. Em seu entender,
foi a colectividade socialista que permitiu à literatura compreender vários
binómios caracterizadores tais como o «ter e o ser», «a praxis e a exis»,
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«a negatividade e a construção», o que justifica, na sua essência, o
epíteto «total» 3 A literatura é assim integrada numa totalidade e
assimilada à ideologia duma determinada sociedade que sofre mudanças
constantes porquanto fruto de tomadas de consciência individuais em
prol do grupo. Consequentemente, a expressão (diteratura total» advém
da escolha consciente e assenta na vontade resoluta e comprometida
com a existência e, como a própria designação também sugere, abarca
e inclui a incursão de Sartre por textos ideológicos, panfletários,
filosóficos, jornalísticos, estéticos, teatrais, romanescos, à semelhança
de outros vultos do seu tempo entre os quais encontramos Camus,
Simone de Bcauvoir, Malraux, Jules Rornains et Péguy.
O papel do escritor, a um tempo mediador e receptor, afasta-se
assim do mero apego e zelo pela imortalidade para se dedicar ao presente
actualizado, de modo a alargar a sua influência não só aos leitores do
seu país, mas também aos escritores estrangeiros. Sarfte enuncia cinco
princípios orientadores da responsabilidade do escritor que deverão estar
presentes no acto da criação: 1) aplicar uma teoria positiva da liberdade
e da libertação; 2) manter um posicionamento activo face à opressão;
3) determinar um elo verdadeiro entre meios e fins; 4) recusar a
violência na realização ou na manutenção da ordem; 5) reflectir sobre
os beneficios da ética e da política'.
Motivado pelas linhas orientadoras anunciadas, o acto da escrita é
urdido de modo a fomentar um perfil de personagens e de criar situações,
desenvolvendo um retrato do leitor contestatário, numa prefiguração
diversificada de rebeldias, resistências, fragilidades, inadaptações e
marginalidades. Intenta-se assim suscitar a contestação, ao invés de
pretender a subordinação a ideias preconcebidas e a dogmas
consumados, devendo o próprio escritor actuar directamente na História
ao assumir a responsabilidade pela liberdade individual, extensível ao
leitor e à sociedade, no intuito recíproco de a aperfeiçoar.
O modelo sartriano de leitor parte, pois, da liberdade da própria
condição humana para modificar a realidade envolvente e vencer o
quietismo, a angústia e os limites circunstanciais. A organização desse
caos parte da acção, pois sem ela não existe a realidade. De relembrar
que Sartre se dirige a um público rnaiontariamente burguês e, corno tal,
pretende chocá-lo através do absurdo, alertá-lo para lados encobertos
nas aparências, em suma apresentar-lhe novos sentidos e perspectivas
para as situações representativas da realidade historicamente factual e
circunstancial através de retratos e pormenores verosímeis na sua trama,
mas inúmeras vezes absurdos na sua significação ética.
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Podemos, assim, traçar dois vectores relevantes, o eu e os outros,
que estabelecem os parâmetros inerentes ao interior e ao exterior, aos
quais correspondem, respectivamente, o escritor e o leitor. E na tentativa
de ligação entre ambos que assenta a relação entre a obra e a vida,
cujo projecto de subjectividade activa ocupa o espírito de Sartre.
Literariamente, pretende alcançá-la com a narrativa na terceira pessoa,
despindo-a de explicações e incursões na interioridade das personagens
e conservando a ordem estritamente cronológica da qual o leitor será
uma testemunha. Ao evitar processos exaustivos duma narração interna
tecida de testemunhos omnipotentes, o autor opta frequentemente pela
mostra de várias consciências que manifestam lucidamente as
contradições da condição humana, o que penuite estabelecer uma ponte
de entendimento entre o indivíduo, a vida e a sociedade. O leitor deparase com urna teia particular explícita, oponente ou adjuvante, oculta por
detrás das diversas vozes narrativas, sendo confrontado com a sociedade
em geral, apresentada na antinomia interioridade-exterioridade.
É neste sentido que o conceito de beleza é definido por Sartre como
a densidade do ser e, ao invés de considerar exclusivamente a forma
ou a expressão da matéria, pretende alcançar um vasto leque de
adesões à sua escrita tendo como alvo o público geral, uma vez que
lhe compete ajudar a resolver um problema colectivo. Daí a preocupação
com as palavras, a liberdade e a responsabilidade na apresentação das
possibilidades e no favorecirnento da tomada de consciência do leitor
que deverá agir em situações concretas, agindo pela ruptura com o
quietismo. Sartre define o prazer estético em função duma tomada de
consciência da liberdade perante o objecto que o suscita ao conceber o
livro como um apelo de uma liberdade a uma outra liberdade', ou seja,
atribuir à criação a ideia de autonomia que abala as conjecturas feitas,
realizável apenas pela acção e não pela submissão. O escritor é, por
isso, uni criador em liberdade, pois só esta traduz aquilo que existe de
humano no homem. Assim, o julgamento estético é um reconhecimento
dessa mesma liberdade e exprime-se através do eu do criador, da sua
tomada de consciência face ao objecto escolhido e, finalmente, do pleno
direito à mesma liberdade, conferida a outrem. A literatura existe como
um apelo e um convite ao leitor para uma transmutação ideológica, social
e política.
Segundo Benoit Denis', este conceito de literatura «engagée» deve
ser analisado à luz de dois ângulos fundamentais: um momento preciso
da história da literatura francesa, entre 1945 e 1955, eixo estruturador
do século XX, vivido por Sartre e alguns dos seus contemporâneos, e
27

uma variante literária transhistórica que pode ser encontrada em outras épocas da história literária. O que predomina, e é interessante realçar, é a relação entre a literatura e o aspecto social, ou seja, a função
que a sociedade atribui à literatura e o papel que esta pretende desempenhar nessa mesma sociedade. B.Denis justifica o seu aparecimento
através de três factores: 1) a aparição de um campo literário autónomo
que distinguia o escritor do homem comum no século XIX; 2) a ascendência da figura do intelectual, nos finais deste e no inicio do século
XX, cuja intervenção era de cariz sociopolítico; 3) a revolução de Outubro de 1917, que utilizava a literatura como um meio ao serviço de
urna causa e via no escritor o elo mediador da consciência histórica,
identificando-o com um projecto de transformação social.
Sartre vai ainda mais longe ao alargar o cariz transformador das
palavras ao silêncio, entendendo este corno urna palavra, na medida em
que é igualmente rico de significações. Assim, ao invés de se evadir
irresponsavelmente pela ficção e de entender a literatura como
fenómeno desligado da consciência, o escritor deve, por isso, recorrer
à linguagem e ao silêncio para interagir com o público na intervenção
da História por questões éticas, ideológicas e políticas de teor funcional.
A pressão exercida por aquela, a tortura e o medo como factos reais
do quotidiano levam o autor a desvendar a relatividade do absoluto, ou
seja, a destituir o mal e o bem de =julgamento valorativo, submetidos
à vontade de um escritor em situação que exprime o valor supremo
da liberdade. O fenómeno Sartre anuncia, espelha e combate a era do
vazio moderno. A angústia, decorrente dum pensamento inquieto e
inquietante oriundo do existencialismo é por ele definida em correlação
com a responsabilidade, logo conduz a escolhas que podem abarcar
diversas hipóteses adequadas àquele objectivo. Trata-se duma forma
de exercer a liberdade responsável, o que exclui a inconsciência, uma
vez que se atende a uma moral social, se elegem os meios e os fins
mais justos e assim se intenta ultrapassar influências da moral
individualista herdada do século XVIII.
O campo da praxis humana exige, pois, a independência do leitor
face ao universo escrito, ou seja, o umbral da ficção deverá ser
transposto pelo abandono da incursão fabular e substituído pela realização
exterior à fábula. É esse traço distintivo da utopia sartriana do leitor, na
medida em que considera a liberdade criada pela obra, parecendo
esquecer que a fonte será dificilmente aniquilada, pois comportará
sempre urna forte marca de influência. Sartre coloca-nos, pois, perante
um paradoxo: por um lado, apresenta um universo ficcional construído,
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coerente, eticamente «engagé», e por outro, aspira a que o leitor ultrapasse a proposta facultada e a avalie de modo a perspectivar novos
trajectos que se apliquem à própria existência através duma visão
enriquecida. Tal paradoxo resulta da sua consciência multifacetada, do
entendimento da metafisica como um esforço concreto e urna visão
interna, que pretendem abarcar a totalidade da consciência humana e
respectivas implicações no meio circundante.
Decorrente duma mundivisão que tem corno ponto de partida a noção
de responsabilidade, a utopia sartriana é, de certo modo, um produto do
sonho moderno de ultrapassar a palavra ficcional para agir no quotidiano
e modificar a sociedade corrupta, escravizada e mecânica. Esta utopia
pode ser analisada a partir de três aspectos ligados entre que têm como
pano de fundo a influência do escritor versus a autonomia do leitor: a
responsabilidade da escolha, a consciência da acção, o exercício do
espírito crítico e a liberdade para escapar aos condicionalismos sociais.
Naturalmente, o escritor deve ser a um tempo arauto e praticante da
verdade, pois o contrário será a via da publicidade gratuita, que opta
pelo simulacro e pela mentira. Estamos perante uma atitude de exigência
da recuperação duma inocência perdida, cuja finalidade é a aplicação
dum direito intrínseco à liberdade, também ele em processo de declínio.
Apesar da sua convicção reafirmada, Sartrc está ciente de que
defende urna quimera: «Bem entendido, trata-se de uma utopia: á
possível conceber esta sociedade, mas não dispomos de nenhum meio
prático para a realizar 7 ». Porém, mantém até ao fim a defesa de um
escritor que não seja mero consumidor, alerta para a industrialização
da literatura, proclama que arte não deve ser infundamentada, mas
exercida conscientemente, pretende conduzir a díade autor-leitor à sua
essência singular pela responsabilização dos discursos, das intervenções
e da consciência. Eis uma questão ética e um ensejo de responsabilizar
o sujeito, de denunciar a caducidade colectiva e de revitalizar vontades
individuais.
Face ao exposto, interrogamo-nos se o universo ficcional sartriano
levará, de facto, o leitor a ser mais livre na sua existência exfabula,
urna vez que o horizonte de expectativas será diferente consoante o
leitor e atenderá também às suas expectativas genéricas e pessoais.
Não podemos esquecer os factores estritamente subjectivos provenientes
do leitor, imprevisíveis na sua interacção. Este pode apenas ficar numa
mera assimilação do «Eu» que assume introspcctivamente a narração,
assim como pode rejeitar visceralmente, sendo sempre imprevisíveis os
resultados. Como distinguirá então o leitor a verdade a seguir, de modo
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a dirigir a «cólera» ou o «entusiasmo» para a vida real a partir de situações fictícias, se lhe são facultados elementos imaginários expressivos de absurdos, incongruências e conflitos levados quantas vezes ao
rubro na sua tragédia interiormente tão humana? Ao extrapolar o universo narrativo e ao encontrar possíveis estratégias autónomas de configuração individual, social e ideológica, as mesmas poderão fracassar
se destituídas duma base de fundamento ético, de maturidade e de
sabedoria, inclusive pela arquitectura profunda, igualmente enraizada no
inconsciente da obra e de cada leitor.
Neste sentido, a escrita jornalística e o ensaio encontrarão mais
objectivamente um leitor que poderá tomar partido pela situação exposta,
ao contrário da ficção, pois nesta parte-se do pressuposto que tudo é
fingimento, ainda que possam ser estabelecidas conexões com a
realidade, pondo à prova a consciência genérica e o património de
experiência pessoal do leitor. A maior ou menor identificação com as
personagens, as situações, os espaços e os cenários apresentados
regulará de certa forma as influências provenientes da leitura assim como
a reacção despoletada a partir do próprio género escolhido. O leitor de
Jean-Paul Sartrc poderá adoptar várias estratégias de liberdade face à
leitura do universo ficcional, entre as quais destacamos duas de cariz
mais extremista, de assimilação ou de rejeição, e outras duas mistas,
de indiferença ou de apreciação estéticas. Relativamente à passagem
para a existência real do leitor e inerente modificação de atitude ou
aferição de valores, serão imprevisíveis as configurações efectivas da
actualização concreta das significações explícitas e implícitas da obra,
devido à raiz autónoma inerente ao próprio acto de leitura.
Em termos abstractos, a obra lida apresentar-se-á como um apelo
implícito à criação de novas soluções. Esta posição proclama uma
estética fundamentada numa mais-valia da obra de arte na sua condição
depeij'or,nance posterior à criação. Escolhem-se, por vezes, situações
extremas, nas quais os seres humanos se confrontam entre si e perante
si mesmos, dão-se premissas estratégicas para que o espectador tente
agir e mudar a realidade circundante, o que implica a sua própria mudança, objecto e objectivo do romance e teatro sartrianos, distante da finalidade puramente lúdica. Tal como o leitor, o espectador de Sartre encontra-se
num plano duplo face às personagens, a um tempo fora e dentro da acção
que elas realizam, o que cria a eficácia do teatro, dado que o herói representa a interioridade humana percepcionada exteriormente.
Sartre pretende abrir o leque de possibilidades do público ao deixarlhe uma margem de liberdade através da expressão geradora de assi30

milações e cumplicidades, substituindo binómios fechados tais como
admiração-desprezo, superioridade-esmagamento pela tomada de
consciência individual de atitudes e respectivas contradições,
ultrapassando também uma perspectiva puramente dualista. Faculta-lhe
deste modo a liberdade de agir, de se posicionar face à sua própria
angústia e de assumir o seu quinhão de responsabilidades. Inerente à
condição humana, a angústia sartriana afasta-nos, no entanto, do lado
sombrio e negro da melancolia romântica e da dualidade inerente ao
spleen baudelairiano, pelo combate à passividade, mantendo, no entanto,
a sensação de fechamento e clausura na dualidade do ser. A consciência
da profunda responsabilidade anuncia-se como urna resposta a este
conflito e ao vazio que caracteriza a modernidade, que Sartre tenta
preencher com a sua polimorfia expressiva. No campo da literatura, quer
a sua obra romanesca, quer a sua obra teatral permanecem actuais pela
sua linguagem lúcida e pela sua perscruta consciente, que conferem um
sentido particular à angústia existencial, ou melhor, original, na
perspectiva sartriana.
A actualidade da posição de Sartre face ao assunto em questão pode
ser explicada em parte por este polimorfismo intelectual da sua obra e
pelas medidas interventoras conducentes, apriori, a diferentes tipos
de leitor dentro do campo genérico alargado que engloba a doutrina
filosófica, os ensaios políticos e críticos, o romance, o teatro, o
jornalismo, o diário nos dois ramos - o racional e o ficcional - no caso,
interligados pelos três vectores que estruturam o pensamento sartriano
eles próprios eticamente válidos, a saber a consciência, a liberdade e a
responsabilidade. Estes encontram na angústia uma forma activa de
intervir no mundo e de estabelecer com o leitor ideal um pacto de uma
praxis extra-fabular. Podemos apontar para um conceito de «leitor total»
pelo desdobramento da obra de Sartre em vários géneros, mas também
porque ambos - escritor e leitor - se encontram na mesma unidade
colectiva em que o primeiro diz de si falando dos leitores e vice-versa,
no intuito de preservar cada liberdade. Exige-se assim um leitor duplo
e total, um lector in fabula, que coopere na decifração do universo
ficcional e um lector exfahula, que a ultrapasse, pela sua capacidade
de vencer a inércia enquanto participante no mundo real.
Esta posição é coerente com o entendimento do ser humano como
um projecto vivo, meritória pelo papel de destaque e autonomia
conferido ao leitor, mas utópico na medida em que o leitor será sempre
influenciado não só pelo universo proposto pela ficção e por outras
componentes da sua própria cultura, experiência e mundivisão particu31

lares, entre outras, tendo, além disso, o direito natural a tomar urna
posição meramente passiva ou outra. Como salientámos, a utopia dum
leitor livre é urna questão ética em Sartre, cujo desafio proposto será a
subtileza de decifrar os seus propósitos e a capacidade de não se deixar influenciar pela angústia das personagens e pelo absurdo das situações propostas e, assim, construir urna vida melhor no plano da actualidade. Estes propósitos do autor em foco permanecem actuais e serão, decerto, perpetuados pelo próprio anseio de liberdade subjacente à
condição humana. Daí urna escrita proveniente dum compromisso com
a vida, logo com a circunstância, que apresenta a particularidade original
de antever o direito à liberdade e à autonomia do leitor, decorrentes da
sua responsabilidade enquanto escritor ao apresentar universos que a
afirmem.
Parafraseando Sartre, a receptividade do leitor consistirá, pois, na
aceitação livre das provocações do escritor e na aplicação responsável
das emoções reflectidas em termos individuais, alheias a intenções
panfletárias e explícitas. A colaboração neste projecto faz-se pela
actualização do texto sem a liberdade confinada aos limites da
interpretação e a possibilidade, por isso mesmo, de activar a
transformação do mundo pela interacção espontânea estabelecida com
a obra. A linguagem é, por esta via, percepcionada como uma actividade
humana consciente da verdade, que deve perpetuar os valores
subjacentes à liberdade responsável, o que torna premente a defesa
sartriana dum leitor livre no pensamento e universal na acção.
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Philosophic, Ilcrrnann, Paris, 1995.

NOTAS:
Sartre, Jean-Pau!, Qu 'esi-ce que Ia liitérature?, Co!. "Folio Essais", Éditions
Gallimard, Paris. 1985. p. 192. tradução nossa.

32

Cf. Esquisse cl une théorie des é,notions, CoL «Le Livre de Poche Références»,
Philosophie, Hermann, Paris, 1995
Sobre a explicitação pelo autor, do conceito em questão cf. Sartre, Jean-Paul. Qu 'est-ce
que Ia littérature?, Col. "Folio Essais". Éditions Gallimard, Paris, 1985, pp. 238-239.
Cf. Sartre, L 'existentialisnie est un hunianisine, p. 59.

Cf. La responsabilité de 1 écrivain, Éditions Verdier, 1998 Texto integral da
responsabilidade de Sartre, proferido em Novembro de 1946 em Paris na primeira sessão
da Conferência Geral da UNESCO, p27.
Cf. Littérature e! engagenienl. De Pascal à Sartie, coIl. «Points Essais», Éditions du
Seuil, Paris, 2000.
6

Idem, pp. 163-164, tradução nossa.
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Manuel Silva-Terra
Evocação de Torga
Sumário: Torga e a liberdade. Torga e Portugal. Torga
e a viagem. Torga e a saudade.

Nesta breve exposição, pretendo evocar Miguel Torga segundo os quatro
tópicos enunciados. Estes tópicos não são fixos; sendo intercambiáveis,
eles migram de lugar para lugar sem pedir licença.
Corno reconhecer um hornern na sua liberdade? Como reconhecer
urna vida feita de liberdade e, portanto, libertadora? Não é a vida que
é livre mas nós que a tornamos livres. A liberdade define-se não por
um resultado mas por um processo.
Chama-se liberdade o bem que sentes,
Águia que pairas sobre as serranias;
Chamam-se tiranias
Os acenos que o mundo
Cá de baixo te faz;
Não desças do teu céu de solidão,
Pomba da verdadeira paz,
Imagem de nenhuma servidão!
Serra da Estrela, 27 de Fevereiro de 1960

Todos os volumes do(s) "Diário"(s) começam com um poema e
acabam com um poema. Não é por acaso que assim acontece. Torga
pretende sinalizar as parcelas do tempo de vida por balizas poéticas.
Na verdade, toda a sua vida foi um longo poema. Nele o verso tem,
por vezes, o recorte clássico (a realidade é uma projecção do sujeito, a
rima e a métrica são uma necessidade de conjugar a respiração com a
respiração do mundo); noutros casos, o verso é resultado de urna incisão
precisa no tecido do tempo social que lhe foi dado viver. Nestes
apontamentos, que constituem os milhares de entradas nos diários, o
que encontramos são notas, apontamentos, observações que Torga
experimenta ao longo do caminho que percorre.
A vida é um processo dinâmico. Viver é estar a caminho. Para onde?
Não sabemos. A vida não é descartável. Usamo-la, ou somos por ela
usados. E ternos de continuar sempre. Não podemos, nem queremos,
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deitá-la fora para a substituir por outra. Não podemos voltar ao armazém e devolvê-la com o argumento de que foi estragada pelos carregadores, ou está fora do prazo, ou é defeituosa de fabrico. Que apetece, apetece. Mas, não havendo ninguém que nos possa atender, que
nos possa acudir, só nos resta deitar pernas ao caminho e continuar a
partir desse lugar.
Quando nos descobrimos já estamos a caminho. Mais, é o caminho
que nos faz. Descobrimo-nos quando alguém olha para nós e nos ensina
a olhar a própria sombra. A sombra move-se. Primeiro aprendemos a
dizer "tu". E só depois aprendemos a dizer "eu". Agora sabemos que
somos nós que podemos mover aquela sombra.
Estamos já a caminho. Nunca começamos do ponto zero: nascemos
já condicionados. Há muitos caminhos já abertos por onde podemos
circular comodamente. Mas estes são caminhos por onde circula muita
moeda falsa. Somos atropelados quando queremos ir mais devagar para
prestar atenção às diferentes paisagens. Temos sede e só nos dão de
beber se tivermos um tarro de determinada marca, de determinado
modelo. Asfixiamos.
Arriscamos sair para a berma do caminho e olhar as ravinas ao
fundo. Faz calor ou frio, abrigamo-nos em baixo de um arbusto
derramado pelos passantes. Observando bem, descobrimos outras
sombras ao longe. Atrevemo-nos a segui-los. Por momentos
encontramos alguém que parece ser uma boa companhia para
prosseguir.
Nunca ninguém começa do nada. Os caminhos são agora mais
estreitos e dificeis. São apenas veredas. Para continuar há que vencer
muitos obstáculos. Por vezes, não podemos simplesmente prosseguir
caminhando a direito. Temos de contornar monos e penedias. Temos
de procurar um baixio para atravessar o rio.
Queremos demorar-nos aqui ou ali. Ficamos sós. A nossa companhia
já se afastou, foi por outra vereda.
Tentamos alcançar a flor do dia que cresce à beira do desfiladeiro,
já não há vereda possível para lá. Talvez um pedaço de corda que
encontrámos no caminho e que guardámos no saco, como objecto de
recordação, nos possa ajudar.
Mais urna vez, nunca ninguém começa do nada. O presente é um
nada que se esboroa entre os dedos. Estamos a caminho e, portanto,
com os olhos no futuro ejá pensamos no passado. Pensamos que um
dia vamos tocar a corda do caminho e ela é a corda do passado.
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Então, prendemos a corda numa escarpa e amarramo-nos nela.
Agora mais presos e mais livres, podemos contemplar a flor de mais
perto. Tocar-lhe, talvez, Colhemo-la, ou não?
Olhando para trás, Torga observa aquilo que parece ser um campo
de papoilas todo pisado. Os homens destroem aquilo que amam. Não
suportam a beleza. Ela tem um peso etéreo que não pode ser transpor tado.
Colho a flor, ou não?
Nasce a saudade. Se a colho, ela morre. Transforma-se na flor morta
da saudade. Se não a colho, ela transforma-se na flor luminosa da noite
da saudade.
Davos, 27 de Setembro - Meu pobre António Nobre, metido neste
positivismo de vacas gordas! Mesmo que curasses aqui a
tuberculose do corpo, tuberculizava-se-te a alma da poesia.
E as vacas continuaram a engordar em Davos, Miguel. A esta vaca
engordada industrialmente, tentamos opor a vaca que ainda tem nome
e que pasta nas courelas do mundo, visto de Porto Alegre.

Torga ganha distância e observa a pátria. Observando a pátria é a
si mesmo que se observa. Neste movimento o olhar endurece.
Admiramos nele a crueza e a ausência de autocomplacência.
Montpellier 7 de Setembro - É preciso reconhecer que passados
os Pirinéus o ar é mais leve, a terra é mais fecunda, a paisagem é
mais doce. Mas eu prefiro o pesadelo, a pobreza e a agressividade
do outro lado.
E é numa aproximação introspectiva que Torga faz o diagnóstico da
sua alma saudosa. Para chegar aqui foi necessário fazer um movimento
duplo. A pátria surge-nos como um vício que não se consegue largar. E
apenas corno vício pode ser vivida. A saudade corno uma doença do
espírito. De tão entranhada em nós, já não conseguimos viver sem ela.

Olhando em volta, vejo Torga. Não há distrito, comarca, concelho,
freguesia que Torga não tenha pisado. Conheceu a pátria como nenhum
outro. O seu conhecimento não foi buscá-lo aos livros. Muitos, mas
muitos, têm um conhecimento meramente literário do país. Dos livros
retiram aquilo que podem retirar e julgam que assim conhecem o país.
Outros viajam nele, mas começam já condicionados por balizas e palas
nos olhos que lhes orientam os passos e o olhar. Outros ainda viajam,
mas para concluir aquilo que já sabiam, para justificar uma tese. (Não
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refiro os que viajam por desfastio, com gordo cartão de crédito na carteira, ou quem olhe através dos vidros fumados e do ar condicionado
dos automóveis.)
Vejo Torga, relanceando o olhar em roda de mim. Vejo-o estafandose por serranias onde só vão pastores, vejo-o roendo um naco de pão
duro nos povoados mais pobres da pátria, vejo-o nas termas como um
vulgar aquista à procura de remédio para os seus males do corpo, vejoo à beira mar de cabelo ao vento, vejo-o nas cidades perscrutando as
gentes e as pedras. E em todo o lado, ele está com olhar atento e de
caderno na mão. Volta para Coimbra. Escreve, apaga e reescreve.
É ferozmente individualista. Defende a sua liberdade dos assaltos
dos diferentes grupos que têm, ou querem ter poder.
Coimbra, 2 de Abril de 1949 - Não há pensamento onde não
há liberdade. Os nossos oito séculos de opressão e intolerância
deram isto: um povo cujos intelectuais raciocinam sempre afazer
figas.
Afasta-se dos centros de compressão. E como ser humano vive o
dilema do homem pensante e sensível, de cidadão e poeta. Por um lado,
a necessidade de se afastar para cumprira sua individualidade, que é o
bem mais preciosos que cada um tem; por outro lado, a necessidade
de se empenhar na luta cívica e, portanto, de conviver com outros.
Tem uma profissão que lhe disciplina o olhar e a mão. Como médico,
que é, tem necessidade de rigor e objectividade. Por isso, desenvolveu
uma atitude que não é habitual nos outros poetas (principalmente aos
poetas metafisicos). Se os outros criam a sua própria metafisica e nela
se comprazem, Torga tempera a pena com a real realidade que viveu.
Com efeito, podemos abismar-nos com os voos dos metafisicos, mas
para Torga a verdade é mais dificil de alcançar. Se o metafisico viaja
muito no seu quarto, ou encara a verdade das formas eternas a partir
do seu íntimo delírio, Torga tempera o sonho com a vigília. Torga destila
a saudade na acção. Por isso não tem paz. A paz que outros encontram
na contemplação, Torga encontra-a apenas no movimento que perturba
e inquieta. O movimento destrói as certezas. Apreender todos os dias,
este parece ser o único caminho possível. Por vezes paramos no
caminho, perguntamos e necessitamos de uma resposta, e só ternos a
nossa sombra.
Apesar de estarmos sós, as outras sombras perseguem-nos. Neste
movimento, Torga vê a pátria.
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Descobrimos que andando fazemos o nosso caminho.
Aqui, neste país e nesta hora.
Aqui, junto dos meus,
Mortos e vivos.
Aqui, de pés atados,
Livre como os balões cativos,
Que pairam ancorados.
E a sua condição de homem entre outros homens. Se outros se
refugiam na estância estética (e aí criam as suas pátrias de sonho
surreal), Torga (que bem conhece a carne) subordina a emoção à razão,
ou seja, subordina a estética à ética. E reconhece-se, então, "livre como
um balão cativo". Reconhece que no mundo que os pés pisam tem de
fazer opções. Porque conhece a dor da carne, opta por aquilo que pensa
ser o mal menor.
A vida, como os textos, é arejada. Não tem a sedução dos labirintos
nocturnos em que outros se movimentam. Não tem a toxicidade do
monóxido de carbono que se acumula nos corredores escuros e
adormenta o espírito. Não, o que recebemos com ele é a lufada
vivificante do oxigénio dos grandes espaços abertos ao ar, à natureza,
à vida social.
Monfortinho, 13 de Setembro de 1941 - É curiosa esta
sensação de vazio que nos atormenta quando chegamos de noite
a uma terra desconhecida. As mil vezes que tenho pensado na
possibilidade de haver um além, imenso e imaterial, onde o corpo
ressuscitado sinta a libertação do peso e da densidade, parti sempre
da experiência dolorosa destas horas. E, como hoje, no tal céu
hipotético invade-me uma tão imperiosa ânsia de conhecer a dureza
e a cor da terra, de provar o pão, de ouvir falar os nativos, que
entro em pecado material, e regresso desanimado ao mundo triste
e lógico dos incréus.
Londres, 10 de Junho de 1977 - (...) «Triste pássaro que nasce
em ruim ninho» - diz o povo. Mas é lá, no meu, que sempre quis
viver e quero morrer. Infeliz de o sentir de tojos, e feliz de o sonhar
de penas.
Possivelmente o poeta é o ser mais complexo da criação. A sua
complexidade deriva do facto de viver as contradições insolúveis do seu
Ser no Tempo. Poder vivê-Ias é ao mesmo tempo uma benesse e um
martírio. Torga viveu esta dualidade, por vezes parece que soçobra, mas
depois levanta-se. Reconhecemo-lo imperfeito. Mas, em nome da
perfeição, fujamos dos mundos perfeitos.
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António cândido Franco

Homenagem a Mário Cesariny

A primeira vez que falei com Mário Cesariny foi na Mãe-de-Água,
às Amoreiras, em Lisboa, no ano de 1990, quando a Assírio & Alvim
lançou A Phala especial, dedicada aos cem anos da poesia portuguesa (1888-1988). Recordo um dia de chuva, enevoado e ventoso;
quando cheguei, o espaço estava repleto de uma pequena e ruidosa
multidão. O Hermínio deu-me um exemplar do volume, onde eu participava com um texto sobre Teixeira de Pascoaes. Folheei-o e daí a nada,
à minha frente, falando com um desconhecido, estava o Mário Cesariny,
magro e seco.
Avistara-o uma única vez, uns anos antes, em 1984 ou em 1985,
em Entre-Campos, de cachecol e boné enfiado na cabeça, na festa
dos dez anos da revista A Ideia. Eu estava com o Ruy Cinatti e os
dois reconheceram-se quando se cruzaram à saída, tirando os bonés e fazendo um ao outro um sorriso infantil. Foi momento comovente
que não mais esquecerei. Eu acompanhara o Ruy e o Mário fora decerto o Miguel Serras Pereira que o levara ou que lhe dera a notícia da
reunião pois recordo que recitou no espectáculo dois ou três dos seus
poemas.
Agora, anos depois, surgia ali, mesmo ao meu lado, em cabelo branco,
com os traços rijos de um plebeu aristocrata. Havia um cheiro intenso
a ceruma verde e como ele estivesse a fumar pensei que era ele que
estava de charro na mão.
- Ora o Cesariny não faz por menos a festa - entretive comigo. Vir para para o meio do maralhal fumar erva mal seca. Só ele. É um
pivete que chega ao Jardim da Estrela.
Anos mais tarde, confessou-me que nunca tocara num cigarro de
liamba ou em qualquer outra droga e que durante a sua longa vida não
bebera mais do que três ou quatro cervejas. O único excesso fora urna
aspirina com uma cerveja, nos tempos do Gelo, nos anos cinquenta, e
que quase rebentara com ele.
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Agora imagine o que teria sido a minha vida, com a paixão que
me caracteriza, se eu tivesse experimentado qualquer droga. Nunca mais
a largava. Era o inferno - rematou.
No fim do lançamento, quando a multidão começava a escoar, reparei que ele se deixara ficar para trás, folheando um livro que lhe
haviam dado. Atrevi-me a abordá-lo. Apresentei-me a medo. Ele foi
de urna gentileza inexcedível, mostrando-se atencioso e muito atento às
minhas palavras. Falámos sobre Teixeira de Pascoaes. Eu conhecia a
antologia que ele fizera em 1972 da obra do poeta do Marão, as palavras firmes do seu prefácio, considerando Pascoaes superior a Pessoa.
Reafirmou-me os juízos, apimentando-os com saborosas apreciações.
Acabara de publicar o Virgem Negra. Estava cáustico.
- O Femandinho foi um talento literário de primeira grandeza. Tinha talento para dar e vender, mas ficou limitado pela tralha do tempo
- disse-me ele. - Pascoaes, pelo contrário, não tem tempo; a Lua dele
já lá estava na primeira alvorada do mundo e lá há-de ficar no momento em que tudo acabar. É maravilhoso.
Pouco tempo depois, voltei a encontrá-lo na cave da Assírio & Alvim,
onde ele ensaiava ao piano poesias suas. Recebeu-me com a mesma
amabilidade e graça. Aí falámos de António Maria Lisboa e Leonardo
Coimbra, via Sarmento Beires. Contestou a possibilidade do pensamento
libertário de António Maria Lisboa poder ser aproximado do criacionismo
vitalista de Leonardo. Era hipótese que eu levantara num livreco
publicado uns meses antes, em 1989, O Mar e o Marão, que lhe fiquei
de enviar para casa.
Enviei-lhe o livro e recebi telefonema dele agradecendo. Calava os
desacordos em nome da liberdade e do coração, disse-me ele. Mais
tarde, em 1995, publiquei em edição privada de cem exemplares a Carta
a um Amigo sobre Teixeira de Pascoaes e o Cristo de Travassos,

dedicada ao Luís Amaro, de que lhe enviei um exemplar e que mereceu
desta vez carta e novo telefonema dele. Estava entusiasmado e queria
falar comigo cara a cara. O ateísmo contraditório de Pascoaes, que eu
explorava nesse texto, interessava-lhe muito; tinha segredos para me
revelar. Combinámos um encontro na casa dele para tirarmos tudo a
limpo.
Pus então pela primeira vez o pé na Rua Basílio Teles, ao pé do
Instituto Português de Oncologia. Descobri o prédio dele, baixo e
familiar, numa esquina. Tudo aquilo me pareceu conhecido e universal.
Subi. O Mário morava no último andar, ao pé da clarabóia de vidro.
Era o fim do dia e uma claridade luminosa, que parecia vir do nascer
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do mundo, caía do alto sobre a escada. Bati. O Mário demorou a abrir.
Ajoelhou-se depois, quando me viu. Eu ajoelhei-me também, encantado
com aquele homem de cabelo branco que se comportava como urna
criança. Pediu-me para lhe pôr a mão na cabeça. E foi assim, desta
forma quase sagrada, que eu entrei em sua casa.
O seu quarto estava mesmo ao pé da porta da entrada. As paredes
estavam por pintar, escuras da humidade e da nicotina. Em frente da
porta, encostada à parede, estava a cama de corpo único, que ele me
apontou.
- Eis o túmulo - disse.
Falámos durante duas ou três horas, sentados na pedra daquela
tumba. Fornos interrompidos apenas uma vez, por uma senhora
pequenina, de olhos verdes, voz rouca de fumadora, que o veio chamar
para tomar os remédios. Era a Henriete, a irmã com quem vivia.
Retomámos logo de seguida com o mesmo entusiasmo. Cesariny faloume como encontrou em 1950 emAmarante Pascoaes, como o começou
a ler, como frequentou a sua casa, já no tempo do sobrinho João e da
Maria Amélia, como o deu a conhecer a António Maria Lisboa, a Ernesto
Sampaio, a Cruzeiro Seixas. Ligava Pascoaes ao surrealismo vivo e
eterno, sem escola nem arte, ao mais espontâneo e vivo da imaginação
humana.
No fim, fez questão de me mostrar no corredor a estante onde tinha
os livros de Pascoaes, emprestando-me ao mesmo tempo um livro de
Breton que lhe agradava especialmente, Entretiens (1952) e onde
segundo ele o surrealismo e o pensamento libertário se davam as mãos
com rara felicidade. No meio, por acaso, soltou-se da prateleira um livro
de Renê Guénon, que tinha uma dedicatória do António Barahona.
- O António quer 'ultrapassar' o Breton, mas o Breton não se pode
ultrapassar, porque também não pertence ao Tempo - exclamou ele.
Depois disso encontrámo-nos diversas vezes, uma delas, em
Dezembro de 2002, na casa de Pascoaes, em Amarante. Tomámos o
pequeno-almoço juntos na casa do poeta, servido pela sobrinha Maria
Amélia, e depois descemos ao pequeno cemitério de Gatão, onde
Pascoaes repousa numa campa rasa, com uma simples lousa, onde se
inscrevem dois versos que ele propositadamente escreveu para ali
figurarem (cito de memória): de tanta luz apagado/ de tanta palavra
mudo.
Em todos esses encontros tive sempre da sua parte as mesmas
manifestações de amabilidade e graça. Gostava de se expor, de mostrar
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tudo preto no branco, sem censuras, aberto e directo, mas era de uma
correcção quase inexcedível. Recorria menos à palavra grossa e provocadora que ao sonho da catarse purificadora, raramente deslizando
para o insulto ou para o desabafo crítico. Tudo nele era inocente e infantil.
A última vez que o vi foi a 3 de Maio de 2004 na Cinemateca, na
apresentação do filme de Miguel Gonçalves Mendes. Do filme, recordo a cabeça do Mário acompanhada por um rugido de leão; do Mário,
lembro a simplicidade atrabiliária com que se voltou para a sala, olhos
fechados, quando as luzes se acenderam, dizendo com um encolher de
ombros param público de jovens e piercings:
- O poema que se ouve não é mau.
Riram os jovens. Pediram-lhe mais palavras e ele exclamou
melancólico, entre Bénard da Costa e Miguel Gonçalves:
- Tudo isto é lindo, com todos a baterem palmas, a quererem que
eu fale, mas o problema é que quando isto acabar vou ter de regressar
sozinho a casa. E vocês nem sabem como aquilo para a Palhavã é frio
e feio.
Era assim o Mário, mais nobre que feroz, mais simples que maldoso,
mais santo que sibarita.
Partiu agora, de vez, e sem companhia, a 26 de Novembro de 2006.
Tinha oitenta e três anos e deixa atrás de si um vazio imenso, porque
foi dos últimos a escrever e a pintar com a autenticidade do espírito.
Do seu tempo e da sua têmpera restam Cruzeiro Seixas e com certeza
Luiz Pacheco, o terrível; depois não se percebe muito bem o que fica
nem o que interessa.
Tudo o que me resta é abrir o Livro dos Mortos Tibetanos no
capítulo décimo segundo, onde estão as palavras por aqueles que
partiram. Leio-as e paro no momento em que se pede protecção para
aquele que rnon-eu. E faço também um desejo: que o terror da morte,
a que o Mário era tão sensível, se possa transformar na clarividência
sublime da vida, essa que ele sempre procurou através das palavras,
das cores e dos gestos maravilhosos. Com eles esconjurou a miséria
mesquinha deste tempo de plástico, dando-nos urna lição sincera de
poesia e liberdade.
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Paulo Brito e Abreu

Cidade libertária

O lugar é do essente, e não e nunca do tenente. Ou melhor: a Verdade
se revela e se oculta e o filósofo, ou Sufi, mais não faz do que a arte
do espéculo, ou do espelho. No jogo da «aletheia» se captam, por vezes,
as siderações, cintilações do Absoluto: a isso se chama o compreender.
Só se ama, veramente, aquilo que se conhece no recato e no remanso
- e face a Deus nós somos nus, bem nubentes e «nautívagos». Perante
o Mistério, amado leitor, não há «persona», filigrana, nem tão-pouco
fingimento; o barão, o viril, e o «Man» ou varonil, são sempre as
criancinhas, transparentes e mimadas, ante os olhos maternais de
Matronas opulentas. A quentura do húmus requer, acima de tudo, a
ternura e humildade - e vem daí o «Homo», que se queira, se acarinhe,
e se aceite como tal... E o ledor, agora, se remembra: aqui está
presente, ou patente, o jogo teatral da verdade e da mentira - e Lorde
Byron, de Albion, foi certeiro em assertar: a mentira, o «songe», ou
«mensonge», são verdade capital duma grande mascarada... E é talvez,
o fingimento, a virtude cardeal duma arte ingénua, generosa, ou genial.
O que acontece é de Alumbrados, o sonho é de Utopias, não á nada o
pensamento sem a força das imagens. A Verdade, deste modo, ela apela
à ironia, e o «Dasein», e o Logos, eles anelam a ficção. Que ideias
factícias, fictícias serão: perante o êxtase, e o sonho, o que é que apraz,
dessarte, aos não iniciados? Eles riem-se e mofam, perante as cartas
de amor do Fernando Pessoa: a esfera do sagrado, segundo o Eliade,
coabita, a meias paredes, com a esfera do íntimo, do imo, ou da intuição
- e Platão é condizente com os místicos hebraicos: o nosso Deus só é
presente a quem souber morrer. Pois redargue o meu Voltaire, esse
grande iconoclasta: eu morro, todas as noites, para voltar a nascer no
dia seguinte... Ora matéria, aqui, é de coturno e não de soco: e
remetemos o ledor para a nossa «Ignota Fauna». Pois em curso discurso
e conferência, aqui o inferimos: o sonho se desdobra em metonímias,
em tropos, em metáforas e Mitos... Em termos de Rimbaud, e de
Jacques Lacan: o Eu não é nada sem o espéculo, o espelho, e a
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gramática do Outro. Em termos, agora, camonianos: entre amador e
cousa amada, o que impera, ou prepondera, é a «tipia» das imagens...
Qual Utopia das margens? Em Camões, como em Rimbaud, uma
unívoca visão, a decisão, a radicalídade de assumir ou cindir. É que o
essente, ou o Ser, manifesta-se na aparência, no fantasma, ou no
fenómeno - e a Verdade, ou o Verbo, apela ao montar como a estese,
e o senso, apela ao mentir... E tal «irnago», ó leitor, é o mesmo que
dizer: eu não sou dono e senhor em minha própria casa, pois eu não
penso, a razoar: sou pensado, em vez disso, pelo meu inconsciente - e
a isso nós chamamos de mágica lanterna. E a Análise é pois ímpar, e a
Poesia é das imagens, é de amar, é da Maya ou marginal. E é como se
disséssemos: existem jugo, o Capitólio, as forças da norma — mas a
estupenda Salomé dá origem ao jogo, ao estupefacto, e à magia do
fantoche. E do feitiço ou do fetiche... E Poesia, como vemos, faz parte
e participa do «débordement», do libertar, libidinar, e extravasar o
recalcado. A língua do Lácio te firma e confirma: o libertário «Liber
Pater» é nome outro para a Vinália, e a verdade está no vinho como o
Baco na «poiesis» - e a substância, aqui, é ser encomiasta, é ser
entusiasta, é ser e parecer um deus interior...
Apelamos, pois aqui, à ex-centricidade do Ser. E mais do que a razão, nos interessa, a nós outros, a pertinácia da paixão. Apelamos, outrossim, a um saudoso e mágico Idealismo, a qual ponto central, ou fulcral,
em que a Luz é parente das sombras, o homem, da mulher, a verdade
da mentira e a Maria da venérea... E ao labor e colaboração entre as
duas quididades, o ocultista estudioso dá o nome de criança, o recrear,
e de síntese ou criação. Em Saudade nós saudamos a cidade da
Magnésia, a pedra de Heracleia, a fantástica cidade em que o Vate
mesmeriza, o Museu é Vaticano, e Electra é bem a fonte da Electricidade. Em termos, deveras, aristotélicos: não há negá-lo, ó meu Amigo,
o intelecto activo, ou masculino, ele pede o complemento do espírito
patético, passivo, do espectáculo ou do espelho da Mátria matriz. E aqui
é como alhures:«Mens agitat molem», a Palavra é Terapeuta, ou
hermeneuta, a mente é o que move uma molécula, o sintoma, a silva e
a matéria da amada madeira.
Pois ao longo destas loas, tu já viste, ou intuíste: o Sol e o negócio remetem para o exterior— e eles fazem parte e participam do Nome do Pai.
Mas a Lua, o lazer e o prazer nos enlevam para 'o imo - e participam,
fazem parte, das águas da matriz. E a casa é pois a Mãe, e é o jogo das
sombras, de alfombras ou penumbras, ou em termos o cor e o mesmo,
o que é preciso é ver com força, é pois o crer. E o querer.
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Na Beleza ou portuguesa do Álvaro Ribeiro, o que distingue o animal do filho do homem é pois a posse, é o produto e usufruto da Palavra. Mas o que o liga, deveras, aos Campos Elíseos é o propósito, e
pose, da imaginação: são as imagens, maternais, e as magias em acção
- que é esse o treino, e o reino, do inconsciente. Ora o vasto inconsciente é o discurso do Outro; sua gramática, ou prática, é uma «ek-stática»
insistência na Verdade do Ser. É que servo do Ser, e filho de Jeová, foi
chamado o ser humano à divindade, à dignidade do Pastor - e o que é
preciso é laborar, é orar, e vigiar. Em sempiterna ou eterna vigília, na
Casa do Ser se encontram guardiães; são eles que velam, e zelam, pela
Palavra iniciática, ou sempre inicial. Começa o mundo, de certa maneira,
de cada vez que eu lavoro, ou pinto, ou faço uiri poema, e um deus
habita na eclésia, na igreja, ou no estético ateneu. Se a escola é cognata
da paróquia, toda a Arte é questão da puericultura. E cultura, para nós,
a salvaguarda una, o «quid» de eu ser o mano, ser humano e montar.
O corolário, agora? Quem guarda, ou educa, o Palácio do Ser são pois
Poetas, e Filósofos, os homens de Oculto, da língua e do culto. Que o
natal é nutriz, o saber é o sabor, e a parábola, aqui, requer o palato.
Revelar é parente do eterno desvelar, e ora se cobre, ora descobre, a
dançarina de Eros, nas aras dançarina. O homem é o Mago, será dia
o Sacerdote, mas é meiga a diva hetera, será médium a mulher. Entre
os dous, e entre os dons, o símbolo, a sinergia, a profissão de fé. Nós
hemos de construir o companheirismo, e cada casa, casal ou geração é
convocado, e alumbrado: haverá que ser feita, erigida e aceite a Utopia
do Futuro, Liras há que são chamadas à bibliografia. Um parêntesis,
porém: a prima matéria será o crisol - e só assim eu posso crer, e criar
e aprender. Pois o Pluto é do Averno, e radicais são as raízes, e a
rapsódia, ou a rosa, se alimenta de estrume: eis o esterco e o húmus, a
infra-estrutura... Por parábolas outras: a Deméter é o Antro, e a Senhora
do O; e no côncavo da terra, o negro da Obra ele exige, ou dirige, a
fermentação. Que a Palavra é o hino, e a língua é a liga, a escola não
é nada sem ecologia. O ser inato, o renato, ou renascer, pede Arte
gérmen, generosa, genial; os homens do Génio haverão que ser fiéis à
ínclita Nova: o civilizar, o transrnudar, e o plastificar. Tu tens a Mãe, e
tens o mar; tu tens a Mala, existe maiêutica. Esta pedra é pois o Pão.
Se da rocha fazes cova, da roca farás tu a Minerva e a Diva. Eis a
Via, a Verdade e a Vida - e se o Verbo quer viático, tu alenta, e alimenta:
Matemática mais alta são místicos hindus.
Pois ternos visto, e aventado: se o meu verso é de Universo, tarefa

do Poeta é pois urna missão de universalidade. O Espírito é mentor, e
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o Espirito ó de sempre; na Poesia, ou na Anarquia, eis o Vento e o
Pneuma, a estética ou ética Pentecostal. Inflamemos todo o mundo com
o Sopro, o Fogo da acracia, da alegria ou do Amor. Dirigimo-nos nós,
em primeiro lugar, aos humilhados e ofendidos, ou melhor, ao
«undcrground», ao espoliado e «underdog». Que a batalha é «bateleur»,
e «bateleur» é batei. O anarquista não impõe, ele apenas propõe. A
batalha começou com Isaías, e Hare Krishna, com Gautama, o Senhor
Buda, e Ezequiel. Soldado pois seremos no Exército do Verbo - e, em
vez da espada, alcançaremos, com a Palavra, mais alto e mais longe
do que o Napoleão. Não contem, connosco, para a bala e a bomba; e
não contem, connosco, para a destruição. Mas quando eu vir, e enquanto
houver, em todo o globo, um só pobre, e um só Lázaro, um só ser
desesperado ou em busca de pão, vocês contem, comigo, para a fanga
do Verbo e a faina da Luz. E os mistas aduzem, místicos dizem: «Tu
não és só, meu companheiro; enquanto tu chorares, eu não quero atingir
o estado de Buda»: esta, a colação, e pois, a lição - e Cristo, o superior,
e Poeta supremo... Nessa ordem de ideias, o Santo será Beatle, o
«beatnik», a tribuna. O beato, reverendo, e a Rainha, tirnorata... Existe,
o musical, pra ser «misericordis», como existe, o acorde, pra remir o
discorde. No Reino da Anarquia, o Céu para o saduceu, o português e
o sandio. Que o pensar é pôr o penso, o folgar é da folia, quem poeta
colabora para a salvação do mundo. E lerias serão ledas, as loas serão
laudas e Luas serão letras. Oblativo será vivo, e subjectiva, a Boa Nova.
Bem passivo, o paciente, e patética, a paixão. Na Poesia, como na
Utopia, a mesma forma, e não a fórmula, de alucinação verbal, ou seja,
o Sol sempre a luzir, a terra flórea sempre, as ribas donde correm leite
e mel. E em nome desse lácteo, Libitina, Amor para os polícias,
poliésteres e políticos. Nós hemos dito, e hemos visto. A Paz para o
sicofanta, a Paz para a sibila, a leiva para ti. E Luz, outrossim, pra
Saddam Hussein.
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Jota e Quico

Na Mongólia
Este textos foram apanhados, e depois retocados, de
um blog - http://foradomapa.blogspOt.com - que relata,
em tom de diário, urna viagem de Moscovo até Pequim
decorrida no Outono de 2005.

24 de Setembro, ainda em Lisboa
As Paragens II - Jota
Genghis Khan' foi coroado líder máximo das estepes da Mongólia em
1206. Depois de conseguir o feito de unificar as várias tribos mongóis
que há muito viviam desentendidas, resolveu invadir o Norte da China
à procura de pasto para os animais. Nem a Grande Muralha lhe fez
frente. Em 1218 abdicou da luta em prol do eventual estabelecimento
de trocas comerciais com um império vizinho, no norte da Pérsia, mas
a resposta chegou-lhe sobre uma bandeja: a cabeça decepada do seu
emissário da paz. Conta-se que terá sido assim que Genghis Khan
escreveu GUERRA na sua missão de vida.
No final do séc. XIII o império mongol dominava dois terços do
mundo conhecido. A sua supremacia não se exibia na fundação de
grandiosas cidades nem na preocupação da transmissão dos seus valores
culturais. À passagem do exército mongol todas as terras se
desamanhavam, os animais guinchavam e as gentes desistiam de viver.
Os militares mongóis passavam, destruíam, matavam, saqueavam e...
retiravam-se. Contra o cristianismo só varriam, varriam e varreram até
à morte de Genghis Khan. Tinham passado vinte anos desde a sua
coroação e estavam na altura a desfazer a Polónia, missão que Ogedei,
herdeiro e o terceiro dos seus filhos, veio a terminar. Seguiu-se a Hungria
e entrando pela Áustria estava o exército já à beira de Veneza quando
o líder Ogedei morreu. Todos os militares se montaram nos seus cavalos,
deram meia volta e foram participar na escolha do novo Grande Khan.
O escolhido foi Kublai Khan, neto de Genghis Khan, que pouco ligou à
Europa preferindo reforçar o domínio sobre a China. Fundou a cidade
onde é hoje Pequim e aí estabeleceu a capital do seu império. Esta opção
de 'se estabelecer' terá sido responsável pelo declínio do império mongol:
Khan, ou Grande Khan, na língua mongol é o mais alto titulo na hierarquia imperial.
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abandonar a mobilidade do nomadismo em favor do conforto estático
da urbe.
Contra a tendência mundial do sedentarismo, que nós ocidentais
vemos cada vez mais enraizada na lógica do planeta, o povo mongol
vive o nomadismo como uma atitude actual. Depois de setenta anos de
comunismo, muitos mongóis abandonaram as cidades para se voltarem
a dedicar ao pastoreio do gado. É a disponibilidade das pastagens que
detennina o seu percurso anual. Habitam em gers, tendas circulares
de feltro que num instante se montam sobre o lugar eleito e noutro
instante se desmontam para sobre as costas de um camelo. São frescas
no Verão e quentes no Inverno e têm preceitos próprios para uma devida
utilização e organização. É assim que as paisagens da Mongólia se dizem
não ser de ninguém.
5 de Outubro, no Transiberiano
Longa Metragem - Jota

Sobre o vidro da janela do nosso compartimento projecta-se, em
sessões contínuas, sempre a mesma longa-metragem. Comecemos a
ver o filme na cena da estação de comboio. No cais uma série de
bábushkas movimenta, de carruagem em carruagem, uma cesta
inchada. Vendem aos passageiros comida quente dentro de um saquinho
de plástico transpirado (identifico coxas de frango e batata cozida mas
há outras coisas); em tabuleiros sobrepõem-se pastéis fritos recheados
de carne, couve, batata; em caixinhas plásticas tapadas há saladas de
couve fresca migada com maionese; ao lado ovos cozidos. Umas há
que trazem peixe seco pendurado pela cabeça espetada num arame
curvado - como o porta-chaves dos carcereiros.
Saem de cena as bábushkas empurradas pela paisagem que vem
surgindo da direita do ecrã. A paisagem é amarela. Sob os tufos da erva
amarela esconde-se água que por vezes se desvenda em poças ou até
num ou noutro lago. Ao fundo, em vez da linha do horizonte há uma
onda de árvores de copa parda. (Nem o homem maior e mais forte
conseguiria lá chegar; a noite cairia primeiro e o frio matá-lo-ia antes
que adormeça).
Uma casa? Casas. Sobre a encosta, casas de cara virada a apanhar
sol e a fumar. São casas de madeira cor de madeira, com cercas que
apenas guardam terra não cultivada e montes de feno arrumado. Não
há estradas nem há canos. Só caminhos de lama seca ladeados pelas
ervas amarelas que, ainda assim, se vão atrevendo a invadi-los. Casas.
Urna casa. Desapareceu.
48

Erva amarela. Mais árvores ao fundo na onda do horizonte. Mais
erva amarela. As árvores do fundo chegam-se à lenta da câmara de
filmar, mas só por um instante.
Uma estrada de alcatrão sufoca as ervas amarelas. Um carro. Outro
carro e uma ponte! Uma cidade com casas de betão tão altas que roubam a luz, que já nem há, às grandes janelas quadradas. Câmara lenta.
Chegamos de novo ao cais, às mesmas bábushkas que já voltaram a
inchar as cestas com as mesmas coisas.
Depois a erva amarela volta a empurrar as bábushkas. O sol afoga-se. O amarelo acastanha-se. O pardacento ondulado horizonte desfaz-se no céu. E a tela fica preta por umas horas. Mas a longa-metragem
segue ao som do tanta-terra como a Branca de Neve.
13 de Outubro, na fronteira russo-mongol
Receios na Alfândega - Quico

Na véspera da tomada do comboio até à Mongólia, tivemos a certeza
de estarmos cm risco de sofrer urna grave penalidade na alfândega
russa. Aconteceu em conversa com um casal franco-inglês no hostei
em Irkutsk e foi depois por nós confirmado no guia Lonely Pianet.
Pela lei russa, qualquer quantia de dinheiro líquido em moeda
estrangeira a entrar na Rússia deve ser declarada na alfândega sob pena
de ser apreendida à saída (se é uma medida caça-máfias tem-se
revelado altamente proficua para certos aduaneiros!). Em Moscovo,
aquando da chegada, passámos no corredor verde 'nada a declarar' e
no entanto tínhamos em nossa posse 400 euros em notas, quantia que
se mantinha nos nossos bolsos na véspera da saída. Deparámo-nos então
com o seguinte dilema: ou cambiávamos os 400 euros por rublos (que
já não iríamos necessitar), à pressa e com altas comissões; ou
escondíamos o dinheiro e arriscávamos ser revistados pelo agentes
alfandegários russos, que à pala da referida lei tentam ao máximo sacar
dólares ao turista. O travei guide chama-lhe o custoins scani e conta
que muitos já lá deixaram centenas de dólares.
Ponderámos e, mitos à parte, eu arrumei 100 euros em cada bota e
a Jota 200 na lingerie...

Levámos seis horas a chegar à fronteira, até que o comboio parou
e a hospedeira nos disse: "Daqui a duas horas toda a gente tem de estar
no seu lugar e já não pode sair da carruagem." Passadas três horas
entraram três aduaneiros russos. Dois boçais para o trabalho físico e
um antipático de posto superior, que resmunga: "Passeparte." Pega
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neles e sai. Lá ficámos nós, mais os dois dinamarqueses companheiros
de compartimento, na expectativa. Meia hora depois reaparecem os três
os alfandegários. Pedem-nos para sair do compartimento e ficarmos de
pé no corredor, alinhados. Obedecemos. Um dos boçais, brusco e desajeitado, inspecciona o compartimento enquanto o antipático nos fita
de alto a baixo.
CARIMBADO estava o passaporte quando o abrimos depois de nos
ter sido entregue pelo oficial que saiu em caminho para passar revista
aos compartimentos seguintes. A tramóia tinha funcionado. Com os
nossos euros os russos não ficaram!
Mais uma hora passada e o comboio avançou dois quilómetros até
à alfândega mongol. Estávamos já descansados quando chegam três
aduaneiras mongóis e a primeira coisa que nos dizem é para fecharmos
as cortinas da janela - não sei se para não vermos a delinquência que
se passeava no cais, se para a delinquência não ver a acção no
compartimento. Passaportes solicitados e delicadamente entregues.
"Francis? Stand Up! Look at me. Where are you going? How long
do you plan to stay?" E novamente de pé no corredor e novamente
inspecção ao compartimento. Novo carimbo e novas três horas de
espera. E assim se passou a fronteira... e o dia.
14 de Outubro, na capital
A Caminho do Gobi - Jota e Quico
Hoje chegámos ainda cedo a Ulan Baatar e temos estado a preparar
a semana que aí vem. Estamos derreados, não de cansaço fisico mas
pelo tamanho das decisões tomadas. Do farto leque de tours disponíveis
para, a partir de Ulan Baatar, conhecer numa semana o centro e Sul
da Mongólia (até ao deserto de Gobi) decidimo-nos pelo mais caro de
todos! A razão prendeu-se com uma particularidade: para além do jipe
e do motorista alugámos um extra - um guia intérprete! Fomos
convencidos por um alemão, dono da agência Extra Tour a nós
recomendado por um outro alemão, viajante com quem nos temos vindo
a cruzar desde a ilha de Olkhon.
Amanhã, às dez da manhã, temos encontro marcado com o guia e
o motorista para, cm conjunto, nos abastecermnos de víveres e prendas
no mercado. As prendas são para trocar com os nómadas que nos irão
acolher nos seus gers nos próximos sete dias.
Durante este tempo não vamos ter hipótese nem de carregar as
baterias das máquinas fotográficas, o que fará ir à Internei. Voltaremos
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a Ulan Baatar sexta-feira dia 21, esperemos que com muitos posts para
enviar. Até lá!
22 de Outubro, de volta a Ulan Baatar
Extra Tour Mongólia - Jota
1. Desilusão: mas quais noites em família?
O trajecto dos nossos dois primeiros dias foi feito em comuifl com o
tal alemão que nos falou da Extra Tour. Em vez de um carro éramos
dois, em vez de quatro pessoas éramos sete, e para grupos deste
tamanho está mais do que desenvolvido um tipo de alojamento em gerspara-turista-dormir com que algumas famílias fazem negócio. Essas
famílias dormem ali ao lado, no seu ger ou até numa casa (este negócio
está disponível em cidades onde, em logradouros cercados por tábuas
verticais se montam os gers). Bem, neste grupo de sete pessoas havia
dois motoristas e dois guias cheios de vontade de conviver entre si, de
comer carne e de beber vodka a noite toda. Nós, os três pequenos
turistas, entre o assistir e o entender o que afinal se passava, ficámos
em duas noites com o mestrado em: "Como se divertem os condutores
e os guias enquanto os turistas dormem no ger do lado", que concluímos
com distinção.
2. Desilusão: burla!
À desilusão daquelas duas primeiras noites, tão diferentes da
autenticidade que procurávamos, juntou-se uma outra: a guia intérprete
em que apostámos revelou-se urna bela fraude!
Vejam: vinte e sete anos de idade, vinte e quatro vividos em Ulaan
Baator, três outros passados em Novassibirsk na Rússia. Inglês: parco.
Sobre a Mongólia: pouco conhecimento e menor interesse. Princípios
de educação: nicles.
E nós? Nós sabíamos sobre o que ia acontecer na altura precisa
em que as coisas aconteciam. Traduções sobre as palavras que nos eram
dirigidas só passavam a inglês por pedido insistido. Ouvimos como
resposta uns quantos "1 don know" acompanhado de vários ombros
encolhidos e outros tantos "ans" guturais.
O facto dos estrangeiros não saberem nada da língua Mongol deixou espaço para que surgisse a manha do condutor (e do guia). Fazemos o que eles querem e estão eles sempre à vontade para nos aplicarem as suas tangas: isso não dá porque é longe; não há gers por aí, só
ali; à gruta grande não se vai porque agora sopram por lá uns ventos
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estranhos; é este o trilho é afinal aquele; temos mesmo de ir à cidade,
não temos de ir nem falámos nisso.
Gerir o relacionamento durante estes setes dias foi tarefa levada a
sério que, penso, trouxe alguma aprendizagem. Quanto mais não seja
ensinou-me uma boa premissa: nunca se contrata um guia sem o inquirir primeiro!
Entre outras raridades desta guia fomos descobrindo que já tem um
filho de cinco anos. Todo o tugrik (moeda mongol) que vai ganhar na
nossa tour está destinado a prendas para o miúdo que faz anos agora
em Novembro. Costuma dar aulas de inglês ao secundário (!) excepto
quando acompanha tours altura em que telefona para a directora da
escola a dizer que esta doente ou até internada no hospital, se for preciso!
Insistente avisou-nos para termos cuidado com os assaltos em Ulaan
Baatar e ao mesmo tempo se ofereceu para nos acompanhar ao
mercado negro de artigos roubados onde "há de tudo e tão barato."
Enfim, estes foram pormenores que acabámos por ir descobrindo
mas, se mais atentos, talvez pudéssemos ter desconfiado logo no início.
Ora vejam: logo na primeira troca de palavras soubemos que a razão
que a leva a ser guia é: "to improve nzy english" (!?!); e o seu nome
é BULGAA que se lê Burlhcáá... Burlhá... Burlá . .. BURLA! E estava
tudo dito.
03. Magia de Buda?
À terceira noite Buda ajudou-nos.
Viajávamos já sem o grupo do alemão quando, ao pôr-do-sol,
chegámos a mais uma pequena cidade. Era mau sinal, sinal de que íamos
pernoitar no quintal de alguém com gers-para-turista-dormir. Mas a
família conhecida ou tinha os gers cheios ou os gers não estavam
preparados e assim sendo tivemos de nos fazer ao caminho, afastarmonos da cidade e procurar um ger que se assomasse a estrada. Era o
nosso sonho a realizar-se!
Já com um nervosinho instalado, foi só à chegada do lusco-fusco
que apareceu um conjunto de 3 gers aninhados junto a uma pequena
elevação sobre um planalto. O preceito mandou o motorista sair para
conversar. Seguiu-se-lhe a guia. Voltaram com ar algo intimidado:
podíamos ficar mas tínhamos de dormir no chão porque dos três gers
só o do meio tinha fogão para aquecer. Excelente!
Entrámos e ficámos a conhecer a família. Um pai (setenta e cinco
anos e rugas tostadas), a mãe (magra) e a filha (surda-muda). Têm
mais meia dúzia de filhos nómadas que andam pela zona, os visitam, os
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auxiliam e fazem a transumância do gado. O casal e a filha vivem todo
o ano neste mesmo lugar e passam o Inverno num barraco de madeira
que construíram ali ao lado.
Ofereceram-nos arroz com batata e borrego aos pedacinhos (cozinhado no fogão central que caracteriza cada ger); chá mongol (chá
salgado com leite); e arul (pedaços de leite de cabra coalhado e seco
- por nós ficaram conhecidos como desafia-dentes... rijos rijos rijos).
Depois de toda a loiça doi antar ter sido devidamente lavada em meio
litro de água, a filha deu corda à bateria e ficamos a ver na TV o filme,
a telenovela e o debate (ora um ora outro ora outro!). Nem meia hora
e apagava-se a luz. Deitados no chão adormecemos a ouvir uma calma
e longa conversa, certo que íntima, entre o casal anfitrião. Também a
manhã nos surpreendeu com a recolha da bosta para dispor ao sol e a
ordem em série das cabras.
Das seis noites da nossa viagem, três foram passadas com
verdadeiras famílias nómadas. Esta foi a primeira.
04. Vamos a contas
Segue a listagem dos momentos duros (bem, talvez não tão duros):
- 7 dias sem água quente que corresse para além do bico da chaleira
e até à tigela;
- 1800 km em 7 dias: 200 em estrada de alcatrão bem retalhado +
1400 sobre rastos de trilhos + 200 a abrir novos rastos;
- 7 dias de pó sobre tudo o que é corpo, tudo o que é roupa, calçado,
tudo o que é mochilas;
- 6 noites a dormir no chão. Ok, tem os seus encantos mas a mim já
me doíam os ossos da bacia!; à noite arrefece em todos os lugares mas no
deserto arrefece muito mais e nos gers com buraco no topo a descoberto
para as estrelas o frio até arrefecia o calor entre os nossos corpos;
- 7 dias a beber chá mongol com leite de cabra, 7 dias a comer arul,
7 dias a bebericar do vodka rasca (por nos próprios oferecido);
- 7 dias a ver os mongóis para o almoço a descarnar ossos de
borrego, para o jantar a cortar carne de borrego em cubinhos, para o
pequeno-almoço ajuntar chá mongol aos restos da véspera e a beber
aquilo tudo.
05. Resultado final
Tivemos de esperar pelo regresso a Ulaan Baatar para ter a certeza de que as desilusões do início se perderam completamente na maréalta das boas experiências que tivemos.
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Andámos durante sete dias pelo meio do nada, num deserto surpreendente de montanhas, rochas, pequenos ccznyons com vales gelados,
muitos camelos, muitas marmotas, um relancezito de uma manada de
antílopes brancos, alguns templos budistas.
Este Gobi é um nada muito grande! Mas mais do que este nada
grande, o que em nós se entranha é a experiência de partilhar a bondade
incondicional (gosto de a pensar nestes termos) dos nómadas. Nós
aproximamo-nos do ger, eles surgem à porta e deixam-nos entrar. Nós
levamos farinha, batata, cebola, couve e eles dão a carne. Fazemos
massa e comemos juntos. À despedida dizem estar contentes por termos
aparecido para almoçar com eles.
23 de Outubro, em Ulan Baatar
Fábula do Camelo ou Anedota do Guia Turístico - Jota
1-lá muitos muito anos;o camelo era o mais belo animal de toda a
Mongólia. Sobre a sua cabeça exibia-se um belo par de hastes torneadas,
elegantes, e invejadas por tantos outros animais.
No dia do encontro anual dos veados um deles chegou perto do
camelo e pediu-lhe emprestadas as hastes. Queria fazer um brilharete
frente a uma fêmea. O camelo não era egoísta mas tinha um grande
orgulho nas suas hastes. Ponderou mas sensibilizado com a história da
paixão assolapada do outro animal lá cedeu ao pedido. E ficou a ver o
veado desaparecer no horizonte, saltitando-lhe as hastes sobre a cabeça.
Nesta pose se manteve o camelo, com o mesmo olhar a fixar o mesmo
ponto no horizonte. Quando a madrugada chegou a festa já tinha acabado
mas da ponta das hastes nem sinal. Nem naquela madrugada nem na
madrugada seguinte, nem em qualquer outra madrugada. Por isto o
camelo ainda hoje continua a olhar fixo para o fundo do horizonte, à
espera de ver saltitar a ponta das suas hastes.
23 de Outubro, em Ulan Baatar
As Ruínas do Budismo - Quico
A vertente tibetana da religião budista estava fortemente implantada
na Mongólia no século XVI, altura em que se constituiu corno religião
oficial do império. As guerras e as revoluções chinesa e russa da
primeira metade do século XX originaram todo um período de
instabilidade no território mongol. Invasões e ocupações envolvendo
Bolcheviques, Russos Brancos (anti-comunistas) e Chineses resultaram
num domínio soviético de setenta anos, período durante o qual o budismo
foi fortemente acossado. Em 193 7, já sob o punho de Estaline, a política
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anti-religiosa foi levada ao extremo - setecentos mosteiros budistas foram
destruídos e dezassete mil monges executados ou desaparecidos.
Com o fim da URSS, a liberdade religiosa foi instaurada. Nos últimos quinze anos reabriram alguns mosteiros, cento e sessenta ao que
parece. Visitámos três deles, espalhados pelo deserto como ermos.
Vimos novos lugares de culto em plena actividade, com monges em
meditação e tudo. Mas são parcas estruturas que assentam sobre ombros de gigantes de outrora. Um templo recuperado e pintadinho no meio
de vinte templos em ruínas.
As mais importantes infra-estruturas não efémeras da Mongólia
foram (e são) construídas com os materiais do deserto - pedra e terra.
23 de Outubro, à saída de Ulan Baatar
Machina Ruski - Quico
O herói mecânico do deserto de Gobi não é o Toyota Land Cruiser
da Austrália nem o Land Rover Africano nem sequer o UMM
Alentejano, mas sim o UAZ - Ulyanovsky Avtomobilny Zarod (Fábrica
de Automóveis de Ulyanovsky). Fundada em 1941 na região do Volga,
alimentou o exército vermelho do famoso jipe UAZ-69 que evoluiu
comercialmente para o UAZ-469. 2500 cc a gasolina, 72 hp, dois
depósitos de 40 1 (um em cada lateral do carro - quando o primeiro dá
o berro, no interior vira-se a torneira para o segundo), suspensão de
carroça e muita chapa pesada.
Com igual sucesso a palmilhar a rocha mongol encontramos o UAZ2206. A mesma motorização 4x4, mas em modelo mini-bus para dez
lugares. Ambos os veículos (adicionados da versão capota mole do
UAZ-69) são ainda hoje produzidos e por um preço de venda muito
acessível, não fosse o consumo astronómico de benzina.
Curiosa é a estratégia industrial de produção. Um motor - três
modelos, o contrário do que normalmente conhecemos: um modelo varias
motorizações.
Num UAZ-469 fizemos mil e oitocentos km de solavancos nos semiconfortáveis bancos de trás com direito a cabeçadas no tejadilho,
trepidação crónica e turbulência poeirenta.
24 de Outubro, no Transmogoliano
Vida de Nómada - Quico

O cenário do meu nascimento foi o ger dos meus pais. Os meus
filhos nasceram no hospital da aldeia.
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Na infância aprendi as tarefas e a cultura nómada. Montar e dominar cavalos e camelos, pastorear e ordenhar cabras e ovelhas, cozinhar com a carne e o leite dos animais. Aprendi a responsabilidade dos
afazeres e a comportar-me socialmente.
Casei com a minha mulher, por entendimento familiar, em três dias
de celebrações. O primeiro apenas com a família próxima, o segundo
com os amigos mais chegados e o terceiro em reunião social mais
alargada. As oferendas do matrimónio constaram numa partição do gado
familiar e num ger com o respectivo recheio - fogão a lenha, trem
básico de cozinha, duas camas e duas cómodas pequenas.
Mudamos de paragem três a quatro vezes por ano, fugindo das zonas
mais frias, sempre em busca das melhores pastagens. Temos, todavia,
morada postal na aldeia. E lá que estamos registados corno cidadãos e
onde exercemos o direito de voto, urna novidade dos últimos 15 anos.
A nossa riqueza material mede-se em cavalos, camelos, iaques,
vacas, cabras, ovelhas e ainda cães. Comemos a carne de todos, menos
dos cães, que são insubstituíveis na guarda dos gers. De quando em
vez sacrificamos um animal para alimentação, estando reservada a
matança de um camelo ou de um cavalo para os períodos de Inverno
duro.
O dia-a-dia desenrola-se entre a ordenha e o pastoreio dos animais,
a apanha e a secagem da bosta destes - único combustível existente
para o fogão -, o transporte de água dos poços próximos, cozinhar,
comer e beber e, ocasionalmente, a caça a uma raposa ou a um antílope.
Agora que temos um painel um fotovoltaico, acumulamos energia
numa bateria e, durante a noite, podemos ter luz eléctrica, ouvir rádio e
ver televisão via satélite. Transportamos todos os nossos pertences
numa carroça puxada por um camelo e para as deslocações rápidas
utilizamos uma bem oleada motorizada.
Raramente tomo banho. A parca água com que lidamos diariamente
é racionada para sucintas lavagens corporais e de loiça. O nosso ger
adapta-se às variantes do clima com mais ou menos camadas de feltro
- lã animal prensada -, consoante o frio e mesmo com um oleado para
quando neva ou chove.
Quando morrer serei enterrado na estepe ou na montanha, junto a
outras sepulturas ou não... dependendo sempre da transumância.
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Bernard Estevez
La durabilité agricole au Québec

Évalouer les étapes de l'agriculture durable?
Le cas des clubs agroenvironnementaux au
Québec
Le Québec a mis en place, ily a dá ans, les cluhs agroenvironnementaux
pour orienter son agriculture vers un développement durable. Le cadre
d 'analyse « Efficacité, Substitution, Réaménagement » (ESR) est appliqué
à Ia situation dii Québec pour en éva/uer Ia durabilité.

Le concept d'agriculture durable est sujet à Ia polémiquc car ii
englobe trois dimensions qui ne sont pas facilement conciliables
environnement, áconomie et social. Selon l'accent que l'on met sur une
das dirnensions du concept, celui-ci porte à interprétation. Par
conséquent, l'évaluation de Ia durabilité de l'agriculture ne peut échapper
à Ia diversité des points de vue, cc que Ia littérature scientifique iliustre
bien.
Dans cet article consacré à l'évaluation de l'agriculture durable, nous
optons pour un cadre d'analyse (ESR: Efficacité, Substitution,
Réaménagement) défini par un professeur anglophone de l'université
McGilI à Montréal, somrnité dans le mouvement international
d'agriculture biologique. Nous l'appliquerons donc à Ia situation du
Québec, notarnrnent, aux clubs agrocnviroimementaux, fer de lance du
dévcloppement durable de l'agriculture afim d'en dégager les enjcux pour
1 'avenir.
clubs agroenvironnementaux

En 1993, au Québec, s'est amorcée une transition à l'agriculture
durable via un programrnc fédéral, le Plan Vert (1993-1997) qui a
per -ris Ia création de 12 éco-clubs agricoles et deux projcts de
recherche en bassins versants. D'une durée de trois ans, le prograrnrne
a permis d'attcindre des résultats satisfaisants dans Ia réduction des
intrants (fertilisants et herbicides). En 1997, le gouvernernent provincial
a décidé de continuer le prograrnrne qui a été alors financé aux tiers

par les deux paliers de gouvernenient (fédéral et provincial) et les
producteurs agricoles membres des clubs. La terminologia s'est aussi
A IDEIA 63 2007
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transfonie. Les co-c1ubs du Plan vert sont devenus des clubs
agroenvironnernentaux. Le financement est de 500$/ferme/partenaire/
an. Cependant, dans certains ciubs, Ia cotisation du producteur agricole
peut monter j usqu'à 700-800$/ferme/an.
En mars 2002, on cornptait 79 clubs-conseils en agroenvironnement
qui représentaient 5910 ferrnes soit près de 16 % des fermes du Québec
et 30 % des superficies en maïs grain et et 29 % des superficies en
soja. Quatre axes d'intervention sont considérés prioritaires Ia gestion
des fertilisants, Ia réduction des pesticides, les herbicides notamment,
les pratiques culturales de conservation des sois, i'arnénagcment et Ia
protection des cours d'eau.

Le cadre d'analyse ESR pour l'évaluation de l'agriculture durable
Ce cadre d'anaiyse fait référence aux différentes étapes (qui peuvent
se chevaucher) de ia transition vers des pratiques d'agricuiture durable
et permet à Ia fois de situer ce concept dans un processus de
changerrient évoiutif et d'évaluer les actions selon des objectifs
appropriés. Par exemple, pour les pratiques agricoles, l'étape de
l'efficacité dans le domaine de Ia fertilisation peut corisister à mieux
valoriser les engrais de ferme de maniére agronomique et
environnementale pour ainsi niinimiser l'utilisation d'engrais minéraux. La
phase de Ia substitution peut quant à elie se caractériser par i'utilisation
d'intrants moins dommageabies pour l'environnement. Ce peut être Te cas
de l'utilisation de biopesticides à Ia piace de pesticides de synthése en
phytoprotcction. Quant au « réaménagcrncnt » c'cst là une phasc cruciale
en cc qu'elle représente l'étape qui confronte véritablernent les causes des
systàmcs agricoles non durablcs. On fait alors non sculement appel à
l'écologie des systèrnes natureis appliquée à l'agriculture, i'agroécologie,
mais aussi à Ia dimcnsion socialc et aux factcurs structurcls, dcs aspects
souvent négligés par l'accent mis sur les aspects techniques.
Soulignons que dans le cadre d'une thèse de doctorat, cc cadre
d'analyse appiiqué à l'agriculture canadienne a pennis de dresser un
invcntaire des barriàres institutionnelles (gouvernernents, éducation,
recherche, industrie agro-alimentaire) au développernent d'une
agriculture durable, proposant des stratégies pour les surmonter.
L'agroenvironnement : l'efficacité avant tout
Le succès du programme des clubs agroenvironnementaux est dú à
différcnts facteurs L'approche terrain a satisfait les agricultcurs dans
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un contexto de dáscngagernent de I'État en terme de soutien tecimique;
1'UPA (Union des producteurs agricoles) en fait un moteur de
changernent dans sa stratégie agroenvironnernentale; une réglementation
environnementale contraignante-.
L'Union des producteurs agricoles (UPA)

Contrairement à Ia Franco, le syndicalisrnc agricole au Quóbec est
monopolistique. L'UPA est une confédáration réunissant dos fédérations
spécialisées (lait, volailies, agriculture biologique, etc.) et dos fádérations
régionales de l'organisme (syndicats de base par région). Ainsi se
côtoient différentes formes de structurcsjuridiques (fennes farniliales,
coopératives, mtégrateurs oeuvrant dans Ia production porcine, Ia volailie,
le veau de lait, etc.). Voici trois ans, a émergé un courant inspiré de Ia
Confédération paysanne française, l'Union paysanne qui rassembie dos
producteurs et des citoyens, revendiquant une agriculture écoiogique
fondée sur Ia ferme familiale et remettant en question i'hégémonie de
l'UPA dans Ia représentation des producteurs agricoles.
Dês 2003, le MEF (Ministère de l'cnvironnement et de Ia faune) a
constitué une banque de références à partir d'un bilan phosphore de Ia
plupart des fermes du Québec pour ainsi évaluer Ia situation aprês cinq
ans de mise en fonction du REA.
La réglementation environnementaie

Le premier règlement environnemental sur le phosphore, le RRPOA
(règlemcnt sur Ia réduction de Ia poilution d'origine agricole) date de
1997. Ii a été modifié en 2002 avec le REA (Règlement sur les
entreprises agricoles). Une norme phosphore a été établie en fonction
de Ia richesse des sois, lc type de sol et de Ia culture. Les déjections
animales et les engrais minéraux sont désormais obligatoirement gérés
en fonction de ce règlement dans le cadre du PAEF (Plan
agroenvironnemental de fertilisation).
Par l'amélioration de l'utilisation des engrais de forme, les quantités
d'azote minéral ont diminué de 25 %, le phosphore de 32 % pour ia
période 1997-2002. La luttc intégrée, notammcnt dans le contrôle des
adventices a fait une percée par un dépistage presque systématique des
cultures céréaliêres et oléagineuses. Le sarciage a pris de l'amplcur ainsi
que dos tcchniques alternativos comi-no Ia pulvérisation d'herbicides en
bande et les doses réduites. Le travail minimum du sol est encouragé.
Un prograrnrne du MAPAQ (Ministêrc de l'agriculture, des pêcherics
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et de l'agroalimentaire du Québec), « Prime verte » encourage entre
autres les pratiques de culture en sernis direct et sur bilions.
Bien que des gains agroenvironnementaux ont été obtenus dans le
cours dos dix dernières années, ces clubs se confrontent en même ternps
à de nouvcaux cnjcux de Ia durabilité de l'agriculturc.
Les cultures transgéniques : une átape de substitution ?

De nombreuses formes de ces clubs agroenvironnementaux,
notamrncnt dans lc sud du Québcc (le grenier céréalicr de Ia province)
utilisent le maïs, le soja et le coiza transgéniques comme substitution
aux insecticides (pyrale du mais) ou dans Ia lutte contre les adventices
(Roundup ready) dans l'cspoir d'obtenir un meilleur contrôle tout en
réduisant les passages surtout dans tos systêmes avec travail du sol réduit
et le semis direct. Cependant, parnil les conseillers, certains remettent
en question cette pratique pour dos raisons écologiques et sociales mais
aussi pour les conséquences sur l'avenir de l'agriculture biologique. Le
débat no fait que s'amorcer a.lors que l'ampleur du phénomène no cesse
de croitre. Ni le MAPAQ, ni ie Ministère de l'environnement et de Ia
faune (MEF), ni l'UPA ne se sont positionnés sur cette problématique.
Selon le cadre d'évaluation ESR, Ia véritable substitution doit
dérnontrer non seulernent une alternative moins dommageable pour
l'environnement, mais aussi respecter dos objectifs sociaux. L'efficacité
technique dos cultures transgéniques n'est pas démontrée, les aspects
environnementaux continuent d'alimenter Ia controverso et Ia
dépendance de I'agriculture à Ia pétrochimie et aux multinationales du
génie génétique est ainsi consolidée. L'agriculture biologique est touchée
de plein fouet puisque le rnarché du coiza lui est désormais interdit (90
% de Ia production est transgénique!) et le blé transgénique est en train
de forcer Ia porte du Canada.
On s'aperçoit alors três vite qu'en voulant changer les pratiques à
Ia fenTie, on confronte dos barrières qui dépasscnt ta seule responsabilité
individuelie du conseiller. Les bis du marché, les politiques agricoles,
certains ràglements environnernentaux, notaimilent le Règlement sur les
exploitations agricoles (REA) au Québec qui cible le phosphore sans
tenir compte dos régions ofi Ia production cst extensivo et sans cibler
des zones critiques, mêrne certames normes de certification biologique
sont dos freins au développement d'une agriculture écobogique durable
dans Ia mesure oit les politiques no sont pas intégrées (agriculture,
environnement et áconomie via l'ácoconditionnalité) et dos actions trop
peu conccrtées.
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Le Réaménagement dcs agroécosystèmcs : [e vrai défi de
l'agriculture durable
Dans ]os axes d'actions prioritaires, les clubs abordent timidement
l'átape du « réaménagement » dans Ia restauration dos rives de cours
d'eau et par quelqucs actions ciblács en bassin vcrsant. Ccpendant, on
peut faire fi que l'agriculturc biologique a ouvert Ia voie vers une nouveile
conception du systèrne agricole, un organisme vivant en interaction avec
son cnvironncment. L'application de l'écologic à l'agriculturc nous force
de revoir l'arnénagerncnt dos agroácosystèmcs, particulièrernent dans
le domaine de Ia pollution diffusc et de Ia luttc écologique contre les
ravageurs des cultures oú dos approches territoriales sont nécessaires.
La ferme n'est alors qu'une entitá dans un ensembie plus large.
L'áchelle d'intervention et les priorités d'actions sont dono des notions
détcrrninantes pour atteindre des objectifs collectifs.
Le bassin versant, niveau d'évaluation de Ia poliution diffuse
agricole

Prenons le cas de Ia pollution diffusc agricole. Dás 1988, le MAPAQ
avait un prograrnme de soutien aux structures d'entreposage des engrais
de ferme (PAAGF Programme d'aide à l'amélioration de Ia gestion
dos fumiers), l'équivalent du PMPOA français. Cornme tout programrne
subventionné mal intégré, cela induit une demande sur le marché et dono
une augmentation dos coiits de construction qui a bénéficié à l'industrie
du béton. De plus, cet investisscment public no solutionnait en fait qu'une
problématique de poliution ponctuelle, un mailion de Ia gestion des engrais
de ferme. En effet, une átude ultáricurc a cstirné que les gains de
réduction de Ia poilution par les structures d'entrcposagc étaient plutôt
faibles, soit 8 à 15 % pour Ia quantité d'azote total et de 3 % à 5 %
pour Ia quantité de phosphore total qui auraient atteint le fossé de fcrrne
le plus près du site d'entreposage. Cet exemple démontre le manque
de planification dos programrnes et l'absence d'évaluation des gains
escomptés. Le prograrnine PAAGF aurait pu se gérer par bassin versant
et avcc I'utilisation d'un modêle de simulation, ii aurait été alors possiblc
de déterminer dos zones d'intcrvcntion prioritaires associant des pratiques
agricoles agroenvironnernentales aux structurcs d'entreposage. Une
étude arnéricaine a déiflontré qu'cn utilisant ce genre de stratágie dans
le bassin de Ia bale de Saint-Albans au Vermont (USA), dos áconomies
de 450 000 $ en subventions auraient pu être réalisécs. En effet, en
faisant signcr dos contrats à 45 agriculteurs, ii aurait été possible de
réduire de 75 % Ia charge théoriquc de phosphore total de sources
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ponctuelles. Sans I'utilisation de cc système de sirnulation, l'objectif a
été atteint en sept ans et des contrats ont été signés avec 61 agriculteurs.
En cffct, Ia plupart des recherches sur Ia poilution diffuse réalisées dans
le cadre d'un bassin versant dérnontrent qu'il y a souvent des zones
fragiles qui sont responsables d'un grand pourcentage de Ia poliution
diffuse et que certames fermes contribuent davantage que d'autres.
Avec ces connaissances, ii est alors possible de définir des actions
pnoritaires et de réduire ainsi les coúts d'investissement public.
Une approche territoriale pour Ia lutte écologique des ravageurs

Le cas de Ia lutte écologique des ravageurs des cultures est aussi
une approche territoriale qui dépasse l'échelle de Ia parcelie. Ii est
maintenant reconnu que Les structures paysagères (Ia diversité des
cultures, espaces boisés, brise-vent, haies, marécages, etc.) influencent
Ia dynarnique des populations de ravageurs et celie de leurs ennemis
natureis. Dans une perspective de réaménagernent des agroécosystérnes,
ii s'agit alors de considérer les mécanismcs de régulation des populations
par l'établissernent d'un équilibre dynamique (augmenter Ia diversité,
complexifier les structures trophiques) qui procure une plus grande
résistance aux perturbations dommageablcs. Un des éléments-clés pour
augmenter Ia biodiversité dans l'espace agricole est de favoriser
l'hétérogénéité dans le paysage par le maintien des espaces non cultivés,
Ia diversification des cultures au niveau régional et Ia modification des
modes de gestion des bords de champs à des fins fauniques. Cette
perspective exige bien sQr un lien étroit entre Ia recherche, les
associations agncoles, les agents de développernent, l'aménagement du
temtoire et les instances politiques. C'est ainsi un appel à des équipes
d'intervention multidisciplinaires à travers des actions concertées et bien
intégrées aux problématiques régionales.
Un nouveau contrat social pour une agriculture durable

Toutes ces expériences nous indiquent le besoin de définir des
objectifs sur lesquels un nouveau contrat social puisse s'établir entre Ia
société et son agriculture afim que le dévcloppement de celie-ci soit
désormais durable. Cela exige un débat de société auquel non seulement
les agriculteurs et leurs conseillers ne peuvent se soustraire, mais qui
face aux barrières et aux contraintes rencontrées sur le terrain font d'eux
des leaders potentiels pour alirnenter cc débat. Un des défis de
l'agriculture durable serait d'évaluer Ia durabilité de tout changement
dans l'agriculturc, que cc soit au niveau des entreprises, de
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l'aménagement du territoire, des politiques agricoles comme le souligne
une étudc australienne. Ces chercheurs ont proposé un cadre d'analyse
associé à un SIG qui perrnct de cemer ceife problérnatique à différentes
áchelies, de Ia ferme à Ia nation en intégrarlt des données biophysiques,
économiques et sociales afim que te développernent durable de
l'agriculture se détermine dês Ia phase de Ia planification.
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Murray Bookchin
Um anarquismo para 1984*

Até ao dia em que o apocalipse nuclear nos aquiquile a todos, vivemos
uma época como nunca a humanidade conheceu desde a revolução
industrial e mesmo desde a passagem à agricultura dos nossos
antepassados, há alguns milhares de anos atrás.
Não exagero a enormidade da mudança em curso, da qual
experimentamos já os primeiros efeitos: descoberta dos "segredos" da
matéria (física nuclear) e dos segredos da vida (genética), de
consequências incalculáveis; bombas de hidrogénio et de neutrões,
mísseis de "cabeça pesquisadora" lançados de terra ou duma estação
espacial, aviação supersónica, submarinos atómicos com urna duração
de imersão ilimitada; entre os armamentos terrestres: espingardas
automáticas, carros blindados "todo-o-terrreno", poderosa artilharia,
anuas bacteriológicas e químicas, comando informatizado, técnicas de
vigilância que vão desde os satélites que fotografam indivíduos a falar
a centenas de quilómetros até microfones que gravam as suas conversas
a alguns metros duma janela fechada. Todos estes meios de destruição,
hoje na vanguarda da técnica, serão considerados como primitivos daqui
a uma ou duas gerações.
É evidente também que a nossa ordem social se encontra na
incapacidade moral de fazer face às descobertas da ciencia e da técnica.
Pode dizer-se com certeza - e os factos dão disso testemunho - que o
capitalismo, pela sua própria natureza, utiliza inevitavelmente cada
"progresso" técnico com um fim autoritário e destruidor. E quando digo
destruidor, não me refiro somente aos destinos da humanidade, mas aos
da natureza, de onde todas as espécies complexas dependem para
sobreviver. Não há qualquer diferença entre discutir sobre a bomba ou
o antibiótico, o gás paralizante ou o adubo químico, o radar ou o telefone.
Os poucos progressos técnicos benéficos à humanidade não são senão
gotas de água no meio duma orgia de destruição que devorou mais vidas
humanas neste século do que nunca na história. A nossas grandes
declarações a favor da vida humana, da liberdade e da integridade indivi64
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dual parecem como ridículass quando nos lembramos de Auschwitz e
de Hiroshima. Nenhum sistema político atingiu mais brutalmente a ideia
de civilização do que aquele que fala tão piedosamente de liberdade,
de igualdade e de felicidade, estas palavraas que mascaram a nossa
velha crença no progresso e do desabrochar da civilização.
O que mais me preocupa aqui não é tanto a mudança técnica que
ameça a nossa sobrevivência e a do nosso planeta. Neste aspecto,
pergunto-me como podemos, bizarramente, "sobreviver", ao mesmo
tempo que destruímos a nossa própria espécie. Gostaria sobretudo de
me interrogar sobre as mutações em curso na indústria e na informação,
mutações que arrastam perturbações consideráveis no nosso sistema
de relações sociais, na estrutura da nossa vontade e na sua capacidade
de resistência à autoridade.
Devemos estar extremamente atentos à maneira como a nossa
existência já se transformou, social e psicologicamente, desde o fim da
segunda guerra mondial: é desta época que data a orientação sistemática
da ciência para a guerra, a industrialização e o controlo social, a uma
escala sem equivalente na história. E quereria insistir sobre o termo
"sistemático". A tecnologia militar da premeira guerra mondial, que tão
mortífera foi, era ainda primitiva, não apenas no seu poder de matar (a
guerra de trincheiras era, pelo menos, geograficamente limitada e deixava
a maior parte da população civil distante do fogo), mas na sua própria
preparação. A melhoria do armamento dependia de centelhas de
invenção, mais do que da aplicação planificada das leis da fisica à "arte"
da destruição em massa.
A segunda guerra mondial pôs fim violentamente à concepção ingénua, antiquada, segundo a qual a ciência podia servir "também" fins
militares, O «projecto Manhattan», que nos deu a primeira bomba
atómica, mobilizou em massa, segundo um plano concertado, os mais
competentes dos fisicos e dos matemáticos, com o objectivo de produzir
uma anua determinada, da mesma maneira que mobilizou em massa a
população em nome do "esforço de guerra". Os cientistas participaram
em certas decisões militares, nomeadamente quando J. Robert Oppenheimer, o chefe do projecto, deu ao Secetário de Estado americano da
guerra os argumentos decisivos para lançar a bomba sobre Hiroshima
e Nagasaki. Nos nossos dias, a utilização da ciência e da técnica para
desenvolver o armamento não levanta o menor escrúpulo moral à
comunidade científica. A ciência deu o poder ilimitado de nos destruir.
Ternos nós hipóteses de sobreviver? Na minha opinião, nada pode
impedir as potências do Estado e os militares do mundo inteiro de entrar
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no Espaço dispondo dos meios de destruição mais eficazes; nada também pode dissuadir o computador e os media de invadir as nossas
consciências com rnétodosde manipulação dignas do 1984 de OrwelI.
Assistimos hoje, nos Estados Unidos, no Japão e em certos países
da Europa, a mutações industriais tão importantes corno aquelas de que
eu falei sobre o exército. Eu previ-as, de resto, no meu livro Para Unia
Tecnologia Libertadora. Nessa época, há vinte anos atrás, eu
acreditava ingenuamente que essas mudanças podiam servir para libertar
a humanidade. Ora, apercebo-me agora que elas não fizeram senão
reforçar a ordem existente e o domínio sobre o Homem. Refiro-me aqui
à formidável restruturação da economia pela electrónica, a nova
revolução industrial que substituirá, cêdo ou tarde, o saber humano por
robôs. E nós não estamos senão no início de um "avanço" técnico que
tornará inúteis a fábrica tradicional, o escritório e a quinta; que reforçará,
para além de tudo o que possamos imaginar, a centralização política, a
vigilância policial e o controlo social, sem falar do condicionamento dos
espíritos pelos media.
Por outro lado, a ciência tornou-se anónima. Quem não sabia,
antigamente, que a invenção da cadeia de montagem, uma das principais
invenções industriais de antes da primeira guerra mondial era devida
ao famoso industrial Henry Ford ou, antes dele, a Eli Whitney? Da
mesma forma, cada um conhecia o nome daqueles que tinham
transformado com as suas descobertas os meios de comunicação, fosse
a transmissão por ondas, a electricidade, o cinema, o telégrafo ou a rádio:
Hertz, Beli, os irmãos Wrighit, Edison e autros. Hoje, tudo tomou um
carácter impessoal. Como para o «projecto Manhattan», os resultados
devem ser atribuidos ao esforço colectivo de equipas militares e civis
que podem produzir tudo aquilo de que se necessita, a pedido, segundo
objectivos ilimitados. A palavra "invenção" perdeu o seu significado
tradicional, que derivava de uma descoberta ou de urna criação pessoal.
Não é mais um indivíduo escrupuloso e preocupado pelo bem público
que nos oferece uma nova técnica. Os Henry Ford e Thomas Edison,
apesar do seu talento, foram substituídos pelo Pentágono, a General
Dynamics, a General Motors e companhia, que se inibem de toda a
consideração ética e social através do anonimato das suas "equipas de
trabalho".
Devemos compreender que estas mutações técnicas marcam o ponto
final de toda a história anterior à segunda guerra mundial, precisamente
quando tantas das nossas teorias foram formuladas. O sindicalismo
revolucionário partilhou com o marxismo longamente a convicção de
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que o proletariado industrial era o "sujeito histórico" da história, pelo
qual se faria a viragem revolucionária do capitalismo. Independentemente
do facto de eu próprio não acreditar nela desde há muito, por razões
teóricas e experiência pessoal, sou levado a constatar que esta tese
perdeu a sua pertinência, ou mesmo a sua validade, pela razão simples
de que o proletariado deixou de aumentar, em número e em força
estratégica. Contrariamente a todas as esperanças dos sindicalistas e
dos marxistas, o proletariado diminui historicamente, ao mesmo tempo
que a fábrica tradicional que lhe deu origem enquanto classe. Se
tentássemos alargar a nossa definição do termo "proletariado" aos
"colarinhos brancos", e mesmo aos funcionários públicos, poderíamos
observar que estas camadas sociais estão, também elas, numericamente
em baixa. Nos Etados Unidos, onde a restruturação industrial está apenas
ainda no início, os operários passaram de qualquer coisa como 25 %
dos activos para cerca de 15 %, e este declínio deve prosseguir até
que a classe operária tradicional não constitua mais do que uma pequena
porção da população. Actualmente, também temos de ver que, quer os
"colarinhos brancos" quer os "fatos-macacos", não manifestam urna
combatividade comparável àquela de que deu mostras o proletariado
clássico até à segunda guerra mondial. Seria interessante perguntarmonos, em termos teóricos, se a classe operária alemã do princípio do
século e dos anos vinte, em que se era operário de-pai-para-filho, terá
sido alguma vez revolucionária, ao contrário dos proletariados espanhol
e russo, de ascendência camponesa recente, os quais, vindos do mundo
rural, tiveram grandes dificuldades em se adaptar à racionalização e à
rotina industrial.
O veredito da história, no entanto, conta mais do que qualquer teoria.
Mesmo as profissões dos sectores de ponta como a informática, e em
todos os escalões, deverão faer face a urna redução dos seus efectivos
e do seu papel social, com a aparição dos computadores "sinart" cujo
grau de sofisticação á apenas uma questão de tempo. Todo o movimento político radical que funde a sua visão da mudança social sobre
um proletariado revolucionário - seja ele operário ou empregado - vive
num mundo em vias de desaparecimento, se é que ele alguma vez
existiu. E a dúvida que se levanta, quando se considera o proletariado
de há cem anos na Europa, composto de operários de oficio e de
trabalhadores de origem camponesa recente.
Longe de mim, no entanto, a ideia de diminuir a parte importante
tornada pela classe operária e os esforços do sindicalismo na luta pela
emancipação do Homem. Hoje ainda, toda a acção a que faltasse o
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apoio dos trabalhadores não teria qualquer hipótese de sucesso. Os
"fatos-macacos", ao lado dos seus colegas de "colarinhos brancos",
continuam exercendo um poder económico considerável. Mas, da mesma maneira, nenhuma causa libertadora que não conseguisse agregar
os jovens do mundo inteiro estaria destinada ao insucesso. Nas
condições específicas da nossa época, qualquer luta de emancipação
se defronta com os problemas bem conhecidos dos períodos de
transição. De facto, encontramos simultaneamente camadas sociais em
declínio mas que pesam ainda fortemente quanto às mudanças sociais
- os operários - sobre as categorias novas que estão em vias de se
tornarem alavancas poderosas dessas mudanças: os trabalhadores
altamente qualificados e os técnicos; os oprimidos desde há muito mulheres e minorias étnicas - que terão sempre vocação para
desempenhar um papel importante; e, enfim, os grupos ditos marginais,
compostos de gente de origens diversas que podem intervir na mudança
social: entre eles, a intelligentsia radical, que exerceu uma função
estratégica em todas as situações revolucionárias, e os indivíduos que
escolhem modos de vida alternativos (culturais e sexueais).
Mas não trabalha o tempo contra nós? Sem dúvida, salvo se nós
conseguirmos descobrir e pôr em prática formas de organização
adaptadas a esta época. Ora, a inovação técnica vai mais depressa que
todas as mudanças que intervêm no campo político e social. Mais cêdo
ou mais tarde, o social e o político deverão caminhar de par com a
tecnologia, se não queremos que todo o sistema desabe. E o que se
arrisca a suceder então será sem comparação alguma com o que nós
já conhecemos do fascismo dos anos vinte e trinta. A este respeito, o
livro de Orwell 1984 é bastante ingénuo, não na sua descrição de uma
sociedade totalitária, mas porque ele não prevê o arsenal tecnológico
que poderia fazer de Oceânia um universo ainda mais desesperante.
Para bem compreender a evolução possível da sociedade e prever
lucidamente o que nos espera, devemos estudar os problemas que o
próprio capitalismo irá enfrentar.
Em primeiro lugar, o capitalismo vai dever readaptar o seu sistema
político de maneira a ajustá-lo ao poderio crescente das grandes
empresas e ao progresso técnico. A "democracia burguesa" - isto é,
as instituições nascidas das revoluções inglesa, americana e francesa
- não está já adaptada à época da electrónica, num mundo
hiper-racionalizado et governado pelas grandes empresas. Por agora,
não se ousa ainda tocar excessivamente na herança política e social
destas revoluções - pelo menos no plano interno - cujo conteúdo utópico
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foi celebrado por Kropótkine no seu livro A Grande Revolução. Assim, por exemplo, a retirada dos marines americanos do Líbano efectuou-se por pressão da opinião pública. Reagan e os seus próximos
teriam bem gostado de ter as mãos livres no Líbano, tal como Johnson
o quis, antes dele, no Vietnam. Os dois presidentes foram obrigados a
bater em retirada perante a reacção hostil da opinião pública e do Congresso. E isto, graças às instituições republicanas dos Etados Unidos nascidas dois séculos antes, de uma revolução popular e camponesa fundadas sobre uma «Declaração de direitos» constitucionais e sobre
urna estrita separação de poderes. Pode contudo notar-se que o regime foi mais democrático durante o período revolucionário do que se
tornou depois, em que evoluiu para uma maior centralização. Tendo em
conta os problemas que o capitalismo americano terá um dia de resolver, este regime político é ainda demasiado "libertário" e, se se quiser
evitar uma revolta social das massas, é de recear que ele deva ainda
submeter-se a muito graves "ajustamentos".
Mas quais são os problemas a que tenho feito alusão? Bem, podemos prever, muito simplesmente, que a robótica, que está apenas nos
seus inícios, tornará no futuro inúteis a grande maioria dos trabalhadores americanos. Estou pesando as minhas palavras. Sabemos, bem
entendido, que cada década produz mudanças técnicas que suprimem
urna parte dos empregos. Nada se opõe, em teoria, que uma parte das
actividades de tratamento das matérias-primas, de fabricação de
produtos manufacturados, de prestação de serviços ou de escritório
sejam desempenhadas por robôs. E, seguindo a lógica capitalista, há
fortes possibilidades de que as coisas se passem assim. Podemos estar
seguros de que estas transformações afectarão, em graus diversos,
milhões de pessoas; menos, de resto, no coração da economia do que
nos sectores marginais. É preciso compreender bem que este processo
vai prosseguir tanto quanto durar o capitalismo. Ignorá-lo, é esconder a
cabeça na areia, seguindo a política da avestruz, até que se lhe
arranquem todas as plumas, urna por uma.
No plano da realidade vivida, esta revolução técnica significa que o
capitalismo vai dever tratar da sorte de milhões de indivíduos que não
terão mais lugar na sociedade. Nenhum de nós, militantes activos dos
anos trinta, podíamos encarar a realização do plano hitieriano, ou seja,
a «solução final» para os Judeus e a extenninação lenta de milhões de
eslavos a Leste a fim de "reinstalar" populações de língua alemã. E,
no entanto, Auschwitz aconteceu e testemunha de maneira terrível o
que podia parecer na época um simples delírio. Nenhum movimento
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revolucionário, socialista, anarquista ou sindicalista foi capaz de imaginar que urna tal avalancha de horrores sena possível numa nação europeia aparentemente civilizada. E aqueles dentre nós que nos lembramos deste período devemos reconhecer como saímos dessa guerra
abalados por tal pesadelo.
Hoje, e nos anos próximos, o capitalismo que produziu Hitler é igualmente capaz de produzir instituções que saberão o que fazer dos excedentes de população, apesar do seu número e da sua resistência. Será
possível um genocídio comparável àquele de Hitler? Uma «solução» que
fez as suas provas no passado não é, apriori, de excluir. O método
pode ser, de resto, mais discreto, corno o controlo dos nascimentos na
China ou o sistema de esterilização forçada na Índia. Pode também
conceber-se uma forma de parasitismo social, à maneira do tributo
colobial na Roma clássica, que alimentava os cidadãos da República.
Graças-a-Deus, eujã não estarei cá para assistir a essas calamidades.
O que eu posso prever, sim, é que a "democracia" seja sentida como
um anacronismo pelos sectores mais avançados da burguesia, cujo
objectivo principal é o de mudar progressivamente as suas próprias
instituições. Nos Estados Unidos, certos meios políticos desejam pôr em
causa a famosa Convenção constitucional de 1787. E o facto de que,
pela primeira vez, este projecto tenha sido votado por dois estados gelou
de comoção os militantes americanos dos direitos cívicos. Isto, sem falar
das novas emendas à Constituição que querem aumentar o mandato
presidencial de quatro para seis anos. A transformação do Estado
democrático burguês está, com efeito, na ordem do dia de quase todos
os países industrializados do mundo. O facto de que o capitalismo não
consiga exercer um controlo total sobre estas nações deriva das
tradições políticas que, no Ocidente, limitam o peso do executivo. Assim
acontece nos Estados Unidos, com o apego aos valores libertários dos
direitos individuais, da entre-ajuda, do poder local e do federalismo. Por
outro lado, os conflitos internos da burguesia tendem a travar o
autoritarismo. E como deveremos nós, anarquistas, reagir? É preciso
saber que as soluções que nós preconisávamos na época em que
vivíamos numa economia tradicional, com um movimento operário forte,
não são mais adaptadas à sociedade informatizada de hoje, com os seus
incertos contornos de classes.
Segundo ponto. O Estado tornou formas insidiosas e tentaculares
como nunca havíamos conhecido nem imaginado nas épocas
precedentes, em que a sociedade era menos complexa. Evidentemente,
pode-se argumentar com a duração dos despotismos na história, por
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exemplo, do despotismo oriental analisado por Karl Wittfogcl e outros
historiadores. Mas nunca o Estado atingiu, como hoje, a própria condição
do Homem. Tinha razão Kropótkine quando notava a existência, no seio
dos Estados mais tirânicos, de formas subterrâneas de resistência ao
poder, nas aldeias, nas vilas, nos bairros das grandes cidades, assim como
nos sindicatos e toda a sorte de associações. Nos Estados Unidos dos
anos trinta, era fácil, após o trabalho e passado o meio industrial,
retemperar-se num ambiente tradicional, familiar e comunitário. Apesar
do seu lado patriarcal e clerical, essa sociedade tradicional, feita de
convivialidade, era solidária.
Era o mundo da família alargada onde viviam cm conjunto, ou
próximas, três gerações, preservando uma cultura e tradições populares.
Era o mundo dapatria chica, da aldeia, da cidade ou do bairro, com
as suas relações de amizade, os seus espaços colectivos onde se fazia
a vida pública e se alimentava o debate político. As "casas do povo"
eram realmente de todos: cada qual podia aí instruir-se, escutar
conferências sobre assuntos políticos, beneficiar duma solidariedade
activa, ler livros ou revistas. Não faltava aí a ajuda material e o apoio
em caso de um golpe duro sofrido. Os centros obreros que os nossos
camaradas espanhóis implantaram em numerosas aldeias e cidades da
península eram a tradução consciente de um movimento largamente
espontâneo, característico do período anterior à segunda guerra mundial.
As ruas, as praças e os parques ofereciam os lugares mais amplos
e mais abertos à sociabilidade. Eu lembro-me, quando era jovem, das
reuniões nas esquinas, onde uma espantosa variedade de oradores
políticos mantinham em suspenso um público apaixonado. Era o tempo
feliz da "caixa de sabão" (como se dizia na América), fonte inesgotável
de troca de opiniões onde toda a gente, oradores e auditório, se iniciava
na política. Para além da vida social e privada, entrava-se assim no
domínio da política local, regional e até nacional, onde a acção, menos
personalizado do que hoje, tinha aspectos mais pedagógicos e sobretudo
mais radicais.
A sociedade civil já quase não existe, absorvida pelo Estado e pelo
mundo industrial. Os media penetram em todos os lares, administrados
e controlados por redes sofisticadas de computadores. As famílias
extensas do passado, alimentadas pela diversidade de gerações e de
culturas, encolheram a ponto de se tomarem famílias simplérrimas, a
família nuclear, com os seus dois pais indiferenciados e dois ou três filhos
intcnriutávciS. Os velhos foram despachados para "lares de idosos", de
maneira semelhante àquela como encaixámos a história e a cultura pré71

industriais em museus, universidades e bancos-de-dados. Já não se
vendem produtos alimentares, vestuário e objectos domésticos nas
pequenas lojas, muitas vezes familiares e bem integradas na vizinhança
e no bairro. Estamos no reino do super-mercado. A paisagem americana,
tal corno na Europa, está pontuada de armazens gigantes, onde comprar
se tornou um gesto alucinante, hiper-mecanizado, impessoal. Nas
"caixas", o comprador é embalado com a sua mercadoria, e depois
"veiculado" em direcção ao seu domicílio. As ruas já não estão
preenchidas de pessoas mas de viaturas e as praças foram
transformadas emparkings. Não há mais qualquer lugar para reunir e
comunicar.
As auto-estradas rasgam os centros das cidades e fazem estoirar
os bairros, destruindo-lhes os laços culturais. Em cidades como Nova
Iorque, os parques tornaram-se lugares de criminalidade onde se penetra
com risco de vida. Os centros comunitários tradicionais quase
desapareceram ou arriscam-se a ficar reservados aos turistas e
sociólogos. O discurso e o debate passam doravante pela electrónica:
peritos auto-proclamados e personalidades mediáticas discutem os
problemas mais candentes sob o olhar passivo e vazio de uma geração
de indivíduos em vias de se tornarem, no plano intelectual, surdos e
mudos. A cultura underground que Kropótkine descrevia no seu livro
Apoio Mútuo desapareceu virtualmente nos Estados Unidos nos finais
dos anos sessenta, e o viveiro onde ela se desenvolvia foi, em grande
medida, digerido pelos media. Nós sabemos como estes, controlados
pelo Estado, ou pelos meios financeiros, fazem apelo aos sentidos mais
do que ao espírito, às tripas mais do que à cabeça.
Está a nascer uma geração que não se interessa pelo pensamento e
que não foi formada para a abstração. A função cerebral constitui-se a
partir de imagens grosseiras, semelhantes àquelas que aparecem nos
ecrãs de televisão e a partir de uma actividade mental - se assim lhe
podemos chamar - das mais reduzidas: fornece-se ao indivíduo massas
de informação quantitativa, onde a aprendizagem dos conceitos têm,
evidentemente, pouco lugar.
Sinto-me literalmente aterrorizado por este processo de destruição
que atinge a vontade, a espontaneidade do imaginário e a capacidade
de resistir aos modelos estereotipados que a publicidade, tanto política
corno comercial, imprime nos cérebros humanos. As pessoas começam
a olhar o real da mesma maneira como recebem a imagem televisiva:
urna ilusão visual, nascida do movimento das partículas luminosas no
tubo de raios catódicos, onde a dor, o sofrimento, a alegria ou o amor
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não têm outra realidade do que a superficie vítrea da imagem. A imaginação tende, assim, a ceder o seu lugar às imagens vindas do exterior, que se substituem às representações interiores. Se a vida se reduz
a um espectáculo entre um indivíduo e uma máquina electrónica, não
são precisas mais do que imagens e distrações para substituir o pensamento, o vivido!?
Não se trata apenas de um fenómeno autoritário, característico da
era informática; também assistimos à instalação de uma ordem
verdadeiramente militar. A criança e o adolescente sofrem um "treino"
como na tropa: uniformização dos indivíduos, condicionamento das
reacções. submissão à autoridade. Se chamássemos os numerosos
"conselheiros" que nos rodeiam pelo seu verdadeiro nome - isto é,
burocratas que não valem mais do que os seus colegas do exército ou
da polícia - dar-nos-íamos conta de como o Estado invadiu todos os
"nichos" onde se refugiavam as gerações precedentes. Não existe mais
nenhum autêntico laço familiar, comunitário ou social entre as pessoas.
O nervo da sociedade de hoje é o escritório burocrático, que fornece
aos seus clientes todos os serviços: escolha de carreiras, casamento,
gestão financeira, prática religiosa, vida alternativa— até! -, remédios
para as angústias, jogging, regime alimentar ou como se cuidar de si
próprio para ser belo e estar de boa saúde, conflitos domésticos,
divórcios, como resolver as questões amorosas, socorros em caso de
doença grave, enfim, tudo o que é necessário saber para morrer em
paz e ser enterrado.
O terceiro problema (e último, graças-a-Deus): as relações do
homem com a natureza. A questão atingiu proporções que eu estava
longe de imaginar quando, em 1952, publiquei o primeiro livro sobre
ecologia. No entanto, em 1963, ao escrever Ecology and
Revolutionary Thought, lembro-me de ter assinalado o "efeito de
estufa" e as suas consequências sobre a calote polar, dentro de alguns
séculos; as perturbações nos ciclos da água, do azoto, do carbono e do
oxigénio (que eu agrupava sob a fórmula de "ciclos bio-geo-químicos");
o desequilíbrio biológico e climático do planeta; a poluição perigosa do
ambiente, desde o solo até aos alimentos que tornamos; finalmente, o
empobrecimento da biosfera que poderia conduzir, contrariamente às
leis da evolução, ao nascimento de um mundo de menor complexidade,
inadaptado aos mamíferos, aos vertebrados e a todas as espécies de
vida que conhecemos.
Nunca pensei, há apenas vinte anos atrás, que quando eu falava de
"séculos" se tratava apenas do fim do Século XX e do início de 2000;
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que "amanhã" era hoje e que a poluição, classificada de perigosa, se
tornaria catastrófica. É assim que a National Academy ofSciences
and Environrnental Protection Administration dos Estados Unidos
aununcia que poderemos sentir o efeito de estufa sobre o nível das águas
daqui a pouco mais de urna década. De acordo com ecologistas
eminentes, os ciclos bio-geo-químicos vão sofrer fortes desequilíbrios e
a poluição do planeta ultrapassar tudo o que se poderia imaginar. As
proporções do óxido de carbono na atmosfera, cm relação ao oxigénio,
aumentaram já nove vezes desde 1900 e isto pode ainda agravar-se
consideravelmente com o abate das florestas que envolvem a zona
equatorial - uma floresta que tem cerca de sessenta milhões de anos
de existência - e com a destruição das florestas do norte pelas chuvas
ácidas.
Os nossos mares estão monstruosamente poluídos: vêem-se grandes
extensões do Golfo Pérsico cobertas de uma espessura de vários
centímetros de lamas betuminosas, resultado da guerra Irão-Iraque. O
ar, a água, a alimentação contêm hidro-carbonetos clorados, altamente
cancerígenos, desconhecidos dos ecologistas há algumas dezenas de
anos atrás, sem contar com o chumbo, o mercúrio, o amianto, os
compostos de azoto que podem transformar-se em nitrosammas tóxicas;
numa palavra, variedades infinitas de poluentes que os químicos do
ambiente ainda nem tiveram tempo de analisar. Em todos os continentes
se amontuam resíduos tóxicos cujos venenos de longa duração se
infiltram nas águas subterrâneas, nos rios, nos lagos e finalmente na
água que nós bebemos.
O empobrecimento do ambiente toma-se uma realidade que eu posso
observar com os meus próprios olhos: as chuvas tóxicas e ácidas que
atingem os oceanos destroem o eco-sistema marinho. Fonte da vida
marinha, o fito-plâncton rarefaz-se e a sobre-exploração dos mares está
a matar a indústria da pesca, outrora florescente. Vastas superficies do
solo voltam a ser areia e a flora terrestre está ameaçada por todo o
lado. Não cometamos o erro de crer que o problema ecológico seja
secundário em relação à crise política, económica ou militar. Corn os
nossos hábitos de domínio e o nosso sistema de pensamento hierárquico,
ternos dificuldade em superar o velho e tenaz mito da "natureza
submetida". É possível que nós consigamos evitar a destruição nuclear
porque antes tenhamos sucimbido da morte ecológica. Não é apenas a
sociedade que morre, mas o planeta, da mesma doença mortal: a nossa
paixão do poder, que nos empurra a ir sempre mais longe na via
lamentável da civilização e do progresso, ou dos ditos tais.
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E como é que nós, anarquistas, devemos enfrentar as formidáveis
mutações tecnológicas, económicas, sociais e ecológicas que estão
abalando as nossas sociedades? Como situá-las em relação à nossa
tarefa permanente que consistia em organizar a classe operária e lutar
contra a exploração? Qual deve ser o nosso próximo programa de acção,
as nossas "prioridades" para os anos vindouros, após 1984? Existirá uma
força no mundo pronta a levar mais longe o nosso tradicional combate
contra o Estado e a autoridade sob todas as suas formas?
Abstenho-me de qualquer prognóstico, tal como de dar conselhos
sobre esse programa e "prioridades" a camaradas mais bem informados
do que eu daquilo que se passa nos seus países. Mas posso dar a minha
opinião sobre os Estados Unidos com conhecimento de causa, na medida
em que tenho oportunidade de falar em cada ano com milhares de
americanos sobre assuntos tão diversos como a ecologia e o urbanismo,
a teoria social e a filosofia.
Tendo em conta o que leio, o sectarismo e o niilismo de numerosas
publicações "libertárias" anglo-saxónicas deixar-me-iam algo pessimista.
É um facto que nos Estados Unidos não existe um movimento operário;
nada, para além dos sindicatos que não têm outra função senão a de
recolher algumas migalhas da toalha do capital. Com efeito, os conflitos
nas empresas entre os privilégios da antiguidade e os direitos cívicos
suscitam nos sindicatos americanos uma ressurgência de racismo, que
põe operários brancos contra operários negros, em detrimento da uma
solidariedade de classe. Em vez de ser um movimento aberto a todos,
o "socialismo proletário" não ficou apenas confinado em certos cultos
radicais ultra-secretos, como também se tornou uma disciplina
universitária que esconde o seu arcaísmo sob o nome de "ricomarxismo". É a nova sociologia do "capitalismo de Estado", substituta
das velhas receitas positivistas caídas em descrédito nos meios
intelectuais mais ou menos "progressistas". Como me dizia um amigo
meu recentemente, o marxismo é o establishment, o que também explica
a ausência do anarquismo no ensino universitário.
Não obstante isto, desde que ele o queira, é o anarquismo que melhor poderá mostrar-se criativo e inovador, para o radicalismo de hoje.
Os nossos ideais de auto-gestão, de descentralização, de solidariedade
e de federalismo foram pilhados, sem vergonha, sem uma palavra de
reconhecimento, por marxistas voluntariosos que se contentam em
amarrar a cauda destes conceitos a um burro comunista ou socialista,
como um apêndice mal ajustado que não está visivelmente no seu lugar.
Nós fomos os primeiros a inventar uma sensibilidade particular à
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natureza, à solidariedade, de que o movimento ecologista depois se
apropriou, sem se preocupar donde vinha: o naturalismo de Kropótkine
e a ética de Guyau (Pour une mora/e sans obligation ni sanction).
Que numerosos aspectos desta sensibilidade estejam ligados ao século
que os viu nascer não deve fazer-nos recuar, o que constituiria apenas
um reflexo de defesa ou protecção. Todas as ideias importantes são o
produto do seu tempo e devem ser revistas e transformadas para ter
em conta aquilo que mudou entretanto.
Com efeito, o mundo está em vias de mudar. Desde a antiguidade
clássica, ou mesmo da tribo, até aos nossos dias, o anarquismo existiu
sempre, através do próprio conteúdo destas palavras: o domínio do
homem pelo homem. E esse o coração e a alma do anarquismo, a sua
definição, tanto prática como teórica. A doutrina elaborada por Proudhon,
Bákunine e Pelloutier mostra que, longe de ficar rígida e estéril, ela foi
suficientemente viva para crescer e ramificar-se. As nossas tradições
são a sua terra de fertilização. Mas a vida à superficie deste terreno
evolui constantemente e não a podemos impedir de ultrapassar, no
espaço e no tempo, os limites do seu meio de origem. Ossificar o
anarquismo nas escrituras e nos rituais equivale a imitar os marxistas,
cuja devoção eclesiástica pelos pergaminhos e os sacramentos tomou
esse imenso corpo de teoria em simples exégese e comentário.
Precisamos a todo o custo de evitar um tal destino, com querelas
intestinas e manobras sectárias acerca da história e do significado dos
textos, sob risco de cairmos também no formalismo mais esclerosado,
na ambiguidade de pensamento e, desse modo, na ideologia pura, no
pior sentido do termo, isto é, na apologia do que existe ou, mais absurdo
ainda, no esforço para fazer reviver o que há muito já desapareceu.
Concordamos que deveremos estar prontos para discutir qual será
o "sujeito histórico" da mudança social nos próximos anos. Mas, na
realidade, poderemos falar efectivamente numa qualquer "classe
hegemónica" numa sociedade em que a estrutura de classes se está
desagregando? Sim, compete-nos definir os problemas levantados pela
ecologia, o feminismo, o racismo, o regionalismo, outros importantes
movimentos culturais à volta da qualidade de vida, no seu sentido mais
amplo, para já não falar das tentativas para combater a alienação numa
sociedade esvaziada de toda a espiritualidade. Mas, poderemos ignorar
os novos movimentos sociais da Europa ocidental, tais como os Verdes
ou as movimentações anti-nucleares e pacifistas que atravessam classes
e fronteiras? Ternos de nos preparar para ultrapassar velhas barreiras
ideológicas e observar honestamente, claramente e com inteligência, o
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mundo autoritário que se está formando à nossa volta, tomando consciência da tensão existente entre as tradições utópicas das revoluções
democráticas burguesas e a maré enchente do empresarialismo, do
militarismo e do centralismo que ameaça apagá-las. Poderemos ignorar as reivindicações regionais, os movimentos urbanos e de bairro, a
defesa da democracia contra a invasão do poder executivo, em política?
Se os anos 60 me ensinaram alguma coisa, enquanto americano, é
que eu não posso falar com os meus compatriotas o alemão de Marx,
• russo de Lénine, o chinês de Mao ou o vietnamiano de Ho, e mesmo
• espanhol de Fidel. Acontece que esta versatilidade linguística perigosa,
embora cara aos nossos bolchevistas domésticos, os isolou
completamente da vida americana. As vastas populações de imigrantes
que importaram o socialismo europeu e o anarquismo para o solo
americano desapareceram ou estão em vias de desaparecimento. No
plano ideológico, os americanos encontram-se finalmente face a face
com as suas tradições e o seu vocabulário próprio. Com excepção do
marxismo universitário, incestuoso e recalcado como a maior parte das
disciplinas universitárias, eles não conhecem mais do que o que lhes
serviram em casa, na escola e nos media. Em virtude das tradições
libertárias da revolução americana - tradições bem conhecidas de
Proudhon e Bákunine e admiradas por eles -, penso ser mais sensato
falar aos americanos na linguagem de Sam Adams, Thomas Paine,
Thomas Jefferson, Henry Thoreau, Ralph Waldo Emerson e outros. As
suas palavras são mais comprensíveis e a sua realidade mais próxima
dos meios da imigração, que reagia mais vivamente aos feudalismos das
sociedades mercantis e às tradições dos rendeiros americanos do que
aos conflitos com as grandes empresas industriais. Eu utilizo, pois, as
palavras dos antigos revolucionários americanos para explicar os meus
princípios anarquistas, adaptando-os aos novos contextos, tal como os
camaradas espanhóis, ibéricos até à medula dos ossos, exprimiam as
ideias de Bákunine através das palavras de Pi y Margail.
Contudo, eu permaneço um internacional i sta e oponho-me a qualquer tipo de "espírito de capela" e de chauvinismo, que vão contra o
meu humanismo anarquista. Porém, sei que é absurdo chamar os americanos às armas e invocar imagens flamejantes de um passado que
lhes é estranho e incompreensível, sobretudo se tivermos em conta o
salto qualitativo feito pelo Estado em matéria de armamento, desde as
barricadas e a pólvora-seca da Comuna de Paris, e mesmo da revolução
espanhola. Mas posso falar-lhes da dita/idade de poderes, de um ponto
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de vista histórico (e constitucional). Expressões como "contra-cultura"
são hoje inadequadas, se não se lhes junta logo os termos de "contrainstituições", urna reivindicação que pode ser orquestrada a partir de
baixo, contra o poder do Estado centralizado, em cima. Sei bem que
não me é possível atingir os operários nas suas fábricas ou nos seus
sindicatos - estas duas escolas da hierarquia, do domínio social - mas
eu encontro-os, assim corno muita outra gente, no meu bairro e nas
cidades dos arredores. Em Burlington, no Vermont, os anarquistas
criaram assembleias de bairro - versão urbana das antigas assembleias
municipais da Nova Inglaterra - que poderiam multiplicar-se por toda
a parte, em Milão, Turim, Marselha, Paris, Genebra, Frankfurt,
Amsterdão, Londres ou alhures. Os obstáculos não serão devidos às
dificuldades logísticas ou às dimensões da população, mas simplesmente
à falta de consciência colectiva, que na Nova Inglaterra é muito mais
desenvolvida e atenta ao que se passa, do que cm outras partes da
América. E o problema da consciência - seja ela de classe ou libertária
- não esteve sempre no âmago de cada projecto de libertação?
Mas como se pode fazer progredir essa consciência? Não deveremos
nós, antes de mais, elevar o nível do nosso próprio debate teórico e da
nossa crítica social? Dissipar a imagem cultivada com tanto cuidado por
Franz Borkenau (The Spanish Cockpit) e Gerald Brenon (The Spanish
Labyrinthe) segundo a qual o anarquismo é apenas um simples
movimento de protesto, e não um movimento social; que nós somos
mais capazes de denunciar a injustiça do que oferecer alternativas?!
Temos de enfrentar a questão posta pela "escola de Frankfurt" duma
racionalidade crítica e do domínio social como um apodrecimento da
"civilização"; a crítica pós-estruturalista dos fanceses; a análise
ecológica de autores americanos como Paul Shepard e Morris Berman
- para citar apenas estes do panorama intelectual contemporâneo. E
reflectindo sobre as suas interrogações que nós seremos capazes de
elaborar uma teoria anarquista que faça uma ponte entre o nosso
pensamento herdado de Proudhon, Bákunine e Kropótkine e o século
actual, bem corno aquele que está à porta. Corno integrar nos nossos
esquemas a ecologia, na nossa abordagem anti-hierárquica o feminismo,
no nosso humanismo as convergências pacifistas, na nossa cultura a
inquietação nascida da alienação, da deterioração da qualidade de vida,
até aos modos de vida alternativos?
Bem entendido, eu desejo boa sorte aos camaradas sindicalistas, nos
seus esforços. Tendo sido formado nas aciarias e na indústria automóvel,
eu procurei uma consciência de classe revolucionária no seio dos
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operários americanos, que nunca encontrei, nem nos anos 30/40, nem
nas últimas décadas. Descobri, é verdade, um militantismo exemplar e
urna grande força de carácter nos operários que trabalhavam comigo,
mas nenhuma prova visível de que o capitalismo lhes era mais intolerável
do que a qualquer outra camada social - no caso de ser mesmo
intolerável. Observei tendências libertárias nos jovens dos anos 60, nas
mulheres dos anos 70 e nos ecologistas dos anos 80. Gostaria muito
que, cada vez mais, se regressasse ao termo "povo", essa vasta e
crescente mistura de indivíduos que se sentem dominados, e não apenas
explorados, em todas as esferas da vida, seja na família, no grupo etário,
na cultura, no sexo, na etnia ou na moral, tanto como na economia. Marx
criticou os anarquistas que falavam de "massas trabalhadoras", de
"trabalhadores", de "oprimidos", cm vez de usarem o termo "científico"
de "proletariado". Visto o que sucedeu, nós tivemos razão em toda a
linha, e ele errou terrivelmente - segundo o juízo não apenas da teoria,
mas também da história.
Concretamente, isto significa que, onde quer que me encontre, a
minha primeira actividade é a de formar um grupo de estudo - sim,
um grupo consagrado ao conhecimento e à consciência - e não um
"grupo de afinidade". Hoje, o que assim aparece como um projecto
longínquo, torna-se necessário pelo espantoso declínio no nível teórico
que afecta todos os sectores da sociedade, incluindo a "esquerda". Eu
procuro associar-me a pessoas capazes de pensar antes de agir, de
escrever antes de falar, prontas a educarem-se a si próprias antes de
pretenderem educar os outros. E se participo na formação de um "grupo
de afinidade", eu escolho camaradas com o carácter, a substância e a
firmeza necessários para encarar o fracasso, tanto corno o sucesso. Falo
de pessoas suficientemente idealistas para se envolverem num trabalho
paciente, com tarefas aborrecidas e que não se contentem em pavonearse no tablado, o que me indispõe sempre e me deixa algo céptico. O
anarquismo não é um paroxismo nem a manifcstção orgiástica e niilista
dum ego impúdico. É a busca de um ideal feito de humanidade, de
atenção aos outros, de compreensão - ou então não é nada. Assim, eu
trabalho com pessoas amigas com o único objectivo de convencer gente
aberta ao empenhamento social e prontos a tomarem conta de si
próprios. Faço conhecimento com eles nas cooperativas de consumo,
nas escolas alternativas, nos grupos ecologistas, anti-nucleares ou
libertários. Tento publicar textos (brochuras, periódicos, manifestos,
livros) e criar lugares de encontro destinados a esclarecer ideias e a

apresentar alternativas sociais e culturais. Detesto o "activismo" cego
que privilegia a dissipação de energia e os músculos cm relação à
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reflexão, ao trabalho planificado com inteligência e executado de maneira responsável. A qualidade e o nível das minhas publicações e do
meu ensino importam-me muito mais do que o número de pessoas que
poderia atingir de maneira superficial. Sem trabalho sério e exigente da
nossa parte não existe qualquer esperança de que as pessoas se ocupem de si próprias para produzir uma sociedade auto-gerida.
Só quando estes projectos tiverem sido realizados e solidamente
estabelecidos é que nós poderemos abordar a vida política com algumas
hipóteses de sucesso. No plano organizativo, trata-se de transformar
um grupo de pessoas motivadas num movimento, seja sob a forma de
uma simples aliança ou de uma federação estatutária. Podemos aceitar
os desacordos sobre um certo número de problemas, na condição de
possuirmos um programa escrito coerente, que seja a expressão de uma
doutrina sólida e não urna salganhada de propostas disparatadas, na base
de um mínimo denominador comum ao grupo. É claro que devemos ser
mais exigentes no plano da coerência e dos princípios num grupo que
se pretende anarquista, do que em movimentos episódicos corno urna
frente ecologista, pacifista ou de direitos cívicos.
Temos contudo de encontrar uma forma de intervenção cuja
mensagem seja compreensível ao maior número de pessoas. Corno
americanos, os nossos concidadãos possuem já uma tradição de
liberdades que nós podemos aprofundar e abrir ao anarquismo. Corno?
Fazendo apelo ao seu apego às liberdades individuais, à descentralização,
ao papel dos cidadãos, à ajuda mútua e, sobretudo, aos seus sentimentos
de hostilidade cm relação à autoridade pública, sem nos esquecermos
simultaneamente de denunciar com vigor a sua forma de associar a
liberdade à sacrossanta propriedade. Convém igualmente lembrar-lhes
a qualidade exemplar das suas instituições libertárias, herdadas da
revolução americana: reuniões públicas, formas associativas, autonomia
municipal; numa palavra: o conjunto do processo democrático previsto
na Constituição. O nosso objectivo é claro: a partir da tradição
democrática americana, criar formas de liberdade que possam opôr-se
ao papel crescente do Estado e à concentração do poder político e
económico. A nossa acção visa tanto o terreno muncipal como o da
ecologia ou o da contra-cultura. Devemos também trabalhar para
estabelecer uma ligação entre as cidades, as aldeias, os bairros e fedcrálos para resistir à influência de Washington e das feudalidades dos
estados que compõem a União. Devemos falar uma linguagem popular,
mais do que proletária, e colocar o acento tónico mais na alienação do
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que na exploração. O nosso programa consiste em suscitar urna
dualidade de poder, ou seja, um poder popular que, apoiando-se sobre

as aquisições mais vivazes da revolução americana - valores libertários
e pensamento utópico - seja capaz de criar estruturas organizacionais
de tipo anarquista.
Não faço ideia se esta orientação terá sucesso. Mas, tanto quanto
posso julgar, só ela possui hipóteses de sucesso nos Estados Unidos.
Confesso que não tenho nenhuma estratégia de reserva para o caso
desta fracassar. Tal corno são, os americanos não se envolverão jamais
numa via socialista que ameace as suas liberdades e nunca aceitarão
um programa classista, que o próprio proletariado americano nunca
adoptou. A auto-organização, a acção directa, as aspirações antiautoritárias, a autonomia municipal, etc., são formas vivas cio "sonho
americano" - sonho ou mito, como preferirdes - que fazem da América
o reino da utopia: não é a América um "novo mundo", tanto pela sua
geografia histórica corno pela sua experiência da liberdade e de inovação
social? Infelizmente, nada mais haverá a esperar dos Estados Unidos
se o sistema do partidos e os princípios de organização da "esquerda"
levarem a melhor sobre o espírito da opinião pública, sobre a herança
libertária. Ou bem os Estados Unidos se virarão para formas políticas
libertárias do tipo das mencionadas acima, ou então tornar-se-ão - e
serão capazes disso - no mais terrível flagelo da história.
Com efeito, existe entre nós uma viva tensão entre a tradição
libertária que se levanta contra o imperialismo americano e as forças
que empurram o país para ser o polícia do mundo. Só os anarquistas
podem perceber a natureza desta oposição e cicia tirar partido, a fim
de voltar a dar força à utopia através de um programa e de um
movimento organizado. Impermeável ao que é a verdadeira liberdade,
a "esquerda". marxista é economicista, centralizadora, tecnicista e
burocrática; e, paradoxalmente, é a direita que, até agora, tem explorado
a tradição libertária americana; no interesse da propriedade privada, a
política do "laisserfiiire" folgou as rédeas ao desenvolvimento das
grandes empresas, e os realizadores cinematográficos da "guerra fria"
disseminaram o poderio militar americano pelos quatro cantos cia Europa
ocidental e do "terceiro mundo". Enquanto os anarquistas não
conseguirem desembaraçar-se dessa perversão da tradição libertária que
é o instinto de propriedade, com todos os seus resíduos reaccionários,
os americanos continuarão alegremente a dar espaço aos totalitarismos,
os quais se abrigam atrás do seu alibi da história: as revoluções dos
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outros, isto é, as revoluções feitas no século passado pelos povos em
luta pela sua emancipação.
Sou consciente dos argumentos que se levantarão contra isto e não
ignoro quanto os americanos se encontram divididos entre si: conflitos
de classe, hostilidade entre ricos e pobres, diferenças étnicas e sexuais,
oposições geográficas. Poderão os nossos concidadãos unir-se um dia
em volta de um ideal comunitário? E a luta colectiva empreendida no
plano municipal contra o Estado centralizador terá hipóteses de reduzir
essas divisões? O próprio poder municipal será assim tão diferente do
do Estado? A experiência de Paul Brousse (1844-1912, internacional,
anarquista e depois fundador do "partido possibilista" e deputado em
França) não nos terá ensinado como esta tese da autonomia municipal,
cara aos anarquistas, poderia tomar-se numa armadilha?
Todas estas questões exigiriam desenvolvimentos distintos. No
entanto, uma coisa é certa: serão as novas tecnologias que se
encarregarão de realizar o nivelamento geral da sociedade americana
e isso afectará todas as camadas sociais, tanto as classes médias como
os operários, os brancos como os negros, os trabalhadores qualificados
como os técnicos e os trabalhadores das linhas de produção. Está em
curso uma restruturação da população inteira - e não apenas do
proletariado - que nada tem a ver com a morfologia social que nos foi
legada pelos primeiros tempos do capitalismo industrial.
As divisões da sociedade já não são tão nítidas e definitivas como
alguns pretendem. Existem na população aspirações e valores morais
que ultrapassam as clivagens de interesses materiais: por exemplo, os
direitos das mulheres, as reivindicações dos negros, a defesa do meio
ambiente. Estas aspirações superam por vezes os "antagonismos de
classe" que permitiram, no passado, aos marxistas ironizar sobre o
conceito de "povo". O nacionalismo não foi sempre mais forte entre as
massas do que a solidariedade de classe? Só este exemplo basta para
desmentir o mito marxista segundo o qual os Homens apenas se
orientariam pelos seus interesses. Com efeito, o socialismo teria triunfado
há muito se esta hipótese fosse verdadeira. A este propósito, podemos,
de resto, interrogarmo-nos sobre o funcionamento da ideologia, tantas
foram as vezes que ela levou os Homens ao sacrificio das suas vidas.
Pense-se nas guerras religiosas da Idade Média e da Refonna! Enquanto
anarquistas, nós sempre repisámos que o mundo novo surgiria das
condições cio antigo e, desde o século passado, que não deixámos de
considerar a jhrica como um presente da burguesia e como a chave
dos tempos futuros. Estas ideias parecem-me, na verdade, totalmente
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estranhas à nossa época e pode acontecer que, cúmulo da ironia, a chave
da história tenha estado sempre à nossa disposição, sob a forma do ideal
libertário, o único que pode hoje travar o curso do capitalismo.
Temos demasiada tendência para esquecer que os males que nos
são infligidos pela ideologia são a prova da sua eficácia. Lembrenionos igualmente que a aptidão da humanidade para suprimir a vida só é
igualada pela sua capacidade de tornar o mundo num paraíso. Devemos
negligenciar os malefícios da ideologia que confortam o nosso cepticismo,
para guardar aquilo que nela há de bom, para nos ajudar a libertar do
egoismo e do velho economicismo. Se olharmos assim para o lugar da
ética na história, ternos de reconhecer que os anarquistas são os únicos
a propor aos Homens que vão para além das suas necessidades
estritamente biológicas, acedendo àquilo que é a finalidade da aventura
humana: a liberdade.

* Tradução do titulo original da comunicação apresentada no colóquio internacional
sobre "1984" (em referência à utopia negativa de George Orwell) cm Veneza, nesse
preciso ano. Dado que se não pôde encontrar o texto original, em inglês, acabámos por
optar traduzi-lo para português - trabalho feito por João Freire - a partir da versão
publicada em francês, da autoria de Jacqucline Pluet, numa edição em livro do Atelier
de Création Libertaire de Lyon, de 1985 (L'État et I'anarchie, p. 93-115). Ternos, pois,
de alertar o leitor para esta dupla possibilidade de menos fidelidade ao pensamento do
autor. Literalmente, o titulo revela a intenção de uma proposta, de um novo programa
anarquista para a "civilização do hig hroiher". Vinte anos mais tarde, pode talvez parecernos uma tentativa datada (e frustrada) de afrontar as dinâmicas económicas e sociais
cm curso. Mas fica, cm todo o caso, o seu valor como testemunho, até porque está
escrito em forma marcadamente oral, adequada ao fim a que se destinava.
** Recentemente falecido, Murray Bookchin - que tivemos oportunidade de conhecer
pessoalmente começou por ser um operário, autodidacta, de formação política marxista.
Depois., descobriu a história do anarquismo e, sendo extrema e precocemente sensível
aos efeitos sociais negativos de certas tecnologias modernas, acabou por se constituir
como o fundador de um pensamento anarco-ecologista, originariamente de marca cultural
norte-americanoa, mas que teve bastante difusão por muitas outras partes do mundo.
Embora .4 Ideia já tivesse tido o ensejo de publicar textos seus, aqui fica mais este,
como homenagem ao seu esforço para pensar um mundo organizado mais em harmonia
das necessidades e desejos humanos com os constrangimentos, limitações e maravilhas
da natureza.
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REGISTO:

- No ano de 2006 as contas de administração da revista .4 Ideia foram as que sinteticamente
se apresentam:
Despesas:
Apartado para 2006
Tipografia (n° 62)
Envelopes

Receitas.

Expedição (o° 62)

20.00 Euros
577.50
21.60
89.59

Despesas bancárias
Total

20,76
729.45 Euros

Saldo de 2005
Subscrições de leitores

Total
Saldo para 2007

538,87 Euros
620.58

1.159,45 Euros
430,00
Euros

- Em Maio de 2006 o Centro de Estudos Libertários, de Lisboa, realizou o segundo ciclo
de conferências Liberto Sarrau - Joaquina Dorado". E em Outubro-Novembro celebrou o
centenário do nascimento de Emidio Santana com três sessões especialmente dedicadas a
facetas especiais da sua vida: educação. militantismo, cooperação.

- A livraria LETRA LIVRE (sua na Calçada do Combro n 139. em Lisboa - Endereço
Email: letraliresapo.pt ) publicou uma bonita edição fac símile do livro de Silva Mendes
Socialismo Libertário ou ,1,ta,'cliismo, um clássico saído originalmente em 1$96.

- Falecerem recentemente Mário Ccsariny de Vasconcelos e Fiaina Hasse Pais Brandão,
que também colaboraram episodicamente cm .4 Ideia. Ficámos todos mais pobres.
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Desejo que me seja enviado o último número da
).
revista A IDEIA (ou os n°s Nome:

Morada:

Código Postal:
Para compensar os custos, contribuo com o donativo
de 8 Euros (ou de _), segundo a modalidade
que escolho a seguir:

D Envio da revista pelos Correios, à cobrança
Vou previamente enviar cheque para vosso Apartado
140 - 2494 909 Ourém
Vou previamente ordenar transferência bancária à
ordem da conta NIB

0035 0891 00020837 400 82

- 1NFORJVL4 ÇÃO ao 'a.vsiiiaiite '': seu último número pago
Tem assim em "dívida" _____ Euros.
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