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António Cândido Franco

O iberismo:
Um projecto organizativo para o Século XXI

Numa entrevista publicada na edição do Diário de Notícias de 15 de
Julho de 2007, José Saramago afirmou: "Portugal acabará por se integrar
em Espanha." A afirmação produziu de imediato algumas réplicas
internas contundentes. O que por então se pôde ler nos jornais
portugueses, com declarações de António Martins da Cruz, Loureiro dos
Santos, Manuel Alegre, Vasco Graça Moura, ou alguns outros, esteve
longe de satisfazer a nossa curiosidade.
A questão das relações entre Portugal e Espanha não pode ser
reduzida a duas posições, a dos que defendem como Saramago a
integração de Portugal em Espanha e a dos que defendem
intransigentemente a independência do Estado português diante do
Estado espanhol. O que está em causa é uma escala bem mais rica e
variada do que estas duas notas nos dão a entender; são duas vozes
demasiado estreitas e extremadas para nos restituírem por si só toda a
riqueza da questão. Joga-se nas relações entre Portugal e Espanha o
problema mais largo e mais fundo das ligações históricas entre os povos
que vivem na Península e o do seu futuro. Trata-se na verdade de
questão bem mais complexa e exigente do que pensamos quando
falamos simplistamente de integração ou de independência.
Vale a pena pensar o assunto com abertura e franqueza, sem
condicionamentos castrantes, tentando encontrar para ele um
entendimento o mais completo e vasto possível. O texto que se segue,
escrito quase a correr, não pretende mais do que dar um pequeno
contributo introdutório a uma das questões mais decisivas do nosso
futuro. E apenas um esboço, tosco nos seus contornos práticos e nas
suas propostas de acção, mas que pretende relançar a questão das
relações de Portugal e Espanha a partir do tema do iberismo. Assim
sendo, o nosso propósito inicial á arrancar a questão da dicotomia em
que a colocaram os intervenientes acima citados, de Saramago a Graça
Moura, apresentando para ela urna linha de fuga que não fala nem de
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integração nem de independência. O ponto de partida para um tal
propósito é o iberismo tal como o entendeu o pensamento político e social
do século XIX e o actualizou o século XX.
**

Não é nosso intento fazer urna história do iberismo desde os seus inícios
até à actualidade. Desejamos antes chegar a um entendimento geral
da noção que está em causa, mesmo que nos interesse perceber
retrospectivamente os vários momentos da sua emergência histórica ou
da sua manifestação. Para isso precisamos de isolar o conceito,
percebendo-o no momento do seu nascimento. O iberismo, pelo menos
na sua acepção moderna, não é sinónimo imediato de relações entre
Portugal e Espanha, até porque no seio dele estas duas entidades perdem
rigidez conceptual e sobretudo fixidez política.
Antes de mais, assinale-se que em contraponto com o iberismo
moderno poder-se-á falar dum unionismo ibérico antigo, centrado na
transição da Idade Média para o Renascimento, quando diferentes
monarcas portugueses (como Afonso V, João II ou Manuel 1),
castelhanos ou aragoneses conceberam um projecto de unificação
peninsular. Este projecto foi consumado com a união ibérica de 1580,
regida pelo ceptro de Filipe II de Espanha, depois de ter passado por
urna fase inicial que uniu Castela e Aragão, com o casamento em 1469
de Isabel de Castela, irmã de Henrique IV, com Fernando de Aragão,
e duma fase intermédia com as absorções militares do reino de Granada
(1492) e do reino de Navarra (1512). Esse antigo unionismo, que se
inspirou no modelo visigótico da Magna Hispania, e teve por isso no
Tribunal da Inquisição a sua primeira instituição transnacional, não pode
na verdade ser avaliado, pelas suas características absolutamente
contrárias ao moderno espírito iberista, corno um iberismo antigo. Tratouse antes dum projecto imperial, de progressiva absorção territorial,
inspirado nos modelos romanos e pós-romanos, a que a família austríaca
dos Habsburgos emprestou o seu talento matrimonial e o seu próprio
estilo imperial. É em larga medida contra o seu espírito e os seus
resultados práticos cm termos de organização política e administrativa
do corpo peninsular que o moderno pensamento iberista vai reagir, não
havendo pois lugar a qualquer confusão entre este unionismo antigo e
o ibcrismo moderno tal corno ele aqui nos interessa e se nos apresenta.
O moderno iberismo nasce na transição da primeira metade do século
XIX para a segunda metade no seio das ideias liberais e federalistas,
sofrendo uma imediata actualização nas duas décadas seguintes, que
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lhe alargou o círculo de influência e lhe consolidou os princípios,
aprofundando-os no quadro das primeiras ideias socialistas na Península,
marcadas pelo pensamento do autor Du Principe Fédératif(1863),
Pierre Joseph Proudhon. A grande referência teórica deste novo
pensamento é a obra de Francisco Pi i Margali (1824-1901), em especial
o seu livro Nacionalidades, que inspirou o levantamento revolucionário
de Setembro de 1868, atirando Isabel II para o exílio, e levou ao
localismo federalista pimargalliano da parte mais efémera da primeira
república espanhola de 1873. O levantamento de 1868 deu ainda lugar
a um dos textos fundadores do moderno iberismo em língua portuguesa,
Portugal perante a Revolução de Hespanha. Considerações sobre
o Futuro da Política Portuguesa no Ponto de Vista da Democracia
Ibérica (Lisboa, 1868), da autoria de Antero de Quental.
A par de Pi i Margail é de inteira justiça referir como um dos pais
do moderno iberismo peninsular o nome de José Félix Henriques
Nogueira (1823-1858), cujas reflexões em tomo da questão Teófilo diz
mesmo antecederem as aproximações do pensador catalão. Foi autor
do livro Estudos sobre a Reforma em Portugal (185l), onde defende,
a par da revitalização política, cultural e económica do município
moderno, a federação dos povos peninsulares ou a sinergia de Portugal
com os seus vizinhos próximos (cf. cap. XXIX, "Federação"). As teses
de J. F. Henriques Nogueira, que tiveram na base o influxo das ideias
republicanas e democráticas da revolução europeia de 1848, estimularam
o aparecimento duma primeira geração iberista portuguesa, que se
organizou em torno de dois periódicos, A Península (Porto, 1852-53) e
A Federação (Lisboa, 1856-66).
Ao livro de Henriques Nogueira acrescente-se ainda uma hoje
esquecida obra da mesma época, A Iberia. Memoria escripta em
língua hespanhola por um philo-portuguez, e traduzida em língua
portuguesa por um philo-iberico, da autoria de Sinibaldo de Mas i
Sanz, publicada em Lisboa em 1852, vertida para português pelo jovem
Latino Coelho e que originou uma larga e rica polémica na cultura de
língua portuguesa de então, de que ficou registo no importantíssimo
Diccionário Bibliographico Portuguez (tomo X, 1883, pp. 35-48) de
Inocêncio Francisco da Silva. Assim como assim, foi preciso esperar
pelo texto de Antero de Quental, escrito e publicado em 1868, para
encontrarmos em língua portuguesa uma primeira sistematização de
fundo, com valor estratégico e visão política, da questão do iberismo
moderno
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Que propõe Aritero? Aproveitar a convulsão revolucionária em
Espanha para refazer em bases federalistas e municipalistas a história
da Península, incluindo nela a questão portuguesa. Ao relermos hoje o
texto de Antero impressiona-nos positivamente a lúcida crítica que o
pensador tece à noção de república una e indivisível, de inspiração
jacobina, e que era ainda por então a mais vulgar. Antero, apontando
as suas insuficiências, propõe a sua substituição por uma república
federal, muito mais flexível, livre e cívica no seu anseio de distribuir o
poder pelos círculos mais afastados dos centros tradicionais de
autoridade, os municípios. Estes, os municípios, são para Antero os
centros naturais da vida nacional, onde se empenham as forças culturais
vivas da nação, e por isso devem passar a ser tidos como centros de
autoridade local, com individualidade jurídica e igualdade de direitos e
deveres.
A unidade desta diversidade, a unidade de todos estes centros de
vida local, era dada pelo princípio federativo, que agrupava de forma
igual primeiro os homens livres e depois os centros de poder local. A
federação era uma forma generosa de governo que respeitava a
liberdade dos homens e desenvolvia neles o gosto da autonomia e da
solidariedade. Por isso, só o princípio federativo estimulava o
aparecimento de homens livres e solidários e só ele se mostrava digno
de homens emancipados. Pelo contrário, as formas centralizadas de
governo, fossem monárquicas, fossem republicanas, eram formas
artificiais e por isso violentas de poder que acabavam por criar as
condições atmosféricas que propiciavam o aparecimento dum homem
passivo, fechado, dependente e desinteressado.
Deste entendimento geral dos princípios organizativos da república,
que é também uma forma de atender à necessidade de criar cidadãos
livres na prática do dia a dia, tirava Antero o porvir da Espanha, daquela
Espanha foralista e municipalista que se opôs veementemente à unidade
religiosa forçada dos reis católicos, à centralização autocrática dos
Habsburgos, ao absolutismo dos Bourbons, ao despotismo de Godoy e
dos jacobinos franceses e que esperava com entusiasmo a hora de
refazer a parte errada da sua História. Falamos da segunda Espanha,
aquela que ficou soterrada por baixo da Espanha oficial, unitária e
centralizadora, sufocada pelo seu autoritarismo, calada pela sua força,
mas que nunca morreu e parece a todo o momento ansiar pela ocasião
de se libertar do peso morto da primeira Espanha e ressuscitar por entre
os seus escombros.
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A revolução de 1868, partindo das periferias e inspirando-se no
fortalecimento das regiões por oposição ou contraste com o poder
centralizado, mostrava-se para Antero a oportunidade há tanto esperada
pela Espanha opressa e sonegada. Era para ele a ocasião de a Espanha
se reestruturar por dentro, segundo o princípio organizativo que era
ingénito ao grande corpo peninsular desde o foralismo medievo e que
coincidia acidentalmente com o espírito novo do moderno federalismo
socialista e municipalista.
Como comparecia num quadro destes o caso português? Por
aproximação e coincidência. Por um lado, Portugal era uma sociedade
com problemas idênticos aos da Espanha, com uma história comum e
paralela, e por outro o caso português, tendo em atenção a sua situação
geográfica, as condições da sua história, era para ser visto como um
caso ibérico particular. Por isso, os remédios para os problemas
históricos da Espanha moderna, aqueles que decorriam duma política
centralista e centralizadora do poder, eram os mesmos que deviam ser
aplicados às enfermidades da sociedade portuguesa, também ela vítima
da mesma política de uniformização religiosa e de centralização do poder
político que tão negativamente afectara a nova união territorial nascida
do casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão.
A solução para o caso português, na linha da anterior reflexão de
Henriques Nogueira, era o renascimento da vida municipal, criando
centros de autoridade local, capazes de serem a expressão plena duma
vida política e economicamente activa e democrática. Quer em Espanha,
quer em Portugal, o erro estava na existência de governos centralizados,
que roubavam a iniciativa política e cultural aos cidadãos e aos centros
de vida local. O municipalismo e o princípio federativo e solidário que
dele decorria eram a soluções naturais e racionais para os problemas
histórico das sociedades peninsulares, que haviam entrado em
decadência, perdendo a vitalidade e a criatividade dos seus primeiros
séculos de existência, devido a um processo de asfixia da diversidade
das suas culturas religiosas e dos seus centros de autoridade e decisão
política local.
Tendo em atenção por um lado a unidade geográfica da Península,
tocada por uma hidrografia e urna orografia que não impunha
descontinuidades chocantes no grande corpo peninsular, e atendendo por
outro à sua diversidade humana, com culturas, histórias e línguas muito
diferentes entre si, e que era o que sobrava duma época anterior
culturalmente ainda mais rica e diversa, com três culturas religiosas vivas
coexistindo entre si, atendendo pois as estes dois factores, a
7

redescoberta da descentralização política e económica, o renascimento
da vida local no território peninsular só ganhavam sentido no quadro
mais largo dum ajuste solidário dos vários centros de poder e de
iniciativa. Daí a necessidade para Antero do princípio federativo, que
supunha cm última visão um entendimento pleno das derradeiras esferas
de poder, uma aproximação cada vez mais larga e solidária entre os
vários povos peninsulares. O laço federal era o princípio da solidariedade
fecundando o da liberdade.
Se por um lado o reforço do municipalismo levaria irremediavelmente
ao reaparecimento das nacionalidades históricas peninsulares, abafadas
que estas haviam sido por uma demorada e violentíssima centralização
política e religiosa que começou entre 1492 e 1525, por outro esta
reemergência nacionalista no território peninsular, recompondo um tecido
político e administrativo próximo daquilo que outrora existiu com várias
nações independentes, não significava o isolamento das partes e o início
duma luta de vida ou de morte entre elas. A nova construção política
da Península ibérica partia da ideia da redistribuição local do poder e
da autoridade, mas ligava essa redistribuição a um laço de solidariedade,
que começava na reunião elementar dos homens livres nas células
municipais e se alargava depois à reunião mais larga das células e dos
órgãos que resultavam do encontro dos vários centros de poder. O
círculo mais largo, o corpo final, era o grande espaço ibérico organizado
como uma unidade de várias nacionalidades, através dum laço efectivo
e solidário, o laço federal. É decerto o que Antero chama a democracia
ibérica e outros, como Teófilo, apelidam de Estados Unidos da Península
ou outros ainda, como Castelão, de Confederação Ibérica.
É a este grande corpo, agrupando de forma funcional os seus órgãos,
que Antero chama a democracia ibérica. Portugal tinha lugar
assegurado neste corpo não por absorção forçada, como acontecera
em 1580, mas por convergência natural de forças. O iberismo tal como
o pensamento federalista o concebia não era uma absorção de Portugal
pela Espanha, do mais pequeno pelo maior, mas antes uma união de
forças e de esforços, união de forças e de esforços das várias realidades
peninsulares e não apenas de Portugal e de Espanha. Antes mesmo de
se falar de união, união ibérica, ou para que disso se pudesse falar, era
preciso fazer o caminho do reconhecimento das várias entidades
peninsulares diferenciadas. Só essas entidades, no pleno reconhecimento
da sua liberdade e da sua autoridade, se podiam federar entre si.
Tratava-se pois duma sinergia de planos e de individualidades, algumas
delas a redescobrir ou a reabilitar, e não duma integração.
8

**
Estamos agora em condições de perceber, sem equívoco o que é o
iberismo moderno. Não se trata duma união de Portugal e Espanha, mas
em primeiro lugar duma reorganização interna desta, através do
ressurgimento político dos seus vários centros de poder local antigo, que
uma centralização violenta e anti-natural, vinda de fora, recalcou e
esvaziou à força de sentido e concretude. Só depois desta reelaboração
interna da Espanha moderna, reorganizando, à luz duma releitura da sua
História, a estrutura interna do seu funcionamento político e
administrativo, se pode realizar o laço de solidariedade entre as várias
partes que constituem o grande corpo ibérico, primeiro entras as partes
que formam a Espanha moderna e depois, dum modo mais geral, entre
Portugal e essas várias partes. O iberismo deixa assim de lado a lógica
da dualidade peninsular, dualidade artificial e forçada, para encontrar
uma lógica mais difusa e leve, menos concentrada e forçada, a da
pluralidade, muito mais próxima da realidade histórica, cultural e
linguística do território ibérico. E por isso que num tal contexto deixa
de fazer sentido falar de integração de Portugal em Espanha.
No iberismo, tal como o pensamento federalista e localista do século
XIX o concebeu, a Espanha não existe enquanto tal ou não existe pelo
menos como nos habituámos a conhecê-la. Em lugar duma Espanha
institucional, assumindo-se como Estado uno e indivisível, surge uma
Espanha outra, resultado da solidariedade efectiva entre centros vários
de poder independente. Esta Espanha outra, clandestina e quase
invisível, sendo diferente de tudo o que conhecemos na sua História,
pelo menos na sua História oficial, encontra ainda assim justificação em
muitos dos anseios sociais que se manifestaram, quer nas periferias, quer
no centro, contra o espírito duma Espanha centralizada e unitária. O
primeiro passo para que o iberismo se possa concretizar como projecto
organizativo é assim o desmembramento da Espanha como Estado uno
e indivisível e a sua substituição por um conjunto de regiões ou de
comunidades independentes e solidárias.
Neste primeiro passo do iberismo, a dualidade peninsular é
vantajosamente substituída, antes de mais para as periferias sufocadas
pelo açaime administrativo de Castela, por um mosaico muito mais
equilibrado de realidades políticas e culturais independentes. É por isso
que as relações de Portugal com a Espanha deixam a partir daí de ser
as relações do pequeno com o grande para passarem a ser as relações

do pequeno com o pequeno, numa proporcionalidade muito mais
equilibrada e distribuída. Assim sendo. Portugal, como membro amputado
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do corpo peninsular, pode perder os seus receios de absorção e mostrarse aberto a uma convergência de forças e de esforços com todos os
seus vizinhos. É o segundo passo do projecto iberista, a sinergia de
Portugal com os seus próximos. Só nesse momento, com a unidade
ibérica, ou, se quisermos, com o nascimento da Ibéria como realidade
transnacional, o ibcrismo encontra a sua consumação final, a realização
plena do seu projecto.
A situação deste iberismo de raiz municipalista e federalista, pensado
e desenvolvido entre 1848 e 1873, entre a recepção das primeiras ideias
socialistas na Península e a queda de Isabel II, não é tão fantasista como
se possa pensar numa primeira abordagem. As suas realizações são
porventura bem mais conseguidas e a sua importância bem maior do
que uma leitura superficial e imediata leva a pensar. O afundamento
da primeira república espanhola, marcada a dado ponto pelo federalismo
pimargailiano, que chegou a comandar os seus destinos, a restauração
bourbónica de 1874 a favor de Afonso XII, com o regresso do
centralismo monárquico, de tipo unitário, representaram um refluir das
ideias municipalistas e federalistas com o consequente e largo refluxo
da visão geo-estratégica do iberismo. As reflexões prudentes, as sínteses
distanciadas, quase mordazes, de Oliveira Martins sobre o tema, no
Portugal Contemporâneo (1881), são talvez a expressão lapidar que
este refluxo natural das ideias iberistas deixou no espírito que em
Portugal, depois do autor das Odes Modernas, melhor preparado
culturalmente estava para com entusiasmo e devoção as assumir e
desenvolver.
Assim como assim, o iberismo moderno não mais deixou de influir
no pensamento político peninsular, encontrando mesmo momentos
excepcionais de concretização e manifestação. Basta para isso citar a
importância que tal ideário veio a ter no seio do anarquismo histórico
espanhol do século XX e ainda o estímulo que ele representou para os
movimentos autonomistas e independentistas que se manifestaram a
partir de 1931 no seio da segunda república espanhola. O anarquismo
histórico espanhol do século XX refundou o iberismo no seu seio,
adequando-o ao seu projecto sindicalista e autogestionário, e os
nacionalismos basco, catalão e galego assumiram o iberismo naquilo que
ele tem de anseio rectificador duma política centralista e centralizadora
e ainda como prova de que o seu nacionalismo não equivalia a isolamento
nem a belicismo antes suponha uma realidade superior, onde
efectivamente se via um laço de fraternidade para com os seus próximos.
A esses nacionalismos não lhes interessava decerto a Espanha oficial,
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a primeira Espanha, aquela que nascera da uniformização política dos
reis católicos, da centralização política dos Austrias, do absolutismo dos
Bourbons, nem tão pouco se sentiam ou queriam sentir espanhóis, mas
já o mesmo não se passava com a segunda Espanha, a Espanha
subterrânea e clandestina, a dos agernianados de Valência ou dos
cornuneros de Castela, a dos secessionistas catalães e portugueses, a
Espanha dos Estados iguais, unidos e federados, a Espanha ibérica e
iberista, a Hespanha universal, que é e sempre será a terra de todos os
seus povos, a nossa terra.
Para a realização dessa segunda Espanha, os nacionalismos ibéricos
pretendiam mesmo dar um contributo maior, no fundo o empurrão
decisivo, abolindo de vez o Estado unitário e indivisível. As teorizações
galeguistas de Afonso Castelao são um bom exemplo desse impulso
iberista que os nacionalismos históricos peninsulares adoptaram e tais
reflexões feitas no quadro da segunda república e da sua queda
constituem ainda hoje um paradigma maior da orientação localista e ao
mesmo tempo da generosa direcção federal de boa parte dos
nacionalismos históricos ibéricos.
A queda da segunda república em 1939, o longo e molesto interregno
franquista, a nova restauração bourbónica de 1975 só na aparência
contraditam o avanço do iberismo e sobretudo da sua primeira etapa, a
reorganização da Espanha moderna segundo um modelo localista e não
unitário. As comunidades autónomas que nasceram com a nova
Constituição do Estado espanhol de 1978, o reconhecimento da Espanha
como nação de nações, a admissão formal das três grandes realidades
nacionais da Espanha moderna, Catalunha, Pais Basco e Galiza, a
reivindicação cada vez mais insistente do reconhecimento da autodeterminação dessas três grandes realidades nacionais, constituem um
sinal inequívoco que as ideias do iberismo tal como foram formuladas
na segunda metade do século XIX continuam presentes no seio da
política espanhola, mostrando-se mesmo um dos seus fermentos mais
activos e vivos.
Basta dizer que as comunidades autónomas tal como hoje existem,
sobretudo nas três grandes regiões da Espanha moderna que apresentam
um estatuto nacional demarcado e independente, são uma realidade nova
mas intorneável, que nada pode já pôr em causa e fazer retroceder,
mesmo quando as suas opções políticas se opõem fracturantemente ao
governo central, corno acontece regularrnente no caso basco. A última

tentativa de ilaquear este processo, o golpe do tenente-coronel Tejero
contra o Parlamento, em 1981, parece um caso morto e enterrado,

definitivamente esquecido, que não teve o mais pequeno seguimento ou
aplauso. Todo o futuro da Espanha moderna parece mesmo depender
hoje do desenvolvimento dessas autonomias, que estão cada vez mais
próximas de pisar o risco da independência ou da auto-determinação, e
não do seu retrocesso.
Diante duma tal realidade somos obrigados a pensar com alguma
surpresa, se entrarmos em linha de conta com a tradicional capacidade
reactiva da primeira Espanha, a centralista e unitária, que a consolidação
destas autonomias é o facto mais marcante e surpreendente da história
da Espanha moderna. As actuais autonomias, ainda que com as
limitações próprias de estatutos dados por um governo central, são uma
realidade inesperada e louvável que a História recente nos trouxe e que
ainda há cinquenta anos teria sido absolutamente inconcebível. Quer no
seio da primeira república, quer no seio da segunda, para já não falar
no tempo muito mais duro de Afonso XII, Afonso XIII ou Francisco
Franco, falar das autonomias tal como hoje as conhecemos não passaria
duma miragem, que ninguém sensatamente acreditaria que pudesse
algum dia passar de utópica alucinação. Nessa direcção, o ibcrismo
parece estar em Espanha muito próximo de realizar a sua primeira etapa,
a da substituição dum Estado unitário e indivisível por uma nova realidade
administrativa, resultante da federação de várias nacionalidades
autónomas e com larga independência entre si. Nunca, desde o século
XV, isso esteve tão perto de acontecer.
Paga a pena abrir aqui um parêntese. É de notar, a propósito desta
situação impensável que são as autonomias e o formal reconhecimento
das nacionalidades históricas da Espanha moderna, que a História acabou
por realizar com atraso e em condições aparentemente adversas aquilo
mesmo que os homens quiseram precipitar em condições institucionais
muito mais abertas e favoráveis. As autonomias e o reconhecimento
das nacionalidades históricas da Espanha moderna estão hoje a ser feitos
no seio de instituições aparentemente retrógradas, como a velha e
enferma monarquia dos Bourbons, decerto porque estas têm consciência
de que não têm condições de sobrevivência sem essas realizações, que
correspondem ao sentir íntimo duma História que foi por de mais adiada.
Se há mudanças em termos históricos que se fazem para que tudo
continue na mesma, como disse Lampedusa, há também repetições que
são o vínculo singular da mudança, como nos mostra o caso da Espanha
actual.
Feche-se o parêntese. Se na Espanha actual o movimento
descentralizador das periferias parece estar a ser feito dentro ou no
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seguimento das ideias federalistas do iberismo oitocentista, que se passa
hoje cm Portugal? Por um lado temos um movimento defensivo, de resto
antigo e bem reconhecível, e por outro um movimento de abertura e
expectativa. O ideário descentralizador do iberismo encontrou em
Espanha reacções violentíssimas, como o franquismo, que se levantou
contra o processo das autonomias da segunda república, sem paralelo
no caso português. Em Portugal a reacção ao iberismo fez-se duma
forma muito mais calada e branda, até porque o país não aparecia
directamente empenhado naquele primeiro passo que passava pela
descentralização e pelo reaparecimento das antigas nacionalidades
ibéricas abafadas pelo nascimento da Espanha moderna. Essa reacção
fez-se em Portugal, e logo ao tempo em que Henriques Nogueira deu
à luz as suas teses iberistas, em nome da protecção da existência histórica
de Portugal. A esse proteccionismo juntou-se na base um anticastelhanismo estrutural, que de resto Portugal partilhava e continua a
partilhar com as três outras nacionalidades históricas peninsulares e que
não é menos fundo nem menos visceral no caso de Euskadi.
O anti-iberismo português apareceu assim à sombra duma reacção
contra a absorção de Portugal pelo seu vizinho, e nela singrou e alargou
a sua primitiva base de apoio, esquecendo deliberadamente que o
iberismo supunha a fragmentação da Espanha clássica e unitária num
mosaico de nacionalidades variadas. Interessou ao anti-iberismo
português laborar neste equívoco, identificando iberismo a absorção de
Portugal pelo seu vizinho mor, pois dessa forma tinha a popularidade
garantida num país que apresentava no seu património mais estruturante
um atlantismo ganho em 1385 por reacção a Castela e o trauma duma
união com a Espanha forçada a partir dos odiosos exércitos do velho
duque de Alba e do dinheiro corrupto de 'don Cristobal', o Cristóvão
de Moura que se tornou desde cedo no mais querido valido de Filipe II.
As declarações de Saramago e as reacções de indignação que se
lhe seguiram devem ser compreendidas neste quadro de valores, ainda
que neste caso o equívoco haja sido desencadeado pelo próprio autor
do Memorial. É que para ele a Espanha clássica, a primeira Espanha,
una e indivisível, continua olimpicamente a existir ou a sobre-existir por
cima de tudo o resto, esse resto que é o processo de reivindicação das
periferias ibéricas e que é afinal aquilo que mais interessa e de que mais
se deve esperar da Espanha actual. Por isso ele fala de integração,
integração inevitável, de Portugal em Espanha, numa espécie de
repetição hodierna daquilo que aconteceu em 1580. Ora no iberismo o
que está em causa não é a integração ou a absorção do mais pequeno
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pelo maior, mas a federação ou a sinergia de forças ou de esforços de
partes variadas e proporcionadas. As afirmações de Saramago não são
iberistas, mas integracionistas, porque desconhecem o passo basilar do
ibensmo, sem o qual não pode existir o princípio federativo ibérico, o
reforço das nacionalidades históricas ibéricas e do seu poder, sobretudo
daquelas que se viram sufocadas durante séculos pelo açamo da
Espanha centralista e uniformizadora.
Deixemos pois de lado as afirmações de Saramago. Elas nada
adiantam ao iberismo em Portugal. Pelo contrário, as suas manifestações
reforçam os argumentos proteccionistas dos anti-iberistas e contribuem
para a confusão do iberismo e do integracionismo, duas realidades
diferentes e até antagônicas, mas cuja confusão tem servido o propósito
da reacção portuguesa ao iberismo. Do ponto de vista do iberismo, as
declarações de Saramago, muito mais espanholistas ou espanholeiras
que iberistas, são contraproducentes e representam um retrocesso na
discussão da reorganização administrativa da grande casa ibérica.
Ainda assim, o iberismo na sua acepção plena tem merecido em
Portugal, a par da desconfiança e da hostilidade que logo se
manifestaram diante das teses de Henriques Nogueira ou da tradução
do livro de Sinibaldo de Mas i Sans, um movimento de abertura e de
expectativa. Teixeira de Pascoaes, Jaime Cortesão, Miguel Torga ou
Agostinho da Silva são alguns dos autores que no século XX fizeram
seu o ibcrismo do século anterior, sem prejuízo de todos eles se
assumirem no seio dum localismo singularista e se manifestarem
adversos ao estrangeiramento cultural do país. O iberismo destes autores
veio provar que não existe uma verdadeira contradição entre a defesa
do particularismo português e a convergência de esforços dos vários
povos peninsulares. Em nenhum deles o iberismo obriga ao sacrificio
da nacionalidade, isto ao invés do que na segunda metade do século
XIX certos sectores interessados em reagir às teses de Henriques
Nogueira e Antero haviam dito.
Num autor como Agostinho da Silva, que faz uma síntese notável
de muitos aspectos contraditórios anteriores, o projecto ibérico é um dos
ideais mais urgentes e generosos da cultura portuguesa, que nele é uma
cultura que nasceu para derrubar muros, antes de mais os de dentro, e
ser universo. No Agostinho da Silva da utopia do Portugal ou Cinco
Idades (1982), incluído hoje nos Dispersos (1989), a iberização de
Portugal não representa um abaixamento das aspirações portuguesas,
um sinal de enfermidade ou de cedência da nossa cultura diante de
culturas mais fortes, um sintoma de colonização mental e política, mas
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antes um sinal da sua vitalidade e da sua capacidade criativa na cena
internacional.
**

O iberismo neste início do século XXI é um projecto com cento e
cinquenta anos, nascido no seio das ideias federalistas do século XIX,
que mostrou desde o princípio uma riquíssima vocação de síntese entre
a unidade, presente no princípio federal, e a pluralidade, expressa na
reabilitação das nacionalidades ibéricas. Nada indica que no lado do
espanhol o iberismo esteja esquecido e morto; pelo contrário a
consolidação das autonomias e dos respectivos governos, o
reconhecimento das três nacionalidades históricas peninsulares e dos
seus povos, actualizam o património de ideias deste projecto e mostramno vivo e presente em todos aqueles que defendem a substituição da
actual monarquia por uma administração federal ou uma Confederação
dos povos de Espanha. Este iberismo que nos chega do lado espanhol
será o resultado da vontade e da luta dos povos das nacionalidades
históricas, Vascongadas, Catalunha e Galiza, e ainda do trabalho jurídico
das instituições que desde 1978 dialogam sobre as autonomias no Estado
Espanhol.
Também do lado português o iberismo não está morto, ainda que por
razões diversas. A recomposição interna dos povos que actualmente
habitam no Estado Espanhol não afecta o território português, salvando
o caso da Galiza, cuja ligação linguística com Portugal se aprofundará,
e o caso de Leão, que aprofundará a ligação como o enclave leonês de
Miranda do Douro. O iberismo em Portugal está hoje vivo pelo sonho
dalguns dos seus mais importantes escritores e pensadores. Foram eles
que o desenvolveram ao longo do século XX, desmentindo plenamente
a ideia de que o iberismo sacrificava a nacionalidade. Pelo contrário,
na sua obra, o iberismo pede um olhar de simpatia e abertura para com
o passado português. Basta um autor tão representativo como Agostinho
da Silva para nós percebermos a importância crucial que o iberismo
continua a ter em termos de cultura portuguesa. Em Agostinho da Silva
o iberismo é mesmo o melhor estímulo presente da antiga vocação
universalista de Portugal, mostrando-se assim um plano estratégico para
o desenvolvimento adulto e pleno da sua cultura.
Com boas perspectivas, quer do lado espanhol, quer do lado
português, o iberismo tem ainda assim de reconhecer que não lhe basta
o património de ideias que tem para continuar a viver. Precisa de ter
um plano dc acção, para cada um dos lados. Do lado espanhol, esse
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plano de acção incidirá sobretudo sobre a recomposição federal do laço
administrativo e jurídico da união. É urna questão tensa, que se pode
tornar um braço-de-ferro entre o governo central de Madrid e os das
três grandes autonomias que aspiram à auto-determinação, mas que
mais tarde ou mais cedo, dado ser um espectro sempre presente, parece
ter o seu figurino garantido ou, pelo menos, a sua actualidade
permanentemente assegurada. Do lado português, esse plano de acção
deve centrar-se na necessidade de divulgar o ibcnsmo, popularizando• e transformando-o em algo de mais vasto e reconhecido. Em Portugal,
• iberismo tem sido nos últimos cem anos obra de poetas e pensadores
isolados; é preciso que a partir de hoje passe a ser o sentimento e o
pensamento duma opinião pública cada vez mais larga e esclarecida.
Nesse sentido, apresentamos alguns pontos que nos parecem essenciais
para que nas próximas décadas o iberismo possa ser assumido do lado
português como um plano de acção e ao mesmo tempo como a linha
de orientação decisiva da política externa do país. Para isso, ou antes
disso, é talvez necessário que o iberismo se torne em Portugal um
movimento cívico de opinião, um terna estruturante e sempre actual, sem
o qual não pode existir nem plano de acção nem linha de orientação
decisiva para a geo-cstratégia do país.
1. Fazer entrar o iberismo nos grandes temas de interesse público em
Portugal, com um debate em volta das diferenças entre iberismo e
integracionismo e um reconhecimento das vantagens gerais duma
reorganização federal da Península Ibérica. No caso português não se
trata de pretender intervir na política do país vizinho, o Estado Espanhol,
mas de estabelecer as condições internas para uma adesão a uma
Confederação ibérica de povos. Nesse sentido, será necessário
reivindicar o iberismo como um projecto estratégico para o país e como
uma ponte de diálogo para a sua política externa. Essa ponte justificará
por sua vez uma muito maior atenção da nossa parte aos conflitos
peninsulares.
2. As regiões fronteiriças portuguesas devem estabelecer acordos
pacíficos de cooperação com as regiões fronteiriças do Estado Espanhol
(Galiza, Leão, Extrernadura e Andaluzia). Estes acordos destinam-se a
reforçar laços históricos, a refazer tecidos culturais, económicos e
administrativos, que foram violentados com as fronteiras nacionais, e
ainda a criar modelos fortes e inovadores que sirvam de exemplo para
outras regiões peninsulares dilaceradas por problemas idênticos ou ainda
mais graves. Em última visão, esses acordos transfronteiriços entre
Portugal e Espanha, anulando a linha artificial das fronteiras e

favorecendo a recomposição de regiões geo-culturais anteriores, devem
servir para reforçar um clima de entendimento geral e confiança entre
os vários povos peninsulares.
3. As instituições portuguesas devem preocupar-se em desenvolver e
aprofundar relações institucionais e jurídicas com as instituições
autónomas dos vários povos peninsulares, cm particular com aquelas
que pelo seu passado nacional são especialmente reivindicativas e mais
próximas estão do projecto organizativo federal ibérico, Vascongadas,
Catalunha e Galiza, e ainda com aquelas que lhe são vizinhas, Galiza,
Extrernadura e Andaluzia, a que se pode e deve juntar por fim no
Atlântico, em entendimento directo com as instituições administrativas
da Madeira e dos Açores, sem passar por Lisboa e Madrid, o arquipélago
das Canárias.
4. Este entendimento directo das instituições portuguesas com as
instituições autónomas dos povos peninsulares, cm primeiro lugar com
as dos mais ousados e reivindicativos, não deve originar qualquer mal
entendido de fundo entre Lisboa e Madrid. Madrid deve perceber que
Lisboa, assumindo interesse em federar-se com os seus vizinhos, tem
necessariamente de desempenhar um papel na cena peninsular,
estimulando a maturidade dos vários povos peninsulares e incentivando
o desenvolvimento das relações entre elès. Nesse sentido, as instituições
portuguesas, propondo-se e aceitando servir de mediadoras nos conflitos
entre as autonomias ibéricas em luta pela auto-determinação e o
federalismo e o governo central de Madrid, não podem aceitar lutas que
recorram às armas e aos métodos que delas decorrem As lutas dos povos
ibéricos em prol da auto-determinação e do federalismo precisam, para
além da parcela institucional e jurídica a que não podem escapar, duma
componente de acção directa, capaz de pressionar quer as instituições
do governo central, quer as do governo autonómico a avançarem para
soluções cada vez mais largas de auto-determinação e federalismo. Mas
a acção directa neste campo deve reger-se pelos princípios rigorosos
da não-violência, recusando de forma categórica a luta armada e os
meios de acção a ela ligados. Esta orientação garante por um lado urna
importante base de apoio popular, pois a acção directa não violenta
centra-se por excelência na mobilização cívica, e assegura por outro
urna estima, um respeito mínimo essencial, por parte daqueles que

defendem a primeira Espanha, a Espanha espanholista, una e indivisível.
O iberismo, quer pelos poderosos inimigos que enfrenta, quer pela
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delicadeza das relações jurídicas em causa, tem toda a vantagem em
se assumir como combate não violento, de resistência activa mas
pacifica, que não dê a Madrid argumentos para desentendimentos nem
pretextos aparentemente razoáveis para contra-respostas violentas e
belicistas. Mas este cuidado, fazendo respeitar escrupulosamente os
princípios da não-violência, não deve em caso nenhum ser sinônimo de
apatia, de desinteresse - cívico, de ausência de acção directa ou de
desobediência cívica. Seria uma lástima, um lamentável retrocesso nas
aspirações emancipadoras do federalismo, reduzir a sua acção aos
métodos legais e institucionais de intervenção.
5. Uma última palavra para os meios libertários portugueses. O iberismo,
tal como ele hoje nos interessa, surgiu em cena no quadro das ideias
republicanas e federalistas que se seguiram às convulsões europeias da
revolução de 1848. Na sua essência, o iberismo moderno é libertário,
mesmo que tenha surgido antes da autonomização histórica do
movimento anarquista. Ora a essência libertária do iberismo, o seu fundo
proudhoniano, porventura o seu traço identificador mais forte, continua
em cena e mostra-se mesmo em termos de futuro, atendendo à aspiração
federalista dos povos ibéricos que hoje vivem no Estado espanhol, o seu
impulso decisivo. O iberismo tem por isso todas as condições para
merecer por parte dos libertários portugueses uma reflexão cuidada e
estimular neles um carinho particular. Também eles, esquecendo quase
sempre inexplicavelmente o tema, precisam de o reintroduzir nos seus
assuntos de eleição, fazendo dele, no quadro dum novo municipalismo,
uma linha de orientação estratégica para o seu activismo social.
Neste assumir estratégico do ibcrismo do lado português há três coisas
que não podem ser esquecidas, devendo estar sempre presentes.
Primeiro, o iberismo não é uma cedência diante do mais forte, uma
colonização cultural e política de Portugal pelo seu rico vizinho do lado,
a Espanha. Segundo, o iberismo não é tão-pouco uma ambição territorial
da parte portuguesa, urna vocação imperial, como no tempo em que
Afonso V entrou com as suas hostes por Castela adentro, disputando
rijamente em 1476 o trono à irmã de Henrique IV. Terceiro, o iberismo
é sobretudo uma necessidade de desenvolver no seio da nossa cultura
uma aspiração cívica de autonomia e de justiça, porque aquilo que está
em jogo é um futuro de liberdade e fraternidade. O iberismo pretende
federar realidades superiores, estimando-se a si e entre si, e não
realidades incompletas e malogradas, sem qualquer sentido de auto18

estima e de valorização pessoal. Nessa ordem de ideias, o iberismo é
um estímulo para a regeneração da imagem da cultura portuguesa ou
de Portugal aos olhos dos portugueses; é um projecto cívico de
aperfeiçoamento e de participação que tanto deixa de lado os complexos
de inferioridade dos modernos estrangeirismos culturais como as
desenfreadas megalomanias imperiais do passado monárquico.
É em sentido amplamente positivo que o iberismo deve ser hoje
entendido e recebido quer em Portugal, quer em qualquer outra região
do território peninsular. O seu projecto, visando a reorganização do
espaço político e administrativo da casa ibérica, mostra-se aquele que
em melhores condições está de se tomar na peça chave dum futuro
muito superior a tudo aquilo que fomos obrigados a viver na Península
desde que os Habsburgos austríacos nela consolidaram a uniformização
religiosa e para ela trouxeram a centralização administrativa e a
autocracia política. Um futuro que seja capaz de estar à altura das mais
desenvoltas esperanças dos vários povos que habitam e convivem na
extensão do vasto corpo peninsular e que nunca aceitaram o destino
de submissão, de inferiorização, de menorização, de silêncio forçado que
para eles chegou com o nascimento da Espanha moderna, quer dizer,
com o advento da Espanha como Estado uno e indivisível.
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ANTOLOGIA DE TEXTOS
SOBRE O IBERISMO'

"A paixão política que predomina no carácter peninsular é a da independência. Se
a herdámos do sangue ou se no-la excitou esta natureza majestosa, que por toda a parte

nos cerca, nos cobre e nos sustém, é o que se não poderá dizer ao certo.(...) Para os
povos que assim prezam a sua independência, não tendo aliás as forças necessárias
para conservá-la, não há senão uma forma política que os possa unir e felicitar. Esta
forma é a FEDERAÇÃO.
Por isso entendamo-nos bem. Nós queremos a federação, mas repetimos a fusão.
Aquela conserva todos os benefícios da independência, e traz os mais que lhe são
próprios. Esta obriga cada povo a perder a sua individualidade, e mui raro compensa
este prejuízo. A federação, liga de povos para se protegerem mutuamente, conservando
todavia um governo seu, é sempre um contrato nobre, equitativo e vantajoso. A fusão,
entrega de um povo a outro povo, sem condições, sem garantias, sem liberdade de
negociar de igual para igual, é pior via de regra um acto degradante, pouco honroso para
quem o promove e para quem o aceita, e sujeito finalmente aos tardios arrependimentos
do fraco e aos usuais vexames do forte.
Cada um dos povos peninsulares que tem ou teve em antigos tempos uma existência
independente deve conservá-la ou readquiri-la e entrar como elemento na federação. A
federação deveria compor-se, nesta hipótese, dos seguintes Estados: Portugal, Galiza,
Astúrias, Biscaia, Navarra, Catalunha, Aragão, Valência, Màrcia, Granada, Andaluzia,
Estremadura, Castela-a-Nova, Castela-a-Velha, Leão.
Ó nobre terra de Espanha, donde senão da discórdia de teus filhos, provieram os
males que te hão dilacerado? ( ... )
Acorda, terra de heróis, levanta o glorioso estandarte de teus antigos Estados e
municipalidades: remata-o com um símbolo nacional da j&leraçào, único que concilia
os foros e as liberdades de cada povo com as altas vantagens da unidade política - e tu
serás, ó ilustre Ibéria, o magnífico pórtico da Europa regenerada, a formosa princesa
das suas nações.
Que dos Pirinéus à Estrela, que do Ebro ao Tejo uma só seja a pátria do habitante
da Península, que não haja senão uma liga de povos irmãos, unidos para gozarem as
doçuras da paz, unidos para suportarem as durezas da guerra, em defesa da pátria
comum!"
Henriques Nogueira,
in Estudos sobre a Reforma em Portugal, 1851
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"O homem, o homem no gozo pleno das suas liberdades, das suas forças
variadíssimas, industriais, científicas, políticas, religiosas, esse homem não o criam as
unidades artificiais e violentas organizadas segundo o princípio das grandes nações
centralizadas. Era escusada, para chegarmos a isto, a experiência custosa da França de
Napoleão ifi. Bastava a história, que não nos oferece o exemplo de uma única república
democrática centralizada que chegue a durar a vida de uma geração. Flutuam entre a
anarquia e a tirania, até acabarem pela morte da nacionalidade, ou pela abdicação nas
mãos de um chefe absoluto, pelo cesarismo. No dia em que a república aristocrática de
Roma se transforma em democracia unitária, a sociedade romana, perdido o equilíbrio,
passa violentamente de tirania para tirania, até que os césares a acolhem à sombra mortal
do seu despotismo nivelador. Florença abdica nas mãos dos Médicis, e a França em
menos de cem anos abdica três vezes nas mãos dos seus chefes populares e republicanos:
em 1793, Robespiene; em 1804, Buonaparte; em 1851, Luiz Napoleão. Eis como vivem
e quanto duram as repúblicas unitárias! As únicas repúblicas democráticas, cuja vida
serena absorve já a vida de muitas gerações, são duas repúblicas federativas: Confederação
Suíça, na Europa; na América, os Estados Unidos. Ricas, pacificas, inteligentes, não é
ainda assim a riqueza, nem a ciência, nem a paz quem as mantém: é a liberdade; a
liberdade que sabem conservar na igualdade. Tipos ainda incompletos em relação ao
ideal que abstractamente formamos das sociedades humanas, são todavia, para as informes
aglomerações de homens a que no resto do mundo se chama nações, verdadeiros ideais,
modelos admiráveis e quase colunas de fogo no deserto das misérias políticas. É para
ali, espanhóis, que deveis virar os olhos! E essa federação que é para o resto do mundo
uma aspiração, um sonho apenas, é para vós uma realidade secular, uma tradição do
vosso solo, um caminho por muito tempo aberto e trilhado na vossa história, desde o
Cid até Padilha, até aos heróicos comuneros, até á grande revolta dos catalães, até Palafox,
até à revolução actual, que, partindo das extremidades e arrastando o centro no seu
movimento, tem um carácter eminentemente senão exclusivamente federal.
Assim pois, a filosofia e a tradição secular combinam-se no conselho que vos dão.
É o espírito novo abraçando-se com a antiga virtude. É o século XIX que, para vós,.
pode sem esforço ser quase uma dedução dos séculos XI e XVI. Duas idades em tudo
mais hostis, o passado feudal e o presente democrático, nesta só puderam concordar,
apontando-vos como caminho da justiça, da paz, da força, da liberdade, do progresso,
um único caminho: a Federação.
(...)
Chegados a estas conclusões, vemos o ideal revolucionário de Portugal tocar-se,
confundir-se com o ideal da revolução espanhola. Para toda a península não há hoje
senão uma única política possível: a da federação republicana-democrática."
Antero de Quental,
in Portugal Perante a Revolução de Espanha, 1868.
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"A República não pode implantar-se em Portugal, enquanto o regime democrático
não triunfar em Espanha. Bem pequenos éramos nós, e como monarquia tornámo-nos
aqui o foco de conspiração afonsina, isabelina e carlista, dando com a república espanhola
em terra. Ainda que tivéssemos a melhor vontade, e que a maioria da nação fundasse
dclibemdamente a República portuguesa, as restaurações bragantina e miguelina achariam
na monarquia de Espanha as condições para nos perturbarem e desalentarem este povo,
até que ele próprio cansado e exausto se deixasse agarrar por um salvador monárquico.
(...)
Mas qual será a República que há-de reorganizar a Espanha? A unitária ou a federal?
A primeira já fez as suas provas, teve o destino de todas as repúblicas unitárias, truncadas
por César, por Napoleão 1, pelo sobrinho deste ou por um Pavia. As tendências
separatistas das províncias espanholas, a vivacidade dos seus dialectos, o vigor da
tradição histórica consçrvado no espírito local, revelam que a Espanha tem todas as
condições étnicas e históricas para achar as suas bases de ordem no regime do
Federalismo, fundando, como o previu Henriques Nogueira e hoje o grande Pi i Margall,
os Estados Unidos Peninsulares. Assim acabarão para sempre os nossos receios de
sermos conquistados pela Espanha, receios com que nos explora ignobilmente a
Inglaterra, separando-nos do nosso aliado natural, mas receios que pertencem ao espírito
aventureiro de conquistadores, que têm sempre os monarcas que precisam dar que fazer
aos seus grandes exércitos permanentes."
Teófilo Braga
in História das Ideias Republicanas em Portugal, 1880.

"Os emigrados que, às centenas, o doutrinarismo espanhol expulsava para Paris
eram ibéricos; e enquanto no exílio os progressistas do reino vizinho punham a união
no seu programa, em um canto afastado do Mundo, em Macau, estava, cônsul pela
Espanha na China, D. Sinibaldo de Mas, que converteu ao liberalismo o bispo português.
Fora isto em 50; e no ano seguinte deu-se a Regeneração, cuja fisionomia moderna o
leitor conhece.
O escasso ou nenhum valor que o utilitarismo dá as ideias, a importância exclusiva
ligada ao fomento material estavam dizendo que a união encontraria adeptos entre os
moços. Não seria a visão de um império poderoso, como o que D. João II planeara,
como o que enchia democraticamente os sonhos de Passos. Era a demonstração rigorosa
e exacta de quanto havia a ganhar, apagando as linhas raianas, unificando a economia,
subordinando a rede da viação a vapor á geografia comercial da Península, em vez de a
torturar por motivos políticos. "Fraternidade, Igualdade, União, entre portugueses e
espanhóis", trazia como epígrafe o livro de D. Sínibaldo, traduzido em português e
prefaciado pelo jovem Latino Coelho.
Os embaraços, com que então se lutava entre nós para levar a cabo o caminho de
ferro de leste, eram o motivo imediato para declarar urgente a união que agora procedia
de razões econômicas, como se vê, sem ligar a quimeras políticas, no génio de homens
que tinham o espírito afinado pelo tempo. D. Sinibaldo dizia que se nós queríamos o
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caminho de ferro, aderíssemos à união. Como? De um modo prático e simples: casando
o rei português com a herdeira espanhola, D. Pedro V com a princesa das Astúrias,
"construir-se-á o caminho de ferro a Badajoz". ( ... )
Enquanto D. Sinibaldo se fixava mais sobre as condições de política internacional,
sobre as opiniões da geração nova, sobre as considerações de geografia comercial e
política, determinando já a capital - Santarém - ao mesmo tempo que desenhava a
futura bandeira ibérica quadricolor, Costa, o estatístico, alinhava algarismos, multiplicava
os cálculos para demonstrar as riquezas que nos viriam da união. Era um iberismo
positivo, prático, regenerador.
Mas com este novo espírito português tinha-se também insinuado em Portugal um
corpo de sentimentos modernos, ainda definido em ideias, misto de socialismo
humanitário e republicanismo cosmopolita, federalista: a atmosfera necessária de
idealismo que alimentava o espírito dos moços, formando a vanguarda dos partidos
revolucionários portugueses de 51 a 68, forçando os regeneradores a tomarem o Fomento
solidário da Conservação. Concebe-se facilmente como a semente do iberismo devia
germinar em um solo bem preparado pelas ideias cosmopolitas e humanitárias, pois
que estas ideias, em vez dependerem para o lado dos antigos liberalismos, se aliavam
à doutrina do fomento económico eivado de socialismo, democrático e não cesarista.
Além disto, o fenómeno singular do pessimismo português, oriundo do carácter apático
do povo, justificado pela história, corroborado com eloquência pelas misérias presentes,
conduziam a vanguarda da geração nova a ver na solução ibérica a conclusão natural da
história pátria."
Oliveira Martins
in Portugal Contemporânea, Livro VI, cap. III, 1881.

"Para uma união ibérica de qualquer espécie, seja essa espécie qual for, três
cousas são essenciais, e sem elas nada se poderá fazer, e antes de elas se fazerem é
inútil pensar sem receio nosso em qualquer aproximação. Essas três cousas são: l°a
abolição da monarquia em Espanha; 2° a separação final da península nas suas três
nacionalidades essenciais - a Catalunha, Castela e as províncias que conseguiu submergir
na submergir na sua personalidade, e o estado galaico-português. É absolutamente
impensável a solução do problema ibérico sem ser por uma federação; é impensável a
federação com a constituição desigual, antinatural, viciosa e falsa dos estados ibéricos
actuais. Se os espanhóis não querem, como é natural, encarar de modo algum essa solução
do problema, pedimos que nos desculpem de deixar de pensar no assunto.
Continuaria Castela a ter a sua preponderância ibérica, que passaria
então a ser uma hegemonia adentro de uma espécie de federação. Não é natural,
porque, urna vez quebrada a Espanha nas partes naturais que a compõem, a
única razão para a hegemonia castelhana teria deixado de existir - e essa razão
é a de perturbar o desenvolvimento natural da civilização ibérica. O grande
inimigo da Ibéria é Castela.
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Para a separação da península nas suas três nacionalidades naturais, só um
caminho há a seguir. Se esse caminho for o que o destino traçou (o que ignoro), pode
predizer-se como cousa certa a futura civilização ibérica. Esse caminho é a abolição da
monarquia em Espanha. É a monarquia castelhana que une e liga as províncias separadas
da Espanha. Cesse deveras a monarquia e Espanha cessará, porque é um estado artificial,
imposto à natureza ( ... )"
"Todos nós de aqui - portugueses, castelhanos, catalães - só atingiremos a nossa
maioridade eivilizacional quando, confederados na Ibéria, pudermos, lidos na desgraça
e na experiência triste de tanto passado, afrontara Europa outra vez, reconstruir o
nosso predomínio dos tempos em que o mundo era nosso, de outra maneira, para outros
fins
Três são os gritos de morte que devemos trazer do nosso coração: Delenda
Gailia! Delenda Germania! Delenda Ecciesia! Na aspiração ao que esses gritos
pretendem construamos a nossa alma ibérica. Por uma severa disciplina íntima,
inteiramente nossa, tal qual a encontraremos na nossa alma romana e árabe talhemos
em nosso espírito profético o destino ibérico futuro.
Construamos em nós a Ibéria.
Um dia a Ibéria será."
(...)

(...)

"Na península hispânica, de um lado a outro, nós não somos latinos, somos ibéricos.
Temos - espanhóis e portugueses - uma mentalidade àparte do resto da Europa.
Por mais diferenças que nos separem (e elas deveras existem) estamos mais próximos
psiquicamente uns dos outros, do que qualquer de nós de outro qualquer povo extraibérico. ( ... ) Se somos ibéricos, temos direito a esperar que tudo deve tender para uma
política ibérica, para uma civilização ibérica que, comum aos países que compõem a
Ibéria, a todos, porém, transcenda."
(...)

) Devemos ser separados em tudo o que seja problemas nacionais, juntos em
tudo o que seja problemas eivilizacionais. Instituições, costumes, convém que tudo
isso seja diferente em um, e outro, povo. Orientação perante a Europa, convém que
seja em ambos a mesma. ( ... )"
"( ...

"Criar urna nova literatura, uma nova filosofia - esse é o primeiro passo. ( ... )
Cultura e arte sintéticas das da Europa - não há civilização de outro modo mas orientadas ibericamente, isto é, subordinadas ao conceito fundamental que das
cousas faz a alma ibérica. Tal conceito difere do das outras nações da Europa neste
ponto - em que toda a política e a arte desses outros países se apoia em princípios
nacionais, enquanto que nós-outros só obtemos princípios nacionais através de sínteses
e amálgamas de princípios importados, cosmopolitas."
Fernando Pessoa
fragmentos para uma obra intitulada Ibéria.
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"De aí que a revolucián hespaflola non a concebimos sen transformar primeiramente
a estructura xuridica do Estado, con arregro á doutrina federalista. Cando nos decían en
soa de queixa que a República non entrara en Galiza, nós respondíamos: "Entrerá cando
tefianos autonomia". Pois ben; tampouco chegarían a Galiza máis que os erros da
revolución se carecésemos de liberdade para realizar a que nós necesitamos.
Os galegos non somos homes lóxicos, cicais por termos os ollos embafados pola
brétema do Atlántico. E coa licencia dos políticos que se rían dos nosos presentimentos,
cómpre decir que a Hespafla será - tarde ou cedo, quéirase ou non se queira - unha
República federal. Por imperativo xeográfico non será posible, baixo ningún réxime, o
triunfo definitivo da política centralizadora, porque calquera violencia de tipo asimilista
causará resentimentos separadores. Por non afincarse a unidade ibérica no recoflecimento
das nacionalidades hespafiolas e na unión libremente consentida de todas, pudo chegarse
á separaeión de Portugal e pode chegarse, en efecto, a unha 'Espaila rota',que dure
séculos. O processo de descomposición será inevitable para abolir o actual artificio do
Estado e para reconstruir, despois, a unidade federativa que reclama imperiosamente a
complexa realidade da nosa Península. Non seria mellor contitituír, na paz dun acordo
parlamentario, unha federación natural das nacionalidades hispanas, para reforzar e non
romper os vencellos familiares? Presentimos que despois da guerra vai realizarse o noso
ideal federalista, que consideramos indispensable para unha paz duradeira. Sen tronzar
a estructura unitaria do Estado non será viable unha transformación económica e social
de Hespafla, e a guerra - esta guerra - resultaria inútil."
Alfonso R. Castelao
in Sempre en Galiza, Livro 1, 1937

"O territorio galego sigue dividido politicamente pola fronteira que separa a Portugal
de Hespafla; pero non se logrou a castelanización de Galiza, e nas terras portuguesas
atopamos, até o Mondego, o espírito orixinario da nosa comunidade nacional. Non
ignoramos as dificultades coa que atoparíamos para unir as dúas Galizas dislocadas;
pero se é lícito pensar e falar dunha Confederación Ibérica será igualmente lícito manter
a esperanza de que algún dia os galegos e portugueses volvamos a falar e cantar no
mesmo idioma. O rio Sil pasaba polo Monte Furado; pero un dia derrubouse o túnel e
as augas buscaran o seu veilo canle, e boxe o Sil vai por onde dcbía ir. Así, tamén é
seguro que Galiza e Portugal se axuntarán algún dia; pero a nosa ilusión non se basa en
derrubamentos inesperados nín en catástrofes anunciadas. O noso caso é moito rnáis
simple que o dos vascos e cataláns.
Vexamos, ás carreiras, o problema da reintcgración peninsular, tal e como se podia
ver antes da guerra. En Hespafla sempre se acolleu con soma ou con aparente desinterés
este problema; cicais porque os hespafloes abrigaban a esperanza de tomaren á forza o
que perderan cn 1640 por necedade. Este teimoso propósito quixo realizalo Alfonso
XIII, a quen non se Ile ocorreu mcllor cousa que mandar ao embaixador polos cafés de
Lisboa á cata dunha labazada, e, por cade, do pretexto para invadir Portugal; pero

Canalejas trozou a maniobra. O subconsciente dos hespaáocs nianifestouse, incusivc,
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durante a guerra civil, cando se dixo que o exército da República non pararia até chegar
a Lisboa. En Hcspaiia endexamais se estimaron as posibilidades de chegar a unha
Confederación Ibérica, e Gonzalo de Reparaz acrcditouse de tolo por defender esta
ideia. Pero en Portugal falouse sempre das posibilidades do convenio, e condicioábanse
con intelixencia. Lémbrome, por exemplo, que Teixeira Bastos emitcu a súa opinión de
que o dia en que se establecese en Hespafla un réxime federativo, Portugal non teria
incomenente co confederarse co Estado hespaflol. ( ... )
Portugal conquistou violentamente a súa independencia, máis que por tronzar a
unidade hispana por non someterse á tirania centralista. Portugal non queria morrer
asimilado por Castela, e, nun rapto de carraxe, rompeu os vencellos familiares, pideu
separación de bens e foise a vivir a súa vida na melior fachada do fogar común, na gran
fachada do Atlántico. En realidade Portugal separouse de Castela; pero non se separaria
de Hespafia. Cómpre, polo tanto, crear unha organización estatal capaz de atraguer
Portugal ao seo da familia hispánica. Non hai dúbida de que unha República federal
seria o complemento da Confederación Ibérica e o primero paso que os hespafloes darían
cara a Portugal, abolindo o sistema unitario e recoflecendo o dereito de autodeterminación
das nacionalidades, especialmente de Galiza.
Alfonso R. Castelao
in Sempre en Galiza, Livro II, 1940

"A oposición a Castela salva os ataques que poidéramos dirixirlle a Hespaiia, cuio
nome tivemos que humedecer cunha letra de máis para facelo respectable aos nosos
ollos, pois do seu goberno seio se nos ocurre decir que é máis odioso por hipócrita que
por tiránico. Sacámoslle á verba "Espafla" todo canto tende prosapia castelán (abonda
engadirlle unha H para derivarIa de Hispania) e con ela abranguemos a Península enteira,
facéndoa sinónima de Iberia. Hespafla para nós ábrese ao fi.ituro coa mesma significación
que Ile concedían tódolos habitantes da Península, antes do primero acto constitutivo
do Estado que agora se chama secamente "Espafla". lIsa Espafla inconclusa, unitaria e
centralista, significa unha consagración da hexemonía de Castela sobor das demais
nacionalidades hispanas, e mal pode abalar o noso corazón de galegos; pero aHespafla,
que deriva de Hispania, identificase cun ideal amado por todos, inclusive pelos
portugueses. O noso separatismo, se existe, non é por oposición a Hespafla senón a
Castela, coa que, por outra banda. arelaríamos eonvivir em réxime de igualdade, Así,
pois, o separatismo galego igual que o vasco e o catalán - ten unha doada curación,
porque é relativo e transitorio. Creouno Castela co seu imperioso asimilismo e manteno
esa entelequia nacional que se chama Espatla.
(...)

Non é o mesmo decir espa fio! que hispano, nin vaI o mesmo decir hispanismo que
espafiolisino; pero non hai dúbida de que tódolos pobos da Península se sinten hispanos
e que serían igualmente espaiioes se os casteláns non se atribuiran a posesión omnímoda
deste nome. O mesmo hispanismo, que aparentaba representar o anceio de unión ibérica
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e que, transplatado a este continente [América], debía incluir ao Brasil no conxunto de
povos hispanos, resulta que fixo consustancial coa lingua e o espírito de Castela e que
xa se trocou en espwo1isino. A hispanidade data do tempo das "Espaflas" e agora intenta
troearse en sentimento único e centralizado en Castela. E se os republicáns non aceptan
o módulo actual da hispanidade (infiltrado de doutrinas antidemocráticas) xusto é que
consideren o noso modo de ser hispanos i hespafloes. Para eso abondaria con que afonden
un pouco nos sentimentos portugueses, para veren o mal que causou a centralización.
Portugal loitou contra o pantasma inquisitorial e absorvente de Castela, pero sempre
se considerou como nación hespaflola. O gran Almeida Garrett, ardido nacionalista
português, di que os portugueses sempre foram hespafloes. Portugal e as demais nacións
ibéricas, é decir, as Espaflas, "éramos - di cl - por proprios i extrailos chamados
hespafloes". 1 engade: "hespafloes somos e de hespafloes nos debemos prezar cantos
habitamos esta Península." O hespaflolismo portugtiés márcase de abondo con soio
contar as veces en que intervifleron os portugueses para evitaren que os reis de Castela
usurparan o tiduo de espafloles cando non eran reis da Península enteira, pois calquera
das outras nacións podia aplicarse a si mesma esc nome se non quixera usar do seu
proprío.(...)
Non nos fartaríamos de citar tcstemoios do hespatiolismo português; pero co dito
abonda para demonstrar que Portugal endexamais se sinteu sepoarado de hespafla e
que soio se independizou para salvarse do perigo absorvente de Castela. Os galegos
estamos seguros de que un centralismo portugués produciria os mesmos males que
produxo a centralización castelán, pois non é certo que Madrid sexa pior que Lisboa,
nin que unha hcxcmonía portuguesa - que seria en certo modo hexemonia galega produxese a paz permanente de Hespafla. Nós creemos, eso si, que as fondas diferencias,
que evitaron a unidade peninsular e que ainda nos ameazan con novas secesións poden
ser superadas. Ennobrecendo as catro nacións hispanas, que ainda existen porque son
inasimilables e insobornables, trocaríamos os defectos que hoxe nos separan en virtudes
que nos xuntasen. En fim, a unidad hespaflola será efectiva cando se respete sinceramente
• variedade de caracteres.
Nós queremos ser hcspafioes, pero a condición de que este nome non nos obrigue
• sermos casteláns."
Alfonso R. Castelao
in Sempre en Galiza, Livro III, 1943

"A Ibéria é um Espectro, mas encarnado num verdadeiro corpo humano. Castela é
o osso; o núcleo galaico-minhoto, a carne; e o músculo é o núcleo catalão-asturiano. O
sul é já Moirama. Já ou ainda? Será o norte de África a continuação da Ibéria, que
mergulha nas trevas até deitar a cabeça de for a, no Cabo das Tormentas? Essa cabeça
é a mesma do Adamastor, o titã lusíada.
(...)
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Há Cervantes e Santa Teresa, Camões e Soror Mariana, o osso e a carne da Ibéria,
• Corpo Santo. E a alma? Oh, a alma é uma super-hipótese dos elementos biológicos,
• corpo a exalar-se de si mesmo, o seu fantasma luminoso, a sua transfiguração no
Tabor, que esta montanha simboliza todos os mundos onde foi, ou é, ou será realizável
o milagre da Consciência!
E temos, que maravilha!, o Gil Vicente, esse voo de borboleta sobre o Abismo, a
e o humano Shakespeare!
Eis a Alma Ibérica, tão caracteristicamente entre as outras almas europeias - a
francesa apenas luz na cara encarquilhada de Voltaire, essa velhice dum Anjo, a germânica
ou a de Nietzsche, a inglesa byroniana, a italiana dantesca por ironia, a russa toda
esfingica-goyesca em Dostoievski com o Idiota a dar a mão a Dom Quixote, por cima
do Niéman e do Ebro...
Graça da Tragédia, como Ésquilo foi o divino

O génio ibérico é místico ou pessimista, idealista da morte sensual e tão
profundamente realista, que atinge a essência das cousas, nestes versos de Calderón de
la Barca, La vida es ensueno, / Ylos sueflos sueãos son.

Teixeira de Pascoaes
In A Alma Ibérica, 1952.

"Milagre seria que Portugal tivesse escapado incólume de todos os graves, profundos
acontecimentos que, durante os séculos XXI e XXII, tanto mudaram a face da ecúmena.
No hemisfério norte, o desabamento económico, social e político de todos os países de
alta industrialização, desde os japoneses no extremo leste até os americanos na ponta
ocidental, fez que o País sofresse as repercussões de toda a perda de rumo da Europa,
justificando os que sempre tinham estado contra a chamada integração no igualmente
chamado Mercado Comum; por outro lado, os levantamentos dos povos asiáticos, dos
africanos e dos, digamos, americanos ibéricos, desde o Rio Grande ao Cabo Horn, com,
em muitos pontos, invasões da Europa-América, tiveram igualmente efeitos não só em
Portugal como em toda a Península, que finalmente veio a mostrar-se solidária e a tomar
consciência de que os seus recursos culturais e humanos poderiam desempenhar grande
papel na transformação para melhor do hemisfério a que geograficamente pertence. ( ... )
Quanto à faixa oeste da Ibéria, desde o Cantábrico ao já Mediterrâneo que ao Estreito
emboca, mas, fazendo notar que o mesmo se estava dando em outras regiões peninsulares,
o que importa acentuar é que voltaram a ter voz as pequenas unidades populacionais;
que ressuscitaram, modernizados, muitos dos foros e forais, num definitivo enterro de
Carlos V e seu compadre D. Manuel; que a propriedade comunal das terras se instaurou
cm pleno e que se colectivizou, mas não estatizando, tudo o que se referia a outros
meios de produção, aos de transporte e aos de crédito; que a democracia directa das
aldeias foi a base de toda a organização política, com Assembleias de Nação semelhantes
às Cortes, só que regulares, conselhos de coordenação a substituir ministérios e com
presidentes eleitos a prazo longo de mandatos; todo o sistema de educação, que já não
era mais, em espírito e métodos, do que sobrevivência do medievo, por si mesmo se
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sumiu; até o nome de escola retomou o seu significado de tempo livre: tempo livre de
aprender, querendo, não de ensinar por oficio; tempo livre de conservar, no adulto, a
criança; de ninguém mais, homem feito, viver para sempre com a saudade de si próprio.
A meu parecer, que ponho aqui mais como poesia do que como matemática— mas
qual é a diferença? -, a viragem decisiva para a entrada em nova fase do mundo se deu
com a constituição política de uma Península diversa e una; a qual, embora pensada e
debatida nos séculos XIX e XX, só teve forma a partir dos fins do XXI: todas as
regiões ou nacionalidades ou etnias, como se queira, tiveram sua inteira autonomia sem
que, no entanto, se desirmanassem; se puseram de acordo quanto às bases da economia,
passando da noção de propriedade colectiva para a de não propriedade, o que bem
dificil seria de entender para homens de tempos anteriores, esses mais que passados e
enterrados: o que significou que ninguém foi nunca mais dono disto ou daquilo, excepto
naturalmente o que era de uso pessoal de cada um, inclusive as casas com seus jardins
e campos de recreio: a terra não foi mais nem sequer de Portugal; Portugal e a terra
eram o mesmo, coincidiam, e era o solo tão livre como o ar - lá se foi também isto de
mar exclusivo e de espaço aéreo - e mais livre ainda do que o ar quem não mais tinha
a propriedade fosse do que fosse. ( ... ) Dado esse passo essencial, tudo o resto se
acertou, e nas linhas políticas que Portugal tinha adiantado, pois que, na realidade, sempre
fomos de acção previamente imaginada e passada depois no crivo da experiência,
bastante diferentes nisso de nossos irmãos castelhanos, esses mais de sonhos de
pretérito e, em seguida, de boas topadas no caminho. O ponto final deste parágrafo
histórico foi o de se estabelecerem os quatro centros de acção: o de Toledo, para
encontro geral - e bem contente deve ter ficado o Afonso X lá onde está, se está, com
sua fé em Santa Maria, que fé era em tudo isto, e com suas leis, que também disto eram
o que na época podia ser; o de Tarragona, para o que é Mediterrâneo; o de Tomar, que
olha ao Ocidente e se encarrega em especial de tudo o que pelo mundo se exprime em
línguas ibéricas; e o de Compostcla, em que a Europa, como outrora vai peregrinando
e se reencontrando. Foi o modelo peninsular que desbloqueou toda a América do Sul,
com suas novas Nações Unidas, tendo finalmente tomado os índios como farol de vida,
não como arqueológico passado; que fez refundir as fronteiras internas de África, abolidas
de vez as de Berlim; e que, sobretudo pela acção de Moçambique, Malaca e Timor—
Macau se aboliu em fábricas e jogo - deu nova fisionomia a todo o sudeste da Ásia. O
resto por si veio: milhões ou biliões de homens saíram da sua pré-humanidade, fizeram
na idade própria o que lhes cabia de serviço civil - fui eu ordenança de hospital e
cooperei nas Fidji durante três anos -- e nunca mais ninguém lhes exigiu coisa alguma a
não ser que se realizassem."
Agostinho da Silva
iii Portugal ou Cinco Idades, 1982.

Esta antologia é um complemento bibliográfico ao tema do iberismo. Ressente-se de
duas faltas capitais, os textos dc Pi i Margail. indispensáveis numa compilação deste

género, e os do anarquismo histórico. Assim como assim. pode o leitor nesta antologia
sumária entrar ciii contacto com parte significativa das ideias iberistas, sobretudo do
lado portugu& num largo traço de tempo. de 1851 a 1982.
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Manuel Hipólito Almeida dos S antos *
Prisões. Que esperança?

Há 20 anos Emídio Santana, vulto destacado do pensamento português
do século XX e um dos que mais pugnou, além do mais, pelo respeito
pela dignidade humana, deixou-nos um testemunho onde descreve a
crueldade, a ineficácia e a desumanidade do aparelho de justiça em geral
e do sistema prisional em particular, publicado pela Assírio e Alvim com
o título Onde o Homem Acaba e a Maldição Começa. No prefácio a
este livro começa por dizer-nos Emídio Santana:
"As prisões, lugares de expiação penal, absolutamente

confinadas no seu espaço de reclusão e de exclusão, à margem
da sociedade e no seu segredo, reservam-se no seu silêncio e
isolamento como o instituto «da dor, sofrimento e expiação». São
uns constantes aglomerados de gente em forçado convívio e
fechado na sua adversidade, como lugares de maldição que apenas
degradam mas não redimem, nem reabilitam, um submundo agreste
envolvido no silêncio e na proscrição, um intérno próximo de todos
nós, que estigmatiza e não suscita compaixão. (.)
Neste meio confinado de todas as horas, de todos os dramas
de cada um, Jérmentani também, naturalmente, os sedimentos dos
desejos, das vontades e das necessidade reprimidas como do
desespero em busca de qualquer satisJàção e que se manifestam
ou afloram de várias maneiras. Será sempre o homem com os
ímpetos vitais como serão também os seus próprios dramas que
sofreram ou estão vivendo, como ainda o que o próprio cárcere
exacerba no seu isolamento e amargura porque é somente o lugar
de punição que o amaldiçoa para sempre. ( ... )
Hoje as cadeias regorgilam de encarcerados como é do domínio
público e pelos conflitos que têm ocorrido. Pode-se assim avaliar
o que será o drama no interior das cadeias quando o sistema
funciona arbitrariamente na presunção de ser a defesa da
sociedade. (...)."
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Isto era assim em meados do século passado (Michel Foucault, no
seu livro Vigiar e Punir, diz-nos que nos últimos dois séculos o sistema
de justiça tem mantido características de desumanidade de forma
permanente).
Neste início do século XXI teremos um panorama muito diferente?
Infelizmente a resposta não pode ser positiva. Vejamos porquê, num
retrato da situação das prisões na actualidade (Os dados estatísticos
referem-se a finais de 2006 e a 2007).
Nos últimos tempos a população prisional em Portugal tem vindo a
descer dos mais de 13.000 reclusos em 2004 para 11.675 reclusos em
31 de Dezembro de 2007. Mesmo assim, Portugal é dos países europeus
um dos que têm maior taxa de reclusão (cerca de 110 reclusos por
100.000 habitantes). Para esta população prisional estão directamente
afectos cerca de 6.100 funcionários públicos, dos quais 4.500 guardas
prisionais. Do total de reclusos 20% eram estrangeiros e as mulheres
eram 7% do total de reclusos. A taxa de reincidência era superior a
50%, sendo de cerca de 80% o total de reclusos que cumpria penas
superiores a 3 anos.
Mais de 50% dos reclusos não tinha ocupação aquando da prisão e
45% eram portadores de doenças na altura do início do cumprimento
da pena. A maioria dos crimes (55% nos homens e 80% nas mulheres)
estão ligados à droga. Mais de 50% eram toxicodependentes e a maioria
continuou a consumir droga no interior das prisões. Cerca de 70% dos
reclusos não tem qualquer ocupação e 45% padece de algum tipo de
doença.
Os gastos com os serviços de saúde nas prisões são de mais de 30
milhões de euros anuais e só em medicamentos são gastos mais de 10
milhões de euros por ano, na maioria em psicotrópicos (60% do pessoal
médico e paramédico têm vínculo precário). Há cerca de 100 crianças
a morarem com as mães nas prisões e um elevado número de crianças,
que vivem em liberdade com familiares ou tutores, vão passar o fim de
semana com as mães às prisões.
A maioria dos reclusos que trabalham nas prisões exercem a
actividade de faxinas, com salários inferiores a € 1,00 por hora,
praticando as cantinas das prisões preços superiores aos verificados no
exterior (nalguns casos superiores em 40%) em artigos necessários aos
reclusos.
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A alimentação de um recluso custa menos de € 5,00 por dia, para
todas as refeições (Pequeno almoço, almoço, jantar e lanche de reforço
para a noite).
As habilitações literárias dos reclusos variam entre 10% de
analfabetos, 40% com o 1° ciclo do ensino básico, 40% com o 2° e 30
ciclos e 10% com formação de ensino secundário e superior.
Para este universo existiam em Portugal 52 prisões, nas instâncias
judiciais e fiscais portuguesas estavam pendentes cerca de dois milhões
de processos e quase 200.000 portugueses encontravam-se afectos a
organizações de segurança e justiça.
E como á a vida no interior das prisões? Vejamos o retrato que nos
deixou Emídio Santana:
"O condenado que entra numa penitenciária é como uma
mercadoria que se arrecada num armazém. Toma o registo e um
número que lhe é posto como uma etiqueta permanente, que
substitui todas as designações anteriores que usava até aí, e é
arrecadado na sua cela.
Tem um período de adaptação e de silêncio durante o qual,
acidentalmente, começa a ver outras mercadorias semelhantes e
então, pouco a pouco, vai entrando no abismo dos malditos, dos
ex-homens, com os seus conflitos e farrapos de tragédia, mas
também e de algum modo, com a vida que Continua exigindo os
seus direitos, a dor e a comédia como o traquejo para sobrevivem
(...)
O dia a dia é sempre monótono e desgastante com o seu
quotidiano de farsa e de tragédia, de loucura e rebeldia."
E qual é o retrato que nos é dado por responsáveis actuais pelo
sistema de justiça?
O Ministro da Justiça, Dr. Alberto Costa, declarou que o sistema
penitenciário clássico falhou nos seus propósitos. O Presidente do
Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Dr. António Clunny,
expressou que o actual sistema de justiça está fora deste tempo e deste
modelo de sociedade. O Dr. Germano Marques da Silva, professor de
Direito Penal, manifestou a sua opinião de que a experiência dos últimos
200 anos tem sido um fracasso e que as prisões não reinserem mas,
por vezes, fomentam a própria criminalidade, custando, além disso, muito
dinheiro, O Dr. Diogo Lacerda Machado, ex-Secretário de Estado da
Justiça, constatou que 75% das decisões dos tribunais são de forma e
não de fundo, sendo que nos últimos 30 anos a população prisional e os
meios financeiros para a justiça triplicaram, ao passo que o número de
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processos aumentou vinte vezes (cada processo concluído custa, em
média, cerca de € 12.500 ao Estado). O actual Sub-director Geral dos
Serviços Prisionais, Dr. João Guimas, expressou a sua opinião, já em
Janeiro de 2008, de que o sistema prisional falhou em toda a linha e de
que este sistema facilita a carreira criminosa.
O Orçamento Geral de Estado para 2008 consigna para o Ministério
da Justiça o valor de € 1.215.531.227,00 e deste total está afecto aos
Serviços de Investigação, Prisionais e de Reinserção (SIPR) o valor
de €328.990.981,00. Estes valores representam, relativamente a 2007,
uma subida de 2% para o Ministério da Justiça mas uma descida de
1,7% para os SIPR.
A esta dimensão poder-se-ia acrescentar muitas outras vertentes.
Por exemplo, o número de voluntários autorizados a exercerem a sua
missão humanitária no interior das prisões ultrapassa o milhar de pessoas,
pertencentes a mais de sessenta instituições, nomeadamente religiosas.
Como pessoa pertencendo a este grupo de visitadores posso
constatar que, no meu contacto com reclusos e reclusas, vejo um
horizonte muito sombrio no caso de não se produzir uma mudança radical
no actual sistema social, de justiça e penitenciário. Dos testemunhos
que vou tendo nas visitas semanais que faço às prisões, raros são os
casos de perspectiva positiva perante o futuro dos reclusos. O mais
frequente é a continuação da delinquência como horizonte.
Um recluso, a cumprir a sua 3' sentença de cinco anos por furto (já
tinha cumprido duas sentenças anteriores por crimes semelhantes),
relatou-me o que se passou à chegada a casa na última vez em que
saiu em liberdade:
"Cheguei a casa, sem qualquer ajuda do Instituto de Reinserção
Social, e a minha mãe disse-me logo. Rapaz, vê lá se arranjas
emprego porque somos pobres e não temos condições para te
sustentar muito tempo sem ganhares dinheiro. No dia seguinte tentei
algumas fábricas mas nada consegui porque ao dizer que tinha
estado preso logo me diziam que não precisavam de pessoal.
Cheguei a casa e não tinha resposta para a minha mãe. No dia
30 dia fui roubar e cheguei a casa
seguinte passou-se o mesmo. Ao
com dinheiro. Continuei assim até voltar a ser preso. Agora, quando
voltar a ser libertado não tenho dúvidas que vou retornar ao
nie.çmo: roubar
Uni outro ex-recluso confessou que "é quase impossível resistir à

tentação de regressar à vida do crime, que possibiíitd altos
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rendimentos e o acesso ás coisas boas, quando a alternativa é um
emprego pago com o salário mínimo."
Mas o contacto com os reclusos mostra-nos que o ser humano
continua a existir, desde que a oportunidade certa seja possível, e que
essa humanidade se expressa com valores muito altos. Há casos de
reclusas que, sendo mães, guardam todos os géneros alimentícios que
podem das suas refeições nas prisões (fruta, doces, bolachas) para
enviarem para os seus filhos que, muitas vezes, ficam ao cuidado dos
vizinhos ou de outros familiares.
Infelizmente, quer as condições no interior das prisões, quer a
sensibilidade da comunidade para com os presidiários, não ajudam a
reabilitação e a prevenção de reincidência. O Padre Georgino Rocha,
professor da Universidade Católica, constata que enquanto a situação
no interior das prisões estiver como está, não nos encontramos em
vivência cristã (Mais de 90% dos portugueses assumem-se como
cristãos). Por outro lado, o Provedor de Justiça, no seu relatório sobre
as prisões, diz que não é possível aspirar a qualquer tratamento de
mínima qualidade no combate à reincidência.
Além de tudo isto, á muito elevado o número de casais que se
divorciam com a reclusão de um dos seus membros, dificultando a
recuperação do recluso. Por outro lado, não é dificil adivinhar como se
processa um divórcio com um dos cônjuges preso e a sua limitada
capacidade de intervenção na partilha de bens e regulação do poder
paternal. Tudo se processa através do advogado que o visita
esporadicamente, a quem o preso não pode pagar pois, normalmente, o
outro cônjuge não lhe permite o acesso aos meios que eram do casal.
Em muitos casos, o recluso fica sem família e sem meios.
Há perspectiva de uma modificação significativa?
Com a propensão do Estado em diminuir o seu papel como
interveniente na definição dum quadro social assente numa perspectiva
humanista (o modelo repressivo é aquele que, actualmente, mais
conquista a maioria dos cidadãos) - dois milhões de portugueses vivem
em situação de pobreza e nos primeiros 4 anos deste século XXI a
Europa dos 15 (a Europa rica) gerou mais um milhão de pobres em
cada ano a acrescentar às dezenas de milhões já existentes - importa
encontrar resposta para a questão levantada por Frei Bento Domingues:
'A quem aproveita o desenvolvimento? Como é possível deixar
uns afundados na miséria e outros no luxo?"
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O arrepiar do caminho que nos está a levar para um beco sem saída,
que não reinscre os delinquentes nem assegura a reparação às vítimas
(estas são duplamente vítimas - do crime que as afectou e deste sistema
de justiça), tem de passar pela prioridade à diminuição da conflituosidade,
ao invés do que se está a passar em que a prioridade é dada aos meios
repressivos. A sucessiva dotação de mais meios para a repressão - mais
tribunais, mais juízes, mais oficiais de justiça, mais prisões, mais guardas
prisionais, mais polícias, mais esquadras, mais multas e mais pesadas,
etc... - não tem tido resultados. Se este reforço de meios fosse
dedicado a uma política assumida de diminuição da conflituosidade na
sociedade os resultados seriam muito melhores em todos os sentidos.
A aposta na repressão nunca, ao longo da história, foi o caminho
para uma sociedade melhor. Mesmo na actualidade, nos países em que
o sistema penal é mais repressivo (China, Rússia, Estados Unidos da
América) é onde se verifica maior taxa de criminalidade e de reclusão.
Logo, o modelo repressivo não é dissuasor da prática criminosa, quase
parecendo provar-se o contrário: quando maior é a repressão maior é
a taxa de criminalidade.
Acresce que a imagem do Estado perante os cidadãos deixou de
ser influenciadora de comportamentos ditos civilizados. A forma de
funcionamento dos diferentes órgãos de soberania e dos partidos políticos
com acusações de todo o tipo em guerrilha permanente, o envolvimento
de altos responsáveis em acções censuráveis do ponto de vista criminal
e ético, o desmantelamento acelerado do "Estado Social" com a
colocação de faixas enoniies de pessoas em situação desprotegida (25%
dos jovens dos países que integram a Organização Internacional de
Trabalho vivem com menos de dois euros por dia), enfim, o apagar da
figura do Estado corno pessoa de bem, não são exemplos propiciadores
duma tendência para a diminuição da criminalidade.
A desumanidade que conduz à insegurança, à delinquência e à
criminalidade não está só nos criminosos que vão parar às prisões. Está,
também, em quem tem a responsabilidade de conduzir as estruturas da
sociedade com observância dos direitos universalmente consagrados, a
que estão obrigados por força da ratificação dos instrumentos legais
aprovados, mas que, ao arrepio desses valores, colocam os interesses
pessoais e dos lobbies que os sustentam acima do respeito pelos direitos
dos cidadãos a quem deviam servir. E a situação não é pior porque a
marginalidade social crescente que não encontra resposta nas estruturas

do Estado vai sendo atenuada por organizações de voluntários (Cerca
de 80% das políticas de apoio social em Portugal são executadas por
35

organizações ligadas à Igreja Católica). Além disso, a maioria que se
encontra fora das margens é, normalmente, sustentáculo para o status
quo.
Étienne de Ia Boetic, filósofo francês do século XVI, dá-nos um
exemplo claro deste comportamento no seu livro Discurso sobre a
Servidão Voluntária:
"É espantoso como o povo se deixa levar pelas cócegas. Os
teatros, os jogos, as farsas, os espectáculos, as feras exóticas, as
medalhas, os quadros e outras bugigangas eram para os povos
antigos engodos de servidão, preço da liberdade, instrumentos de
tirania. Deste meio, desta prática, destes engodos se serviam os
tiranos para manterem os súbditos sob o jugo . ... .... Os tiranos
ofereciam o quarto de trigo, o sesteiro de vinho e o sestércio . ... ....
Nem o mais esclarecido de todos eles trocaria a malga da sopa pela
liberdade da república de Platão . ... .... O povo sempre assim foi."

Ouçamos ainda Nietzschc: Ai! Onde se praticam mais loucuras do
que entre os misericordiosos? E haverá no mundo maior causa de
sofrimento do que as loucuras dos misericordiosos? Pobres dos que
amam, se não sabem dominar a sua própria piedade. O diabo falou-me
assim um dia: "Deus também tem o seu inferno; é o seu amor pelos
homens". E recentemente ouvi-lhe dizer estas palavras "Deus morreu;
foi a sua piedade pelos homens que o matou". (Assim Falava

Zaratustra).

Tem sido a incapacidade humana de perspectivar um outro caminho
para o tratamento da delinquência que faz com que cheguemos ao
século XXI com os mesmos problemas do passado.
Michel Foucault, cm Vigiar e Punir, constata: "Vamos admitir que
a lei se destine a definir infracções, que o aparelho penal tenha
como função julgá-las e que a prisão seja o instrumento da
repressão; temos então que passar um atestado de fracasso. Ou
antes - pois para estabelecê-la em termos históricos seria preciso
poder medir a incidência da penalidade de detenção no nível global
da criminalidade - temos que nos admirar de que há 150 anos a
proclamação do fracasso da prisão se acompanhe sempre da sua
manutenção. A única alternativa realmente apontada foi a
deportação que a Inglaterra abandonara desde o começo do século
XIX e que a França retomou sob o Segundo Império, mas antes
como uma forma ao mesmo tempo rigorosa e longínqua de
encarceram emito."
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O caminho para a prevenção e tratamento dos conflitos tem de passar
por uma mudança profunda das políticas que estão a ser seguidas. O
modelo repressivo não defende os interesses das vítimas, não repara
os danos do crime, não dissuade da prática de novos crimes nem
reinsere os ex-reclusos numa sociedade em que os valores do perdão,
da misericórdia, da paz e da concórdia estão submergidos. A prática da
cordialidade tem de se sobrepor à da agressividade, não devendo ser
delegada na repressão a solução para a conflituosidade.
Tem de ser incrementada a obrigação moral de combate à solidão,
à marginalidade, aos maus tratos e ao abandono (... mas as crianças
Senhor? Porque lhes dais tanta dor? Porque padecem assim?).
Deve ser separado o erro e a infracção (corrigindo e perdoando, com
recurso aos tribunais arbitrais e à justiça restaurativa, por exemplo) da
patologia e da anormalidade (que são tratadas noutras instâncias que
não nas prisões). Deve ser fomentada a relação fraterna com os outros
rejeitando o ódio, a vingança e a indiferença. Tem de ser aumentada a
cultura humanista, relevando os sentidos da honra, da vergonha, do
exemplo e da boa-fé.
Muitas centenas de pessoas com ligações às prisões (funcionários,
visitadores, religiosos, etc. ..), vão tentando, junto dos reclusos e das suas
famílias, que se inverta o caminho para a queda no precipício, que não
haja mais vítimas, que não haja sofrimento em consequência de actos
censuráveis e desnecessários. Mas o êxito destas acções está
comprometido pela evolução social actual. Com os níveis de desemprego
e de trabalho precário, com o aumento de pessoas em situação de
pobreza, com o agravar da ilctracia, o caminho para a prática de actos
anti-sociais está facilitado. Ainda recentemente, numa conferência
internacional "Por um desenvolvimento global e solidário - um
compromisso de cidadania", promovida pela Comissão Nacional de
Justiça e Paz, se concluiu:
"Há cerca de vinte anos que existem no País programas mais
ou menos compreensivos de luta contra a pobreza, integrados nos
programas correspondentes de âmbito europeu. Muito se aprendeu
e sefez no decurso deste tempo. Ocorre, no entanto, perguntar a
razão por que, não obstante esse esforço rodeado de grandes
expectativas, persistem situações como as seguintes:
- A taxa de pobreza no País tem-se mantido quase constante, à
volta dos 20%, taxa que corresponde a cerca de 2 milhões de

portugueses
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- Durante o período 1995-2000 passaram pela pobreza (em
pelo menos um ano), 47% das famílias portugueses, dentre as quais
72% foram pobres durante 2 ou mais anos;
- 40% dos representantes desses agregados flimiliares eram
pessoas empregadas por conta dotarem ou por conta própria e a
percentagem dos reformados era superior a 30%;
- É anormalmente elevada, no contexto europeu, a transmissão
geracional da pobreza."

Obviamente que isto tem reflexo nos comportamentos anti-sociais,
nomeadamente na delinquência e, por consequência, no caminho para
a prisão. Não é por acaso que a população prisional em Portugal se
situa num dos níveis percentuais mais elevados da União Europeia.
A Amnistia Internacional, no seu relatório anual de 2007, denuncia:
'De acordo com a Direcção Geral dos Serviços Prisionais, em
Maio de 2006, 70% das cadeias tinham a lotação acima das suas
capacidades inicialmente previstas, (...) tinham mais do dobro do
número previsto de prisioneiros. A sobrelotação diminuiu os
recursos disponíveis para cada recluso e agravou as deficientes
condições de higiene e a transmissão de doenças infecciosas. Das
91 mortes de reclusos durante 2006, 74 foram devido a doença,
14 foram causadas por suicídio e três foram registadas como
homicídio.
Em Junho o Ministro Alberto Costa anunciou os planos do
governo para encerrar 22 cadeias e alargar outras, aumentando
a capacidade total de 12.000 para 14.500 pessoas."

Corno se está a ver, o objectivo não é diminuir o número de reclusos
mas sim aumentar a lotação das prisões. É espantoso que numa
sociedade que se reclama humanista vejamos as medidas
governamentais apostarem no acréscimo dos meios repressivos,
enquanto se assiste a um proclamar de ausência de condições
económicas para melhorar as condições sociais que levariam à
diminuição da delinquência e, por conseguinte, à diminuição do número
de presos, com as consequências nas relações de cidadania e na
diminuição das rupturas dos laços familiares.
As recentes alterações aos códigos penal e do processo penal são
um reconhecimento da ineficácia do sistema prisional. Amenizaram o
excessivo carácter repressivo dos códigos anteriores e introduziram
medidas que substitui a prisão por outras formas de censura e reparação
dos danos causados pelos delinquentes.
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Mas as questões de fundo continuam de pé.
É urgente arrepiar caminho. Enquanto assim não for corremos o risco
de se poder aplicar às prisões a imagem que Dante nos dá do Inferno
na Divina Comédia: Vós que entrais, abandonai toda a esperança!

Não podemos aceitar passivamente, em nome dos direitos humanos
universalmente consagrados, que se mantenham fundadas suspeitas da
continuidade da imagem deixada por Emídio Santana: "É afinal o
submundo dos ex-homens, dos malditos e dos proscritos, o lugar
onde o homem acaba e a maldição começa com o seu quotidiano
e onde todos os problemas humanos se enxergam e se colhem numa
infernal cultura ou nos pormenores de várias tragédias humanas
arquivadas nos registos judiciais que, quando vistos em separado,
se tornam nítidos e explícitos."

* Presidente da O.V.A.R., Obra Vicentina de Auxílio aos Reclusos - Porto
Sociedade de São Vicente de Paulo
Janeiro 2008
39

Edgar José Pires Cavaco

O homem de sempre às mão com o destino
Uma leitura da obra O Homem às Mãos com o Destino,
de Leonardo Coimbra

1. Introdução reflexiva: será o homem o construtor do seu
destino?
Se nos trasladamos aos milhares de anos que precederam a
história do homem, veremos que [..] o malfeitor era para ele o
resultado de um prejuízo, um lote irresponsável do destino. E o
castigado considerava o castigo também como lote do destino, e
não sentia outra «pena interior», como se fosse vítima de uma
catástrofe imprevista, de um terrível fenómeno natural, de um
penhasco que rola pela vertente e tudo esmaga, sem haver
possibilidade de luta. [..] Durante milhares de anos os
malfeitores não tiveram acerca do seu crime outra impressão do
que essa impressão pessoal a que se refere Espinosa; dizem à
vista do castigo: ((Eis um acidente imprevisto», em vez de «eu
não devia ter dito isto)) ".

Frederich Nietzsche (s.d., pp. 7 7-78)
Nos dias hodiemos do nosso mundo ocidental, pensa-se a educação (em
particular a chamada cívica) corno um direito e como urna garantia que
visa contribuir, pelo menos teoricamente, para um agir pensado e
empenhado, que pode determinar as condições de um viver direccionado
e consistente, alicerçado na reflexão - sendo que esta permite descobrir
e assumir, voluntária e conscientemente, uma hierarquização de valores
que oriente o viver humano. Nestes moldes de pensar, pressupõe-se que
se a pessoa humana dispuser de plena consciência, assim como de
liberdade de pensamento, ela própria pode se tomar não só um sujeito
de um agir autónomo, voluntário e intencional, mas também agente de
umapraxis orientadamente axiológica.
Contudo, apesar do facto de se ouvir dizer frequentemente que a
pessoa humana é livre, consciente e responsável pelas suas acções, a
verdade é que nem sempre o homem assim pensou. Para se dar um
exemplo, no apogeu dapaideia helénica-- onde ainda nem havia sequer
a ideia de pessoa (B. Mondin, 1980, p. 291) --, a forma de expressão
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da tragédia deixava bem nítido que o homem pode julgar que caminha
por sua própria vontade, quando no entanto, é um traçado destino que
lhe determina o caminho. Não obstante, a katharsis purificadora através
da tragédia tomava possível a aceitação da plenitude da vida, tal como
ela é, esfingica e enigmática.
De facto, na tragédia grega, o Destino (ou Moira) não seria ainda
um fundamento lógico e ordenado, nem muito menos visava proceder
a uma hermenêutica explicativa. Antes seria uma "proto-substância",
um "proto-fundamento", uma "proto-arké", que remava anonimamente,
acima dos homens e dos próprios deuses, e que em vez de tentar
resolver, explicar ou fundamentar, apenas mostraria o mistério
inexplicável, indecifrável e inelutável do enigma que é a vida (M.
Heidegger, 1998, pp. 81-82). No entanto, a rnoira que foi traduzida por
fado, destino, parca, sina, sorte, azar, fortuna..., foi aos poucos,
aparentemente, destituída do seu trono e substituída por uma
emancipação do sujeito individual, capaz de, voluntariamente, escolher
uma determinada orientação da vida, de forma responsável e autoconsciente.
Mas ainda que emancipado, nunca o homem deixou de pensar, nem
que à beira da morte, na questão do sentido e da finalidade da vida,
remetendo a resposta, muitas vezes, para o inevitável destino. É a partir
deste mote que se orienta o presente estudo, tomando como pano de
fundo um texto de Leonardo Coimbra, intitulado precisamente O Homem
às mãos com o Destino. Aliás, não deixa de ser marcante (obra do
destino ou mera coincidência'?) que este pensador, no preciso momento
em que se inclinava para pensar e conhecer o destino, fosse, pelo seu
próprio objecto de estudo, nele integrado, apagando-se assim a sua
própria fisionomia'.
Segundo um intérprete do seu pensamento, o criador do Criacionismo
caminhou "sempre em busca de um autêntico espiritualismo e de uma
ontologia do homem integral", sendo que "o único problema da filosofia
do Criacionismo é, afinal, o problema da morte. Aliado a esse, o
problema do destino, ou seja, a condição do homem que é uma grandeza
expulsa de seus domínios, passeando sem conseguir, no entanto, encobrir
a sua própria sorte" (M. Spinelli, 1981, pp. 261 e 263). Este é um
problema que a moderna dignidade onto-axiológica insiste em resguardar,
vendo somente o princípio da actividade humana. Contudo, face ao
destino, ou, em termos positivos, face à morte, apenas resta ao homem
a passividade de a aceitar. E claro que se pode reconhecer outrossim
lucidamente o verdadeiro milagre que é a Vida, ainda que fugaz e finita,
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procurando tudo se fazer para que seja cumprido o próprio destino, ou
seja, tornando possível que nos tornemos naquilo que somos, para
parafrasear Píndaro. Talvez seja aqui que reside a importância e
actualidade do texto O Homem às Mãos com o Destino de Leonardo
Coimbra, pois o autor sempre apontou para esta transparente
compreensão, atingida somente quando saímos para fora da nossa
concha egóica e reduzida, isto é, apenas quando percebemos que só
através da consciência do macrocosmos se pode tornar lúcido o
microcosmos que somos'.

2. O Homem às mãos com o Destino.
Mais do que nunca, a Humanidade está enferma. Cada vez
vive mais à supeificie de si mesma. Por isso presta tão pouca
atenção ao seu Destino
Leonardo Coimbra (apud S. Dionisio, 1985, p. 356)
Antes de mais, convém recordarmos que no último dia de 1935, dois
dias depois de completar 52 anos, Leonardo Coimbra foi vítima de um
trágico acidente de automóvel, acabando por morrer no Hospital do Porto
na madrugada do dia 2 de Janeiro de 1936. Desaparecia assim um dos
maiores escritores, pedagogos e filósofos que nasceram em Portugal.
Contudo, como já referimos, não deixa de ser profundamente tocante
- e perturbante - aquela sua antecipação trágica do seu próprio Destino.
É que, parecendo que pressentia algo, Leonardo Coimbra havia se
convertido ao catolicismo, precisamente uma semana antes do fatídico
acidente, na véspera de Natal. E não deixa de ser urna coincidência no
mínimo estranha - o facto de que a obra que deixaria inacabada pela
sua inesperada morte, intitular-se-ia, precisa e fatidicamente, O Homem
às mãos com o Destino. Este texto, que permaneceu inédito até ser
publicado em 1950, na Revista Portuguesa de Filosofia, não carece,
ainda que esteja incompleto, de um fio condutor e de passagens
profundamente indicadoras e simbólicas, como tentaremos mostrar.
"Tem o homem um fim último?" (p. 979)
Eis corno Leonardo Coimbra inicia O Homem às mãos com o
Destino, lançando como mote a incontornável questão humana, a da
sua finalidade, cuja resposta pode auxiliar não só a dar sentido à
existência humana, como também a valorizá-la. Contudo, o homem não
sabe responder, com verdadeira clareza, se apenas cumpre um destino
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natural, ou seja, o de uma morte fisica, no sentido de extinção e
aniquilamento, ou se, por outro lado, tem um destino sobrenatural, capaz
de dar sentido, significado, valor e uma razão última à sua existência.
É nesta dupla vertente que o filósofo coloca o problema do destino
humano, sendo que "da visão radiosa para a visão tenebrosa oscila o
pensamento do homem às mãos com o Destino. Luz, trevas, ocaso?"
(p. 980) Qual a finalidade, utilidade, valor e sentido duma existência que
não sabe se participa no Infinito e no Eterno ou se é apenas um mero
"produto do acaso" (id.)? "Eis o homem em luta com o Destino. Dos
longes da história e da pré-história nós o vemos caminhando a batalhar
com a sombra imensa do seu Destino trágico" (id.).
E é por ser urna questão intemporal que Leonardo Coimbra retoma
os tempos helénicos, onde surgiu a tragédia, considerada pelo pensador
como "a mais alta expressão da luta do homem com o destino" (p. 981).
Se houve um tempo em que o homem concebia o mundo como uma
ordenação com leis estáveis às quais naturalmente se obedecia, o trágico
viria denunciar a tentativa de emancipação do homem, instaurando o
conflito entre a vontade individual e a Vontade do Destino. No auge
dessa expressão, a tragédia grega permitiu ao homem ter a consciência
de que "a luta do homem com o destino é um corpo-a-corpo com as
feras" (id.).
De facto, na sua infância, o Homem estava como que fundido no
Todo, como "uma ressonância da natureza, quase com ela confundido,
mergulhando o seu magnífico corpo na obscura imensidade do Gigante",
"mas a esta fusão panteísta opunha-se um querer de artífice, que, não
contente com os órgãos do seu corpo, os ia aumentando com a alavanca,
a maça e a pedra de arremesso" (p. 982). Como adianta Leonardo
Coimbra, foi o "luar da inteligência" (id.) que permitiu ao homem emergir
da mera sensibilidade animal, auxiliando, como a luz dum farol, a
vislumbrar onde está a terra assente. Contudo, segundo as suas sábias
palavras, "esta emergência luminosa, como a luz, que sobe do incêndio
da selva, estremece, vacila, como que se apaga, submersa na vastidão
da selva obscurecida, deixando-o entregue à violência das paixões
abrasantcs mas opacas, aos caprichos duma sensibilidade turnultuante
como um furacão. No entanto, essa luz é um testemunho e urna
promessa: testemunho da Luz Originária, promessa de esclarecimento
dos misteriosos caminhos do Destino" (p. 983).
Assim sendo, "foi na tragédia grega que os homens tomaram clara

consciência da sua luta com o Destino"

(p. 995),

através sem dúvida
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desse "luar da inteligência", que permitiu fazer uma nova questão,
indagante do seu próprio objecto de luta: "O que é Destino?" (p. 983).
Força indomável, invencível, irreparável, excedente, o Destino é "aquilo
a que nenhum homem se furta, sejam quais forem as armas que na
luta ele venha a usar" (id.). Papel escrito onde se determina e se talha
a vida do homem, o Destino pode ser, assim, considerado como uma
força cega e inconsciente, segundo a qual o homem cumpre o seu
destino, como a água cumpre o destino de descer as encostas de uma
montanha, ou, por outro lado, como se aponta na tragédia grega, pode
ser considerado como uma força voluntariosa e consciente e, neste e
somente neste caso, é que o homem dispõe de uma Vontade que lhe
permite traçar o trilho dos seus próprios passos (pp. 983-984). Assim,
só neste segundo caso é que o homem pode atingir a sua plenitude,
criando, voluntariamente, valores e traçando o seu próprio destino, e no
entanto, combatendo-o dramaticamente'. Pois o herói trágico é aquele
que, mesmo conhecendo o seu próprio destino, tem como ambição
superá-lo, ultrapassá-lo, excedê-lo, embora depare, no final, que toda a
sua acção não foi mais que uma actividade passiva, ou seja, por mais
que se tente fugir ao destino, ele acaba por se cumprir: o exemplo
clássico é o de Édipo, que, em última análise, retrata a impotência dos
mortais sobre o destino e sobre a própria morte. "Deste modo," acrescenta Leonardo Coimbra - "a luta do homem com o Destino pode
ter o aspecto do crime, como pode ter o aspecto da rebelião heróica;
pode ser, em suma, uma guerra de vontade de um contra a vontade
dos outros feita bloco misterioso, ou até da vontade consciente de um
contra as pulsações clamorosas dum subconsciente inquietado" (p. 992).
Assim, esta luta é sempre uma luta com esse grande Mistério indizível,
intraduzível e incognoscível que é a Vida: "A Vida clama na voz do
homem, mas os lábios, que ele abriu, eis que de repente se cerram e
nada mais dizem do misterioso encanto de existir. O ser, o existir, é o
maior, o único grande Milagre e a este milagre todos prestaram a trágica
atenção da sua alma, em todos os olhos se pintou o pasmo da existência,
o terror e a piedade duma Vida, que se quer possuir e se vê fluindo,
fluindo corno as águas dos rios, como a sombra das nuvens, como as
folhas das árvores, corno os sorrisos do amor..." (p. 993).
Assinalando "a vida à atenção liberta do homem" (p. 1008), a
tragédia grega conseguiu despertar no homem a plenitude, através do
equilíbrio entre aqueles princípios duais do homem, que Nietzsche
chamaria de apolínco e dionisíaco'. E o homem pleno e completo, que
este filósofo alemão apresentou na obra A Origem da Tragédia, que
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desperta para a vida, não só vivendo-a, mas também antecipando-a, pois
o homem é o único ser que pensa a Morte, consciencializando-se da
sua própria finitude5 . E se, por um lado, o homem tem conhecimento
que a Morte é justa e necessária, contribuindo, "sob o ponto de vista
biológico, para um acompanhamento da riqueza e da ampliação da Vida"
(p. 1014), por outro lado o mesmo homem teve necessidade de opor à
visão da Morte uma visão da Vida, usando a faculdade fabuladora, e
criando com ela "as imagens e os mitos de sobrevivência" (p. 1013).
De facto, face à evidência da sua própria efémera existência, o homem
finito, lutando pela imortalidade, criou mitos e fábulas' que pudessem
dar valor, sentido e finalidade à vida humana.
Vão ser assim estes mitos que vão estar presentes nas tragédias
gregas, educando e purificando o homem - segundo a leitura aristotélica
(Poética, 1449 b) -, abrindo-o para uma mais ampla compreensão não
só do seu próprio destino, mas, sobretudo, da inevitabilidade da sua
própria morte. Não se pensando sob a categoria fechada de pessoa, o
homem grego "via o mistério da vida, alargando as cadeias da tranquila
banalidade dos dias usuais" (p. 1028), apercebendo-se assim que, para
lá da Vida, uma tangente orientada marcar-lhe-ia o rumo ascensional,
e que, para lá do contacto com essa direcção, haveria o pressentimento
duma Mão dirigente e verdadeiramente agente (p. 1026). De facto, já
em 1916, num outro contexto e noutra sua obra, A Alegria, a Dor e a
Graça, Leonardo Coimbra para aí havia apontado, afirmando que "o
Universo é contínuo e pleno, material como o corpo do oceano. Os
indivíduos têm de ser, corno as ondas, gestos do todo, formas talhadas
no seu corpo, subidas de sua idêntica imensidade. Morrer é regressar
ao informe, ao contínuo e absoluto homogéneo. Os indivíduos são as
vagas subindo em corpo de espuma, tombando e voltando erguidas à
realidade dum novo corpo; o Nirvana é o imenso oceano calmo e
silencioso" (1956, p. 142).
Talvez se possa vencer, de algum modo, este retorno, aceitando-o',
mas contudo, jogando e lutando com o Destino, todo o Homem acaba
por perder a luta, com a sua morte, regressando assim ao informe e
contínuo, quer seja involuntária quer voluntariamente. Foi o que
aconteceu com o próprio Leonardo Coimbra, que, como atrás
mencionámos, no momento cm que "se debruçava a reflectir, à luz da
fé, no homem às mãos com o Destino, o mesmo Destino, que ele já
sabia simples pseudónimo de viva e infinita Caridade, transfigurou-lhe
a reflexão enigmática ao espelho do próprio pensamento, na divina visão
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vital, face a face. Assim lhe resolveu, em plena luz, o que buscava,
tacteando, no claro-escuro da fé" (A. de Magalhães, 1950, p. 3).
E foi nesse mesmo "claro-escuro da fé" que o filósofo escreveu, já
em 1914, que "só é religioso o pensamento livre e só é religiosa a acção
livre, como só é livre o pensamento religioso e eficaz a acção religiosa"
(1991, p. 22). Para aí caminhou Leonardo Coimbra que, segundo as
palavras do próprio filho, "estava maduro para morrer" (apud S. Dionisio,
1985, p. 371), deixando um texto inacabado e suspendido com um
"reticente gerúndio que dir-se-ia profundamente intencional e simbólico"
(id., p. 366): "apontando..." (p. 1029).

3. Nota conclusiva
As almas verídicas (porque há aparências, esboços de alma)

nutrem-se dum único alimento - o absoluto. Procurar a
substância, as relações totais das coisas, o que é, para além do
que aparece, eis a ansiosa tarefa das almas.
Leonardo Coimbra (1956, p. 19)
Parece que Leonardo Coimbra foi uma dessas almas verídicas,
procurando sempre o absoluto, ignorado por muitos de nós. Pela sua
consciência, já era um homem religioso, mesmo antes de se ter
convertido', sendo consciente de que o problema religioso não se pode
meramente ver à escala humana, pois ele diz respeito ao absoluto e à
totalidade, ou seja, ao próprio cosmos 9
A afirmação "como é lúcido o Universo!" (L. Coimbra, 1956, p. 109)
contém em si a ideia de um total desfazamento da óptica personalista,
cm prol de uma óptica mais universal, pois aponta para uma escala de
abertura, mais ampla e mais sapiente, duma consciência descentrada
do egóico observador, enquanto centro activo e autónomo. O que se
indica é uma outra escala, onde já não há um centro propriamente dito
(ou melhor, onde tudo é o centro, pois tudo encontra-se inteiramente
re-ligado), onde o indivíduo não pode ser autónomo nem independente
da "sociedade de consciências" em se encontra, pois afinal, também
ele é uma boca divina e um microcosmos, ou, para utilizar a linguagem
leibniziana, um espelho vivo de todo o Universo e de Deus`.
Esta ampla visão, consciente ao mesmo tempo da sua pequenez e
inexorabilidade face ao todo, desprende-se assim de quaisquer intenções
e desejos que visem a estabilidade, para se abrir então à pot ética
simpática do Espírito Santo, que sopra quando e onde quer. A pessoa
.

46

deixa assim de querer ser activa, para antes permanecer passiva",
possibilitando portanto a maleabilidade do devir, pois percebe que, na
verdade, tudo se transforma, nada se perdendo ou se acrescentando,
inclusive com a morte, que assim considerada, não passa de uma
mutação necessária desprovida de qualquer moralidade. De facto, ao
nível do devir transformante e transformador do cosmos, nenhum sentido
há em falar de acção, de responsabilidade e de liberdade da pessoa
humana, assim como da sua moralidade''.
Rematando, talvez a solução desse grande problema que muitos
procuram durante toda a vida, essa luta com esse mistério, que é a própria
Vida, fosse achado por Leonardo Coimbra não no mostrar dizível,
logóico-racional, mas antes na sua irredutível e auto-transcendente visão
unívoca, com-preensiva e re-veladora, inatingível pelo conhecimento
que, então, se mostra vão`. A consciência do milagre e enigma da vida
sobrepor-se-ia então à inevitabilidade de um destino determinista,
subsistindo, "para lá dos sonhos de superficie, a mesma consciência
religiosa de se ser homem e querer amar e entender a vida e querer
desvendar os arcanos do enigma, querer, ainda que na Morte, ao beijar
a face impassível da Esfinge, sentir que um estremecimento de promessa
ou ironia lhe encrespou, por fim, os misteriosos lábios!" (L. Coimbra,
1923,p. 13).
Notas
Não deixam de ser algo "proféticas" aquelas palavras escritas cerca de vinte anos
antes, em Alegria, a Dor e a Graça (1956, p. 44):
"O enigma do conhecimento! Penetrar o alheio, quando a sua compreensão o ameaça
dum aniquilamento, duma assimilação identificadora, que lhe apague a fisionomia! Há
qualquer coisa de terrível no conhecimento, e muita profundidade na ideia que o alia
com a morte. A parcela, que representasse o todo, valia-o só por si; a criatura que
compreendesse o mundo, tinha-o em si, interiorizava-o."
2 Cf. Leonardo COIMBRA (1956, p. 19): "O homem comum vive numa concha,
formada dos seus hábitos, depósito dum longínquo arranjo social. Não se interroga,
não pressente que, em tomou dessa concha, manilha um infinito Oceano".
Cf. ainda o pré-socrático DEMÓCRITO, fragmento 34: "O homem é um pequeno
Universo [micrós kósn,os]".
Cf. Leonardo COIMBRA (1983, p. 985): "O Destino é, pois, representado por
vontades ou por urna vontade em luta (que pode ser de amor) com a vontade do homem.
Mesmo quando essa vontade parece ausente, como no caso da concepção científica da
morte dos mundos pelo acréscimo da entropia, é ainda a oposição entre a vontade do
homem, criadora de valores, e a estúpida Força propulsora de todas as trocas para a
plena tranquilidade do equilíbrio energético. O homem vê essa força, como a cegueira
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duma Vontade obstinada, na impassibilidade do seu nililismo moral. A história do homem
será, pois, o drama do seu combate com o Destino".
4 Cf. F. NIETZSCHE (2001, p. 63 e segs.). Nesta linha nietzschiana, Leonardo Coimbra
afirmaria, numa entrevista publicada no JornaldeAIolícias de 30.5.1933, que "o homem
é qualquer coisa de antagónico consigo mesmo - e talvez a própria contradição da
natureza" (1994, p. 277).
5 Cf. Leonardo COIMBRA (1983, p. 1012): "O animal vive sem esse conhecimento,
mergulhado no mundo pelas sensações, ocupando a consciência com a acção, obturando
o clamor do passado na adaptação de agora e vivendo o futuro como presente na
ocupação sucessiva dos caminhos das tendências ou instintos a satisfazer.

Só o homem pensa e conhece a Morte. Ou porque seja, com Scheler, o único animal
que objeetiviza, dizendo eu e o Mundo; ou, porque, com Heidegger, viva um tempo
primordial onde o passado se acusa no presente e onde o futuro se abre à projecção da
sua angústia".
6
Leonardo COIMBRA fez questão de salientar e prevenir o seu leitor de "que esta
fábula não é o irreal, mas a modelação, na primeira matéria, que se oferece, duma real
e necessária função da Vida. [ ... ] O mito E ... j é uma explicação narrativa, a ponto de
ser possível ver nos arranjos míticos o início das explicações racionalistas" (1983, pp.
1015 e 1018).

Numa oração proferida na sessão de homenagem aos Bombeiros Voluntários de Braga.
em 29.5.1927, Leonardo COIMBRA afirmara que "a fatalidade externa é a multiplicidade
de forças naturais que podem oprimir-nos, a desgraça", sendo que, por isso, "a
eternidade corporal é um problema impossível. Vence-se em certo modo a fatalidade
externa pela sua aceitação" (1994, pp. 243-244).
"O homem deve ser religioso pela consciência, e nunca pela submissão aos dogmas",
afirmara Leonardo COIMBRA já em 26.5.1911, num discurso de propaganda aos
candidatos do Partido Republicano Português, ao qual só aderirá oficialmente cm 1914
(1994, p. 38). Vejam-se ainda as esclarecedoras palavras pronunciadas na manhã de
23.12.1935, antes de se ter oficialmente convertido: "A minha conversão não foi obra
de ilusão sentimental, nem de leviandade, nem de oportunismo ou coacção do espírito,
mas sim o natural epílogo de uma evolução lenta cm que, lucidamente e em plena
liberdade de consciência, prestei formal adesão à doutrina do Evangelho e abjurei o meu
passado sem Deus. Sinto-me plenamente feliz e, agora, com Deus para sempre" (1994,
p. 313).
"O problema religioso é para nós o problema dos interesses totais, digamos, portanto,
dos interesses cósmicos" (L. COIMBRA, 1991, p. 20).
0

Deve-se referir que o pensamento de LEIBNIZ não era estranho a Leonardo
COIMBRA, como aliás se evidencia no título de um seu texto datado de 1911, a "Nova
Monadologia", onde salienta que "o Universo é urna sociedade de consciências que se
buscam e se ignoram" e que "os seres diferem cm alma ou liberdade. Os menos livres
são inertes em relação aos mais livres. Assim todos os seres têm uma face inerte (a
olhada pelos de mais liberdade) e urna face livre a que os constitui, que os forma presentes
e actuantes no Universo [ ... ] Por isso a poesia é universal e mais íntima, porque abrange
todos os seres, falando-os por intuição simpática" (1915, pp. 40-41).
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Ao jeito da passividade do agir não agindo taoísta, só possível para aquele que se
esvazia de si mesmo, pois a sua própria realização consiste no seu vazio, tal como "a
utilidade dos vasos está no seu nada" (LAO-TzU, Tão Te King, XI).
Como pergunta E NIETZSCHE (1967, P. 247), "porquê, de uma maneira geral,
qualquer ,noral, quando a vida, a natureza, a história são imorais? Sem dúvida alguma
quem quer o verdadeiro, no sentido intrépido e supremo que pressupõe a fé na ciência,
afirma por essa própria vontade u,n outro mundo sem ser o da vida, da natureza e da
história; e até na medida em que afirma esse «outro mundo», não negará necessariamente
ao mesmo tempo o seu antípoda: este mundo, o nosso'?.". Noutra obra, este mesmo
filósofo alemão adianta (s.d., pp. 69-70) que "falar de justiças e injustiças em si mesmas,
não tem sentido; porque urna infracção, uma violação, uma cxpoliação, não podem ser
injustas 'eia si, procedendo a vida essencialmente por infracção, violação e expoliação.
Deve ser referida ainda a posição de Helmut GOLLWITZER(apudB. MONDIIN, 1980,
p. 267), que defende a necessidade de uma instância permanente que dê significado à
existência humana, já que esta, só por si, não consegue achar esse mesmo significado:
"Todos os fenômenos deste mundo são destinados a decair com o tempo; não podem,
portanto, conferir sentido permanente às coisas. Não permanece, então, senão o homem
para dar significado ao homem. Mas o próximo, que é do mesmo modo transitório e
imperfeito, não é capaz de fornecer essa explicação - ainda que possamos, no caso
prático individual, juntar-nos ao próximo com a esperança de achar nele o significado
da existência. Parece, então, mais qualificada para fazê-lo a humanidade no seu todo,
cuja duração supera imensamente a do indivíduo. Ela, porém, é abstração de grau elevado
e seria necessário fechar os olhos para ignorar o fato que também ela é um fenômeno
passageiro no universo. Para achar um significado, deve-se pressupor uma instância
permanente. Faltando esta, impõe-se ao homem e à humanidade um peso que não podem
carregar, urna tarefa que não podem realizar".
Cf. José MARINHO (1961, p. 19): "Aquele a quem foi dado ser plenamente como
o em que se nega todo parcial ser, como o que vê e, no ver do que é, infinitamente
ultrapassa todo ver e saber finito, esse, no mesmo instante em que frui a mais pura
alegria, sabe para sempre toda a verdade. E não é então seu ver conhecimento, pois este
supõe diferença entre ser e verdade, ou, como incompleta e imperfeitamente se diz,
entre ser e saber: conhecimento implica e significa distância e incoincidência real ou
sempre virtual. O que vê o ser como o que é, o a quem foi dado ver sem distância, o
que sabe do mais puro saber, vê e sabe a verdade toda na verdade: nem há, para ele,
distância alguma de algum ser para ser, de alguma verdade para a verdade e saber a
verdade, nem tal tem nele e para ele sentido algum. O conhecimento surge então como
inilenário e vão propósito frustrado ou adiado dos filósojbs imprudentes com sua mesma
prudência [. 1" (itálicos nossos).
Vejam-se ainda os §§ 6.521-6.522 dp Tractatus Logico-PhilosophiCus de L.
WITTGENSTEIN (2002, p. 141): "A solução do problema da vida nota-se no
evanesciinento do problema. (Não é este o motivo pelo qual aqueles, para quem após
longa dúvida o sentido da vida se torna claro, não são capazes de dizer em que é que
este consiste?). Existe no entanto o inexprimível. É o que se revela, é o místico".
Cf. ainda L. COIMBRA (1956, p. 89): "Imaginai que todas as coisas falam e a nossa
incompreensão resulta apenas da falta de ouvido próprio para as suas falas. O terrível
mistério do mundo estaria apenas na falta dos nossos sentidos".
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Fátima Valverde

Reflectir sobre monstros com José Gil
«Os monstros, felizmente, existem não para nos
mostrar o que não somos, mas o que poderíamos ser.
Entre estes dois pólos, entre uma possibilidade
negativa e um acaso possível, tentamos situar a nossa
humanidade de homens»'.
As linhas que se seguem não intentam apresentar urna recensão
pormenorizada da obra intitulada Monstros de José Gil nem tampouco
dissertar sobre uma matéria mais complexa do que a sua identificação
e reconhecimento imediatos deixam entrever, mas apenas evidenciar um
dos pontos referenciais do imaginário de todos os tempos e reflectir
brevemente sobre ele. Em forma de agradecimento ao autor,
seleccionámos para epígrafe as linhas motivadoras desta releitura que
permitiu, por um lado, atenuar os anteriores arrepios e pungentes
rejeições face às imagens de monstros apresentadas e, por outro,
deslindar algumas conjecturas pessoais em tomo da diade monstruosohumano.
Escolhemos como vector de orientação as três esferas fundamentais
onde se movem os vários tipos de monstruosidade propostas por José
Gil, a saber a Divindade (Sobrenatural), Humanidade (Cultura) e
Animalidade (Natureza) 2 por nos parecer uma forma clara de abordar
a complexidade do assunto, pela sua familiaridade na abordagem de
fenómenos relativos ao pensamento e à sociedade ocidentais.
Gostaríamos, no entanto, de ter encontrado uma maior interligação entre
esses aspectos, apesar de não ser esse o objectivo, mas sim o de indagar
as razões do fascínio humano pelos monstros na sua relação com as
várias transformações históricas, que, grosso modo, o autor explica pela
«grande dúvida que assaltou o homem contemporâneo quanto à sua
própria humanidade» 3 . Estamos, assim, perante uma síntese histórica
organizadora de conhecimentos dispersos, um comentário pertinente de
cariz antroplógico a partir da constatação de uma pletora de monstros
no final do século anterior nas várias artes e formas de comunicação
que, em nosso entender, tende a acentuar-se.
Debruçando-se sobre o tema da monstruosidade, José Gil apresenta
,

uma lista de figuras míticas integradas nessa classificação, divididas em
duas categorias: «raças fantásticas» ou «monstros fabulosos» (ciópodes,
A IDEIA 642008
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cinocéfalos, centauros, grifos e afins) e os «monstros teratológicos»,
estes de cariz mais artificial e individualizado, estando o anterior
enraizado num colectivo semelhante. Esta última categoria foi
gradualmente colocando termo à anterior desde o Renascimento,
impondo-se com o monstro artificial, do qual Frankenstein é um exemplo,
adoptando artifícios contrapostos ao natural reconhecidos pelas
deformações corporais e diferenciando-se dos anteriores por ser um
produto da fantasia e da imaginação. Levado a limites extremos, esta
atitude criou o conceito «humanóide» de homem-mosca, homemleopardo, homem-aranha e outros. O inexplicável é o eixo fulcral que
articula os dois tipos de monstros evocados, sendo o primeiro oriundo
da natureza - as aberrações não desejadas no campo das deformações
humanas - e o segundo criado e alimentado pela cultura, cuja criação
se vê intensificada nos períodos de transição ou de mudança intensa,
tal como salienta o autor.
Na evolução histórica apresentada, constata-se que a Idade Média
é a fase da História mais repleta de criaturas fantásticas plena de vários
tipos de hibridismo. Fazemos um parêntesis relembrando a cosmologia
desta época, que se organiza hierarquicamente, tendo no seu centro a
Terra composta por quatro elementos, o fogo, o ar, a água e a terra e
o Homem, que se integra neles. Considera-se a gravitação de planetas
à volta da Terra, entre os quais o Sol e a Lua que compunham a música
celeste no seu movimento de esferas de cristal e, acima de todos, a
existência Deus, criador do Mundo. Nesta concepção teocântrica, o ser
humano constitui um microcosmo e, tal como a Terra, é composto por
duas camadas, uma inferior, a mineral, subdividida em vegetal e animal,
habitada por demónios, fantasmas, diabos, monstros e outras criaturas,
e outra superior, a da racionalidade, povoada por seres espirituais, os
anjos. Assim se chega à divisão em remos de luz e remos de trevas.
Os monstros farão parte destes últimos, ancorados às partes inferiores
das respectivas camadas, podendo ter a um tempo características
animais e humanas. A igreja retomará estas concepções, servindo-se
delas para reconhecer os hereges pelos alegados pactos e conluios
estabelecidos com o diabo, elaborando a partir daí todo um processo
de esquadrinhamento corporizado pela Inquisição, que acusa, julga e
condena, a partir de especulações e teorias aplicadas na inculpação dos
suspeitos. Recordamos também que, nesta época, aberrações e desvios
da natureza humana eram também explicados através da teoria dos
humores criada por Hipócrates na Antiguidade.
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Do Renascimento até ao século XVIII, a tradição associa o
nascimento dos monstros à «"podridão" matricial» 4 associada à
«"devassidão"do desejo feminino>>', temperada com a «sujidade moral»
que dá origem ao nascimento de um monstro, ou seja, o filho que espelha
a alma da mãe; cegos, surdos e outro tipo de insuficiência ou deformidade
como a debilidade ou a deformação são todos reunidos e associados
aos apetites descontrolados da mulher grávida, tema presente em contos
e lendas. Em suma, os monstros até esta época são entendidos como
fruto de «desejos animalescos, incestuosos, canibais (...) testemunho
do dcsregrarnento não apenas da natureza, mas também da cultura na
medida em que esta se revela incapaz de impedir a irrupção daquela
no mundo dos homens» 6 .
Realce-se ainda a importância da noção de duplo relativamente à
união entre corpo e alma, sobretudo, na cultura erudita do séc. XVI
que ensaia uma nova concepção do indivíduo em florescimento na
Europa, que tomará uma feição mais definitiva no século seguinte, ou
seja, a possibilidade de «conceber - e de agir sobre um corpo que possa
receber urna alma » 7 , o que sofreu um processo gradual de
representações revelador de uma «transferência de poderes do corpo
para o espírito» 8 . Também igualmente relevante é a referência assinalada
pelo autor relativamente à relação entre o Outro e o Mesmo e
respectivas diferenças, uma vez que «contrariarnente ao animal e aos
deuses, o monstro assinala o limite «interno» da humanidade do
homem>>'. Esta inferência de um sistema de alteridade não deixa de
ser interessante por possibilitar reflexões sobre duas faces de uma
mesma questão contidas na expressão humana, de cariz simbólico e
outros, entre os quais se encontra o pensamento dicotómico. Teríamos
assim paradigmas de dualidade tais como funcionalidadedisfuncionalidade, normalidade-anomalia, simetria-assimetria, diferençasemelhança, animação-estatismo, perfeição-imperfeição, belezafealdade, entre outras, que o leitor poderá completar.
Um particular apaziguamento de incómodos, mais ou menos viscerais
ou epidérmicos, receios inexplicáveis face a repelentes criaturas que
contrariam as noções basilares da harmonia simétrica, da beleza
encaixada na sublime perfeição e quaisquer outras representações
deformadas da vida, da natureza e da convivência, causam a um tempo
curiosidade e temor para desaguarem, recorrentemente, em profundas
e desconhecidas inquietações ou outras, remetendo-nos para mistérios
e enigmas. Referimo-nos a mitos e fascínios como faunos, sereias,
esfinges e outras conjugações entre os remos animal e humano,
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reveladores de urna dimensão que escapa à racionalidade das
explicações científicas para evocar mistérios da imaginação e da
complexidade humana na sua expressão de necessidades e fantasias,
ânsia infinita de metamorfoses presente nas diferentes manifestações
artísticas.
Curiosamente, manuscritos tais como os Livros de Horas, os Livros
de Salmos, os Bestiários e os Romances estão povoados de criaturas
fantásticas que, segundo José Gil, rompem a inércia das letras. A
arquitectura serve-se também abundantemente delas nas catedrais,
colunas, lanços de paredes, retábulos e altares. Aí os monstros também
espiam, surpreendem e assustam. Pode concluir-se daqui duas funções
basilares: uma de protecção, outra de animação. A primeira esconjura
medos, a segunda dinamiza imobilidades. A ideia dos monstros anula a
consciência especular, os exclusivismos de harmonia simétrica, a
irreversibilidade da matéria criadora enraizados numa concepção estática
do caos, que despoleta o conflito entre as várias dualidades habituais
da nossa cultura, embrenhada nos seus paradoxos e cisões dilacerantes.
Imagine-se que desfazíamos essas roturas dentro de nós e as
considerávamos mera ilusão. Linearmente, o Monstro deixaria de ser
monstro e a Bela deixaria de ser bela, pelo menos na famosa história
que todos lemos na infância. Afirmam psicólogos que os monstros e as
figuras bizarras constituem uma necessidade fundamental que arrefece
medos e alivia inseguranças, logo, bastante útil para catarses. Os
monstros reactualizam saberes e percepções pela possibilidade de
intervenção no caos virtual de origem através do esconjuro motivado
pelo pânico face à possibilidade de um devir-monstro, esse fio de navalha
ou limbo opaco que nos faz consciencializar dos nossos limites, o duplo
latente que José Gil refere"'. Entendemos que esta ambivalência lhes
confere um potencial próprio que, de certo modo, os sobrenaturaliza
por arrancarem ao caos uma possibilidade de criação, pela qual o
dominam, obrigando simultaneamente à relativização de critérios e ao
abandono de uma só perspectiva.
Uma transmutação de perspectivas permitirá, em nosso entender, um
novo alcance da realidade num mundo que se quer livre e respeitador
da diferença. O feio tornou-se, entretanto, numa categoria estética e
os monstros passaram a ser considerados «normais» pois aparentemente
são olhados pelo que são pelo convívio habitual num quotidiano rasteiro,
que aceita cada vez mais a materialização de fenómenos laboratoriais
de «humanos» e várias duplicações exteriores que ampliam dualidades.
Por outro lado, o conceito de monstro pode expressar um potencial
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criativo imenso pela possibilidade combinatória de ensaiar diferentes
realizações através de uma imaginação catártica, aceitável desde que
sejam salvaguardadas monstruosidades atentatórias à liberdade e
respeitados os direitos de ser humano.
A possibilidade de experimentar a transmutação do olhar que se deixa
fascinar pelo Outro-Mbnstro ou, simplesmente, a de o aceitar, poderia
ir mais além da passividade na aceitação de rupturas normativas e
conduzir-nos a um caminho de liberdade, identidade e humanidade
interligados entre si, ou conteria riscos graves de criarmos mais monstros
que nos invadissem privada e socialmente? Sabe-se que a transinutação
dos fenómenos é um dos ângulos basilares dos universos míticos. Fugir
aos monstros torna-os decerto mais assustadores porque escapam à
banalidade rotineira das nossas convivências. Libertá-los de um padrão
inflexível de mutabilidade é negar as forças mescladas dos vários
hibridismos que convivem habilmente na natureza fecunda. Lembramos
que a recusa da simetria única e, consequentemente, a aceitação de
outras multiplicações além das simétricas, existem quer na natureza
humana como, por exemplo, as artérias e vasos sanguíneos, quer na
natureza vegetal corno o provam as ramificações das árvores.
Confrontamo-nos assim com irregularidades no quotidiano sem nos
apercebermos delas, mesmo que não atinjam proporções chocantes e
perceptíveis.
Aceitar a monstruosidade para esclarecer melhor algumas raízes da
nossa inquietude existencial pode ser uma das vias, urna vez que «nós
exigimos mais dos monstros, pedimos-lhes justamente, que nos inquietem,
que nos provoquem vertigens, que abalem permanentemente as nossas
mais sólidas certezas; porque necessitamos de certezas sobre a nossa
identidade humana ameaçada de indefinição»' 1 . A partir daqui,
poderíamos inferir um novo tipo de monstros, aqueles que perturbam
não só pelas várias deformações aberrantes, mas também por atentarem
contra valores e sensibilidades, quantas vezes num atentado à liberdade
do espírito, se este se deixar influenciar. Têm, contudo, uma vantagem
pedagógica: apelar à nossa capacidade de nos auto-educarmos, de
procurar em todas essas figurações inesperadas urna dimensão espiritual
para nos libertarmos delas, de modo a reconquistar a leveza ou apenas
a emprestar-lhes nova orientação estética, substituindo-as por outras
mais concordantes connosco, sem nos deixarmos arrastar pelas suas
formas supostamente hediondas e assustadoras.
Os monstros exigem, assim, paradoxalmente, a aceitação
desprendida, a revisão dos nossos conceitos de perfeição e de beleza,
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instigam à harmonia e, como tal, podem ser benéficos pela necessidade
de compreender as várias expressões da natureza e da cultura e os
diferentes juízos sobre elas. Procurados interiormente, sem quaisquer
moralismos, culpas e censuras, revelam outras profundezas, intentam
vencer algemas, desbravar desertos, desvelar Outras verdades, levam
a repensar e a criar novas relações entre os elementos constituintes da
tríade «Sobrenatural, Cultura e Natureza», na qual assenta ainda a nossa
humanidade social e o nosso pensamento limitado. Exigem, pois, um
deslocamento dos habituais sentidos das coisas e, nesse sentido, é
interessante o seu enquadramento pelo autor no plano infralinguístico,
o que o leva a defini-los como «figuras de retórica, de uma retórica do
signo visual icónico»' 2
Pela via do fascínio ou da repulsa, os monstros permitem aceder à
expressão da diferença, ao anseio pela diversidade, à tendência para o
múltiplo, perspectivas actualmente difundidas e acarinhadas pelas artes,
ciências, ideias e também pela educação. Remetem indirectamente para
valores como a liberdade, o respeito e a transmutação de medidas rígidas
reguladoras de atitudes, comportamentos, sensações, juízos, criticas ou
neutralidades entendidas simplistamente como excessos ou carências.
Poderíamos designá-los «monstros internos» que habitam os recônditos
mais fundos do ser que anseia transmutar a matéria densa, de aceder
a planos mais altos, de manifestar a rebelião face a estereótipos
demasiado rígidos, que impõem perfeições e não aceitam singularidades.
O conceito em foco põe assim cm causa juízos e percepções, contém
uma nova organização dos elementos conhecidos, activa ingredientes
imaginativos e despoleta novas visões sobre a Cultura que interagem
com os fenómenos da Natureza, quer se contemple ou não o plano
Sobrenatural. Imprime-se uma forma ao informe, subjuga-se a
simultânea atracção-ameaça a uma nova construção de sentidos comuns
pela possibilidade de conjugar a perfeição com a imperfeição e o
previsível com o imprevisto, rompem estatismos excessivos e normas
inflexíveis. Todas as suas configurações accionam uma dinâmica,
qualquer que ela seja, prendem o olhar de quem os observa, sempre
cm demanda de novas profundidades. A aceitação passiva dos monstros
como princípio de assegurar certezas face ao que é natural e
humanamente incerto parece-nos contudo contraditório pelos artificios
que usamos para ocultar a face do incerto e do inesperado, ainda que
a convivência com eles os torne familiares e até simpáticos, se
concordarmos com José Gil.
.
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Não nos iludimos, no entanto, quanto a reflexões gravitantes em tomo
do terna e às associações imediatistas com os subterrâneos lamacentos
da alma humana ou da mera identificação da disformidade natural ou
cultural, porque ambas continuam a conter, mais ou menos veladamente,
o Medo corno protagonista de diferentes ramificações ,nonstrizadas de
uma cultura assente sobre mistérios ainda inexplicáveis. Estes enfrentam
um avançar de tecnologias que exige urna maior vigilância e atenção,
pois efeitos subtis de um afinamento de estratégias emanam através
de formas cada vez mais inesperadas. As experiências genéticas, a
ficção e a publicidade são disso exemplo e também não fogem a um
aproveitamento do Sobrenatural. Assim, as respectivas variações
supostamente oriundas deste, a catalogação de aberrações e desvios
inexplicáveis da Natureza, as reviravoltas criadas pela Cultura nas
diferentes manifestações de uma monstruosidade reconhecida ou
inovadora, levam-nos de novo a gerar novas interrogações sobre uma
humanidade em (trans)mutação ainda presa a dogmas e massificações
de um colectivo que parece procurar à viva força esconjurar demônios
e viscosidades, projectando no exterior uma monstruosidade fantasiosa
velada dentro de si.

GIL, José, Monstros, Relógio d'Água, Co!. «Antropos», Lisboa, 2006. Esclareça-se
que esta obra teve a sua primeira edição na Quctzal Editores em 1994.
2

Veja-se o esquema do autor na p16.
Idem, p12.
Op.cit, p85, aspas do autor.
Ibidem, aspas do autor.

6

Idem, p. 89.
Ideni, p92.

Idem, p155.
Idem, p. 17, aspas do autor.
"Para uni maior aprofundamento deste assunto, leia-se o capítu!oVII
«Metafenornenologia da monstruosidade: o devir-monstro)), pp 123-132.
Idem, p1].
Op.cit, p. 145.
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Paulo E. Guimarães

Fialho de Almeida: o escritor e o crítico na
sociedade portuguesa do final do Século XIX*

Fialho vive numa época em que o escritor granjeia urna posição social
cimeira, como figura pública de referência ética, estética e ideológica.
Tal como sucedia um pouco por toda a Europa, no centro do culto
patriótico encontravam-se também os "grandes escritores" que
enfileiravam na galeria dos cientistas, descobridores e chefes militares
que, através das suas obras, davam o seu contributo para a
"Civilização`. Nos finais do século XIX, o caso Dreyfus, que dividiu a
França em dois campos distintos e onde Ernile Zola, Octave Mirbeau e
Anatole France surgem publicamente a tomar posição sobre a questão,
é frequentemente identificado como um marco quando se pensa na
emergência do intelectual na vida pública.
Em Portugal, ácompanhou esta projecção pública da figura do
escritor, a multiplicação de jornais por todo o país, uns de carácter político
e com uma vida frequentemente conjuntural, outros que proclamam a
sua "independência" face aos partidos e correntes políticas, mas todos
destinados a um público burguês e fazedores duma "opinião pública".
Corno é sabido, a imprensa terá então um papel fundamental na
estruturação e na extensão da influência dos partidos políticos, um
caminho em breve imitado pelo próprio movimento social de cariz
obreiro.
Começa no último quartel de Oitocentos um ciclo de expansão da
imprensa escrita pela província, sendo frequentes os títulos de base
distrital e até concelhia. Se atendermos ao seu número e à sua dispersão
pelo território, o fin-de-siècle português dá-nos um índice de títulos por
habitante superior ao da França e ao da Inglaterra. Nasce também a
grande imprensa diária nas duas grandes urbes do país, havendo títulos
com tiragens superiores aos 50 mil exemplares.

* Este texto resulta da comunicaçõo apresentada no dia 4 de Maio de 2007 durante as
Comemorações dos 150 anos do Nascimento de Fialho de Almeida, em Vila de Frades.
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A emergência do "escritor" como figura pública confunde-se
frequentemente também com a do intelectual, o fazedor de opinião e
com a do político. É um fenómeno associado à expansão da imprensa
num pais onde as taxas de analfabetismo eram das mais baixas, se não
a mais baixa, da Europa Ocidental.
Haveria então quem considerasse que as letras eram uma boa porta
de entrada para a política e daqui para obter protecções e cargos. De
facto, muitos dos homens que fizeram a vida política do país até aos
finais da 1 República começaram as suas carreiras pelo campo das
letras, pelo jornalismo de combate, pelo ensaio, pela literatura, pela poesia
e pela estética. E tudo isto ao mesmo tempo! Literalmente. A este
respeito, Eça de Queirós na Ilustre Casa de Ram ires escreveria, no
início do século, com mordacidade: "De folhetim cm folhetim se chega
a São Bento! A pena, agora, corno a espada outrora, edifica remos!"
Recordemos, a título de exemplo, alguns destes percursos de
contemporâneos de Fialho de Almeida.
No Alentejo, Manuel de Brito Camacho (12 de Fevereiro de 186219 de Setembro de 1934), mais novo do que ele 8 anos, foi também
médico que pouca (quase nenhuma) medicina exerceu. Desde jovem
foi militante republicano e ateu, embora de cariz conservador. Fundou
e foi director do jornal A Lucta, começou por escrever pequenos ensaios
sobre problemas sociais (vistos na óptica do higienismo social), textos
anti-religiosos e políticos acabando por fundar o partido unionista, na
sequência da cisão republicana de 1911. No final da sua carreira, já
depois da sua reforma política como Alto Comissário cm Moçambique,
dedicar-se-ia a escrever e a publicar intensamente. São desta fase os
seus melhores contos sobre o Alentejo, narrativas de memória da sua
juventude. Contudo, mais do que da escrita, Brito Camacho viveu da
política, mas também (e talvez sobretudo) dos rendimentos que lhe dava
a sua casa agrícola, o Monte das Mesas, gerido pelo seu irmão mais
velho, o qual, aliás, foi presidente da Câmara de Aljustrel. Recorde-se
também, nesta época, os tradicionalistas monárquicos alentejanos:
António de Macedo Papança (1852-1913), que receberia o título de
Conde de Monsaraz em 1890. Conhecido hoje sobretudo como o autor
da Musa Alentejana participou activamente no movimento nacionalista
que formou a geração de 1890. Desta geração é o seu filho, o Alberto
de Monsaraz (1889 - 1959) que dirigira a revista Nação Portuguesa
e também o escritor, poeta e ideólogo António Sardinha (1887-1925).
Corno se sabe, estes dois, juntamente com Pequito Rebelo, Rolão Preto
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entre outros acabariam por fundar o movimento reaccionário do
Integralismo Lusitano em 1916.
No país foram seus contemporâneos Joaquim Pedro de Oliveira
Martins (1845 - 1894), hoje qualificado como "historiador, economista,
antropólogo, crítico social e político" (Sérgio de Matos), com quem a
biografia de Fialho partilha alguns traços comuns. Efectivamente, O.
Martins descendia de uma família da classe média (mais precisamente
do funcionalismo, pois o seu pai era oficial da Junta do Credito Publico)
e ficou órfão aos 12 anos de idade. Por causa disso, teve de abandonar
o liceu por motivos económicos e correu diversos empregos no comércio
e na indústria, passando pela administração das minas de Santa Eufémia
(na região de Córdova, em Espanha) entre 1870 e 1874. No entanto, o
seu ensaio intitulado Circulação Fiduciária (1878), galardoada pela
Academia, faria toda a diferença nas oportunidades sociais, permitindolhe um percurso socialmente ascendente que Fialho não conheceria,
senão tardiamente através do casamento. Também Oliveira Martins foi
um auto-didacta e activo colaborador na imprensa, antes de mesmo de
mergulhar na esfera política. Publicista e ensaísta, escreveu uma
demolidora História de Portugale o Portugal Contemporâneo, com
uma veemência critica sustentada na sua leitura interpretativa de autores
secundários, mais do que em investigação própria. Também Manuel
Joaquim Pinheiro Chagas (1842 - 1895) foi um prolífico escritor,
jornalista cuja carreira se mescla com o seu percurso como político e
colonialista. Foi um dos fundadores da Sociedade de Geografia de
Lisboa. Destacou-se na esfera pública como romancista, historiador e
dramaturgo, tendo escrito inúmeros romances históricos e diversas peças
de teatro. Foi director de vários periódicos de Lisboa. Exerceu as
funções de deputado e par do Reino e foi Ministro da Marinha e
Ultramar na fase decisiva das movimentações das potências europeias
em torno da partilha de África.
Outro intelectual de referência foi, sem dúvida, Joaquim Teófilo
Fernandes Braga (1843 - 1924), conhecido hoje sobretudo pela sua
carreira como político e ensaísta, estreou-se na literatura com apenas
17 anos com Folhas Verdes (em 1859). Licenciado em Direito, pela
Universidade de Coimbra, fixa-se em Lisboa em 1872, onde lecciona
literatura no Curso Superior de Letras. Da sua carreira literária contamse obras de história literária, etnografia, poesia, ficção e filosofia. Não
podemos deixar também de referir Abílio Guerra Junqueiro (18501923). Bacharel em direito pela Universidade de Coimbra, foi o poeta
mais popular e o mais panfletário desta época. A sua poesia ajudou,
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sem dúvida, para alimentar o clima revolucionário que conduziu à
Revolução de Outubro de 1910. Em 1890, ele éjá deputado. Dizia-se
dele que "arrastava atrás de si um voraz cardume de jovens aspirantes
a à glória literária".
Nem todos estes intelectuais enveredaram pela carreira política,
evidentemente. Ramalho Ortigão (1835-1915), parceiro de Eça e crítico,
tal como Fialho, cursou direito que não terminou, viveu apenas
parcialmente da literatura e do jornalismo. Em 1870 é funcionário da
Academia das Ciências e, em 1895, viria a ser nomeado bibliotecário
do Palácio da Ajuda. De critico e parceiro de Eça, no final da vida tomase um nacionalista, alinhando pelos conservadores.
José Maria Eça de Queiroz (1845 - 1900) envereda muito cedo
pela carreira diplomática, o que lhe daria tempo e distância para escrever
criticamente sobre a vida social da burguesia portuguesa.
Da geração seguinte à de Fialho foi João Grave (11 de Julho de 1872,
Vagos, Aveiro— Porto, 1934). Escritor de ficção, crónica, ensaio e poesia,
foi muito lido nos meios operários. Notam-se nas primeiras obras
influências de Emílio Zola, depois enveredando pelos romances de
costumes. Como jornalista chefiou a redacção do Diário da Tarde e
colaborou nos jornais Província, no Século e no Diário de Notícias,
para além de outras colaborações na imprensa brasileira. Apesar de se
ter formando em Farmácia no Porto, exerceu o cargo de director da
Biblioteca Pública Municipal do Porto e dirigiu o Dicionário Enciclopédico
Lelio Universal.
Contudo, o grande escritor da sua época foi Camilo Castelo Branco
(1825 1890). Mais velho do que ele, Fialho tinha por Camilo uma
enorme admiração. Quase diríamos que foi o seu Alter Ego. Camilo
conhecera uma vida atribulada, irregular, passional e impulsiva. Por outro
lado, perdera a mãe quando tinha apenas um ano de idade e ficou órfão
de pai quando tinha dez anos. Foi recebido por urna tia de Vila Real e
depois por urna irmã mais velha em Vilarinho de Sarnardã, em 1839,
recebendo urna educação irregular através de dois padres de província.
Camilo tenta cursar medicina no Porto. A partir de 1848 faz urna vida
de boémia, repartindo o seu tempo entre os cafés e os salões burgueses,
dedicando-se entretanto ao jornalismo. Com urna família para sustentar,
depois de se ter envolvido com Ana Plácido, Camilo vai escrever a um
ritmo alucinante. Publica em média três volumes por ano entre 1860 e
1890.
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Salvo raras excepções, corno a de Camilo, no final do século XIX
estamos longe ainda do escritor profissional, ou seja, daquele que vive
das suas publicações ou da sua escrita encomendada pelo editor de livros
ou de jornais. Com razão, "o popular folhetinista Júlio César Machado
queixava-se de que em Portugal escrever só podia ser modo de vida
de quem tivesse outro`. Por outro lado, "quem escrevia não se podia
dispensar de o fazer nos jornais" 3
Efectivamente, é nesta época que nasce um jornalismo popular, com
os custos a diminuírem graças aos avanços na tecnologia da imprensa
(chegara-se ao jornal de 10 reis). Embora limitado com a escala do
público leitor, este jornalismo partilha muitas das características das suas
congéneres europeias e até americanas: o enfoque no escândalo público
nacional, na informação internacional, nas notícias da "sociedade", no
acontecimento mundano, na efeméride, e na leitura de entretenimento
onde pontua o folhetim literário. É, enfim, um jornalismo no qual a
publicidade é cada vez mais importante na cobertura dos custos. (O
século, o Diário de Notícias, com tiragens na ordem dos 70-80 mil
exemplares, o 1° de Janeiro, no Porto, com 18 mil exemplares).
É esta também a época do pasquim, onde se aplica a linguagem
desbragada, o ataque pessoal, a crítica demolidora e escandalosa, boas
fórmulas para vender.
Enfim, a imprensa parece emergir cada vez mais como um quinto
poder, capaz de influenciar decisivamente o poder político e de, ela
própria, criar factos políticos.
.

Sobre a vida literária e o grupo da Brasileira, do Café Chiado
e do Martinho, mais tarde desprezados como "intelectuais de
café".

O que se sabe da vida de Fialho (1857-1911) foi dito por ele próprio
acerca de si mesmo e, postumamente, pelos seus amigos e conhecidos
mais próximos'. Filho de um mestre-de-escola de Vila de Frades, foi
preparado pelo seu pai para ser alguém (como então se dizia) através
dos estudos. Com apenas 10 anos foi separado da família, indo
frequentar um dos melhores colégios da capital (o Colégio Europeu).
Aqui ficou até aos 15 anos (1872), sendo raras as vezes que recebeu
visitas do seu pai (Autobiografia, À Esquina). Deste período se queixa
dos maus-tratos que recebeu, descrevendo o regime de disciplina a que
esteve sujeito. Por razões económicas teve de abandonar o colégio,
empregando-se como ajudante numa farmácia, onde "apodreceu"
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durante 7 anos entre emplastros e pílulas. Tinha 3 horas de descanso
por semana, comia restos da comida do patrão, "dormia num cacifo
com 6 palmos de largo por 20 de comprido e dez de altura, numa
enxerga metida numa espécie de gaveta que pela manhã reentrava
na parede, e da qual tanta vez pedi a Deus me talhasse caixão
onde acabar meus grotescos males por uma vez". Ficou-lhe gravado
na memória este inferno de ratos, pias rotas, miséria alimentícia e maus
cheiros de drogas onde viveu, capaz de arrasar a saúde de qualquer
homem. Consegue, apesar de tudo, terminar os preparatórios do Liceu,
quando lhe morre o pai. Vê-se, então, obrigado a largar os estudos para
acudir à família.
Ele, que fora um aluno medíocre ainda no Colégio Europeu, mesmo
em línguas, também na faculdade se revela pouco assíduo. Deixa o
estudo de um ano inteiro para as últimas semanas, acabando por ser
devorado por crises de pânico e de ansiedade'. Consegue, cohtudo,
terminar o curso de medicina, com o que conseguia ganhar dando
explicações, colaborando em folhas literárias e recebendo ajudas da
mãe. Foi nesta época que decidiu enveredar por uma vida literária.
Aos 24 anos publicou os seus Contos, dedicados a Camilo e, no ano
seguinte, a Cidade do Vício. Foi, em 1889, na sequência do êxito obtido
pelas Farpas, que o editor convida Fialho a escrever uma crónica
mensal da vida portuguesa. Os gatos seriam tão bem recebidos que a
sua publicação passou a semanal e durou até 1894. Durante a sua vida
publicou regularmente até 1903 mais seis livros.
A sua vida de boémia em Lisboa ficou tão famosa como a turba
que o acompanhava. Raul Brandão nas suas Memórias é o mais cáustico
para com a fauna que escolhia os cafés como habitat:
«É na Brasileira e no caJé Chiado que os pobres-diabos, como
rãs num charco de café, se exaltam ou combinam as revoluções
do dia seguinte. A um canto, o Gualdino de gabinardo e barba
branca, prepara a última piada ...»6 .
O nome de Fialho de Almeida, a par do de Gualdino Gomes, ficará
ligado à memória das tertúlias nos cafés da Baixa lisboeta'. Numa
evocação organizada pelos Amigos de Lisboa em 26 de Dezembro de
1936, Sequeira Brarnão, que fora secretário particular de Hintze Ribeiro,
recordou assim os nomes ligados à tertúlia do Martinho:
«O que caracterizou esta casa era o grupo literário que todas

as noites realizava as suas sessões de cavaqueira irreverente, em
torno das chávenas de café e do pontífice que era o incomparável
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Fialho de A 1 incida, Desse grupo J&ziani parte Marcelino Mesquita,
Manuel Silva Gaio, D. João da Câmara, Gualdino Gomes,
Heliodoro Salgado, João e Levy Marques da Costa, João Chagas,
o espirituoso Figueiredo (PinturaS,), Eugênio de Castro, Abel
Botelho f..J Guerra Junqueiro e Rafael Borda/o Pinheiro também
apareciam de longe a longe.»

Fialho e Gualdino Gomes eram assíduos frequentadores dos
chamados galinheiros dos teatros de Lisboa (a geral)'. Dali passavam
à acção directa da crítica teatral, através do aplauso vibrante e ruidoso,
da pateada e, sobretudo, do hilariante chiste gritado em coro por
espectadores da geral.
Também Raul Brandão, nas suas Memórias confirma-o:
«Pertenceu à malta que ia com Fialho para o galinheiro dos
teatros deitar as peças abaixo - pertenceu à malta esplêndida que
se levantou como um só homem e gritou - As armas! - quando, no
palco, um actor vestido de porteiro anunciou aos outros a entrada
do senhor general - metendo para sempre noflmndo a peça, o autor
e os comediantes.»
As relações pessoais entre esta malta estavam longe da verdadeira
amizade e até solidariedade. Logo num dos seus primeiros livros, A
cidade do vício, Fialho escreveria:
«Tenho amigos, mas são os piores inimigos de que dou sinal e por esses cafés, tabacarias e alamedas, dando-nos o tu da leal
camaradagem, trocando charutos, rindo e enlaçando os braços, é
de ver com que risonha perfídia nos sabemos detestar
reciprocamente. Esta hostilidade sagaz, enluvada e fina, que se
chama aí confraternização literária, e sob cuja égide se dão
jantares no Gibraltar, elogios nas gazetas, e impagáveis desandas
em conclaves recônditos, não passa de um voltarete elegante ganho
pelos que sabem rir e sempre pago pelos que esverdeiam cóleras
refreadas." (p8).
E noutro lugar descreveria nestes termos a evolução desta boémia
lisboeta, a propósito de um que tinha regressado ao meio ao fim de

alguns anos de ausência:
"Manuel apareceu em Lisboa quando a bem dizer já ninguém
esperava por ele. Passara aquela esbandalhada fase da vida
literária, posta em voga por Murger, Gustavo Planche e Gerardo
de Nerval, com dormidas no vão de escadas, e utopias no fundo
dos meio grogs: vida reles de casacos voltados, colchões no prego
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e iscas de fígado. Já por aquele tempo decrescia no Martinho a
terrível falange dos revoltados à Byron, e entrava a achar-se um
tique pulha nas atitudes procuradas, nas vozes de chibato, nos
olhares revoltos, e mais artifícios de que até ali os homens de letras
se revestiam em público, por fugir ao molde burguês da outra
gente." (Gatos II)
Gualdino Gomes queixava-se amargamente das críticas jocosas de
Fialho à sua produção poética e não perdia qualquer oportunidade de o
achincalhar. Sobre a biblioteca de Fialho, por exemplo, Gualdino terá
dito injusta e maldosamente:
«Eu chamo a estes livros as onze mil virgens. São apenas quatro
mil volumes, ou pouco mais, mas - vai surprendê-lo esta minúcia estão aqui todos por abrir. Há aqui Balzac e Zola, Eça e Jbaãez,
os Goncourt e Ponson du Terrail. Fialho tinha muito Ponson na
sua biblioteca. Esta literatura de costureiras e guarda-portões era
para as grandes horas amarguradas.»
Conta ele também do dandy que foi Fialho, pretensioso e janota,
que «ostentava uma grande corrente de ouro e uma esmeralda de
brasileiro na gravata. Num dia de tourada, apareceu no Martinho,
com uma camisa vermelha que teve de tirar pela troça que lhe
fizeram». E a propósito do seu casamento terá dito e Raul Brandão
repetiria mais tarde:
"Julgo que nunca, nem com a própria mulher teve relações
senão de amizade. Os seus quartos de dormir eram separados, um
em cada extremidade da casa, e pela manhã, quando ela lhe batia
à porta, ele dizia sempre:
- Espere, menina, que eu ainda não estou vestido."
Fialho: crítico e retratista social
Fialho, o sumo pontífice do Martinho, o dandy é bem filho desse
fin-de-siécle na qual a educação, ainda muito marcada por fórmulas
aristocráticas de distinção apropriadas pela burguesia (veja-se o casr
do duelo e da honra), constituía uma linha de separação de classe entre
o universo popular e o da burguesia. E, a par da educação (ou melhor,
embutida nela), aquilo a que podemos chamar o culto da cultura,
exacerbado pelo dandysmo, como marca de distinção individual. E é
esta entendida corno a cultura das letras e das artes, da sensibilidade,

do bem falar e do bem escrever, do bem opinar sobre tudo c sobre todos,
do estar a par da moda (dos figurinos e dos livros) que vêm de França,
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do participar no consumo cultural da burguesia (teatro, cafés, ópera,
etc.).
Assim, esta cultura precisa da crítica das obras e dos homens, na
medida em que é a crítica que permite a cada obra ou indivíduo elevarse sobre os demais. Em suma, esta cultura elitista necessita dos críticos
de sociedade.
Há, no entanto, uma neurose nesta época que seria retratada
tardiamente na popular ópera de Giacomo Puccini, La Bohênie (estreada
pela primeira vez cm 1896, em Turim) mas com o libreto baseado na
obra do escritor francês Hcnri Murger (1822-1861), Scênes de Ia vie
de bohéme (1848). A obra era conhecida, foi traduzida para português
e conheceu sucessivas reedições desde os finais de Oitocentos até aos
anos '30 do século passado'.
Refiro-me ao facto de que os valores do capitalismo não são os
d(est)a cultura. O mundo dos poetas, dos escritores e dos pintores
supostamente talentosos, que vivem numa miséria abjecta nos sótãos
dos prédios urbanos, partilhando paredes-meias o destino dos pobres e
injustiçados pelo capitalismo, dissocia-se dos valores que o liberalismo
promove. Se, nesta sub-cultura, foram atraídos por amores que
cruzavam fronteiras de classe, finalmente mostraram-se incapazes de
a realizar. São eles que compõem a mesa dos novos-ricos quando estes
se vão divertir para à capital, arranjando amores ilícitos de ocasião. E
a sorte destas mulheres pobres e bonitas, que resvalava para a
prostituição, ficaria retratada naquela ópera pelo destino de Mimi que
morre tuberculosa. E como não relacionar este contacto de classes em
contexto urbano com esse conto extraordinário de Fialho, A Ruiva
publicado cm 1878, aos 20 anos'°?
O segundo aspecto que gostaria de realçar é que esta é uma época
em que leis do capitalismo acabariam por fazer emergir uma classe
de novos ricos, ameaçando as posições da aristocracia. E, parte deles,
afundaram-se, enquanto outros ancoraram-se no exército ou na alta
administração. Deste destino partilharam também alguns dos nobilitados
pelo cartismo, aqueles que tinham beneficiado do movimento de
expropriação dos bens da Igreja e do Estado. A transferência de
propriedades urbanas (palácios) cm Lisboa no último quartel do século
XIX ilustra este processo. E o próprio Fialho testemunharia a decadência
do Turf-Club, seu ícone.
Por outro lado, o desenvolvimento do urbanismo acabou por conduzir
à emergência de novas formas de sociabilidade, enquanto as sociedades
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modernas tendiam a valorizar o mérito, a competência e a credenciação
como factor de acesso a posições sociais mais do que os laços pessoais,
valores partilhados pelo republicanismo.
Percebe-se, no entanto, nesta boémia como o desejo de partilhar uma
cultura burguesa material, do seu conforto e estilo de vida, contrasta
com as possibilidades de a ela aceder efectivamente. A renúncia é
aparente. O boémio/dandy partilha com a elite o culto do ócio e,
sobretudo, a recusa em ingressar no mundo do trabalho manual. Neste
contexto, a crítica à sociedade burguesa torna-se um fenómeno
integrante da estética literária fin-de-siécle. Eça, tal como Fialho,
representa-a bem entre nós, como expoente da sua geração '70.
Note-se, no entanto, que o percurso político destes intelectuais
não é unívoco, resvalando muitas vezes para soluções autoritárias,
anti-liberais e anti-parlamentares (ainda que geralmente de forma
transitória). E Fialho ilustra-o bem, quando apoiou João Franco e a sua
ditadura contra os republicanos, facto que os seus amigos nunca lhe
perdoariam.
Fialho: o crítico.
O crítico era uma figura social reconhecida como necessária.
Criticar vendia, se bem que os ganhos a titulo pessoal não fossem
líquidos, pelas inimizades que se criava. O crítico era também um
fazedor de opinião: construía e destruía carreiras, facilmente criava
inimizades por isso. Além do mais, o crítico falava de tudo: da arte, da
sociedade, dos costumes, dos políticos, talvez mais do que da política.
A pena era a sua arma (Marx falaria das "armas da crítica" por
oposição à "crítica das armas"). O seu público era socialmente
compósito e cada vez mais anónimo, abstracto mas dominava ainda o
universo do pessoalismo e do paroquialismo.
Ora, como se chegava a adquirir o estatuto de crítico? O canal
privilegiado era entrar naquilo a que se chamava a vida literária.
Afirmar-se, em primeiro lugar, pela forma da escrita (exercendo o
domínio da língua, exibindo originalidade estética). Do mesmo modo que
sem boa oratória não se pontuava na política parlamentar. Ternos assim
urna língua que se desenvolve mais para a verborreia e para retórica
do que para o pensamento disciplinado, critico e científico. Um processo
que Fialho tanto criticou e para o qual tanto contribuiu. É neste quadro
que o francesismo de Fialho deve ser percebido, como parte de um
retrato social, como uma marca de status do seu tempo, partilhada pela
67

sua geração. De resto, Fialho é um mau tradutor do francês, língua que
não domina (que embora capaz de ler facilmente, confessa ser incapaz
de escrever). Em segundo lugar, pelo conteúdo que deveria ser crítico,
mesmo que escandalizasse pois escandalizar vendia...
Na crítica de Fialho, a inteligência emocional domina sobre a razão
e a forma é mais importante do que o conteúdo. Veja-se a sua posição
face a Eça versus Camilo Castelo Branco. "Fialho não é homem de
se submeter a um plano sistemático, seguir um método, retocar uma
página. O que jorra da sua pena - afirmações imprevistas, teorias
desconcertantes, críticas irreflectidas, anedotas, contos de
imaginação grotesca - mostram de uma maneira sensível, sua
emoção e espontaneidade."11 . No conjunto, Fialho retrata uma
sociedade em profunda crise social e moral. Faz a crítica dos costumes
e dos comportamentos burgueses, umas vezes a partir dos valores morais
da própria burguesia, outras contra esses mesmos valores. Veja-se, por
exemplo, a "denúncia" que faz do abandono de crianças, da hipocrisia
subjacente a situações de ilegitimidade, do comportamento sexual do
clero e da burguesia, da pedofi lia, da infidelidade, etc., etc. Fialho critica
as injustiças sociais e os valores dominantes na medida em que ofendem
uma moral de matriz cristã. Notemos ainda esse olhar para baixo, isto
é, para os "desprotegidos da sorte", para as "vítimas do infortúnio", para
• próprio mundo do trabalho e do proletariado urbano. Atitudes nas quais
• republicanismo participa (e por isso se aproxima de Fialho) e pretende
pontuar politicamente com ela.
Salientemos, finalmente, a emergência dessa quinta coluna numa
sociedade de matriz aristocrático-burguesa em crise: a do movimento
social, sindicalista revolucionário, do anarquismo e a perspectiva da
revolução social.

Cf. Rui Ramos em "A Nação Intelectual", História de Portugal dir. José Mattoso,
vol. 60, p43 quando afirma. "Ao contrário do que se passava em muitos países, onde
o herói nacional era geralmente um chefe milita,: em Portugal, no centro do culto
patriótico estava também um escritor."
2

Segundo Rui Ramos, ar!. cit., p. 43.
Idem, idem, p. 47.

A bibliografia de e sobre Fialho de Almeida é extensa. Remetemos o leitor para o
texto e a bibliografia coligida por António Cãndido Franco, O essencial sobre Fialho
de Almeida, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2002 ( 95 p).
Veja-se Cecília Teixeira de Oliveira Zokner, A influencia da França na obra de Fialho
de Almeida. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 1974, p25, citando António
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Barradas e Alberto Saavedra (org), Fialho de Almeida: in memoriain, Porto, Tip. da
"Renascença Portuguesa, 1917.
6 Raul Brandão refere-se a Gualdino Gomes (1857— 1948) !s:4s SUAS Memórias, Vol.III,
Lisboa, 1991.
Marina Tavares Dias, Os CaJs de Lisboa, Lisboa, 1999.
6
Os galinheiros eram então os lugares mais baratos, com assentos menos cómodos,
situados no topo das salas, atrás do segundo balcão, e, portanto, mais distantes do
palco, com pior visibilidade e uma mais deficiente acústica. Na sua rubrica jornalística
Canteiro de Artistas, o autor e empresário teatral António de Sousa Bastos, marido da
grande actriz Palmira Bastos, escreve: «Apesar de ter aparecido apenas uma única vez
no teatro, como colaborador de Marcelino Mesquita na revista A Tourada, que se
representou no Teatro Avenida, [Gualdino Gomes] é bastante conhecido no meio teatral
por ser um dos mais salientes manifestantes contra grande número de originais que se
representam no Teatro Normal [D. Maria II]. No café Martinho, à porta do Mónaco,
no galinheiro do D. Maria, é sempre ele o chefe das verrinas.»
Consulte-se, por exemplo, o catálogo colectivo nacional Porbase.
Veja-se a edição e a nota introdutória de A. Cândido Franco cm Fialho de Almeida,
A Ruiva, Lisboa, Assírio & Alvim, 2005.
Veja-se Cecilia Zokner, Ob. cit., p. 46.
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Joaquim Palminha Silva

Matar o Rei!
(reflexões sobre o regicídio)

Antes de ser depositado na galeria das inutilidades históricas da belie
époque, o regicídio (1 de Fevereiro de 1908) figurou na imprensa diária
de todas as cores, em folhetos de propaganda, obras publicadas
imediatamente a seguir, bem como nas mentalidades correntes dos
cidadãos, sob os auspícios de caótica e dilatada representação política
enquanto mise-en-scêne de um grande mistério.. .policial. Não era para
estranhar a lembrança: - Arthur Conan Doyle fabricava então, de acordo
com as péssimas traduções portuguesas das aventuras do seu Shcrlock
Holmes, uma autêntica prostração detectivesca nos leitores defini-deséculo! Lugares-comuns, frases-feitas, banalidades enfatuadas e
conceitos moralistas de pacotilha, gastaram tinta e papel a debitar uma
conta-corrente repetitiva sobre o drama político e os seus actores.
Todavia, os dados reais e positivos do acontecimento trágico, através
investigações sucessivas, esclareceram-se? - Não! O que aconteceu
foi que ao mistério policial sobre os matadores concretos do rei e do
herdeiro ao trono e os instigadores-matadores morais, que se alargou
por ondas concêntricas, como as que faz uma pedra ao cair na superficie
dum lago, se adicionou a tradição corrente de que em Portugal não é
de uso levar até às últimas consequências um acto político, um
acontecimento, urna ideia. O facto é que hoje, cem anos depois, do limbo
dos arquivos, das prateleiras temáticas onde repousa este pendente
nacional, ainda se retiram fáceis habilidades literárias de olho arregalado
para o lucro editorial.
Se estivermos atentos ao Portugal deflin-de-século ( XIX-XX) não
deixaremos de constatar a existência de urna numerosa eJbtídica
confraria, a alargar-se para lá do razoável, para lá da "norma"...
Expressões de martírios (reais ou imaginários), cóleras patrióticas de
um jacobinisino de importação, rancores sociais, luta sindical violenta
e violentada pelo Estado... Mas também, invejas mal digeridas, retórica,
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paixões sem escolhos éticos, opereta mal interpretada muitas vezes, com
simuladores que se disfarçaram tão bem que se finaram no uso da
simulação.
A atitude pessoal ou de grupo, inadaptada ao meio ambiente exterior,
quadrava mal com aquilo que julgavam ser o seu carácter,
intransmissível, segundo a ideia-imagem que diziam seguir de perto. Que
admitir no turbilhão deste amálgama? Ferocidade e fanfarronada,
violência sem peias morais e rebeldia intransigente? - Tudo: regicídio,
duelos de morte e suicídios, violência individual e conspirações de grupos;
actos simulados ou autênticos, conforme as ocasiões, os actores e os
pretextos.
Nos finais do século XIX e princípios do XX, reaccionários,
monárquicos progressistas, republicanos, socialistas e libertários
pretendiam-sejuízes da História e, alucinados pelo realismo fantástico
desta pretensão e sua respectiva e inventada ética, atiraram-se para
política e para o sindicalismo com intolerância, intransigência e violência
sanguinária, deslumbrados pela longa e imaginária procissão dos seus
idealizados anseios.
Veja-se esse rei D. Carlos, temerário, irreflectido, exorbitante como
os demais:<4 .. . J Quanto aos anarquistas [ ... ] não me admira que
nestes momentos turvos alguns apareçam e alguma coisa tentem,
mas para isso é que nós cá estamos, e, por certo, nem a ti nem a
mim será o medo que nos fará mudar de caminho»(l).
Um dos regicidas, Alfredo Luís Costa, caixeiro de profissão, se por
um lado afirmava para quem o quisesse ouvir, apalpando a Browning
na algibeira das calças, «Se algum bufo me deita a unha queimo-lhe
os miolos»; por outro lado, tinha repentes de integridade moral a lembrar
um prevaricador arrependido, quase caído no martírio. «Numa das suas
crises de revolta e, consequentemente de miséria, atirou-se um dia,
na Rua Augusta, para baixo dum carro eléctrico que passava. O
guarda-freio travou a tempo e, saltando abaixo, ao passo que o
desancava, apostrofava-o: - Seu malandro, quer-me desgraçar?
Alfredo Costa, que era pundonorosos contava isto depois,
simplesmente, sem ressaibos de amor próprio, reconhecendo-se
merecedor do castigo», (2).
Manuel dos Reis Buiça (outro dos regicidas), professor no «Colégio
Nacional», homem de alguma cultura, exímio a domar cavalos bravios
no picadeiro «Cagliarcli», pulso forte na «espada francesa», atirador

destro na carreira de tiro para amadores, «era valente e/1fl fá/Tão»
71

garante-nos mestre Aquilino Ribeiro que o conheceu de perto. «Se dizia:
"parto-lhe a cara ", partia mesmo a cara ao tipo. No teatro da Rua
dos Condes bateu-se uma noite com a plateia toda; esmurrou, numa
tarde de S. João, as ventas ao administrador da Azambuja, que
era homem alentado e pimpão, no meio, para mais, da sua roda
de pimpões; no caminho de Linda-a-Pastora vi-o avançar contra
o revólver que um revolucionário lhe apontava ao peito, com uma
fúria tão selvagem que, a segurá-lo, lhe desloquei o pulso», (3).

Esta versão, dos dois regicidas é importante porque consagra um
modelo que vai intervir no fabrico da tragédia, dando ao destino suicidário
destes homens um tom escatológico e colectivamente dominante,
preparado para angariar a absolvição da História graças à intercessão
da religião cívica (monárquica, republicana, socialista ou acrata)
que a todos transformaria em mártires do ideal! Todos tomavam os
acontecimentos em mão, forçando-os ao realismo fantástico e
tacteando na penumbra um caminho para Portugal, como o poeta
Teixeira de Pascoaes que escrevia a Miguel de Unamuno em 17/2/1908:
«No dia 1 de Fevereiro de 1908 havia dois homens em Portugal:
João Franco [o 1 °ministro do Governo] e Buiça; inimigos irredutíveis
que se destruíram um ao Outro, em vez de salvarem a Pátria! São
duas figuras épicas. A partir de 1 de Fevereiro há duas lacunas
nos "Lusíadas"», (4).

A interpretação da História era então profética e voluntarista.
Sociedade transparente, que não ocultava os gestos e cerimoniais da
força e do Poder dos que comandavam, mas também não escondia os
desejos dos rebeldes, e a sua inconformidade com a vida real, bem como
a libertação através do desafio à morte. Sociedade que pensava ser
possível eliminar as ideias liquidando os homens.
Ernest Cassirer expôs bem a relação entre as palavras-símbolos
destiladas pelo idealismo e as imagens que a partir delas o realismo
fantástico destes fanatizados ia fabricando: «[ ... ] Por isso, apalavra
que denota este conteúdo do pensamento não é mero símbolo
convencional, está misturada com o objecto em indissolúvel
unidade. A experiência consciente não adere de qualquer maneira
à palavra, gasta-se nela. O que tenha sido fixado numa palavra
ou num nome, aparecerá futuramente como algo real, senão como
a Realidade. Desaparece o que há de potencial entre o mero
"signo" e o 2designado "; em lugar duma "expressão" mais ou
menos adequada, encontramos timna relação de identidade, de
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completa coincidência entre a "imagem" e a "coisa ", entre o nome
e o objecto»(5).
Para D. Miguel de Unamuno «ei rey don Carlos fie un suicida,
que Buiça ie suicidó» (6).
Nesse fim de tarde de Fevereiro de 1908, o duelo de morte do rei e
do príncipe herdeiro com os regicidas Alfredo Costa e Manuel Buiça,
através de uma pistola Browning e de uma carabina Winchester
empunhadas por ambos, não nos aparece como feição descarada de
uma tripla imolação pró-pátria?
Não foram Buiça e Costa duas personagens cm busca de um palco
para representarem uma cena suicidária, com o óptimo pretexto de se
exterminarem em nome da Pátria?
Não será verdade que uma espécie de virose espiritual, de "doença
de pátria", tendo invadido a constituição psíquica das mentalidades
correntes, em alguns casos se evidenciou por virulenta explosão,
exibicionista e mártir?
Mártir e exibicionista, portanto, carecendo de espectadores, sem os
quais não haveria testemunho fidedigno a alimentar a escatologia
reinante?
Violenta explosão que, no entanto, nunca esteve à margem do
contexto religioso, cultural, político e social das mentalidades reinantes,
das ideias-imagens que paulatinamente se transformavam em imagensguias.
Rei e regicidas, naturalmente colocados pela História em barricadas
antagónicas, não eram vagabundos solitários do pensamento extremista:
- Outrossim sínteses da atmosfera corrente, admitindo que esta poderia
produzir tal.
Que admitir, 100 anos depois?
Ao rei, chegou-lhe a pressa de sair do tédio das suas aguarelas, das
marinhas de grande qualidade e sensibilidade preciosista; chegou-lhe a
pressa em sair dos salões dourados e do convívio com coristas de luxo
(mais ou menos de ópera e/ou opereta!), para entrar na política nacional
activa, intervindo directamente. Chamou então João Franco, para este
assumir a chefia do Governo (ministro do Reino, em Maio de 1906),
autorizando-o a gerir os negócios de Estado em ditadura. Pensou, talvez,
pôr termo à luta acérrima entre os grupos monárquicos que, sem ideias,
se degladiavam por comedorias na manjedoura do Estado; procurou

harmonizar direitos, reformar a administração, elevar o crédito nacional
73

que descaía numa tenebrosa agonia face à Europa. Mas esqueceu que
era um rei constitucional a quem não deveria lembrar a ditadura. Pensou
como um suicida? - Atacado pela virose espiritual, procedeu corno um
"doente de pátria": - Para grandes males, grandes remédios!
.Os medicamentos que quis fazer ingerir aos cidadãos
envenenaram-lhe o projecto!
No tempo célere e na "desorganização" das mentalidades correntes,
inadaptadas à pachorra das cadências nacionais, estes homens viviam
na angústia da insegurança, sentiam náuseas, tinham vertigens na corrida
pela estrada da História, eram passageiros que enjoavam com a lentidão
da viagem.
Do alto das tribunas, nas colunas dos jornais, através de folhetos, a
ideia expressiva desta época traduzia-se na necessidade da violência
como um dos pilares da luta ideológica. Entre o texto escrito por vários
produtores (e eles foram tantos!) e o acto de utilização da terminologia
no campo prático estabeleceu-se uma ligação umbilical directa. Entre
a adjectivação e o mundo real circundante, a agressividade social e o
ambiente de violência ergueram pontes de ligação que uniram os
produtores de ideias e os participantes directos dessas mesmas ideias
no terreno da violência sócio-política. Vejamos como se constrói uma
atmosfera propícia à violência, tomemos alguns exemplos...
Em 1899, o poeta mais radical e popularizado do País, Guerra
Jungueiro, aventou esta ideia: «A sociedade portuguesa está
organizada para o mal»(7). O arquétipo de G. Junqueiro desenvolveuse ao chegar ao pensamento de Tcófilo Braga: «O mal não é dos
homens, é do sistema. A monarquia é um corpo estranho neste
organismo nacional, e como corpo estranho traz-nos neste estado
doentio e produz estas pustulentas supurações partidárias, [...]»(8).
Enfim, o dogmatismo jacobino submetia a lógica e a História a tratos
de polé: - Como poderia ser a monarquia um corpo estranho a Portugal
em 1908, após séculos de existência e acesa luta dinástica para manter
livre e independente o País?!
Mas logo de seguida, com Brito Camacho, entramos na fase da
provocação descabelada: «Havemos de obrigá-lo [ao João Franco] às
intransigências que rebaixam ou às violências que comprometem»
(9). Novamente Guerra Junqueiro com o poema «O Caçador Simão»,
alusão directa a um dos vários apelidos do rei D. Carlos: «Papagaio
real, diz-me quem passa? / - É alguém, é alguém que foi à caça /
do caçador Simão))... A incitar, ia-se dizendo o que se desejava... Pelo
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menos esta é a visão política que os mais radicais iam colhendo, como
por exemplo o anarquista e poeta ocasional Edo Metzner: «O facto
impõe-se, como remédio de Salvação! Querem salvar-se, eliminem
o cancro ... O cancro é o rei - Fora com ele... Há um bisturi:
baioneta! Um sublimado corrosivo; pólvora!»(lO).
Rocha Martins revelou este diálogo de José Maria de Alpoim, uma
tarde «diante de Moreira de Almeida, que dirigia o orgão dissidente
[monárquico], ele, voltando-se para o médico Artur Leitão, director
da República, férindo a nota que o alucinava: - Meu caro doutor;
creia que enquanto não se matar o canalha do D. Carlos não há
sossego neste país» (11).
Virada para o concreto da agressão fisica mortal, individualizada ou
não, mentalmente possessa pela violência, esta gente perdeu aos poucos
a possibilidade de chegar à visão de longo alcance da luta política de
partidos, do pluralismo democrático.
No dia 27 de Janeiro de 1908 o Directório do Partido Republicano
fez circular um manifesto onde se poderia ler, nas entrelinhas, o "debate"
sangrento de Fevereiro:« A ditadura, na sua luta contra a vontade
da Nação, não conte em suprimir as liberdades locais e todas as
liberdades individuais,[_] tenta loucamente suprimir os próprios
adversários. [ ... ] As represálias são de prever. Por isso, todo o
Directório Republicano julga necessário, neste momento de tanta
sobreexcitação, declarar bem alto, em contraposição aos ditadores,
que o que ele, com o seu partido quer é suprimir todas as agressões
e não os homens do regime. »(12). Impelidos para o proscénio da acção,
os republicanos não se desmentiam: - Corno podiam eles imaginar que,
no «momento de tanta sobreexcitação» houvesse quem pretendesse
suprimir «os homens do regime»? Eram acaso videntes da política?
• . .Não é verdade que, segundo o rifoneiro popular, quemnjàla no barco
quer embarcar?!
Como um espesso nevoeiro, o mistério adensou-se de então para
cá...
A 28 de Janeiro de 1908 estalou um movimento conspirativo de
monárquicos desafectos ao rei e ao ditador João Franco, coligados com
republicanos. A acção saldou-se por um fiasco. Afonso Costa, Egas
Moniz, visconde da Ribeira Brava, Alvaro Pope, João Pinto dos Santos,
foram presos, indo fazer companhia a França Borges e João Chagas,
jornalistas presos dias antes. A 30 de Janeiro partiu para Vila Viçosa
(onde se encontrava a família real) o ministro da Justiça, Teixeira de

75

Abreu, com o objectivo de colher a assinatura régia para um decreto
que «permitia ao governo a expulsão do reino para os
políticos»( 13). A máquina repressiva, criada por João Franco durante
o período de 1892 a 1896, estava em movimento, em marcha acelerada:
«conjunto de diplomas que permitia uma investigação criminal
sujeita aos ditames governamentais, [..] e a deportação para as
colónias dos opositorespolíticos»(14). Enfim, a oposição política era
entendida e tratada como um conjunto de criminosos de delito comum.
No dia 1 de Fevereiro de 1908, na estação fluvial do Terreiro do
Paço que fazia a ligação aos comboios do Barreiro, linha sul-sueste,
desembarcou a família real vinda de Vila Viçosa. Foram feitos os
cumprimentos protocolares, após os quais o rei D. Carlos, a rainha D.
Amélia e os seus dois filhos, Luís Filipe e Manuel, subiram para uma
carruagem descoberta. Na segunda carruagem transportava-se o séquito
real.
...A carruagem real rodou e passou, lentamente, junto à penúltima
arcada do lado ocidental do Terreiro do Paço. Súbito, rompendo o cordão
de polícias sonolentos e curiosos embasbacados, um homem de aspecto
jovem, num repente decidido, pôs o pé no estribo traseiro da carruagem
real de Browning em punho e disparou à queima roupa contra o rei,
atingindo-o com duas balas. O monarca teve morte imediata.
Estabeleceu-se confusão e pânico.. .Entretanto, a carruagem voltou a
esquina da Rua do Arsenal, para entrar nela, trazendo colado às traseiras
por breves instantes (presume-se) o regicida, que a rainha fustigava na
cabeça com um ramo de flores que lhe ofereceram à chegada. O
príncipe Luís Filipe levantou-se e apontou o seu revólver para o
indivíduo... Dirão depois os investigadores que chegou a atingi-lo (?)
Nesse momento, outro homem, vestido de varino (ou gabão) e espessa
barba, que se encontrava sob a arcada do então Ministério do Reino
(posteriormente do Interior, empunhando uma carabina Winchester saiu
ao caminho, adiantou-se um pouco, com vagares de atirador especial,
levou a arma à cara e visou o príncipe Luís Filipe, que tombou fulminado
mortalmente... Ouviram-se mais disparos. Da polícia, de outros
indivíduos a coberto da espavorida multidão? O príncipe Manuel, ao
tentar amparar o irmão, Luís Filipe, foi ferido num braço. Um dos
cocheiros da carruagem real tinha a mão ferida por uma bala... A
carruagem percorreu num tropel o espaço que separa o local da tragédia
da porta do Arsenal da Marinha, onde entrou. No Terreiro do Paço, o
pânico e o tiroteio generalizam-se. O primeiro regicida (Alfredo Costa)
teve morte imediata (?), atingido pela anna do príncipe Luís Filipe(?).
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O segundo regicida (Manuel Buiça) sofreu alguns maus tratos, mas ainda
conseguiu visar com a carabina um oficial do Exército que, a cavalo,
se dirigia para si. Falhou o tiro, atingindo o militar numa perna. O sabre
do oficial abateu-se em violenta cutilada na cabeça do homem do varino
e longa barba que, sem procurar fugir, caiu, prostrado... Seguiu-se a
caça ao homem que descambou nalguns excessos de zelo da polícia,
cujo resultado foi a morte de um inofensivo espectador do cortejo. Os
corpos do rei e do príncipe herdeiro, Luis Filipe, foram transportados
para uma sala do Arsenal. Examinados, verificaram-se os óbitos.
Na algibeira do capote que o rei envergava, foi encontrado um
revólver com a bala na câmara. Essa bala era o sinal de uma
determinação política integrada na atmosfera violenta ou de um peso
na consciência? - Pouco importa hoje determinar tal, ambas as ideias
se equivalem neste remoto contexto! O rei era considerado grande
atirador. Tinha fama de pôr a bala onde punha o olho. Afinal de contas,
o «caçador Simão» acabou caçado. «Frase cruel dum popular: - Foi
caçado como ele caçava os javardos - e em tempo defeso.» (15).
Todos estes homens estavam armados: - Regicidas, príncipe real e
rei. No Terreiro do Paço teve lugar um duelo de morte, onde os mais
destros, a coberto da surpresa e da emboscada, como guerrilheiros sulamericanos, aparentemente venceram, embora houvessem pago com a
vida o arrojo da sua operação...
É dificil encontrar outro episódio que figure um momento símbolosíntese desta época e que, por acréscimo, seja tão paradigmático como
este.
O que aconteceu foi outra coisa: - Nesse sábado, 1 de Fevereiro de
1908, teve lugar no Terreiro do Paço o duelo mais intransigente e
lusitano de que então éramos capazes, inaugurando-se a erupção de
um vulcão, que mais tarde, os oportunistas de almanaque histórico,
treslidos na história da revolução francesa de 1789, cobrindo a cratera
social e política com urna nuvem de cinzas jacobinas e/ou republicanas
da baixa lisboeta e de múltiplas tonalidades, resolveram intitular de
República... Todavia, a conspiração dos iguais, espreitando a revolução
dos doutores e comerciantes maçónicos, caminhando todavia na
mentalidade do tempo, tinha perplexidades filosóficas paradoxais: - Um
fado popular da época formulava, numa quadra de ocasião a inquietante
questão: «Eu pergunto à sociedade
Uma coisa que não sei:
- Se foi herói ou cobarde
O assassino do Rei?».
77

O que é que faz to sul generis esta época?
Aceitaremos nós que foi o facto de se viver numa época com um
sentido da ética política extremamente agudo, sublimado por toda a
imprensa (da direita à extrema esquerda acrata!), enaltecido pela
escatologia corrente dos fabricantes de máscaras funerárias
enaltecedoras, com vista à posteridade e continuidade da Pátria?
O que faz esta época e esta gente única e exemplar, é o facto dela
nos surgir sob o aspecto de símbolos, significantes, ostentatórios. O que
os faz acima de tudo casos de mentalidade devoradora de históriapátria, ora travestidos cm anjos vingadores ora em condutores do
povo em busca da terra prometida, foi o sentido místico de salvação
colectiva que adquiriram, e à luz do qual todos os que se empenharam
pró-Pátria se sacrificaram!
Cada um destes homens, possuído por uma espécie de doença de
pátria, poderia parafrasear o dizer do lavrador no Auto da Barca do
Inferno de mestre Gil Vicente: «Nós somos vida das gentes /e morte
das nossas vidas».

Em 1 de Fevereiro de 1908, de forma trágica, Portugalfoi igual a
si próprio pela última vez?...
A implantação da República foi um arranjo, uma mancebia do novoriquismo maçónico, quartelada meio civil / meio militar sem
opositores e sem imaginação. O derradeiro Portugal português definiuse na tragédia de 1908, como de resto o viu o grande tribuno republicano
António José de Almeida: «O Buiça e o Costa aqui são quase nada.
São rótulos de um jacto colectivo, símbolos de uma explosão
sinergética que pertenceu a todos. /Foi um bem?/Não. Mas também
a epilepsia é um mal e ninguém torna as culpas nem ao epiléptico
nem à sua doença. Ora Buiça e Costa foram a crise epiléptica da
nação» (16).

Depois... Ora, depois houve a encenação do 5 de Outubro de 1910,
que poucos monárquicos se atreveram a patear, opereta onde se
representou, se cantou e se fizeram estalar uns petardos!... Depois...
Depois a República prendeu os movimentos ao corpo inteiro do País, e
mergulhou no tédio dos golpes militares e no descrédito nacional e
europeu... Em 28 de Maio de 1926 veio a ditadura e, tal como não
houvera quase ninguém para defender a Monarquia, também então
quase ninguém apareceu a defender a República...
A democracia "restabelecida" em 1974 (mais uma vez ninguém
apareceu a defender a Nação da ditadura!), apesar de toda a sua
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aparatosa encenação florida, de todas as suas idolatrias políticas,
encontrou um País gravemente doente, anestesiado, incapaz de
desafogos e métodos sadios, cheio de flatulência e aos gritos, ensaiando
truques entre votações, para angariar fundos europeus com que
sobreviva...
Depois de 1 de Fevereiro de 1908 vivemos entre parêntesis, ora
autoritários ora democráticos, nem carne nem peixe, cada vez menos
portugueses de Portugal...
Notas:
(1) - Cartas d'El-Rei D. Carlos I João Franco Castelo Branco, seu último Presidente
do Conselho, ed. Aillaud & Bcrtrand, Lisboa, 1924.

(2) - Aquilino Ribeiro, artigo «O Regicídio e os Regicidas», in
n°9, 1921-1922.
(3) - Aquilino Ribeiro,

Um Escritor Confessa-se,

(4) - Cf. Angel Marcos de Dios,
Gulbenkian, Lisboa, 1978.
(5) - Erncst Cassirer,

(7) - Guerra Junqueiro,
(8) - Tcófilo Braga,
1983.

Epistolá rio Português de Unamuno,

ed. Fundação C.

ed. Rés Lda.,Porto, 1976.

Por Tierras de Portugal y Espafia, 8°

Horas de Luta,

n°4, n°6 e

ed. Bcrtrand, Lisboa, 1974.

Linguagem, Mito e Religião,

(6) - Miguel de Unamuno,
Madrid, 1976.

Seara Nova,

ed. Espasa-Calpe,

ed. Lelio & Irmão, Porto, 1924.

História das Ideias Republicanas em Portugal,

ed. Vega, Lisboa,

(9) - Cf. Rocha Martins, in Arquivo Nacional, n° 194 de 25/9/1935.
(10) Edo Metzner, No Agonizar da Monarchia, ed. do autor, Lisboa, 1906.
(11) - Rocha Martins, D. Manuel 11, História do seu reinado e da Implantação da
ed. do autor, Lisboa, 193 1.
(12) - Cf. Lopes d'Oliveira, História da República Portuguesa, ed. Inquérito, Lisboa,
1947.

República,

(13) - Cf. Lopes d'Oliveira, op., cit.
(14)—Cf. José António Barreiros, artigo «Criminalização política e defesa do Estado»,
iii A Formação de Portugal contemporâneo, 1900-1980, vol. 1, cd. Análise Social,

Lisboa,1983.
(15)— Raul Brandão,

Memórias, vol. 1,

(16)—António José de Almeida, A

ed. Perspectivas & Realidades, Lisboa, 1983.

Monarchia Nova, discurso pronunciado na câmara

dos deputados, em sessão de 3 de Junho de 1908, e mandado publicar e distribuir por
um grupo de republicanos,

Lisboa, 1908.

79

Senhor Oz, as suas intenções são boas, além disso, saber colocar-se no lugar do
outro é, sem dúvida, meritório, mas acha, com toda a franqueza, que os israelitas
sofrendo há anos de miopia e vendidos aos interesses do grande capital e dos EUA,
conseguem, com os seus apelos, colocarem-se no lugar do outro, os palestinianos?
Estou convencida que só recebendo, no fim, multinacionais de gelados.
Sinceramente, julgo que as suas intenções apenas servem para o senhor se embalar e
assim adormecer melhor, evitando insónias ou pesadelos.
Resta-me desejar-lhe noites felizes e que não sonhe com motoristas de táxis.
I.A.N.
Resposta a esta crítica:

Eu não sou o senhor Oz nem tenho pro
curaçáo para defender os seus pontos de vista.
Contudo, porque fui eu quem te passou o texto, sinto-me desafiado a replicar.
Eu considerei-o interessante e corajoso mas não me reconheci inteiramente nele.
Ouvi também dizer a um israelita culto e bom conhecedor da situação que
"infelizmente, era demasiado lírico". É possível que sim. É possível também que
tenhas tu razão e que uma escrita daquelas sirva "para o autor se embalar" —pois,
de escritores conhecidos e de intelectuais, tudo se pode esperar.
Aquilo que mais me interessou naquele texto - cujos termos já esqueci - foi a
desmontagem de uma certa lógica de pensamento radical que é capaz de permanecer
imune a todo o tipo de argumentações e das simples presunções do bom senso ou
até da aparência dos factos. Aí, recordei as pessoas que conheci e os milhares e
milhões que sei terem existido e que, com a maior sinceridade e convicção,
defendiam que a URSS estava a criar a "nova sociedade" e o "homem novo" (foram
menos, apesar de tudo, a dizer o mesmo da China, de Cuba ou de Angola) e que
todas as observações em contrário eram "invenções da propaganda burguesa e
imperialista". Com a agravante, no caso da causa palestiniana (e dos islamistas
fanáticos), de tal obstinação atingir o limite do sacrificio próprio e da imolação de
simples gente que passa na rua. Essa lógica do "todos são culpados" também atingiu
alguns anarquistas, no passado - ,naxime, Netchaiev, expressão do terrorismo russo
anti-czarista - mas, ao menos, esses praticavam-no eles próprios, sem encomendar o
"serviço" a ninguém.
Também me restou da leitura do texto o sabor de algum exagero e injustiça em
relação a tantos que, no passado e no presente, se dedicam a causas colectivas, em
vez de, estritamente, se ocuparem "dos seus af/?iires". Como o autor, também estou
convencido que, em muitos casos, a motivação profunda de tais altruísmos tem
sobretudo a ver com problemas mal resolvidos corno o próprio ego (das freirinhas e
dos ascetas, até aos heróis e aos mártires). Mas, em muitos outros casos, quero
acreditar tratar-se de genuínas atitudes de solidariedade, piedade, caridade ou outra
qualquer virtude do mesmo género (ou, simplesmente, de inteligência ética). E, cm
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todo o caso, os beneficiários (e todos nós) deveriam ter urna palavra de apreço por
tais gestos. Sem eles, o mundo seria bem mais insuportável.
Agora, quanto à tua defesa da razão dos palestinianos: reajo em três tempos.
Primo. Referes factos diversos que eu estaria longe de contestar: os controlos e as
dificuldades de deslocação; o "processo de paz" tem-se arrastado tempo demais e
certamente tais desilusões têm empurrado para o desespero muitos palestinianos; ou
a pobreza destes e sua dependência da economia de Israel (a quem nunca faltou o
investimento externo de capitais).
Secundo. As tuas referências aos encadeamentos e circunstâncias históricas fazemme suspeitar de algum esquematismo demasiado simplificador e de algumas lacunas
de conhecimento. Não é preciso irmos ao tempo das Cruzadas (embora também
tenha lido Amin Maaluf), mas é conveniente conhecermos a história dos principais
países e das relações internacionais do último século e meio (desde que Marx
escreveu A Questão Judaica, uma referência para o pensamento de esquerda) para se
falar mais em confiança sobre "quem é quem" e sobre "o que é de quem". Um velho
anarquista francês que eu conheci (insuspeito de sionismo e que "fez grelha" sob os
alemães), defendia uma solução equitativa para o território, incluindo uma Jerusalém
federal e sob controlo internacional, mas não certamente o nacionalismo árabe, tal
como criticava o nacionalismo sionista. Hoje, admito que será inevitável (e justo)
passar pela criação de um Estado Palestiniano, mas que não seja uma mera
plataforma bélica para "lançar os israelitas ao mar", como gosta de dizer uma certa
retórica extremista.
Terzo. Precisamente, os elementos retóricos da tua prosa. É provável que aches que
a minha é igualmente retórica, um amontoado de chavões e frases-feitas. Assim, será
dificil progredir. Mas se aceitássemos o princípio da argumentação - sem termos
que renunciar, à partida, às nossas convicções - então, deveríamos peneirar os
nossos juízos daquilo que são sobretudo adjectivações, para ir considerando e
sopesando, sucessivamente, cada um dos argumentos avançados, admitindo (em
tese) poder vir a chegar ao descobrimento de uma "verdade", isto é, a uma
conclusão provisória, que não fosse rigorosamente a repetição das nossas posições
de partida.
Por agora, aqui me fico.
J.F.
Esta carta surgiu na sequência de outras onde se criticava a análise feita no artigo
"Uma educação para o conhecimento, a liberdade e a cidadania "publicado na
revista A Ideia n' 63.
Como tu sabes, não estou ligada a nenhum partido político e não me interessam
análises conectadas com ideologias partidárias, refiro-me aos partidos com assento
na Assembleia da República. Sobre estes partidos, limito-me a manter-me informada
sobre as suas posições e propostas referentes à governação do país.

Leio um pouco de tudo, sobre diversos temas, mais concretamente de filosofia,
sociologia, psicologia, história, política, apenas com o objectivo de ficar a saber e a
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compreender certos fenómenos e acontecimentos actuais, mas no me interessa certo
tipo de análises; por exemplo, não me interessa ler, seja o que for, de José Hermano
Saraiva e de José António Saraiva, mas gosto de ler António José Saraiva (isto para
não sairmos da família portuguesa).
Procuro geralmente análises, como eu afirmei, que se baseiem em concepções
materialistas (daí a tua dúvida ao que eu me referia). Refiro-me a análises que
procuram a raiz dos problemas nas relações de um sistema económico e social
determinado, examinando a sua evolução e as suas contradições e que não têm em
conta o subjectivismo e a arbitrariedade na escolha das ideias, das suas directrizes e
da sua interpretação.
Mas há análises e estudos que não se baseiam naqueles fundamentos e que também
me interessam, porque procuram interpretar o que se observa, ou seja, procuram
explicar a transformação da ordem social. São, geralmente, artigos independentes de
uma certa classificação do saber por especialidades profissionais. O que me interessa
é conhecer os problemas, reflectir sobre eles e entendê-los de forma dialéctica,
porque não basta apenas descrever os factos, é necessário perceber como os
fenómenos sociais mudam e saber explicar a sua transformação. Por isso, interessame, que a análise dos fenómenos tenha em conta as suas contradições fundamentais,
que vá à raiz dos problemas e que não se baseie em questões superficiais, que em
nada ajudam à reflexão e à compreensão dos fenómenos.
Julgo que o pós-modernismo mudou o enfoque das análises para longe do sócioeconómico. Passou-se a dar prioridade a uma certa lógica racionalista que pretende
interpretar os diferentes aspectos da realidade social, como meras questões
organizativas. São geralmente análises que, de forma metódica, se ocupam de uma
parte dos elementos que constituem a organização social, ou de algumas funções.
Não consideram o processo social na sua unidade, como um todo, interpretam-no
como um somatório de elementos; não o analisam no seu conjunto, mas apenas,
algumas das suas componentes, bem como, certos aspectos da realidade social em
que o processo se insere e desenraizando-o, na maioria das vezes, do contexto
socio-económico que lhe deu origem, subordinam, em seguida, essas análises a
determinadas conclusões, apenas com um objectivo - a defesa de uma determinada
ideologia.
Na verdade, essas análises não aprofundam os problemas em causa, na medida cm
que não procuram as contradições existentes nos fenómenos analisados, apenas
procuram convencer, mas não levam à compreensão. Não apresentam um raciocínio
que leve ao cerne das questões e, por isso, a proposta de resolução dos problemas
sociais, nessas análises, é arbitrária e falaciosa, assentando geralmente em sofismas.
As contradições dos fenómenos sociais são entendidas como discrepâncias, como
desajustes, os problemas não são entendidos de forma dialéctica, são apreendidos,
apenas, na sua aparência e, por isso, essas análises, não chegam à essência do
processo, e, como tal, à sua resolução.
Geralmente, limitam-se a estabelecer regras para reformular unia certa ordem, numa
realidade social incoerente. Ou seja, mantendo as contradições existentes, dessa
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realidade social, sistematizam uma certa lógica que incide unicamente sobre aspectos
parciais e superficiais do problema, alterando a sua forma, mas não resolvendo o seu
fundamento e assim, essas regras, que procuram estabelecer, são apenas um meio e
não um fim em si mesmo.
Por isso são análises que não se completam, na medida em que as contradições
sociais não são resolvidas e também, por isso, não desenvolvem as consciências de
quem as lê, surgindo a resolução dos problemas como paliativa com base em
critérios completamente arbitrários.
Este tipo de análises, coloca também muitas vezes, no cidadão comum a
responsabilidade do que está mal (dos tais desajustes sociais) e não nas contradições
que o próprio sistema económico-social gera.
Têm apenas um objectivo - manter o sistema social existente, dar-lhe continuidade,
sem nunca pôr em causa o próprio sistema. Ou seja, pretende convencer que a
organização social nas sociedades capitalistas, com todas as suas contradições, é
susceptível de se poder reformar.
Pelo teu percurso, não tenho dúvidas que tu sabes e pensaste em tudo isto e optas
por esse tipo de análises, apenas por opção ideológica, da mesma forma que afirmas
que já não há classes sociais, como se os interesses dos 20% mais ricos e dos que
estão no poder, fossem os mesmos dos restantes 80%. Recentemente, há cada vez
mais provas de que há classes e luta de classes.
I.A.N.
Nova resposta.

Olá,
Agradeço-te este complemento teórico ao teu escrito anterior.
A minha resposta vai ser aqui mais breve.
Incomoda-mo um pouco ter que fazer referência a alguma coisa que aprendi na
minha disciplina científica - mais exactamente na epistemologia, ou reflexão sobre o
valor do nosso conhecimento - mas que, valha a verdade, nunca transmiti
explicitamente aos meus alunos, pois considero que é mais uma matéria que se
aprende do que se ensina. E enquanto eu andava por Sciences Po e pelo ISCTE a
ouvir constantemente falar destas coisas, tu adquirias conhecimentos tão ou mais
instrutivos na história-da-arte e possivelmente mais úteis no domínio das técnicas
arquitecturais... Mas crê que não é para me escudar no prestígio da "dona Ciência"
(de resto, hoje bastante abalado), que vou fazer os comentários que seguem.
A primeira nota refere-se à questão das "aparências" e da "realidade". Como tu, sei
que muito do que se diz e escreve apenas retrata unia parcela do todo, às vezes bem
enganadora, e isto independentemente da intencionalidade do autor, mas porque a
realidade é realmente complexa, e hoje (embora com mais conhecimentos) mais
complexa do que foi ontem. Porém, nas fias palavras (necessariamente curtas, como
estas minhas), tu revelas uma "crença" forte na ideia de que existiria urna
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"explicação fundamental", onde se situaria (cito) "a raiz dos problemas nas relações
de um sistema económico e social determinado". Neste aspecto, discordo
completamente de tal visão e contraponho-lhe uma outra, pluralista, menos
determinista, mais rica e complexa: se quiseres, a de Max Weber contra Marx.
Para a nossa amigável polémica, eu diria mesmo - explorando uma psicanálise detrazer-por-casa - que essa é uma visão "religiosa" do saber e do conhecimento. E,
em tal perspectiva, as tuas referência às "contradições" ou à "dialética" podem ser
interpretadas como a ganga doutrinária com que o marxismo influenciou boa parte da
intelectualidade ocidental mas que hoje perdeu a credibilidade, teórica e social.
Acredito piamente que não te reconheças nas ideologias dos partidos com assento
na AR - e, portanto, registo, também no Bloco de Esquerda - mas gostaria de saber
se, na política do Séc. XX, algum outro caso real correspondeu, ainda que
parcialmente, àquilo que tu terás considerado "a boa análise da situação concreta": A
URSS de Estaline? A China de Mao? A guerrilha que Guevara tentou implantar nos
Andes? O regime de Hugo Chavez?
Olha: por último, a passagem em que dizes que eu devo conhecer muito bem aquilo
que tu explicas, mas que faço e divulgo outro "tipo de análises, apenas por opção
ideológica", que "têm apenas um objectivo - manter o sistema social existente",
merece-me o seguinte comentário: - discordo, se com isso queres significar que o
meu "reformismo" (para alguns, quiçá, "reaccionarismo") veio antes da minha
observação reflexiva sobre o mundo que nos rodeia, ou seja: meros argumentos e
paleio de intelectual para justificar alinhamentos de outra natureza (não acredito que
seja essa a tua opinião, mas há quem julgue que todo o anarquismo teve mesmo essa
essência); - até posso concordar se, por ideologia, tomarmos um conjunto de valores
(no meu caso, humanistas - não sei exprimir-me melhor neste ponto) que, não como
cientista nem para o impor a alguém, mas antes como pessoa e como cidadão, não
quero calar e julgo mesmo dever divulgá-lo, no pequeno círculo de pessoas com
quem posso contactar no dia-a-dia e sem recurso a qualquer instrumento de poder
ou coerção (inclusive, psicológica, como acontece em muito "militantismo"). Creio
que é a distância que deves poder reconhecer entre os meus livros de sociologia e
aquilo que tenho escrito nas páginas desta revista.
Com amizade,
J.F.
Tréplica fina!:

[ ... 1
Por outro lado gostaria ainda de te dizer alguma coisa sobre as tuas críticas, respostas
aos meus textos.
Quanto ao primeiro, claro que considero que deverá haver dois Estados, o de Israel,
tal como o da Palestina, que sempre existiu, mas para a existência daquele, não se
pode admitir que se tenha que acabar com este, ou mantê-lo subjugado ao regime
colonialista e terrorista de Israel. Deverão ser Estados independentes e soberanos,
em que um, Israel, não pode ocupar de forma ilegal, os territórios do outro,
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aplicando, há mais de 60 anos, uma estratégia de ocupação permanente. Em que
perante a existência de um governo palestiniano que não abdica dos seus direitos e
que resultou de e1eiçces, Israel, juntamente com os EUA e a ONU, pratique a
chacina na Margem Ocidental e na Faixa de Gaza, com ataques diários, matando
centenas de palestinianos e praticando um bloqueio criminoso, impedindo o
fornecimento de energia, de combustível, de bens essenciais, de medicamentos
fundamentais e até de ajuda humanitária, tão necessários à sobrevivência do povo
palestiniano. O que só prova que interessa a Israel, enquanto Estado, aniquilar o
Estado da Palestina para assim, poder dominar aquela região, mesmo que, para isso,
tenha que proceder à exterminação de uma população inteira, e é isto que não se
pode aceitar, nem admitir!
Quanto ao teu segundo texto há um objectivo claro. Não há da tua parte o cuidado
em rebater do ponto de vista ideológico as minhas ideias, há, apenas, uma enorme
preocupação em procurar saber onde elas se "encaixam". Isto é, tens a preocupação
em querer "catalogá-las", mas não em as entender para aprofundar a discussão e
conseguir rebatê-las quanto à estrutura do raciocínio e das ideias nele contidas.
Como tu dizes, gostavas de saber "a boa análise da situação concreta" que eu
defendo - "URSS de Estaline, China de Mao, Guerrilha de Guevara, Regime de
Hugo Chavez.".
Quanto a isto só te posso dizer que a tua posição me parece elitista. Para ti, eu não
penso pela minha própria cabeça, sou de certeza influenciada por um regime
daqueles que tu procuras saber qual para poderes "catalogar" e, assim sendo, já não
há mais discussão porque está tudo dito. Como se eu, cidadã comum, não tivesse as
minhas próprias convicções e princípios éticos quanto às formas de pensamento
ideológico e político. Ou seja, para ti as minhas posições ideológicas e políticas são
influenciadas por Mao, ou por Estaline, ou por Chavez, ou por Cuba, ou quiçá
(para utilizar a tua expressão) pelo Bloco de Esquerda.
Quanto às tuas ideias, essas não, são tuas, próprias e independentes, não te deixas
influenciar seja por que doutrina for, não são, portanto, ideias susceptíveis de
"catalogar". Mesmo tu, colocando-te a ti próprio nessa posição elitista, podias
tentar rebater a minha argumentação, mas a questão é que nada explicas no sentido
de rebater as minhas ideias. Mesmo no texto referente às análises sociais, tu apenas
dizes: "revelas uma crença forte na ideia de que existiria uma explicação fundamental
onde se situaria a raiz dos problemas nas relações de um sistema económico e social
determinado!". Não contra-argumentas nada disto, limitas-te a remeter para a
argumentação de Weber a Marx e nem entendeste que quando digo "um sistema
económico e social determinado" não me refiro apenas a um determinado sistema,
mas sim que a análise tenha em conta, entre outros factores, o sistema económico e
social em que o fenómeno a analisar se insere, seja ele qual for.
iw
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Poesias
Mário Bruno Cruz

A Fada Dourada
A misteriosa fada dourada
perdida nos vapores de água
chora pelas filhas que deixou
perdidas ao longe
cone pelos vales
e sonha com a tristeza que a vai sufocar
se ao fim do dia não as encontrar.
A Experiência Absurda da Aridez
A experiência absurda da aridez
descoberta pelo conhecimento do fim
a brutalidade de alguns partos
e o seu reflexo em mim.
A Colher o Sal
As últimas vidas que nasceram
apressavam-se no lodo
fertilizando os campos
deitando os grãos
semeando os céus
e ao virar costas ao sol
na penumbra colhem o sal.
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Manuel Silva-Terra
Davos

Aqui, nós, os ricos do mundo
reunidos, solenemente
declaramos conceder aos pobres
a possibilidade de estes terem alma
e, mais declaramos
a necessidade de a deverem usar
de forma descartável
pois, o processo de produção
exige a sua renovação constante
Como contrapartida
pedimos que
a partir das migalhas acumuladas
nos permitam
construir o nosso reino neste mundo
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Nuno Mangas Viegas

"Não olhes"
Baixo os olhos...
.como quem desanima por tanto acreditar...
Foge ao longe o espanto,
• .a eterna vontade de ser dia,
• . .de ver a chuva nos cântaros
...c nos beirais das janelas em criança.
Oh! Ide...
Ide sem mim...
Ide que me sustenho...
.aprisiono-me na algema de minha imobilidade...
E não estudes olhar para trás...
...que não vejas mais meus olhos...
que não contes em teus lábios minha dor...
.que não o faças antes de ser póstuma.
Não te prendas neste vazio...
...neste perene eco em mim...
Parte!
•
Sai daqui...
E não olhes!
Não olhes sem o prévio tocar dos sinos...
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"Infortúnio o de não ir..."
Maldito infortúnio o de estar vivo e pensar...
Sim!
Eu digo infortúnio!
Tédio metafisico que me queima as mãos e o peito também...
.que faz terra de quem o acolhe de mãos em concha...
Sim!
Infortúnio eu grito!
•Para que minha rocha feita coração,
...se quebre em tantos pedaços,
.quantos se quebra a vida em segundos
...e vos faça pena minha dor.
Lento, olho pela pequena janela que me rega de sua luz...
As árvores despidas de folhagem,
.relegam a quem passa o cinzento sofrimento de um soturno fim de
tarde...
Cais em ti...
...mais fraco e magro...
-Porque me procuras, ó fresca brisa?
Porque me procuras,
.se partes sem me levar...
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"Rouco Vento"
Ó agressiva ventania!
Que lágrimas procuras em meus olhos?
Que dor esperas destapar,
.ao soprares as cinzas do que fui?
Que gemido?
Ó! Que loucura?
Cessa a tua fúria, que nada sou...
Não serei hoje mais fusco reflexo...
Espelho de uma memória que não esquece...
nem quer ser lembrada...
Revisito-te hoje neste canto, ó velho espanto!
Esse, o de não saber luz...
Claridade que seja,
.para lá do foco trémulo do velho candeeiro..
...que rompe minha solidão,
criando-me companhia a meus pés...
A ti, Tavira de minha memória...
.a ti rogo por demência
...e te oferto o sal de meu suco...
Tua sede será minha silenciosa partida...
Regressarei em sonhos para que não me saibas...
.e para que não me sopres,
...ó velho e rouco vento sulista...
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Vasco Rosa

Carta do Brasil

Tenho à minha frente, no fundo da sala, uma pequena multidão de
figurinhas humanas, a maior das quais terá dois palmos de altura,
obras do escultor Getúlio Amado. Construídas basicamente com
resíduos plásticos e metálicos do lixo quotidiano, cada uma delas entre as quais muitas mulheres, ou um cavaleiro cm que a cabeça e
pescoço da montada é um chuveiro vertical, ou um boi, com dois
frascos de detergente justapostos, tubos eléctricos como chifres e
pernas de pau—, é um prodígio de criatividade, um perfeito jogo
surreal. A todas Getúlio conseguiu conferir uma expressão de
perplexidade, esticada pela própria agregação inusitada e
extremamente criativa, de materiais descartados por uma megapólis
como o Rio de Janeiro, onde vive.
Marcos Cardoso, por seu lado, utilizando apenas embalagens de
pacotes de bolachas e aperitivos da popular marca Piraquê (uma
espécie de Nacional brasileira), criou uma dezena de réplicas de
quadros ícones de Pablo Picasso. Na prestigiada Galeria Ana Maria
Niemeyer, onde estas obras de grande formato estão expostas, o
resultado é impactante. Com cerca de dois metros de lado,
construídas numa retícula de pequenas bolsas onde se atafulham os
ditos plásticos brilhantes das embalagens, quando as vemos de muito
perto descobrem-se ainda, aqui ou ali, os códigos de barras e as
letras grafadas do suporte em que foram construídas. O artista
contratou durante meses uma equipa de colectores que lhe forneceu
as muitas centenas de embalagens usadas coincidentes com a paleta
cromática dos quadros do pintor catalão.
Zcrnog apresentou há tempos esculturas e quadros inteiramente
produzidos com grande quantidade de caricas de refrigerantes, de
várias cores, em trabalhos de evidente beleza fonual, como aquela
"serpente" roxa, contorcida numa caixa de acrílico transparente.
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E, acompanhando documentaristas ingleses na "imensidão
putrefacta" do aterro metropolitano de Jardim Gramacho, que recebe
8 mil toneladas de lixo por dia, Vik Muniz, consagrado artista
brasileiro radicado em Nova Iorque, que ilustra capas de discos de
Seu Jorge, produziu oito fotografias evocando quadros célebres, entre
os quais O Semeador de Van Gogh (1888) e Marat Assassinado de
Jacques-Louis David (1793). Impressionante é a fotografia do
catador Carlos Santiago, um negro alto e imponente que representa
Atlas, titã da mitologia grega condenado por Zeus, carregando sobre
os ombros um pesadíssimo globo-saco apinhado de dejectos para
reciclagem. O leilão dessas obras de arte reverterá em beneficio
para a Associação dos Catadores de Gramacho, envolvida no
projecto de Muniz, desde o segundo semestre de 2007.
No país que fez de uma caixa de fósforos sobre a mesa um
instrumento musical, a criatividade corre solta também quando se
trata de dar destino às montanhas de dejectos da sociedade de
consumo actual.
A colecta para reciclagem ou arte tornou-se um recurso para
aqueles que pouco ou nada têm. Em vez de pontos ditos ecológicos
transbordantes e infectos, de recolha incerta e destino sobretudo
estatístico, uma enorme e colorida capacidade de (re)criaçâo e de
espanto. Brasil!!
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REGISTO:

- No ano de 2007 as Contas de administração da revista A Ideia foram as que sinteticamente
se apresentam:
Receitas:

Despesas.
Apartado para 2007
Tipografia (n° 63)
Envelopes
Expedição (n° 63)
Correios
Total

20,50 Euros
598,50
14,33
97,97
8,00
741,30 Euros

Saldo de 2006
Subscrições de leitores
Donativo

430,00 Euros
576,56
277,30

Total
Saldo para 2007

853,86 Euros
568,56 Euros

- No mês de Maio de 2007, o Centro de Estudos Libertários realizou, em Lisboa, a 3
edição de conferencias do "Círculo de Estudos Joaquina Dorado e Liberto Sarrau".
- Prosseguindo infatigavelmente o seu labor, Edgar Rodrigues oublicou no Brasil um grosso
volume intitulado Lembranças Incompletas, pela Editora Opúsculo Libertário (S.Paulo,
2007).

- A finais de 2007, inesperadamente, faleceu Fernando Jesus Almeida, pesquisador histórioco
e colaborador assíduo do jornal A Batalha, da revista História e de outras publicações. Um
homem livre, que nos deixa saudades.
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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:

U Envio da revista pelos Correios, à cobrança
U Vou previamente enviar cheque para vosso Apartado
140 - 2494 909 Ourém
U Vou previamente ordenar transferência bancária à
ordem da conta NIB
0035 0891 00020837 400 82

- INFORMAÇÃO ao "assinante ": seu último número pago
Euros.
Tem assim em "dívida"
Jbi o
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