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PLATAFORMA EDITORIAL 

A convicção de que: o mundo actual caminha inexoravelmente para 
formas cada vez mais impiedosas e subtis de sujeição dos indivíduos, para a 
degradação acelerada da convivência social e do meio natural; e de que a 
oposição contemporânea capitalismo privado/socialismo estatal é, mais do 
que nunca, uma falsa alternativa, pois não passam de dois modelos de gestão 
de uma mesma lógica económica e social, através de métodos de dominação 
política semelhantes — torna mais urgente a vontade de compreender a rea-
lidade social e de nela agir no sentido de soluções libertárias. 

Tal é o sentido da existência de A Ideia. 

• A Ideia, revista de cultura e pensamento anarquista, é uma publicação 
periódica de carácter doutrinário ou ideológico, guiada por ideais de liber-
dade e solidariedade humanas. 

• A revista procurará reflectir sobre os mais variados temas contemporâneos: 
sociais, ecológicos, culturais, económicos, políticos, locais e internacionais; 
bem como contribuir para a investigação histórica sobre o anarquismo. 

• A orientação geral do periódico compete, colectivamente, àqueles que mais 
directamente contribuem para a sua elaboração: colectivo coordenador, 
colaboradores e correspondentes. 

• A revista acolhe colaboração escrita de pessoas que, mesmo não se consi-
derando elas próprias anarquistas, tratem as suas matérias numa óptica 
predominantemente libertária. 

• A decisão sobre a publicação de artigos, arranjo gráfico, etc., cabe ao 
colectivo coordenador. Os originais recebidos e não publicados serão devol-
vidos aos seus autores, com a devida justificação. 

• A responsabilidade do conteúdo dos artigos assinados compete exclu-
sivamente aos seus autores. Dos escritos porventura não assinados res-
ponde, por força da lei, o director. 

• A publicação da revista não tem qualquer intuito lucrativo. Os preços de 
venda e assinatura cobrirão apenas os encargos. Para além das contri-
buições monetárias do colectivo editor agradece-se toda a ajuda financeira 
dos leitores e simpatizantes. As contas de exploração da revista serão 
publicadas anualmente. 

Ima.A(..111 da eap::: .iguarela realiiada por Sim na revolução espanhola de 193h, r‹ , pro-
du fida da Enciclopédia Anarquista. tomo 1, México. 1972. 
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EDITORIAL 

Como há muito anunciáramos, vem este número d'A Ideia dedicar o 
mais importante do seu espaço às questões do campo e dos camponeses. 

Já foi há mais de dois anos que assumimos a necessidade de o fazer, 
sobretudo mobilizados pelo entusiasmo que nesse objectivo pôs o nosso 
amigo e antigo redactor Joaquim Pedro Figueiredo. Contudo, dificuldades 
várias atinentes às próprias capacidades dos editores e ainda à não-concre-
tização de prometidas colaborações, foram sucessivamente adiando este pro-
jecto, em busca de um conjunto de textos mais interessantes e represen-
tativos. 

É certo que nenhum dos autores dos trabalhos aqui apresentados (ou 
mesmo daqueles entrevistos) são, eles-próprios, camponeses. Como frequen-
temente acontece, trata-se, ainda aqui, de uma hétero-análise, de um con-
junto de reflexões sobre o mundo rural feitas por indivíduos que, na sua gene-
ralidade, não trabalham a terra nem vivem no campo. 

Em contrapartida, as suas qualificações profissionais ou uma paixão par-
ticular pelas coisas do campo situam-nos em pontos de observação privile-
giados para poderem transmitir ao leitor — também ele, a 90%, urbano — 
aquelas inquietações humanas que a evolução das nossas sociedades suscita. 

A "consciência de crise" e do carácter finito dos recursos naturais, 
trouxe, nos últimos anos, a necessidade de repensar, entre outras, estas duas 
dimensões essenciais: por um lado, a relação profundamente desigual, 
assimétrica, imoral, mas perfeitamente interdependente que une os países 
industrializados, desenvolvidos, plenos de capitais e de ciência, aos países 
ditos pobres, agrícolas, do chamado "3.° mundo"; por outro lado, uma 
reconsideração do rural, nas suas diversíssimas articulações sociais, eco-
lógicas, económicas e culturais, face ao carácter sempre mais "artificial" 
(isto é, socialmente dado) das estruturas de comunicação entre os homens 
(códigos, tecnologias, valores) e da vida urbana. 

Foi sobre este último "ângulo de aproximação" que decidimos estru-
turar o presente número. Possuindo Portugal um "campo" ainda suficien-
temente vigoroso e povoado, embora em plena transformação, apostamos, 
pela nossa parte, em que o seu destino não está já automaticamente deter-
minado e votado à destruição, sob os golpes da modernização agrícola forçada 
pela CEE, os efeitos da emigração ou a influência dos mass media. 

Assim, após um conjunto de artigos (Velasco, Crapaud e Edgar Ro-
drigues) relativamente genéricos, terminados com uma montagem de cita-
ções de anarquistas históricos sobre a questão camponesa, inserimos um 
longo texto resultado de uma investigação, realizada no quadro universitário, 
sobre uma comunidade aldeã (da Beira interior) e as incidências que nela teve 
o fenómeno migratório dos últimos vinte anos. 

Este texto, tal como a mesa-redonda onde especialistas de diferentes 
disciplinas (sociologia — M. V. Cabral; antropologia — Pais de Brito; e geo-
grafia — António Gama) confrontam os seus pontos de vista sobre a aldeia e 



a cultura rural, na paisagem historicamente datada do Portugal de hoje, 
representam a continuação daquela orientação, bem expressa no último 
número d'A Ideia, de abertura a problemáticas e a pessoas fora do ghetto 
anarquista tradicional, mas indispensáveis para um aggiornamento do pensa-
mento libertário. 

Inauguramos também neste número uma secção de "Projectos, tra-
balhos e reflexões" onde se consignam textos que, não tendo o estatuto 
clássico do artigo, temático e estruturado, sejam no entanto contribuições 
interessantes, capazes de enriquecer uma revista como esta. Aqui fica, de 
resto, o convite aos espontâneos colaboradores que, não se sentindo tentados 
pelos longos trabalhos nem tendo inclinação para o literário, queiram outros-
sim trazer até aos leitores uma sua reflexão, uma pista de possível inves-
tigação e/ou intervenção, ou um qualquer outro pequeno trabalho pontual 
que valha por aquilo que é, e também pelo que representa ou sugere. 

Deve ser claro para todos que, com esta abordagem aos problemas do 
mundo rural, não pretendemos "tratar" e, muito menos ainda, equacionar 
nos seus termos globais este complexo de questões. Tão-só nos preocupou o 
sermos capazes de sugerir novos olhares, libertos dos esquematismos e dos 
lugares-comuns vulgares, olhares que vejam aquilo que de mais belo, com-
plexo e planetário existe na vida rural tradicional, mas que também alertem 
para as sujeições e limitações dissimuladas nessa mesma vida. A não ser 
assim, estaríamos a fortalecer um mito passadista, e corno tal paralisante 
— ainda que esse mito se chamasse "anarquia" ou "sociedade ecologica-
mente equilibrada". Somos decididamente ruralistas — até porque isso signi-
fica, hoje, colocarmo-nos do lado dos discriminados, dos dominados, contra 
os mandantes e dominadores — mas apenas no sentido em que, procurando 
salvaguardar uma base social, ecológica e cultural à medida do homem, dese-
jamos ver nela desenvolvido um espírito de resistência, de liberdade e soli-
dariedade que potencie uma sociedade livre e libertária, e erradique as 
práticas seculares de exploração, obscurantismo e competição. 

Ao contrário da tradição teórica marxista — obreirista e anti-rural — o 
anarquismo foi sempre muito mais atento ao mundo camponês. Paradoxal-
mente, as "revoluções proletárias" deste século têm tido lugar em países 
predominantemente agrícolas e têm-se traduzido, a mais ou menos breve 
prazo, numa dupla ditadura: ditadura da burocracia estatal sobre toda a socie-
dade (em nome da classe operária) e ditadura das classes urbano-industriais 
sobre as massas rurais (em nome do socialismo). Poderão, num futuro pró-
ximo, as formulações essenciais do anarquismo servirem de orientação num 
novo despertar do mundo camponês para uma via autónoma, para um papel 
que não seja o de "massa de manobra" de conservadores ou aparachikh? Na 
época da conquista do espaço, da telemática e do nuclear, terá ainda algum 
sentido o ideal da "terra mãe, livre e comum"? É possível que sim. E possível 
que não. Lembremo-nos, contudo, que o nosso planeta é ainda, para a grande 
maioria dos homens que o habita, fundamentalmente um campo. Um campo 
em que é forçoso semear. 



AGRICULTURA, CAPITALISMO E ESTRATÉGIAS 
DO CAMPESINATO 

por Pedro E. Reques-Velaseo 

INTRODUÇÃO 

Uma das várias consequências que, sob o ponto de vista económico e 
social, derivaram da Revolução Industrial, iniciada há dois séculos atrás na 
Europa Ocidental e que atingiu o seu pleno desenvolvimento no século XIX 
nesta parte do mundo e na América do Norte, foi o êxodo do campesinato, 
cujos efeitos sofreram mais tardiamente os países mediterrânicos, mas de 
uma forma mais negativa e pesadamente, como consequência de profun-
dissimas contradições sociais de uma terra injustamente distribuída, factos 
que se traduziram numa emigração exterior, que afectou fundamentalmente 
tanto o latifúndio como o minifúndio. 

Com esta emigração procurava-se uma possibilidade de trabalho, negado 
sistematicamente nos países de origem, como consequência de regimes polí-
ticos autocráticos. socialmente injustos e economicamente pré-capitalistas, 
para os quais o êxodo dos trabalhadores dava origem em primeiro lugar a uma 
melhoria económica (pensemos por exemplo, no caso espanhol, que recebia 
divisas dos ' -eus emigrantes na Europa, equiparáveis ao volume total das suas 
exportações o que juntamente com as divisas do turismo e os investimentos 
estrangeiros sustentava a sua economia.., era o "milagre espanhol") e era 
uma forma de abafar os problemas políticos e sociais, que uma classe traba-
lhadora potencialmente revolucionária, como consequência de crises reais de 
subsistência, poderia originar politicamente. 

Toda a área mediterrânica, incluindo logicamente os países do norte de 
África e Turquia, são exemplos perfeitos deste facto. 

Aqui está a primeira tarefa do campesinato face ao desenvolvimento 
económico do Mundo Ocidental: a de proporcionar uma mão de obra barata, 
dumentar a mais-valia das classes capitalistas e do grande capital ocidental 
e norte-americano e servir de amortecedor a uma possível revolta — revo-
lução dentro das fronteiras dos seus próprios países de origem. 

O CAMPO: ESPAÇO ECONÓMICO E SOCIAL EM PROFUNDA TRANS-
FORMAÇÃO 

Com a emigração, as tensões sociais existentes no campo não foram 
superadas; antes pelo contrário, a emigração agudizou-as. 



Paralelamente. nestes países desenrolou-se um processo mais ou menos 
lento de industrialização e urbanização que esvaziou o campo de uma mão 
de obra excedentária que punha em perigo a difícil relação população-
-recursos, mas que deixava intacto o equilíbrio da miséria em que assentava 
e assenta a chave dos mecanismos sociais destes países que não consoli-
daram plenamente o seu desenvolvimento económico. 

Paralelamente ao desenvolvimento industrial e urbano e como conse-
quência do mesmo verificam-se excedentes de produtos manufacturados, 
necessitando-se de mercados onde sejam vendidos, questão esta impossível 
de resolver em países com baixo poder de compra, devido à existência maio-
ritária de classes sociais deserdadas. 

Era necessário libertar o campo de alguma mão de obra. 
Converter os camponeses em operários industriais e de serviços com 

maior ou menor qualificação, mas capazes de produzir mais, ganhar mais e 
consumir mais. É esta a pedra angular em que assenta o sistema. 

Chega-se assim a um ponto em que o desenvolvimento industrial (capi-
talista ou socialista) fica consolidado; o campesinato começa a desempenhar 
o seu papel chave, contribuindo e tornando possível o dito desenvolvimento 
económico e social à força de trazer capitais e mão de obra de um modo 
massiço. As consequências finais (que variam conforme varia o desenvol-
vimento económico do país que considerarmos) são a descapitalização eco-
nómica e o envelhecimento demográfico, fruto do processo emigratório 
selectivo a que o campo se vem submetendo e da integração nas formas de 
produção capitalistas. 

Com efeito, paralelamente ao desenvolvimento industrial e urbano dá-se 
um desenvolvimento das formas tradicionais de produção camponesas. 
Assim o grande latifundiário, herdeiro directo do feudalismo, do sul, con-
verte-se num grande empresário agrícola com assalariados, e o pequeno e 
médio camponês, no pequeno e médio empresário, que se serve e explora 
a mão de obra familiar. 

Mas o processo continua: conforme chegam ao campo as novidades 
técnicas, a agricultura torna-se cada vez mais exigente em termos de capitais 
(maquinaria, fertilizantes, pesticidas...) de forma a atingir uma "racionali-
zação" do processo produtivo para se tornar competitivo em relação aos 
processos de produção industrial. 

Apenas os grandes empresários são capazes de enfrentar estas exi-
gências originando-se um processo de selecção social de tal maneira poderoso 
que o pequeno e médio camponês. o pequeno e médio empresário agrícola, 
apesar de explorar a mão de obra familiar, não consegue tornar competitivos 
os seus produtos, vendo-se obrigado, em maior ou menor grau, à emigração 
ou ao assalariamento do seu trabalho. Por outro lado, no caso de se manterem 
como "autónomos", digamos, isto é, não-assalariados, cada vez estão mais 
dependentes do mercado para vender os seus produtos. O centro de decisão 
não está em quem produz, nem sequer em quem consome, mas sim em quem 
comercializa, quem controla o consumo e a produção, todo o processo eco-
nómico. 



Assim as empresas multinacionais encarregam-se do controlo de pro-
dutos chave (carne de porco. ovinos. produtos avicolas — frangos, ovos...) 
exigidos por uma sociedade que se industrializa, urbaniza, aumenta o seu 
nível de vida e se torna mais exigente quanto a consumo. 

De novo se trata de produzir mais para consumir mais. 
No entanto os centros de decisão são cada vez em menor número, cada 

vez estão menos atomizados. os -aparelhos de controlo ficam concentrados 
progressivamente em menor número de mãos. (Pensemos como estas posi-
ções se encontram distantes da vida económica e social das pequenas células 
sociais que constituíam as comunidades pré-industriais, que existem ainda 
hoje nos nossos países mediterrânicos). 

Entre os pequenos e medios camponeses verifica-se o que tecnicamente 
se conhece como "integração vertical da agricultura", fenómeno que con-
verte o empresário agrícola em operário assalariado ao domicílio. São as 
grandes empresas multinacionais que controlam o mercado, as que deter-
minam quanto e o que produzir e se é preciso mudar a estrutura agrária de 
toda uma região, isto é, se é necessário transformar uma região tradicio-
nalmente agrícola numa zona de elevada produção pecuária. Basta apenas 
oferecer melhorias económicas imediatas. O pequeno e médio agricultor vê 
com simpatia uma mudança que a curto prazo lhe oferece maiores benefícios. 

As multinacionais, mais ou menos escondidas sob um ou outro nome, 
determinam a mudança e apresentam ao "empresário" agrícola a sua opção: 
"Tu deixas de semear trigo e passas a produzir frangos, carne de porco ou 
de bovino. Nós damos-te o que seja necessário e asseguramos-te a venda no 
mercado. Tu receberás em função do número de unidades que nos produzas 
para o mercado. Não te preocupes demasiado". 

Ao pequeno criador de gado da zona serrana dizem-lhe: "Tu produzes 
leite. Os nossos camiões recolherão o leite. Receberás em função dos litros 
que nos forneças. O preço é estipulado por nós em função do mercado". 

Só a grande empresa multinacional controla todo o processo de produção 
(desde a produção da matéria-prima até à colocação do produto final, deter-
minando e condicionando em função dos seus interesses, excedentes, pro-
curas e ofertas. 

As diferenças, postas assim as coisas, entre o agricultor produtor de 
carne e o operário industrial começam a não ser muitas. O agricultor criador 
de gado tem os mesmos problemas e inconvenientes que o operário industrial 
e goza de muito poucas vantagens. 

A sua organização torna-se difícil, primeiro pelo seu tradicional indivi-
dualismo que o faz desconfiar mais do seu companheiro. olhando-o como 
rival, do que do empresário-patrão, que não está personificado em alguém 
em concreto, com corpo físico, mas sim num nome, numa empresa com não 
sei quantos burgueses accionistas por detrás (naturalmente este tipo de indi-
vidualismo é fomentado à medida que é necessário). 

O segundo obstáculo do campesinato é ignorar a força que possui; e o ter-
ceiro a sua dispersão geográfica; mas muito mais importante, pelas fissuras 



internas que determinam neles como corpo, são as diferenças internas que 
os fazem aparecer como um conglomerado socialmente heterogéneo, dife-
renças estas que são alimentadas do exterior. 

AS ESTRATÉGIAS DO CAMPESINATO 

A partir desta dura realidade torna-se difícil pensar em estratégias espe-
cíficas que apresentem o campesinato como um corpo com problemas e solu-
ções comuns, para cuja consecução a união e a solidariedade seriam o ca-
minho a seguir. 

É necessário em primeiro lugar uma consciência social muito forte como 
classe oprimida, uma consciência clara da mudança experimentada por eles 
de "empresários independentes" a operários domésticos. É necessário um 
controlo férreo, tanto da produção como do consumo, controlo este feito por 
organizações populares dos próprios, que permita que os lucros da comercia-
lização fiquem para os camponeses e para os consumidores, em grande 
parte operários industriais urbanos; com estas medidas acabar-se-ia de uma 
vez por todas com a especulação que a comercialização implica. 

As cooperativas de produção e de consumo seriam as formas ideais de 
organização. 

Infelizmente o capitalismo desenvolveu-se na nossa sociedade: o indivi-
dualismo, o lucro imediato, a falta de consciência social são algumas das 
consequências que hoje vemos o que analisámos relativamente aos campo-
neses. 

É triste que para lutar contra estes factos só tenhamos o nosso idea-
lismo e umas quantas folhas de papel onde escrever. 

P. R. - V. 

(Tradução de Conceição Vieira) 



AGRICULTURA, ECOLOGIA E SOCIEDADE LIBERTÁRIA* 

por Alain Crapaud 

A agricultura, que foi durante muito tempo a actividade principal da 
maior parte das sociedades antigas, continua a ser a base das civilizações 
modernas. Aqueles que se reclamam da sociedade libertária a construir 
devem ocupar-se com muita atenção da questão agrícola; com efeito, a pro-
dução dos bens alimentares e a protecção do meio natural condicionam toda 
a nossa vida, e a exploração do homem pelo homem desviou a agricultura do 
seu nobre objectivo. 

Esta rápida abordagem do problema agrícola destina-se a indicar de 
forma rápida e bastante esquemática a função da agricultura numa sociedade 
que constitui um todo global, estudando principalmente o fracasso actual e 
as diversas reacções que suscita. (Este estudo destina-se a ficar sobre um 
plano geral, dedicando-se a certos traços característicos, materiais ou técni-
cos, num objectivo de reconciliação da ideia e da matéria). 

A AGRICULTURA INDUSTRIAL E QUÍMICA 

A agricultura capitalista mostra-nos infelizmente a constatação de uma 
dupla falência. Com  efeito a agricultura foi desviada do seu fim inicial, que 
era alimentar os homens, para se submeter às normas económicas do capital. 

Este duplo fracasso exprime-se sob dois aspectos complementares, um 
quantitativo ligado à falta alimentar mundial, o outro qualitativo dizendo 
respeito à degradação da alimentação e do meio natural. 

A realidade brutal surge assim: de um lado existem nações com uma 
agricultura excedentária, constituindo enormes stocks ou destruindo os exce-
dentes; do outro lado os países com uma população subalimentada ou mor-
rendo de fome. As nações capitalistas ricas ajudam pouco os países subdesen-
volvidos no plano alimentar, dado que estes não podem muitas vezes pagar ou 
são simplesmente o lugar de investimentos cujos lucros são repatriados. 
A economia de mercado e o colonialismo transformaram a agricultura num 
instrumento especulativo, destruiram a agricultura alimentícia dos países do 
terceiro mundo, o que teve por consequência o falseamento da repartição das 
riquezas sobre a Terra. 

* Artigo publicado originariamente em La rue, revista cultural e literária de expressão 
anarquista, editada pelo Grupo Louise Michel. Paris, n.° 20,1975, pp. 78-85. 



O meio natural, que constitui a base da agricultura, degrada-se de forma 
muito alarmante, ainda que diferentemente consoante os países. Os arre-
dores agrícolas estão em perigo em demasiados locais e os nossos alimentos 
estão também muitas vezes sujos e tóxicos. 

Esta dupla aberração (exploração económica — prejuízos ecológicos) é 
devida, para além da procura geral do lucro, às contradições capitalistas dos 
sectores agrícola e para-agrícola (os interesses financeiros e especuladores 
não são todos os mesmos). Os transportadores têm interesse em que os pro-
dutos sejam elaborados o mais longe possível dos locais de consumo, os trusts 
da indústria de pesticidas só estão interessados pelas plantas parasitadas, 
a indústria veterinária tem necessidade de animais doentes. 

A revolução dos transportes e o centralismo colonizador conduziram à 
divisão regional (e internacional) das produções agrícolas, enquanto que anti-
gamente as regiões viviam de maneira quase autárcica quanto à sua alimen-
tação. Normalmente estas regiões só produzem agora um número limitado de 
géneros (o Languedoc e a viticultura, o Senegal e o amendoim) e estão depen-
dentes das outras no que diz respeito ao escoamento dos seus produtos e ao 
seu próprio abastecimento em outros produtos, logo, estão à mercê das 
flutuações da economia e das variações climáticas. Se a produção se vende 
mal, toda a economia agrícola regional está em má posição, enquanto que a 
diversidade das produções tende a diminuir estes riscos, ao jogar em várias 
frentes. 

Esta especialização espacial da agricultura e a sua industrialização têm 
duas outras consequências: o êxodo rural implicando o crescimento das 
cidades. A mecanização tira braços à agricultura e liberta-os para outras acti-
vidades, industriais ou de serviços, que o centralismo, capitalista ou sovié-
tico, concentrou de forma muitas vezes gigantesca nas grandes cidades. 
O crescimento demográfico das cidades tem por corolário o aumento de noci-
vidades: poluições diversas, engarrafamentos de transportes, perturbações 
mentais, etc.. O despovoamento dos campos tem igualmente outras conse-
quências, dado que uma região despovoada vê a sua cultura enfraquecer, o 
seu potencial humano diminuir; aqueles que partem conheciam o seu espaço, 
as suas utilizações, os seus obstáculos. Segue-se uma perda de informação 
não negligenciável. A diversidade e a individualização das regiões rurais são 
cada vez mais substituídas pela especialização e pela uniformidade. A vida 
urbana moderna, que tenderá a tornar-se universal, é semelhante a ela 
mesma, as cidades têm hoje, quase todas, o mesmo modo de vida, e não há 
mais do que um comportamento urbano único. 

Os espaços agrícolas perdem a sua personalidade, uniformizam-se. Quer 
se esteja na Bretanha, em Beauce ou em Champagne, três regiões agrícolas 
tão diferentes quanto aos sistemas de produção, às paisagens, aos tipos de 
solos, praticaram-se as mesmas operações de desmembramento e de reestru-
turação fundiária sem ter em conta os particularismos locais. Como estes 
factos não foram tomados em consideração, as suas consequências são elo- 
quentes e infelizmente graves: os microclimas da paisagem de bocage 



frequentemente favoráveis às culturas desapareceram, os ciclos de água 
foram alterados, a fauna periclitou, deixando os parasitas (lagartas, pulgões) 
sem predadores. Isto pode ir até graves acidentes, como as inundações de 
Morlaix em 1971. Esta uniformização da paisagem rural é acompanhada de 
uma especialização espacial das produções, ou seja, da prática da mono-
cultura. 

Este método parece racional, porque permite uma grande mecanização, 
mas os inconvenientes são muito perigosos. A monocultura procura varie-
dades de plantas seleccionadas, sensíveis ao para'sitismo e ávidas de adubos 
químicos. A luta contra os parasitas na monocultura é muito difícil, dado que 
estes se podem desenvolver ao-deus-dará, deve-se então lutar contra eles 
com pesticidas cada vez mais poderosos que, muitas vezes, só seleccionam as 
espécies mais resistentes. A utilização dos pesticidas é perigosa por diversos 
motivos: são tóxicos para o homem, quando da preparação e da distribuição 
de adubos, para o solo, a quem reduzem a vida, para os alimentos, que conta-
minam. Os pesticidas químicos alteram o meio ambiente e nós próprios, dado 
que somos em grande parte aquilo que comemos. Os adubos químicos (aos 
quais se atribui sem razão os aumentos de rendimento ainda que os melhora-
mentos das espécies e das práticas culturais o são igualmente em boa medida) 
perturbam também o ecosistema ao constranger a vida microbiana do solo, ao 
poluir solos e águas, ao contaminar ainda um pouco mais os nossos alimentos. 

Além disso, este sistema monocultural, infelizmente o mais difundido, é 
ainda mais catastrófico para os países do terceiro mundo. Eles pensaram sair-
-se bem copiando os métodos químicos ocidentais. Somente, os países sub-
desenvolvidos são dependentes dos outros no que respeita aos adubos 
químicos e aos pesticidas. Estas práticas reforçam portanto o imperialismo 
económico e as consequências sobre o meio natural são ainda mais graves, 
dados os obstáculos dos solos e dos climas que esses países conhecem. As 
produções agrícolas desses territórios não servem sequer para alimentar a 
população, porque o colonialismo impôs a monocultura de produtos a comer-
cializar, frequentemente de luxo (café, chá, ananás, etc.) ou necessárias à 
pecuária dos países ocidentais, o que constitui um roubo e um desperdício 
de proteínas. 

Face à triste realidade agrícola capitalista, que se enterra cada vez mais 
depressa, aparentemente, num beco sem saída, existem as reacções, os 
abusos de trocas, pelo menos no que diz respeito à recusa ao saque do pla-
neta, aos quais os anarquistas não podem nem devem ficar indiferentes. 
Estas proposições heterógeneas reagrupam-se sob o nome de agricultura bio-
lógica. 

APRESENTAÇÃO GERAL DA AGROBIOLOGIA 

A agrobiologia nasceu no início do século XX, pelas reacções viscerais 
que se opunham a todo o progresso; e é também uma consequência dos pri- 
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meiros abusos da agricultura industrial e química. A erosão dos solos cerca de 
1930 nos E.U.A. permitiu claramente rodear os perigos (este fenómeno resul-
tava da sobre-exploração dos terrenos e de uma mecanização mal adaptada, 
muitas vezes demasiado pesada). Os pioneiros da agricultura biológica, 
nomeadamente suíços, viram em primeiró lugar a importância do humus 
(chama-se assim à parte viva da camada externa compreendendo a matéria 
orgânica em decomposição, as bactérias, os insectos e outros decomponentes) 
que têm um papel fundamental nos processos de vida das plantas, e mesmo 
dos animais, sendo um dos suportes dos ciclos dos elementos (azoto, car-
bono, etc.). 

A agricultura química e industrial, quanto a ela, despreza normalmente 
o papel do humus, e as suas práticas tendem a dispensá-lo e mesmo a eli-
miná-lo. 

Os agrobiologistas querem viver em harmonia (noção confusa) com o seu 
solo, no interior do meio natural. As suas técnicas visam antes de mais desen-
volver a vida do solo e associam três práticas complementares: a fertilização, 
o trabalho do solo e a protecção das culturas. 

Existem três técnicas de fertilização: 
— Emprego de adubo orgânico (estrume, resíduos de colheitas, pós de 

ossos e de chifre) incorporado ao solo depois da adubagem composta, 
em monte ou em superfície. 

— Emprego de adubos minerais naturais (pós de rocha, algas calcárias, 
fosfatos naturais, etc.) incorporados ao solo, acrescentados ao com-
posto ou utilizados em pulverização sobre as plantas. 

— Culturas de adubos verdes que melhorariam a estrutura do solo, tra-
zendo-lhe o azoto tirado da atmosfera, natural e gratuito, e enrique-
cendo-o em matéria orgânica. 

Estes empregos fertilizando não perturbam em nada os ciclos da vida, 
dado que não trazem nenhum corpo estrangeiro, isto é, de síntese. 

O trabalho do solo tem por papel mantê-lo em boa condição de forma a 
permitir as culturas. Assim não se resolvem as camadas do solo, não se 
enterra a camada superficial na qual se encontra a vida macrobiana. Simples-
mente, se desterroa a terra em profundidade sem revolvimento das camadas 
e incorporam-se as matérias orgânicas em superfície. 

Os afolhamentos têm um grande lugar na agrobiologia, tal como a fito-
sociologia (relação das plantas entre elas). Por exemplo, certas plantas têm 
efeitos benéficos para outras, logo é necessário favorecer a sua alternância e a 
sua proximidade com as culturas, outras, ao contrário, prejudicam-se mutua-
mente, o que é necessário ter igualmente em conta. Esta nova ciência, a fito-
sociologia, é chamada a desenvolver-se; no entanto, é necessário fazer a 
triagem entre estas receitas caseiras, as constatações empíricas e as expe-
riências sérias. 

A protecção das culturas faz-se sobretudo preventivamente, quer impe- 
dindo os parasitas de se instalarem, quer favorecendo os predadores. Trata- 

de pôr em prática a palavra de Claude Bernard: "o micróbio não é nada, 
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o terreno é que é tudo". Existem tratamentos curativos à base de plantas 
(aromaterapia) e outros tirados do cobre ou do enxofre, que são fracamente 
tóxicos. 

A uma escala maior, a agrobiologia tenta suprimir a especialização da 
agricultura. Prega a diversidade das culturas associadas frequentemente à 
criação de gado, e a procura do equilíbrio floresta-prado-campo. De um ponto 
de vista simples isto é bem melhor, mais estável, logo menos sujeito às catás-
trofes que a monocultura e o zonamento das actividades agrícolas. (Por 
exemplo numa zona em que só se pratica a cerealicultura, e noutra unica-
mente a criação de gado, enquanto que uma queimará a palha que não lhe 
serve para nada, a outra desembaraçar-se-á do seu estrume inútil). 

A agrobiologia é uma série de técnicas de não-desperdício e de reci-
clagem, que permite já conservar o património cultural e evitar a maior parte 
das poluições. É falso pretender que este método tem rendimentos irrisórios. 
Algumas vezes são ligeiramente inferiores aos da agroquímica, mas os seus 
produtos tem uma qualidade nutritiva melhor e a qualidade nutritiva melhor e 
a qualidade dos solos é conservada. No que diz respeito ao terceiro mundo, 
ela é certamente aplicável, dado que pede poucos produtos exteriores mas 
mais de mão de obra, que existe lá, porque o desemprego é ainda mais impor-
tante do que nos nossos países. (E melhor que estes países contem com as 
suas próprias forças). 

Estes grandes princípios da agrobiologia não nos devem fazer esquecer 
a heterogeneidade que reina entre os seus praticantes. Brevemente podemos 
agrupá-los em três categorias (em França): 

— Os primeiros, conservadores e reaccionários, trabalham muitas vezes 
sob contrato com sociedades do tipo Lemaire-Boucher, a mais impor-
tante, de uma maneira integrada, que lembra tristemente a criação 
da vitela em Sanders. 0 objectivo procurado é claro para eles, é 
manter o status-quo social preservando uma sociedade saudável (não 
acham que um certo Royer fala da mesma maneira?), e de fazer os 
seus lucros. 0 que conduz estas sociedades a afirmar, cada uma no 
seu canto, que ela pratica a "verdadeira" agricultura biológica, afim 
de vender os seus adubos. Acontece mesmo que as suas práticas cul-
turais não são muito boas. Como o indica o mensal desta sociedade 
(Agriculture et vie): "A agricultura biológica não é nem capitalista, 
nem comunista, nem republicana, nem realista, nem socialista, 
é biológica". Aqui cientismo e obscurantismo estão lado a lado. 

— Os segundos, em particular os biodinamistas, procuram unicamente, 
graças a uma mística original em que o homem continua o centro em 
nome do seu espírito, reencontrar um equilíbrio perdido. No entanto, 
ainda que os seus métodos pareçam empíricos e algo esotéricos, é 
necessário reconhecer que obtêm excelentes resultados culturais. 

— Quanto aos últimos, constituem a franja esclarecida destes agricul-
tores. Põem o problema em termos sociais (pilhagem do terceiro 
mundo, controlo centralista sobre a agricultura, condenação do 
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sucursalismo agrícola, etc.). Procuram regra geral criar laços e redes 
de venda directa entre produtores e consumidores afim de boicotar 
os capitalobiologistas que vendem os seus produtos muito caro. 

Assim a agrobiologia contém no seu interior todas as ambiguidades 
(antagonismo reacção-criação), e no congresso de Nature et Progrès apare-
ceram muito claramente. Entre os puros e os sãos que podem ser recuperados 
pelo fascismo (Hitler era vegetariano e místico da natureza), aqueles que só 
se preocupam em desenvolver a agrobiologia num capitalismo em que a 
exploração do homem pelo homem se fará sem demasiados prejuízos nem 
poluições (o trabalho, é bem sabido, é a única coisa que vale, alguns de entre 
eles chegaram a lamentar que o apelo de Pétain respeitante ao retorno à 
terra não tenha sido suficientemente entendido) e a franja contendo em si um 
potencial revolucionário, é fácil para os libertários escolher onde se colocar e 
quem escolher. 

Depois desta dupla análise da agroquímica e da agrobiologia, resta 
tentar definir quais podem ser as proposições dos anarquistas no que diz res-
peito à agricultura e ao seu papel na sociedade libertária. 

AGRICULTURA E LUTA ANTICAPITALISTA 

Paralelamente à facção revolucionária dos agrobiologistas, existem 
outros camponeses anticapitalistas. Estes estão agrupados na sua maioria no 
movimento Paysans-Travailleurs. Reclamam principalmente o direito a uma 
vida decente para os pequenos camponeses, quer dizer desde logo remune-
rações em função do seu trabalho, dado que actualmente ganham menos do 
que o salário mínimo nacional. Condenam a exploração dos assalariados agrí-
colas e apoiam-nos nas suas lutas. Para eles, um explorador agrícola que tem 
assalariados na sua propriedade não é um camponês mas um explorador, 
combatem a propriedade fundiária e os acumulativos ("A terra a quem a 
trabalha"). O seu jornal Vent d'ouest mostra-nos que estes camponeses 
estão à cabeça de numerosos combates em zonas rurais: Larzac, Fontevraud, 
luta contra as centrais nucleares em Braud-Saint-Louis, etc.. O mais encora-
jante é constatar que, enquanto camponeses revolucionários, debatem pro-
blemas sociais (aligeiramento do trabalho da mulher, análise do sistema 
financeiro, condenação do sindicalismo oficial, etc.). Põem por vezes em 
causa a finalidade da sua produção que pode ser de má qualidade, por causa 
dos critérios de rentabilidade capitalista, e alguns voltam-se para métodos de 
cultura mais conformes às leis da vida. Mas o principal eixo da sua luta é a 
unidade camponeses-operários pela prática da acção directa. 

Os anarquistas devem apoiar estas lutas nos seus combates sociais, se 
não forem incompatíveis com a sua ética. O mais importante é chegar à con-
jugação destes dois polos revolucionários da agricultura, aqueles que lutam 
de um ponto de vista ecológico, e aqueles que se batem no plano económico. 

Assim o mundo possuirá um potencial revolucionário com visão global, 
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que permitirá, em ligação com os outros grupos libertadores, o avanço para 
uma sociedade ao serviço do homem. 

Seria desejável que o sindicalismo revolucionário camponês, que não 
mistura exploradores e pequenos camponeses, como é o caso actualmente 
(o sindicalismo agrícola de hoje está em parte integrado no governo e só pede 
a sua ajuda, o que apenas beneficia os grandes produtores), se desenvol-
vesse. A prática da acção directa não corporativa como a prática dos campo-
neses-trabalhadores, por exemplo, a distribuição de víveres aos operários em 
greve, é um acto anti-capitalista correcto. 

No entanto, o sindicalismo revolucionário deve também criticar a finali-
dade e os modos de produção, a repartição dos bens e as remunerações. Não 
existem outras soluções no quadro actual para ajudar a revolução para além 
da auto-organização dos trabalhadores, sem comité central, pela prática do 
mandato revogável nos diferentes escalões do federalismo (comuna, cantão, 
região, nação...). Assim os camponeses estando organizados como entendem, 
segundo os princípios libertários, o caminho para a sociedade humana a que 
a aspiramos tornar-se-á menos sinuoso e o capitalismo levará rudes golpes. 

necessário dar confiança aos camponeses, para que eles não pensem 
mais que ocupam um lugar inferior em sociedade, na escala das funções, e é 
preciso de igual modo salvaguardar a cultura camponesa, parte essencial dos 
particularismos regionais, cuja perca constituiria um empobrecimento para 
a sociedade inteira. 

À guisa de conclusão diremos algumas palavras sobre o lugar da agricul-
tura na sociedade libertária. 

A AGRICULTURA NA SOCIEDADE LIBERTÁRIA 

Tal como o fígado não é menos do que uma mão, a agricultura não será 
uma actividade inferior, mas terá a sua função indispensável nesta sociedade 
humana a construir que constituirá um todo orgânico. A dinâmica desta socie-
dade poder-se-á encontrar à volta de quatro aspectos primordiais (os apon-
tados têm apenas valor de exemplo): 

— Ter em conta as realidades ou necessidades ecológicas; 
— Alimentar os homens com uma quantidade suficiente de alimentos 

sãos. sem o que toda a emancipação é impossível; 
— Gerir a economia directamente pelos produtores; 
— Conservar um entusiasmo revolucionário e motivações libertadoras 

(mudanças profundas de mentalidade) sem os quais os objectivos 
indicados acima dariam, no melhor dos casos, lugar a uma sociedade 
bloqueada, um mundo de formigas e, no pior, um regime autoritário 
de novo tipo. 

A agricultura funcionará segundo uma dialéctica protecção do meio 
ambiente — produção de bens, a partir deste espaço protegido. A criatividade 
humana, muito favorecida pelas evoluções sócio-económicas e sobretudo 
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humanas, deverá encontrar um equilíbrio sempre a modificar-se dado que a 
vida é movimento, entre estes dois imperativos de protecção e de utilização. 

A sociedade igualitária que queremos, quer dizer sem classes nem 
Estado, deverá produzir para todos, em abundância, os bens de base neces-
sários. O abandono das produções inúteis e destrutivas (armamentos, 'gad-
gets', publicidade, etc.) permitirá libertar energia humana para atenuar a 
falta alimentar de hoje, permitir um desenvolvimento não destrutivo dos 
países onde reina a penúria, produzir outros valores de uso, reduzindo 
sempre o tempo de trabalho, objectivo prioritário. A mecanização deverá ser 
maleável e variada, adaptada às condições locais, e efctuar-se sobre a base 
da diminuição do tempo de trabalho dos camponeses e não da contracção do 
seu número. Os solos seriam utilizados para as culturas e os animais mais 
adaptados, diversificando o mais possível as culturas afim de limitar ao 
mínimo os transportes alimentares a grande distância, custosos em trabalho 
e em energia. 

A agricultura pode, por outro lado, utilizar as tecnologias doces devido à 
disseminação e às fracas doses de utilização de energia. Será necessário 
desenvolver a hidroelectricidade, em particular sobre os pequenos cursos de 
água; a energia eólica não sendo operacional numa hora fixa, pode executar 
facilmente trabalhos como a irrigação. As energias solares e geotérmicas 
poderão ser desenvolvidas pela criação de micro-centrais. 

A reciclagem será permanente pela adubagem das matérias orgânicas e 
a reintrodução dos resíduos na produção. As técnicas da agricultura bio-
lógica, que actualmente conhecem algumas hesitações, mas que é uma 
ciência radicalmente diferente e nova, deverão ser utilizadas. A introdução 
de elementos tóxicos só se deverá fazer em último caso (em solos bem orien-
tados devem praticamente desaparecer), sendo o mais específicos e o menos 
tóxicos possível. As novas motivações e entusiasmos que animariam os 
nossos espíritos, quer dizer o desenvolvimento do nosso potencial criativo, 
travado actualmente pela autoridade a todos os níveis, deverá ajudar-nos em 
todas estas tarefas (de memória, pode-se assinalar que na Suécia, depo;s do 
abandono radical do D.D.T., descobriram-se numerosos insecticidas não 
tóxicos, o que tende a provar que quando se quer é muitas vezes possível). 

A autogestão generalizada seria o suporte do federalismo e da diversi-
dade regional. A administração das coisas, que tomaria o lugar do governo 
dos homens, seria mais simples, dado que a complexidade económica actual 
é em grande parte consequência do capitalismo. Os anarquistas não são 
contra a planificação, longe disso, mas é necessário que estas previsões da 
produção (que são fundamentais no que diz respeito aos bens alimentares) 
não sejam impostas pelo centralismo capitalista ou soviético, mas discutidas a 
todas escalas do federalismo libertário e aceitáveis por todos. A comuna 
renaseeria e tomaria uma nova dimensão, isto é, funcionaria de forma autó-
noma, federada (a autonomia não quer dizer independência). O essencial das 
produções fazendo-se localmente, será muito mais fácil corrigir os erros, des-
cobrir as causas e remediá-las. 
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O gigantismo e o centralismo conduzem a enormes desperdícios, por 
exemplo, de tempo perdido nos transportes, stress devido à concentração, 
etc.. O capitalismo e o marxismo soviético continuaram a exaltar a vitória do 
homem sobre a natureza e a favorecer o crescimento de grandes cidades. As 
megalópoles não podem funcionar senão artificialmente desperdiçando ener-
gia e matérias primas. A torre Montparnasse tem necessidade de tanta 
energia para conseguir o seu "pesadelo climatizado" (Lewis Munford) como 
uma cidade de 20.000 habitantes. 

Será necessário organizar o êxodo urbano e isso far-se-á certamente com 
menos obstáculos do que se possa pensar. As tendências marginais de 
retorno à comunidade rural (que tem uma outra vantagem, a de pôr em causa 
a família clássica) e a vontade de muitos citadinos de viver no campo são 
sinais percursores. É preciso, à maneira de Alphonse Aliais, "transpôr as 
cidades para o campo", quer dizer, dotar o habitat rural que apresenta 
pressões mais ligeiras sobre o meio natural, das vantagens da vida urbana e 
do desenvolvimento. A miniaturização das indústrias e das actividades de 
serviços tornará a gestão operária muito mais fácil, e o homem não será mais 
uma extensão da máquina como é hoje, mas esta estará ao seu serviço. Da 
mesma maneira a associação do artesanato, da indústria e da jardinagem à 
agricultura, actividades lúdicas e criativas, permitirá conciliar as neces-
sidades de abundância e de qualidade, e ajudará a arte a tornar-se uma prá-
tica corrente. 

Infelizmente, nós estamos longe de tudo isso, e é necessário que coope-
remos o mais possível para essa mudança profunda onde o problema agrícola 
se deverá regular simultaneamente com as outras evoluções. 

A questão camponesa continua uma questão sobre a qual os anarquistas 
devem meditar. Não se fará uma revolução sem os camponeses nem contra 
eles a fortiori, à maneira dos marxistas-leninistas em 1917. A revolução pode 
permitir-se não se ocupar de certas produções durante um tempo, mas difi-
cilmente pode passar sem a produção de trigo. 

A alternativa está aberta, e falta-nos escolher, ou o capitalismo destru-
tivo sobre todos os planos, a quem a ecologia pode dar uma nova chicotada 
à maneira das crises económicas, ou a transformação libertária da agricul-
tura; como diz Pierre Samuel: "É reconfortante constatar que as necessi-
dades ecológicas fazem do velho sonho anarquista um mundo muito mais 
viável que as teco-burocracias do capitalismo e do socialismo". 

A. C. 

(Tradução de Ma. Alexandre Lousada) 
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REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA INDISPENSÁVEL 

Lamentando não o termos podido incluir neste número d'A Ideia, não queremos 
deixar de recomendar a leitura do artigo de Paul Avrich "The anarchists on the socia-
lization of agriculture" publicado em Freedom (review), London, vol. 39, N.° 19, 
30/9/78, pp. 13-16. É uma excelente síntese das posições do movimento anarquista 
histórico sobre o assunto. Referenciamos ainda as revistas Anarehy n.° 41 (1964) e 
Bicicleta n.° 29-30(1980), de Inglaterra e Espanha, respectivamente, que tratam espe-
cificamente do campo. 
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A QUESTÃO AGRÁRIA 

por Edgar Rodrigues 

0 Governador do Estado de Alagoas — Guilherme Palmeira — levantou 
uma pontinha do manto com que o Estado, de que é membro, procura es-
conder a miséria no campo, e por extensão das cidades, ao declarar o que 
os anarquistas vêm denunciando há mais de um século: "0 Estado é um lati-
fundiário improdutivo que nem planta, nem trata, nem vende e nem cuida 
das suas terras". (J. B. — 23-11-79). 

Reforçando a "denúncia" da inoperosidade dos organismos estatais, 
feita pelo Governador de Alagoas, que o mesmo é dizer, da inutilidade do 
Estado, comemora-se cis "70 anos do Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas (D.N.O.C.S.) sem resolver o problema da seca". Em sua 
existência só "beneficiou 530 mil hectares de uma superfície de 30 milhões de 
hectares" carentes de água, com apenas "2.752 famílias quando existem 
30 milhões de agricultores" dispostos a trabalhar e nem sempre podem... 

A exploração da terra e a indústria no sector de alimentos ocupa o 
segundo lugar com "36 mil empresas e 3 mil indústrias de bebidas", per-
dendo para a de distribuição de derivados de petróleo. 

Segundo estatísticas, "em 1978 facturou Cr$146 bilhões contra Cr$149 
bilhões da indústria de distribuição de derivados de petróleo; Cr$128 bilhões 
900 milhões da indústria automobilística; Cr$107 bilhões 900 milhões da 
petroquímica; e Cr$91 bilhões 700 milhões da construção pesada". 

Nesse mesmo ano o Brasil exportou Cr$12.650.633 sem alteração com 
relação ao ano anterior. 

No novo "plano quinquenal" (1980/1985), "o governo pretende aplicar 
no combate às secas Cr$130 bilhões" e "Cr$370 bilhões serão destinados ao 
processo industrial do Nordeste". 

Mas em que pesem os "progressos" anunciados e o "plante que o João 
garante", a carência de alimentos é espantosa, estarrecedora! 

Exporta-se com os olhos fixados no desequilíbrio da balança comercial 
produzido pelo peso das importações, esquecendo-se da fome interna! 

As favelas abrigam uma população que atinge de 20 a 30% das cidades; 
falta assistência médica; esgotos só existem nos grandes centros (o Ceará só 
tem esgostos sanitários em uma pequena parte de Fortaleza — J. B. — 

18 





Nov. 79); a "mortalidade infantil cresce no Piauí"; a "Desnutrição em Per-
nambuco atinge índices alarmantes e pode formar raça nánica" (J. B. — 
23-11-79). com "mais de 40% da população sem emprego fixo e só 10% 
recebe acima de 5 salários mínimos". 

A desafiar a desgraça de milhões de brasileiros que morrem de fome, 
sem assistência médica, alguns vivendo ainda na era do incesto, uns pouces 
felizardos "têm depositado nos bancos da Suiça Cr$34,8 bilhões" (J. B. — 
27-12-79). 

Não existe dúvida que o Estado burguês não quer nem pode acabar COi.  

a miséria, ou reduzir a violência a um mínimo de doentes psíquicos. porque 
para fazê-lo teria que começar por se anular. Tampouco pretende fazer umg( 
melhor distribuição de rendimentos, caso contrário teria que principiar por 
distribuir as suas terras incultas! 

O Estado burguês é uma máquina de complicadas engrenagens ajus-
tadas e manobradas por poderes invisíveis e irreversíveis e um funcionalismo . 
militar e civil consumindo quase todo o produto recolhido do esforço humano 
do trabalhador, sob forma de impostos. 

Com milhares de peças enferrujadas, é por si só um peso morto, uma 
concentração de parasitas bem nutridos a punir e a viver às custas dos que 
trabalham e passam fome, muita fome!!! 

E pior do que isso: armam-se de leis e de instrumentos de guerra para 
garantir a continuidade da desigualdade, da propriedade privada, de terras 
abandonadas, improdutivas ou cultivadas ao sabor das conveniências dos lati-
fundiários e dos negociantes, exportadores, intermediários responsáveis por 
grandes estragos de alimentos em regiões ou países onde milhões de seres 
humanos como nós não têm onde trabalhar e morrem lentamente por falta de 
um mínimo de alimentos. 

Mas será diferente nas "Ditaduras do Proletariado" onde o Estado é o 
senhor absoluto das riquezas, e dono de todas as propriedades? 

Eis o que vamos tentar compreender do discurso de Brejnev pronunciado 
no dia 27 de Novembro de 1979, no Plenário do Comité Central do Partido 
Comunista. 

Leonid Brejnev abordou os "problemas económicos e sociais para 1980. 
ano de conclusão do 10° Plano Quinquenal e base para o 11° quinquénio". 

Entrando "francamente" no tema declarou que 1979 foi o ano mais 
difícil do 10 0  quinquénio devido a "deficiência na economia; a causa prin-
cipal — disse — consistiu em que não foi aumentada a produção como estav a  
previsto no plano". E não hesitou em afirmar: "Os Ministérios e Depar-
tamentos da U.R.S.S. estiveram longe de superar a força da inércia e levar 
a cabo, com decisão, todos os trabalhos no referente à qualidade e quanti-
dade, ao aumento da produção e a obtenção dos melhores resultados pre-
vistos". 

Responsabilizou o "camarada Pávlovski e outros dirigentes do minis-
tério dos transportes" pelo "não cumprimento dos transportes dos caminhos 
de ferro, que não executaram os planos de carregamentos de combustível, 
de minérios, madeira e cereais". 
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E depois de se ocupar longamente com "combustível e energéticos", 
voltou-se para os problemas da metalurgia ferrosa e a construção de maqui- 
naria, declarando serem esses problemas "objecto de preocupações especiais 
porque: 1° - a metalurgia ferrosa desenvolve-se lentamente; 2° - verifica-se 
um atraso na adoção de processos tecnológicos novos; 3° - por muito metal 
não ser aplicado de acordo com o plano". E acusou de responsável "o cama-
rada Kazanéts e outros", afirmando que "o Plenário do C. C. tem o direito 
de criticar o camarada Góldin a quem foi confiada a direcção do Ministério 
da Metalurgia ferrosa". Criticou em seguida a qualidade técnica de "certos 
tipos de máquinas" alinhando entre elas "os defeitos dos tractores da 
Fábrica de Tcheboksar e responsabilizou o ministro Sinitsin e o director dessa 
fábrica, o camarada Deciatov". 

Brejnev disse também que "a construção básica representa um grande 
problema estatal, a qual absorve anualmente mais de uma quinta parte da 
venda nacional. Os prazos de construção são dilatados, frequentemente. 
As demoras de construção ultrapassam consideravelmente as normas ofi-
ciais. Frequentemente os materiais não são utilizados nas obras urgentes. 
O C. C. — declarou Brejnev — dispõe de dados concretos nesse sentido e 
já encarregou alguém de averiguá-los". 

"Foram construídas, com enorme esforço, grandes fábricas de adubos, 
mas estão paralizadas por falta de matérias-primas, pelo que responde o 
camarada Kostândov e os funcionários do Plano do Estado". 

Descendo até ao campo declarou: "Devemos reconhecer que os Kol-
khozes e os Sovkhozes não dedicam a devida atenção ao aumento da produção 
e da sua qualidade. Pelos vistos já amadureceu o problema de aperfeiçoar 
os estímulos materiais e morais na agricultura. Torna-se indispensável 
melhorar o trabalho na indústria alimentar, nomeadamente nos lacticínios. 
Verificam-se faltas no fornecimento de produtos lácteos, de manteiga e de 
queijo. Penso — acrescentou — que os camaradas Lein e Antónov, com-
preenderão que se exige deles a solução prática destas questões. O C. C. está 
preocupado com as faltas no abastecimento, igualmente, de artigos indus-
triais à população". 

"Ultimamente, o C. C. do partido e as redacções dos jornais têm rece-
bido cartas e queixas sobre a falta desses produtos. Os culpados do minis-
tério encarregado da produção desses artigos da indústria ligeira, são o cama-
rada Tarássov e o ministro do Comércio, camarada Strúiev". 

"O problema é claro. Para elevar o bem-estar do povo é necessário 
duplicar, triplicar os esforços a fim de concretizar na prática a orientação 
do partido, com vistas ao aumento da quantidade e da qualidade dos produtos 
de primeira necessidade. Esta é a orientação que deve ser concretizada 
no 11° quinquénio". 

Há. portanto, 62 anos que se promete elevar o bem-estar do Povo sovié-
tico. Lénine foi o primeiro, no começo da revolução, depois Stáline; em 1956 
N. Krúschev também o prometeu e agora Brejnev. 

Contrariando todas as promessas, tal como em qualquer pais burguês, 
um dos motivos do não cumprimento reside na política armamentista. 
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Só em 1977, a Rússia, "gastou cerca de 140 bilhões de dólares para 
fins militares". 

À luz da verdade vivida, sentida e reflectida, nenhum Estado burguês 
ou proletário, pretende emancipar o trabalhador, torná-lo uma unidade livre 
dentro da sociedade, produzindo e usufruindo de acordo com as suas capa-
cidades e necessidades, nem tornar a propriedade um bem de todos e de 
cada um. 

Pouco ou nada mudaram as quatro velhas teorias sobre a propriedade: 
a) a justificação da propriedade pela ocupação; b) pela lei civil; c) pelo 
acordo universal; d) pelo trabalho. 

Estes conceitos de propriedade têm servido ao Estado para lhe propor 
cionar a existência, poderes absolutos, riquezas incalculáveis manipuladas 
por governos monarquistas e "comunistas". 

chamado Estado burguês. ditatorial ou democrático. também repousa 
sobre a propriedade privada. Valendo-se de leis escritas e aprovadas em 
causa próprias. tornou-se detentor de todas as terras que não foram regis-
tadas em nome de alguém ou que o foram e por morte dos seus "donos" 
ninguém se habilitou à herança e pagou os impostos estabelecidos pelos 
municípios. 

Por isso vale a frase de Proudhon: "Ou a sociedade mata a propriedade, 
ou a propriedade matará a sociedade". 

O homem. trabalhador intelectual ou manual. vive o dia-a-dia em depen-
dência económica. política. religiosa. de ensino. poderes que lhe inoculam no 
cérebro a obediência às leis. à propriedade privada (estatal ou particular), à 
'autoridade do patrão. do polícia, do juiz, do militar e do governo que 
submete ao regime do salariato. da "Meia-porção". do "Terço", do "Cam-
bão". 

"Educado" ao longo de séculos e séculos para obedecer ao pai, ao chefe, 
à autoridade do polícia, curvar-se ao peso da lei e do medo do que lhe vai 
acontecer após a morte... não se atreve a desafiar ou a mudar a sociedade de 
pobres e ricos, de expoliados e expoliadores; aceita resignadamente o que 
lhe é imposto como coisa natural, necessária, e que o contrário não será 
exequível na prática. não funcionará. 

As sociedades. como as espécies animais. têm uma evolução orgânica 
que após atingir o apogeu do seu desenvolvimento e uma idade limite. 
começam a decair até à sua morte. 

o Agrarismo burguês, como qualquer outra classe, ainda que possa 
parecer aceitável. não altera as leis naturais. a evolução e a involução que 
governam o todo que nos cerca. Leis naturais. intercortadas por alterações 
constantes nos sistemas político-governamentais. não poderão fugir à trans-
formação social: mais tarde ou mais cedo. esta terá de operar-se quando a 
propriedade privada tiver completado o seu percurso. 
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As crises de trabalho, as longas estiagens, a dificuldade do escoamento 
dos produtos, o sistema escravocrata imposto ao camponês obrigam-no 
abandonar os campos e a buscar emprego -nas cidades, engrossando a legião 
dos mal nutridos e mal abrigados, o crescimento das favelas. 

As leis da oferta e da procura que presidem toda a produção industrial 

- 	também influem, regem a produção agrícola. 
Pois bem, é aqui que começa a grande divergência: o libertário não aceita 

como imutáveis estas leis derivadas do arbítrio humano. Refuta o significado 
•" burguês de que a civilização é o conjunto de progressos materiais e científicos 

que só os burgueses devem e podem usufruir, e opõem-se-lhes, convictos de 
que o usufruto das riquezas naturais e do trabalho humano, físico e inte-
lectual a todos pertence, já que todos contribuem para o grande património 
artístico e intelectual de que se orgulha a ciência e a tecnologia moderna, é 
trabalho acumulado de muitas gerações. 

As profissões e artes que compõem o instrumento produtor. que constrói 
o progresso dos nossos dias é uma obra de todos e não de um só homem ou 
de uns poucos. 

Os dotes intelectuais que caracterizam o ser humano de hoje. também 
são a soma de esforços e de uma longa evolução porque tem passado para se 
diferenciar dos animais de que descende, constituindo a diferenciação 
hereditária mais importante que se pode imaginar. Mas isto não dá o direito 

• aos mais dotados de botar nas costas dos seus semelhantes a obrigação de 
seus sustentos ou explora-los! Esse privilégio é resultante do esforço colectivo 
e não individual, já que todos dependemos do trabalho e dos ensinamentos 
dos antepassados que nos abriram o caminho para o progresso de hoje! 
O homem é um ser sociável, dependente, vive um pouco do que faz e um 
pouco do que fizeram e ainda fazem os outros. 

- 	A agricultura. de quem as indústrias quase todas, ou todas, dependem. 
assim como alimentação do homem, obtida a duras penas, arrancada da sua 
terra ou do mar em razão de um grande esforço físico, é obra dos que menos 
recebem, dos que em geral não são "donos" de nada... 

Por seu lado o camponês continua um trabalhador braçal, rotineiro. 
que exercssuas funções mecanicamente, pouco voltado para o estudo da 
terra. repetindo os seus antepassados. 

A incapacidade técnica agrícola é grande no trabalhador do campo. 
Pouco instruído, o camponês raramente planta nos lugares mais adequados 
por carecer de aptidões. exerce sua função profissional por intuição. Existem 
terras que se prestam à plantação ou à sementeira de determinados legumes 
ou cereais e são improdutivas para outros; existem plantações ou semen-
teiras que precisam muita água e outras que carecem de lugares mais secos, 
razão porque é preciso escolher a terra apropriada para cada produto e pro-
ceder à diversificação das plantações para não cansar a terra, esgotar-lhe a 
seiva. obter-se dela melhor qualidade de produtos e maior abundância. 

Além desta realidade, o trabalhador não tem poderes discricionários para 
- aumentar a produção, porque o dono da terra limita as plantações para 
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garantir os preços de mercado e conseguir mais lucros. 
E quando os géneros escasseiam nos mercados, não é por falta de pro-

dução. de braços dispostos a lançar a semente à terra e de terra para fazê-la 
'germinar, crescer, florir e dar frutos, mas por decisões especulativas para 
gerar a reputação dos preços. a sua elevação frente à lei da oferta e da pro-
cura. Quantas vezes o produto é jogado fóra. aos animais. queimado ou con-
vertido em estrume para adubar as terras. enquanto a poucos quilómetros de 
distância gente como nós não tem que comer. 

Se nos reportarmos apenas ao Brasil e enfocarmos o Nordeste brasi-
leiro, composto geograficamente dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba. Pernambuco. Alagoas, Sergipe, Território de Fernando de Noronha 
e parte dos estados do Piauí e Bahia. temos cerca de 10% do território na-
cional e uma população de mais de 28% do total do país. com  tendência a 
aumentar consideravelmente apesar da emigração interna, para os estados de 
São Paulo. Rio de Janeiro e Brasília, onde o nordestino implantou as favelas, 
faz muitos anos, vamos encontrar o seguinte quadro: 2/3 das propriedades 
são do Estado, a constituir um imenso latifúndio improdutivo. enquanto 
232.211.116 hectares pertencem a proprietários particulares. 

Cento e quarenta felizardos (menos de 1%) proprietários detêm 44% das 
terras brasileiras. enquanto milhões e milhões não têm um pedaço de terra 
para cultivar. 

Em números. significa que no Brasil 31% das famílias são proprietárias 

de 1.668.639 estabelecimentos agrícolas, e 69% dos camponeses não pos-
suem 7 palmos de terra; que parte das famílias sem terra — 1% — exploram 
terras como posseiros (ocupantes); que 9.1% cultivam terras por arrenda-
mento e mais de 50% das famílias trabalham como assalariadas, parceiros. 
e pelo "Cambão". 

Uma vez ou outra, os governantes encarecem a necessidade de plantar 
mais produtos de exportação, chegam até a facilitar empréstimos aos donos 
da terra. mas só aos donos e para que eles ajudem no equilíbrio da balança 
comercial. Não entra em suas cogitações aplicar verbas do Estado na lavoura 
para beneficiar o trabalhador sem terra ou diversificar as sementeiras para 
atender ao consumidor interno em quantidades e qualidades capazes de bara-
tear o custo de vida e permitir que todos comam o suficiente para não morrer 
de fome! 

Nenhum Estado implantará um sistema de distribuição de terras capaz 
de proporcionar ao indivíduo uma vida digna, plenamente livre, dentro da 
igualdade de direitos e de possibilidades. Qualquer distribuição de terras 
(reforma agrária) ou mesmo o confisco pelo Estado que se venha a trans-
formar em patrão político. em substituição ao patrão comercial. não irá tornar 
o homem irmão do homem. soltá-lo de todas as amarras físicas e psíquicas. 
subtraí-Io dos temores políticos e religiosos. convertê-lo pela educação num 
ser sensível à dor alheia, capaz de sofrer quando alguém sofre, de pensar 
e agir sõzinho, sem chefes nem condutores, como unidade independente, com 
direitos e deveres, produtor e usufrutuário dentro da sociedade. 

Partindo da convicção de que nenhum Estado — burguês ou "prole- 
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tário" — fará a distribuição das terras aos camponeses (não se trata de 
reforma agrária) que as trabalham, os libertários proclamam a necessidade da 
implantação de uma Sociedade Nova, autogestionária, observando como 
medidas imediatas: 10  - 0 direito reconhecido a todo o indivíduo de ocupar a 
terra para a utilizar na produção; 

2° - 0 direito reconhecido à comunidade de, para assegurar aos homens 
direitos iguais à terra comum. não permitir que ninguém ocupe uma extensão 
superior à que possa cultivar. 

Partindo deste ponto, baseado nas comunas libertárias que o anarquismo 
estabelecerá. experimentar-se-ão simultaneamente diversos sistemas eco-
nómicos. Os camponeses poderão então produzir isoladamente, em pequenos 
grupos livremente associados, em cooperação ou em regime de comunismo 
puro (este evidentemente nada tem de comum com o regime soviético). A prá-
tica irá fazei- triunfar o melhor, já que em anarquia não existirão anomalias 
na produção nem no consumo, porque esta reconhece a inter-dependência 
entre todos os produtores da região (nação, geograficamente falando) e, ipso-
-facto, é lei natural: quem a infringir, sofrerá as consequências. Nascerão na 
oportunidade as comunas libertárias, autogestionárias. para suportar no 
momento de transição do sistema capitalista para o anarquismo, e coordenar 
a produção e o consumo, mediante um levantamento estatístico de pessoas 
e de fontes de produção, exemplificando a todos o seu valor social e a neces-
sidade de sua generalização. De uma forma primária. pode ser exemplificado 
globalmente pelo quadro que segue, sempre sujeito a tantas alterações 
quantas se fizerem necessárias. Em anarquia nada é estático, definitivo, 
tudo é feito de forma experimental. aperfeiçoado depois de estudos reflecti-
dos, evoluindo constantemente em razão das melhoras que se irão apresentar 
com a ausência de pressões condicionadoras e deformadoras do indivíduo 
que. dentro deste sistema social, vai poder desenvolver livremente todas as 
suas potencialidades artísticas, intelectuais e criadoras. 

E. R. 

CONFEDERAÇÃO GERAL 

FEDERAÇÕES LOCAIS UNIÕES UNIÕES FEDERAÇÕES REGIONAIS 

Comunas ou 
Sindicatos 	 Secções 

Moagem-Panificação 
Hortaliças-Frutas 

Alimentação 	Carnes-Peixes 
Cereais-Óleos 
Outros.... 

Células Distribuição 

Fábricas-Padarias Armazéns-Postos 
Hortas-Pomares-Vinhas de 	Distribuição 
Pastagens-Vacarias-Granjas Açougues-Postos 
Matadouros-Frigoríficos Ambulantes-Veí- 

Barcos Pesca. Outros.... culos 	p/trans- 
portes 	e 	trocas. 
Outros.... 
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Indústria Têxtil 
	

Fábricas de Tecidos 
Vestuário 	Couros-Peles 

	 Curtiduras 	 Armazéns-Postos 
Indústria de Artefactos- 	Sapateiros e outras.... 	de Trocas. 
-Confecções. Outros.... 

Arquitectos-Técnicos 
Construção 	Pedreiros-Canteiros 
Civil 	Carpinteiros-Pintores- 

-Serralheiros e outros... 

Depósitos de Es-
Edificações de Prédios Resi- tocagem e Trocas. 
denciais-Viadutos-Estradas 
de Ferro-Açudes-Perfuração 
de Poços-Oficinas várias e 
outros.... 

Estaleiros-Oficinas-Outros. 	Depósitos de Es- 
Barcos-Vapores-Rebocadores- tocagem e Trocas. 
-Batelões -Pequenas Embarca- 
ções. Outras. 

Imprensa de Jornais-Editoras- 
-Fábricas de Papel-Tintas e 	Livrarias e Pape- 
outros.... 	 larias. 

Escolas-Universidades-Inter- 	Posto Selector e 
natos-Laboratórios e Outros. 	Especialização. 

Visitas a Domicílio-Hospitais- 	Posto de Trocas 
-Ambulâncias-Gabinetes- 	e Farmácias. 
-Laboratórios, Sanatórios e 
outros.... 

Construção 	Engenheiros-Técnicos- 

Naval e 	-Carpinteiros-Caldeireiros 

Fluvial 	-Trabalhadores Navais e 
outros.... 

Artes 	Tipografia 
Gráficas 

Ensino 	Professores 

Médicos-Dentistas 
Saúde 	Enfermeiros-Praticantes- 

-Farmacêuticos e outros.... 

Engenheiros-Técnicos- 	Gabinetes-Oficinas Centrais 
Comunicações -Correios-Telegrafistas- 	Estações de Telefones-Rádio 	Postos de Troca 

-Telefonistas-Sinaleiros-Radia- TV-Vias de Tração-Locomo- de Equipamentos 
listas-Operadores e outros.... 	motivas. Outros.... 	 e Testes. 

Metalurgia 

Força 
Motriz 

Engenheiros-Técnicos- 
-Minas-Altos Fornos-  _
M aquinaria -Manufactura 

e outros.... 

Engenheiros-Técnicos- 

.
-Quedas de Água Térmica- 
Electrónica e outros.... 

Centrais e Redes-Motores- 	Posto 	de 	Esto - 
-Máquinas Industriais-Oficinas- 	cagem, Testes 	e 
Minas-Fundições e outras.... 	Trocas. 

Fábricas-Centrais Eléctricas  
Postos e Redes-Iluminação 	Depósito e Inter- 
Pública e outros.... 	 câmbio. 

Agrónomos-Veterinários- 	Granjas-Vacarias-Máquinas 	Depósito e Inter- 
Rurais 	-Peritos Agrícolas e Pecuária. 	Debulhadoras-Tractores- 	câmbio. 

Outros.... 	 -Motores p/Rega-Implementos 
Agrícolas e outros.... 

N.B. — As Comunas ou Sindicatos de Ofícios vários e mixtos obedecerão ao 
mesmo critério, variando de conformidade com as necessidades de cada região. 
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recortes do passado: 

IDEIAS ANARQUISTAS SOBRE A QUESTÃO CAMPONESA 

Para complementar o conjunto de textos deste número sobre o mundo 
rural, o campesinato, não podia ficar esquecida a atenção que os maiores 
autores do pensamento anarquista prestaram ao assunto. Parece mesmo 
certo que os anarquistas — pelo menos certos anarquistas — olharam sempre 
para o camponês de forma bem diferente daquela com que o fizeram os mar-
xistas, temperando sensivelmente a inclinação destes para idolatrar o ope-
rário industrial em prejuízo do camponês, tido como naturalmente reaccio-
nário e massa de manobra da burguesia que só poderia regenerar-se pela... 
proletarização! 

É certo que também o anarquismo exaltou por vezes em excesso o ope-
rário, e que houve, pelo contrário, socialistas (não marxistas) que foram rura-
listas (como por exemplo os S. R. russos). Mas o lugar privilegiado do indi-
víduo e do produtor independente na teoria anarquista abriu-lhes indubita-
velmente as portas para um olhar respeitoso e interessado para com o cam-
ponês. E no que respeita ao apego deste à propriedade, há ainda que estudar 
bastante a atitude dos anarquistas para com ela, antes de assumir sem crítica 
a posição de uma corrente (certamente a mais importante) dentre eles, que 
depois se tomou abusivamente como sendo a sua unânime posição. A corrente 
individualista americana (a que no próximo número dedicaremos algum 
espaço) aí está para o demonstrar. 

Pressionados pelas nossas limitações materiais, optámos por apresentar 
uma montagem de textos de feitura anarquista relativos à "questão campo-
nesa", começando pelos teóricos conhecidos e terminando com um extracto 
de resolução da organização anarquista em Portugal, no tempo da república 
parlamentar. 

"A agricultura, indústria individualista por excelência, não escapará a este movi-
mento. Qualquer que seja a distribuição do solo, por pequenos lotes ou por vastos 
domínios, qualquer que seja a extensão e a independência das propriedades, não nos 
parece que o trabalho agrícola, forçado a fornecer alimentação a massas industriais 
cada vez mais importantes, possa subtrair-se às únicas condições económicas que 
poderão permitir-lhe aumentar os seus produtos, a mais decisiva das quais é a divisão 
do trabalho. Ora a divisão do trabalho é o primeiro passo para a concentração agrícola: 
tornando-a possível primeiro, e em seguida necessária". 

Proudhon (Des réformes à operar dans les chemins de fer, 1855) 

"... O camponês odeia todos os governos. Ele só os suporta por prudência; paga 
-lhes regularmente os impostos e sofre que lhe tirem os filhos para deles fazerem sol-
dados porque não vê maneira de fazer outra coisa; e ele não dá a sua ajuda a uma 
mudança qualquer porque crê que todos os governos se equivalem, que um novo 
governo, qualquer que ele seja, não será melhor do que o anterior, e porque quer 
evitar os riscos e os custos de uma mudança inútil" (...) 

26 



"Com que direito os operários imporão aos camponeses uma qualquer forma de 
governo ou de organização económica? Com o direito da revolução — dizem-nos. 
Mas a revolução deixa de o ser quando ela age como um déspota e quando, em vez de 
despertar a liberdade nas massas, ela provoca a reacção no seu seio". 

Bákunine (Lettre à un français sur la crise actuelle, 1870) 

"Como vês, nós tomamos a terra, não a ti, mas àqueles que a possuem sem a cul-
tivar, para a dar aos que a trabalham e àqueles a quem era proibido tocar-lhe; — mas 
não é para que possam por sua vez explorar outros desgraçados. A porção de terra a 
que o indivíduo, grupo ou comunidade de amigos tem naturalmente direito é a que é 
favorecida pelo seu trabalho individual ou colectivo. Desde que um pedaço de terra 
exceda a superfície que eles podem cultivar, não têm nenhuma razão natural para 
reivindicar este bocado. 0 que tu cultivas, meu irmão, é teu, e nós te ajudaremos a 
guardá-lo por todos os meios ao nosso alcance; mas o que tu não cultivas é doutro com-
panheiro. Ele saberá também fecundar a terra". 

Réclus (Ao meu irmdo camponês, 1873, 1886) 

"Enquanto existir a propriedade individual, ou seja, enquanto a terra e tudo o 
resto pertencer a Pedro ou a Paulo, em vez de pertencer a todos, haverá sempre 
miséria, e pode mesmo dizer-se que quanto mais se avança, pior será. Com  a proprie-
dade individual, cada um trata de vender a sua mercadoria o mais caro que pode, e 
por seu lado cada comprador trata de a comprar ao mais baixo preço possível. Que 
sucede então? Os proprietários, os fabricantes, os negociantes mais ricos, dado que 
têm meios para fabricar e comprar em maiores quantidades. para adquirir maqui-
naria, para aproveitar todas as condições favoráveis que surjam no mercado e para 
esperar o momento oportuno para a venda, ou até para vender com perda por algum 
tempo, acabam por vencer e conduzir à falência os proprietários e comerciantes mais 
débeis, os quais, pouco a pouco, cairão na pobreza e terão, eles e os seus filhos, de ir 
trabalhar à jorna". 

Malatesta (Entre Camponeses, 1884) 

"0 traço mais característico da pequena indústria, é o de que um relativo bem-
-estar só existe quando aquela se encontra combinada com a agricultura, nos sítios 
onde os trabalhadores não perderam a posse do solo e continuam a cultivá-lo". 

Kropótkine (Campos, Fábricas e Oficinas, 1899) 

"Assim. pois. estabeleceremos como elementos fundamentais das nossas reivin-
dicações: 

1. 0  A conquista da posse da terra, instrumentos de trabalho, vias de comuni-
cação, etc.. 

2.° A organização imediata do trabalho por meio da cooperação voluntária, e 
3. 0  A prática constante da solidariedade entre todos os homens, a fim de asse- 

gurar, com a satisfação de todas as necessidades, todas as liberdades. 
Estes princípios, que são os do socialismo anarquista, constituem a essência de 

todo o socialismo sincero e honrado, livre do contágio parlamentar e legalista e de 
todas as agruras da servidão e da exploração. Orientarem-se para o futuro de justiça, 
é caminhar em prol de toda a liberdade e de toda a igualdade que somos capazes de 
conceber. Transigir com o termo médio, acomodar - se aos passos quentes do refor- 

mismo, equivale a renunciar de antemão à plenitude da vida". 
R. Mella (Aos Camponeses, ed. port. 1910) 
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"Cavador, ceifeiro, pastor, moço de lavoura — trabalhador rural, a tua tarefa é 
a mais útil entre todas, a tua indústria é a base de todas as indústrias, o encargo que 
te dá a sociedade é entre todos o principal. (...) 

Em cada localidade ou região, todos os mesteres e ofícios se organizarão, se asso-
ciarão, fazendo cada uma dessas associações o que do seu ofício for preciso para todos; 
os agricultores fornecerão o trigo, os frutos, o gado, a lã, o linho, os produtos da terra 
necessários; os moageiros e padeiros moerão a farinha e fabricarão o pão que se pre-
cisar; os tecelões, alfaiates e sapateiros vestirão e calçarão a gente; os pedreiros, os 
carpinteiros e os marceneiros farão as casas e os móveis suficientes; e assim por 
diante. De modo que todos terão o preciso, cada um consumirá conforme as suas 
necessidades, com um trabalho muito mais leve e curto do que hoje, sem precisão de 
amos, nem sequer de dinheiro. Todos serão ao mesmo tempo amos e trabalhadores, 
todos sócios da mesma empresa, todos igualmente necessários. E os velhos, doentes e 
crianças estarão a cargo de todos". 

Neno Vasco (Geórgicas, 1913) 

"O camponês é, em todo o mundo, essencialmente individualista, libertário. Luta 
pela conquista da terra para a cultivar para si. Tem o amor da independência que o 
contacto com a natureza nele desperta e alimenta. O proletariado das cidades, mais 
artificializado, tem nos seus interesses imediatos o maior inimigo dos seus interesses 
verdadeiros. Por isso, dos seus movimentos resulta, quase sempre, o encarecimento 
dos produtos e a redução da produção. Toda a população necessita da produção agrí-
cola para o sustento diário e o camponês só de tempos a tempos necessita de adquirir 
produtos da indústria. (...) 

Por isso, os russos, em vez de terem o descongestionamento das cidades, a auto-
-liquidação dos parasitas, o êxodo salvador para os campos que asseguraria a recons-
tituição da produção agrícola, contrariaram tudo isso, e, pretendendo pela força 
obrigar os campos a submeter-se às cidades, desorganizaram ainda mais a produção 
e atiraram para a fome milhões de produtores. 

Só o anarquismo, que a tudo antepõe a liberdade individual e que pretende para 
todos os homens o máximo bem estar na máxima independência pessoal, compreende 
a psicologia do camponês e pode resolver a questão social. Para o anarquismo o essen-
cial é destruir o açambarcamento da terra e destruir o salariato rural. Tornar a terra 
acessível a todos, para a todos assegurar direitos iguais à vida e à liberdade. 

É pela terra livre e pela liberdade integral que o anarquismo tem lutado entusias-
ticamente em toda a parte. 

Por isso, os anarquistas pretendem que a Sociedade Nova proclame os dois se-
guintes direitos que constituem a base da emancipação total. 

1. 0  — Direito reconhecido a todo o indivíduo de ocupar a terra para utilizar na 
produção. 

2.° — Direito reconhecido à Comunidade para assegurar aos homens direitos 
iguais à terra comum, não permitir que ninguém ocupe uma extensão 
superior à que possa cultivar. 

Com esta base nas Comunas que o anarquismo estabelecer, poderão experi-
mentar-se simultaneamente os mais variados sistemas económicos. Os indivíduos 
poderão produzir isolados, poderão produzir associados livremente em cooperação, 
poderão produzir e consumir em regime de comunismo puro. A livre concorrência 
entre os vários sistemas fará triunfar o que verdadeiramente fôr o melhor". 

Da Tese sobre "Questão Agrária" apresentada na Conferência de Alenquer (funda-
dora da União Anarquista Portuguesa), em Março de 1923. 
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pesquisa: 

EMIGRAÇÃO E COMUNIDADE RURAL 

por Ana Serrador 
Carlos Silva 

Fernanda Nazaré 
Júlia Marques* 

O presente trabalho procura trazer à discussão algumas questões que a 
Emigração levanta, e por ai contribuir para o alargamento de pistas de abor-
dagem desse fenómeno que vem marcando o país, muito especialmente desde 
os anos 60. 

Perante a complexidade do fenómeno migratório e as limitações ine-
rentes à sua análise, surgiu-nos como metodologia mais adequada o estudo 
localizado; debruçámo-nos pois sobre uma aldeia do distrito da Guarda, 
região fortemente afectada pela Emigração. 

Malhada Sorda fica a 16 Km de Vilar Formoso e pertence ao concelho 
de Almeida. 

Do progressivo conhecimento da aldeia fomos tentanto formular hipó-
teses que dessem conta das transformações induzidas na comunidade rural 
pela Emigração. 

Para a elaboração do estudo servimo-nos dos dados disponíveis na 
Câmara, e recorremos à informação colhida através de inquéritos e entre-
vistas à população. 

O ADVENTO DA EMIGRAÇÃO EM MALHADA SORDA 

Os primeiros emigrantes 

Falar da história da emigração numa aldeia é restaurar uma realidade 
vivida mas escondida, realidade essa que escapa aos inventários estatísticos. 
Os próprios dados da emigração clandestina não chegam para perceber o real 

* Licenciados em sociologia pelo Instituto S,uperior de Ciências do Trabalho e da 
Empresa (ISCTE), de Lisboa. Este artigo foi elaborado a partir de uma investigação 
.conduzida no quadro do seminário de sociologia rural orientado pelos docentes 
Manuel Villaverde Cabral e Aida Valadas, em 1979-80. 
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dimensão do contigente dos que, em silêncio, deixavam a aldeia e a família, 
abalavam em viagem de autêntica aventura e, guiados pelo acaso, chegavam 
ao país onde iriam permanecer durante muitos anos, e donde só ao fim de 
um longo período mandariam as primeiras notícias. 

Da aldeia, o primeiro homem partiu em 1958. Sabia-se que outros mais 
velhos tinham partido sem contudo voltarem gloriosos. Tinha sido a emi-
gração para a América. Agora com o rumo da França, esse homem que era 
carregador de lenha assalariado, e que já tinha 4 filhos a criar. abalou só-
zinho. 

Levou-o um familiar de Vilar Formoso que combinou com os maquinistas 
do comboio a viagem clandestina dentro da própria máquina. Na aldeia, 
o acontecimento passou de boca em boca, e impressionou de tal forma a 
população que soava que ele teria ficado queimado na viagem. No entanto, 
3 anos depois ele volta à aldeia, e traz consigo aquilo que desinquietaria a 
população: um rádio e uma bicicleta. Na altura, só havia 2 bicicletas velhas na 
aldeia. pertencentes ao mercador de minério. Ora, a bicicleta e o rádio conse-
guidos ao fim de tão pouco tempo, eram a prova de que "a França dava". 
Aquele que na aldeia vivia na miséria, vinha remediado; portanto, era de 
ir também. tal como ele. Foi assim que a certeza do êxito se contagiou. As 
dificuldades e perigos que o emigrante era obrigado a passar na viagem e 
depois em França, seleccionavam as classes etárias entre os 30 e os 45 anos. 
Grande parte dos homens tinha já cumprido o serviço militar, o que trazia difi-
culdades à reinserção na vida do campo; os contactos com o exterior terão 
facilitado a iniciativa de fuga para o estrangeiro. Por seu lado, os que tinham 
a tropa para cumprir. estavam ameaçados pela guerra colonial, o que por seu 
turno também ajudava a motivar o "salto". 

Começava a soar que em França era fácil arranjar emprego e bom di-
nheiro. As saídas esporádicas não demoviam porém a maioria, que estava 
ainda céptica quanto à aventura do emigrar. 0 exemplo dos que tinham par-
tido para o Brasil ou para a Argentina e nunca mais tinham dado notícias, 
era um factor desencorajador. A França, essa estava mais perto, bastava atra-
s essar a fronteira, e ela aparecia logo a seguir aos Pirinéus, e para uma 
população familiarizada com o contrabando, enquanto actividade comple-
mentar da agricultura, não era difícil fazer-se à ideia e meter-se a caminho. 

Os primeiros partiram, e após um periodo sem notícias. começaram a 
aparecer as primeiras cartas que, apesar de relatarem os sacrifícios por que 
passavam. dizem que estão a trabalhar e a ganhar algum dinheiro. Trabalho 
há. o pior são "os papéis", mas o patrão vai encarregar-se disso. E a expe-
riência dos primeiros foi aliciante para os segundos, e assim sucessivamente. 

A decisão de partir, os passadores e a viagem 

C) contrabando foi um antecedente que facilitou as condições de saída, no 
que respeita aos caminhos que os contrabandistas conheciam bem, e aos 
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contactos que já tinham, o que explica que começassem a ser passadores (*). 
Os passadores criaram uma rede de «tráfego humano», recrutando entre 

as populações das áreas que sabiam oferecer maiores contingentes. O cam-
ponês passou a ser constantemente assediado na feira, na taberna, à saida 
da missa. em todos os locais onde se pudessem ouvir as maravilhosas his-
tórias da riqueza, postas em hábil contraste com as dificuldades da vida 
diária, e confirmadas com o testemunho de um ou outro conterrâneo a quem a 
fortuna tivesse sorrido. Vencidas as primeiras reticências, o futuro emigrante 
ficava na incerteza ao medir as dificuldades a vencer, a falta de dinheiro para 
a passagem, a obtenção dos documentos, etc.. Mas logo o passador o sosse-
gava, prontificando-se a tratar de tudo. Convencido o cliente, o passador 
comprometia-se a levá-lo até um determinado ponto, onde outros passadores 
espanhóis, e depois franceses, com quem tinha contacto, se encarregariam do 
resto. E de passador em passador. lá chegariam à França ao fim de 8 ou 
15 dias. 

Os passadores ofereciam, por vezes, os seus préstimos por intermédio de 
certas pessoas da aldeia que se encarregavam de desassossegar os homens 
até que se decidiam a combinar a noite da partida. Para além da dificuldade 
na obtenção de passaporte, a proximidade da fronteira facilitava a emigração 
clandestina. O contrato com o passador podia assumir vários aspectos. Havia 

* Aos passadores chamavam mesmo "borreguistas —  porque eles eram contraban-
distas de borregos. 
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o contrato baseado na "fotografia": o emigrante rasgava um retrato seu ao 
meio e deixava uma parte à mãe, ou à mulher. Se chegasse são e salvo ao 
seu destino, mandava pelo passador a outra metade, como prova de que 0 
acordo se tinha cumprido, e a família pagava então a 2•* metade ou a tota-
lidade da passagem. No entanto, casos houve em que o homem não chegava 
ao destino combinado. Em Malhada houve um que foi morto pelo caminho. 

Em Malhada Sorda havia 3 passadores. 0 negócio progrediu rapida-
mente. Era costume levarem um grupo de 6 a 10 homens, pagando cada um 
7 ou 8 contos, mas nalguns casos o preço era superior. Os tentados a partir 
tiveram dificuldade em conseguir o dinheiro exigido para a passagem. Recor-
riam ao crédito dos que funcionavam como usurários na aldeia, ou procu-
ravam junto da família, obter um empréstimo. 

Conseguida a quantia, e estabelecido o acordo com o passador, os 
homens lá partiam. Em muitos casos foram obrigados a trabalhar durante a 
viagem, nos campos por onde íam passando, por conta do passador que 
conhecia alguns patrões. A jorna revertia para o passador que assim usufruía 
de uma dupla vantagem da situação do emigrado. Às vezes o passador levava-
-os até Espanha e depois de ter apanhado o dinheiro, diziam-lhes que já 
estavam em França e abandonava-os. Sobretudo nos primeiros contingentes, 
muitos apanharam chuva e neve ao passar os Pirinéus, sem comer dias 
seguidos. 

No entanto, com os passadores locais isto não se passava tanto assim, 
dado que temiam represálias posteriores e porque muitas vezes eles eram 
simplesmente conterrâneos que já se conheciam. A viagem a salto era feita 
a pé na maior parte dos casos, passando vários dias escondidos, quando soava 
que os guardas andavam àlerta. Mesmo já em França, as autoridades, se 
apanhassem os emigrantes sem documentos, prendiam-nos, embora os dei-
xassem seguir no dia seguinte. 

Uma passadora de uma terra vizinha de Malhada, confessa que o que a 
levou a tomar esta ocupação em mãos foi a necessidade, eram pobres, e 
quando em 1968 um irmão seu, quis partir para França, não tinham dinheiro 
para a passagem, nem o conseguiram emprestado. Foi assim que ele, prático 
no contrabando, se foi informar de como se fazia a passagem de homens; 
soube-o por conhecidos seus em Espanha e prontificou-se a levar o irmão. 
A partir daí, foi levando mulheres e raparigas a irem ter com a família, mas 
também chegou a levar rapazes e homens. Na fronteira tinha conhecimentos 
que a ajudavam, inclusivé alguns carabineiros. Andou nesta vida durante 
3 anos, até que se viu por sua vez forçada a fugir, devido a uma denúncia de 
uma colega sua, que foi presa. Esta passadora, embora levasse um pouco 
mais caro que os outros (-I- 2 ou 3 contos) oferecia mais segurança e con-
fiança. Ela própria acusa os outros de roubarem e atraiçoarem os emigrantes 
e não lhes garantirem a chegada ao seu destino: «Dez mil escudos era quanto 
eu levava por pessoa, mas muitos não levavam só um, levavam aos 20 e aos 
30; metiam-nos num camião; por isso ganhavam muito. Muitas vezes pren-
diam-nos pelo caminho. A mim, nunca me prenderam nenhum, porque eu 
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levava poucos. Cheguei a ir lá com uma pessoa. O máximo que eu levava 
eram 3. Por isso eu ganhava pouco. Mas, se o governo desse o passaporte, 
esse dinheiro ficava todo para o estado, e as pessoas não gastariam tanto. 
O dinheiro que eu recebia de cada pessoa, tinha que ser repartido pelo passa-
dor espanhol e francês, tinha de pagar a comida e os transportes. Não era 
todo para mim. Portanto, ficava repartido pela Espanha e França. Eu, se 
vinha para casa e trazia 2 ou 3 mil escudos, já era bom. Pelo menos não sofri 
como muitos. Uns foram presos, alguns até morreram na cadeia. Eu não sofri 
porque não tive motivos; porque se tratasse mal alguma pessoa, ela quando 
viesse para Portugal, acusava-me, como aconteceu com muitos. Quando che-
gavam à polícia, contavam tudo o que tinham passado. Porque, quando eram 
abandonados, alguns tentavam sózinhos, outros não eram capazes e entre-
gavam-se à polícia, e eram esses que denunciavam os passadores». 

Apesar de esta mulher se ter visto forçada a fugir devido à sua actividade 
de passadora, pensava voltar, mas gostou de lá estar e ficou; diz que "ga-
nhava menos, mas era uma vida mais sossegada". 

Havia passadores que arranjavam as "cartas de chamada". Tinham já 
contactos com empresas francesas, sobretudo da construção civil, de quem 
recebiam à volta de 5 contos por pessoa. Angariavam a mão de obra emi-
grante e canalizavam-na directamente para o seu destino. Quem conseguia ir 
neste sistema, ia já de comboio porque obtinha papéis e pagava em média 
4 contos ao passador. Mas a grande maioria era a "salto" que saía de Por-
tugal. Em França, os patrões encarregavam-se de legalizar a situação dos 
seus trabalhadores imigrados. Também eram eles que arranjavam uma 
barraca para os emigrantes viverem. Talvez por isto o emigrante fala da 
"boa-vontade" francesa, tanto do patronato, como das autoridades, por 
contraposição às perseguições em Portugal à emigração. É frequente ouvir-
-se dizer que os patrões lá são bons, não são como os de cá. Quer fosse na 
construção ou em fábricas, os emigrantes pegavam muitas vezes ao trabalho 
no dia seguinte à sua chegada. 

Quem são os emigrantes 

A situação da aldeia ao tempo era, como unanimamente se conta, deses-
perante para a maioria da população, que não via maneira de sair da miséria 
em que vivia. Ninguém dava trabalho, e a oferta da mão-de-obra baixava o 
"salário" quer na agricultura, quer na pastorícia. Os malhadenses recordam 
essa época lamentando o excesso de população e atribuem a esse facto a res-
ponsabilidade de "a vida não dar"; dizem mesmo, que "se não fosse a emi-
gração, comiam-se uns aos outros". Os homens, habituados a essa vida dura 
e a condições precárias na aldeia, ao chega'rem a França, adaptavam-se a 
qualquer situação. Passavam por vezes ainda pior do que cá, mas a esperança 
de um dia voltar "ricos" ou desafogados, fazia-os encarar a situação como 
passageira e necessária para amanhã regressarem com uma vida melhor. 
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O móbil da decisão em partir, foi para muitos a quantia que algum emi-
grante mandou à mulher ao fim de certo tempo, o que os levava a confron-
tarem-se com as suas dificuldades, de uma forma mais aguda; pensavam: 
"então se há tão pouco tempo que foi e já mandou 3 contos, é, porque dá; se 
ele conseguiu, eu também hei-de conseguir". 

Se eram pastores, vendiam o rebanho, se eram agricultores e se tinham 
vacas ou uma pouca de terra, faziam-lhe o mesmo, e obtinham assim o di-
nheiro necessário para a viagem. E lá iam. A primeira viagem de regresso à 
aldeia era deslumbrante para os que tinham ficado; viam os vizinhos aparecer 
já com outro porte, e impressionados, convenciam-se que aquilo lá era bom 
por certo. Nos primeiros tempos da emigração, a chegada de um emigrante 
era mesmo motivo de festa e regozijo da população. Tudo corria a visitá-lo, 
procurando obter informações de como era a vida por lá. E o emigrante, longe 
dos sofrimentos que passara lá, e das condições de vida que tinha em França, 
dizia que aquilo é que era bom. Trabalhava-se, mas ao fim do mês o dinheiro 
dava para viver e mandar economias à família. Estes testemunhos influen-
ciavam positivamente as posteriores saídas maciças. Só não partiram os mais 
abastados e os que no contrabando encontravam uma saída para as difi-
culdades. 

Os primeiros a deixar Malhada, eram pastores assalariados ou jorna-
leiros sem terra. Depois destes terem voltado com rádios, e roupas novas, ou 
terem mandado o dinheiro que iam arrecadando, é que começaram a partir 
outros. Muitos deixavam o seu bocado de terra a cargo dos pais, ou da 
mulher. A casa, ou ficava à mercê destes, ou de uma mulher a quem se 
pagava para tomar conta, limpar, etc.. 

Donde partiu mais gente foi do "bairro de cima", onde se vivia mais mal; 
roubavam lenha e alimentos nas hortas dos outros; era aí que mocavam as 
famílias oleiras que também roubavam o barro para o trabalharem e ven-
derem, e que emigraram na sua maioria. 

O primeiro salário em França era de longe superior ao que se conseguia 
realizar na aldeia: "Cá, era um trabalho de sol a sol para ganhar 2000, e por 
vezes até menos. Íamos comprar um pão e 1 Kg de toucinho à Espanha, e 
acabava-se o dinheiro. Não chegava para manter a família. Lá, comecei logo 
a ganhar 3.00000 por mês". 

Os emigrantes que se fixavam na cidade tinham maior mobilidade e iam 
procurando qualquer coisa melhor, mas os que se instalaram em zonas rurais, 
tiveram maior dificuldade em progredir. 

A partir da altura em que quase todos tinham um vizinho ou um familiar 
em França, começou-se a ir com "recomendação" mas na maior parte dos 
casos a expectativa que esse contacto suscitava, viria a resultar em desilusão. 

As primeiras cartas mostravam esse sentimento e diziam mesmo que se 
soubessem o que haviam de passar (tanto na viagem como lá) não tinham 
partido. Mas essa sensação só durava nos primeiros tempos; depois o salário 
encorajava-os a continuar. Alguns só deram "sinal de vida" nessa altura, 
quando já se sentiam vencer. À medida que as dificuldades iam sendo suplan- 
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tadas — pagar as dívidas, encontrar um alojamento, arranjar "os papéis", 
etc. — os emigrantes começaram a chamar as famílias para junto de si. 
Partem as mulheres e os filhos. 

É verdade que muitos se viram obrigados a emigrar como único modo de 
enfrentar as dívidas que contraíram. O êxito dos que já tinham partido e que 
ostentavam, desafiou-os a fazer o mesmo, mas sempre com a intenção de 
voltar um dia. 

Em alguns casos, era a educação dos filhos que preocupava o casal, 
chegando a viver o resto da sua juventude a milhares de kilómetros um do 
outro, para prover a essa necessidade. 

Nalguns casos, a mulher foi ter com o marido ao fim de alguns anos, e 
por lá arranjava também trabalho em fábricas ou em trabalhos domésticos, 
ou nos dois simultaneamente. Isto começou a dar-se a partir de 1965, altura 
em que já se legalizava a emigração com maior facilidade. Estatisticamente, 
verifica-se uma larga corrente de emigração clandestina até 1965, altura em 
que ela decresce e que aumenta consideravelmente o número de emigrantes 
legais. A tendência para a deslocação da família reflecte o carácter mais 
prolongado da emigração; a fixação do agregado pesa como elemento de esta-
bilidade e insere-se numa desvalorização da própria mão-de-obra emigrante, 
pela redução dos custos do mínimo de subsistência. 

CONSEQUÊNCIAS DA EMIGRAÇÃO NA COMUNIDADE 

O emigrado e a aldeia 

O trabalho mais frequente em França era a construção civil. 
Encontrámos um caso de um agricultor emigrante que trabalhava por 

períodos de 3/4 meses em França e passava 1/2 meses seguintes na aldeia 
a tratar da terra de que, na sua ausência, a mulher se encarregava. Depois 
voltava, sempre para o mesmo patrão; esta alternância de tarefas, durou 
13 anos, até que voltou por já se achar remediado e por doença da mulher. 
Só aos 24 anos ele aprendera a trabalhar a terra e a tratar de vacas, porque 
antes andava no negócio do estanho e foi por casamento que se viu forçado a 
tomar conta dos bens da mulher. Foi com essa idade que "lavrou o 10  rego da 
sua vida", "mas chegou a ter uma colheita como qualquer lavrador". Por 
isso, quando aos 44 anos pensou emigrar, entusiasmado com o que os outros 
lá conseguiam, na aldeia chamaram-lhe "burro", porque ele até tinha uma 
boa colheita. "Quando abriram as águas para o povo, ficou sem metade de 
um prédio" e teve de comprar outro mais longe da aldeia. 

Mesmo já emigrado, vinha sempre à ceifa, e com a mulher e os filhos 
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que ca ficaram, e algumas ajudas de fora, colhia 90 "fanegas"* de cereal. 
Mas sempre que vinha à aldeia, desanimava de voltar para França, por-

que o seu trabalho era muito duro — corte de árvores na zona serrara — , os 
conterrâneos animavam-no a ficar, olhando à sua colheita. 

Quando partiu a primeira vez, de comboio, num grupo de quatro ho-
mens, todos com "cartas de chamada" sem saberem o que iam fazer lá, 
levou consigo batatas, cebolas, enchidos, etc., para lá não se ver na miséria. 
Todos foram para o mesmo patrão; só compravam o pão, o resto era do que 
levavam. O trabalho era tão penoso que ao fim de 3 meses deixou os outros e 
voltou com 5 contos, sem intenção de regressar. Foi outro emigrante que o 
conseguiu aliciar com o entusiasmo pela sua própria situação numa fábrica 
em França. Ele lá foi, mas não conseguiu arranjar nada na cidade e voltou 
para o mesmo trabalho anterior. E foi assim que fez a sua casa e educou os 
filhos. 

Outro homem que partiu no mesmo ano que este, com 46 anos, mas que 
passou a fronteira a "salto", esteve 3 anos sem ninguém saber nada dele; 
após a sua partida, as autoridades instigaram a sua mulher a dizer o seu para-
deiro e chegaram a prendê-la por 2 vezes; ela defendia-se dizendo que o 
homem a tinha abandonado, a ela e aos filhos, e que nada sabia do seu 
destino. Entretanto, avisava-o por carta de que não escrevesse, não fosse 
ser descoberta. Esta "cumplicidade" durou 4 anos até que a mulher foi ter 
com ele, "quando começaram a dar os passaportes", e levou consigo um dos 
filhos, deixando os outros a estudar num colégio na Guarda. 

Na altura, era a única família que tinha os filhos a estudar. A educação 
foi a preocupação dominante dos pais. «Hoje um filho é advogado em Lisboa, 
e o outro também está bem empregado». 

O marido foi levado a deixar a aldeia pelas dívidas contraídas na compra 
de uma casita e levou 3 a 4 anos a pagá-la. Era agricultor e fazia contrabando. 
Para pagar ao passador, vendeu as vacas que tinha. A mulher, entusiasmou-
-se a ir por ver "as outras feitas senhoras", mas depois de lá chegar, desi-
ludiu-se. O homem trabalhava na construção civil. 

Outro caso ainda, é um agricultor, que foi trabalhar no granito para uma 
fábrica de França. Partiu já com isso tratado mas a viagem foi acidentada e 
dois companheiros foram presos. Era agricultor remediado (50 fanegas de 
centeio) e tinha uma junta de vacas que usava para "trabalho à jorna": trans-
portava carros de lenha, estrume, etc. e lavrava para outras pessoas, e em 
troca esses pagavam-lhe em dias de trabalho na sua produção de cereal. 
Também ele teve de vender as vacas antes de partir; todos os anos em que 
vinha, dizia à mulher que regressaria no próximo, no entanto, se num ano 
juntava 100, queria sempre juntar mais 100, e assim foi adiando o seu re-
gresso definitivo. A produção de batata, que mesmo como emigrante man-
tém, é assegurada por um regime de parceria: ele dá a terra, e metade das 
despesas da cultura (sementes, adubos, estrume, etc.) e um outro dá o tra-
balho; a produção é dividida ao meio. 

* Fanega — medida usada na região, equivalente a 4 alqueires (1 alq. 16,5 1.). 
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O investimento do emigrante 

É sobretudo a partir de 1969/70 que as primeiras grandes alterações se 
começam a dar na aldeia. Duas parecem ser as preocupações fundamentais 
dos emigrantes: construir ou melhorar a sua casa e comprar algum terreno. 
Os proprietários que não emigram têm assim possibilidade de tirar um certo 
proveito da emigração, vendendo a sua terra a bom preço. Aliás, esse não é 
o problema do emigrante. Dinheiro tem ele e deseja ser proprietário a qual-
quer preço. 

A construção da casa é contudo a preocupação dominante. Entregam a 
construtores a sua construção ou eles próprios se lhe dedicam durante as 
férias. É aí que se emprega a maior parte da população activa que ficou na 
aldeia. 

Já referimos que muitos emigraram para pagar as dívidas. Convém 
realçar a importância da usura neste tempo em Malhada. O juro chegava 
a 20%. 

Os "ricos" valiam-se da falta de acesso dos camponeses, e mesmo dos 
lavradores mais abastados, ao crédito bancário: apesar do juro do banco 
rondar os 3%, só era acessível a negócios mais ligados a uma indústria ou a 
uma operação financeira de maior monta. 

Assim, ao crédito de usura local recorriam os agricultores de aldeia. 
Em alguns casos o pagamento era também feito em dias de trabalho na terra 
do credor. Os mecanismos e circuitos de crédito não oferecem dúvidas quanto 
a serem considerados factores de concentração do rendimento na aldeia. 
"Os ricos ficavam mais ricos e os pobres que pediam emprestado, ficavam 
endividados", vendo-se obrigados a emigrar para enfrentarem a situação. 
Dizem em Malhada que os ricos não queriam emprestar aos criados o dinheiro 
para eles partirem, porque queriam que eles continuassem pobres. Talvez 
eles intuíssem as consequências futuras que dessa emigração adviriam para 
o seu próprio poder. 

Mas logo que a emigração se começou a generalizar, passavam a ser os 
emigrantes que emprestavam o dinheiro para a viagem dos novos compa-
nheiros que pretendiam sair para França, mas faziam-no a um juro razoável. 

Os empréstimos contraídos na aldeia para além dos relativos à viagem, 
podiam ser devidos a uma doença de alguém na família, ou a uma "mor-
rinha" no gado que arruinava a economia familiar, ou para montar um co-
mércio, ou ainda por ter posto os filhos a estudar. 

Durante os primeiros 10 anos, os emigrantes costumavam trazer consigo 
o dinheiro aforrado, quando vinham de férias, ou mandá-lo por vale de 
correio. Mas daí em diante, com a assistência bancária, passaram a mandar 
de 3 em 3 meses para o sustento da família e 2 vezes no ano para depósito no 
banco. Consoante os filhos estão a cargo de um familiar ou de estranhos, 
assim eles dispendem 2-3 ou 4-5 contos por cada um. Se têm a mulher na 
aldeia, mandam mais ou menos 40 contos. Isto de 3 em 3 meses. 

Os depósitos são feitos em moeda estrangeira, e ao juro de 20%, têm 
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toda a vantagem em utilizar o crédito barato a que têm acesso a 10-12% para 
os investimentos que pretendem fazer. 

Quase todos os malhadenses emigrantes têm já a sua casa nova. Uns 
arranjaram e acrescentaram aquela onde já moravam, outros construíram 
uma completamente nova noutro local. Quem chega à aldeia vê um agregado 
de casas novas, e não as velhas casas de pedra que estão em minoria. Os que 
já regressaram de vez, têm a casa pronta, e os outros emigrantes, na sua 
maioria têm a obra "ajustada" a um construtor, mesmo os que lá fora tra-
balhem no ramo. 

É normalmente ao fim de 6 anos de estadia em França que começam a 
construir a casa. Dantes ainda levavam mais tempo. 

Segundo o testemunho de um informador que trata das remessas dos 
emigrantes locais, a maior parte das economias é depositada no banco. E do 
restante, mais de metade é para a casa nova, uma parte é para educar os 
filhos, outra para comprar terra, e outra para máquinas (tractor) e só uma 
pequena parte para a eventual aquisição de gado. 

Apesar das facilidades cambiais em depositar o dinheiro lá fora, as 
maiores quantias são trazidas nas férias pelos emigrantes e destinam-se à 
compra de bens, se houver oportunidade; senão, depositam-nas. Mesmo que 
comprem terra, animais e façam a casa, todos os emigrantes depositam uma 
boa reserva. As poupanças variam conforme o casal trabalha e os filhos tam-
bém, mas é frequente que só o casal junte 200 a 300 contos por ano. Com  os 
filhos, a quantia pode duplicar. 

0 investimento emigrante tem primordialmente em vista a reprodução 
da economia familiar. A não ser na construção civil, é difícil encontrar outro 
investimento que tenha criado novos postos de trabalho. É característico no 
emigrante o investimento não produtivo. 

Face ao irromper de uma actividade como a construção civil que ocupa 
quase toda a mão de obra activa não agrícola de Malhada, cabe perguntar 
qual será o seu destino quando as famílias emigrantes tiverem a casa pronta. 

As casas recém-construídas ficam desabitadas a maior parte do ano; 
além dela, o emigrante pode adquirir um ou mais "andares" na "cidade" 

Vilar Formoso, Guarda, Coimbra, etc.. Por um lado pode ter como ob-
jectivo albergar os filhos enquanto eles estudam, mas isso não impede que 
outros sejam alugados ou vendidos e por aí proporcionem a margem de lucro 
inerente à especulação imobiliária. 

Em suma, e ainda segundo a mesma fonte de informação, do rendimento 
auferido pelo emigrante, mais ou menos 60% do que ganha é depositado e os 
restantes 40% são para consumos de ordem vária. No entanto, nos primeiros 
anos de emigração, a percentagem depositada costuma ser inferior e só ao 
fim de 6 ou 7 anos passa os 50%. 

Na opinião dos emigrantes, eles favoreceram o desenvolvimento do país, 
maugrado as consequências desastrosas para a agricultura que já vinha 
sofrendo um processo de crise geral. 

"Acho que a emigração foi boa para Portugal porque ajudou muito. As 
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economias dos emigrantes permitiram que as pessoas construíssem mais, 
criaram cá trabalho; por outro lado foi mal porque toda a malta foi embora e a 
agricultura prejudicou-se, pois a maioria trabalhava na agricultura". 

"O dinheiro que os emigrantes depositam é uma vantagem para o 
Estado". 

"O país, talvez venha a perder muitos portugueses, porque muitos ficam 
Já. Mas acho que ganhou mais do que perdeu, porque antes vivia-se mal e 
agora não. As pessoas que emigraram ficaram beneficiadas: compraram 
casas e orientaram a vida. Isso não seria po ssível sem a emigração". 

"Tanto cá, como nas cidades, é o dinheiro dos emigrantes que está a 
sustentar Portugal". 

"Se não fosse a França, estaríamos bem pior. E mesmo o país lucrou 
com isso. Muito do dinheiro que cá há, é dos emigrantes. Os bancos estão 
cheios". 

No que respeita à agricultura, verifica-se um investimento quase genera-
lizado mas por enquanto sem consequências em termos de novas relações de 
produção. Alguns que já tinham terra, não compraram mais, mas outros 
juntam vários pedaços que vão comprando, para viabilizar o trabalho do 
tractor. A compra do tractor não veio alterar substancialmente a forma de 
explorar a terra, e na maior parte dos casos é usado em fretes para a cons-
trução ou em transportes de materiais a particulares. Não há introdução de 
novas culturas, e a produção com vista ao mercado faz-se por acréscimo da 
produção para autoconsumo. É o caso da vinha em que se produz para a casa, 
mas que, podendo, vende-se uma parte; além de não encontrar escoamento, 
não é feito com espírito de comercialização. 

Quer em andares, quer em tractores, quer ainda em terras, o investi-
mento do emigrante resulta mais pelo aproveitamento de vantagens de mer-
cado, do que propriamente pela influência no processo produtivo. A aplicação 
das remessas insere-se por enquanto numa fase de "reprodução simples", 
na medida em que directamente não gera a sua própria reprodução produtiva. 
Este aspecto parece-nos ter uma certa influência no adiar de uma decisiva 
passagem da "submissão formal" à "submissão real" na aldeia de Malhada; 
no entanto, isso não nega o seu papel, nomeadamente na construção civil e 
na acção indirecta que exerce sobre a população activa, mesmo sobre aquela 
que não encontra trabalho, obrigando-a a sair. 

Uma nova estrutura social 

Antes da emigração ter começado a despontar, Malhada era uma aldeia 
com diversas actividades (agricultura, pastorícia, olaria e tecelagem) e com 
uma população na pujança da vida. No entanto, a instabilidade de emprego 
e os baixos salários fizeram com que grande parte da população abandonasse 
a terra. 

A emigração foi, assim, o "pontapé de saída" para a resolução dos pro- 
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blemas mais prementes dos Malhadenses. Tratava-se duma autêntica fuga 
à miséria e à fome. 

A debandada de "gentes" para as terras de França e Alemanha teve 
como consequência o deixar ao abandono uma parte das terras aráveis, 
que por falta de braços não foram cultivadas. 

Malhada Sorda, hoje, é uma aldeia povoada, principalmente, por velhos 
e crianças, onde as transformações induzidas pela emigração são notórias. 

Segundo informação obtida, a França e a Alemanha têm sido encaradas 
como "tábua de salvação", pois, só aqui os emigrantes conseguiram melho-
rar a sua situação económica. 

De facto, o nível de vida dos emigrantes, hoje, é indiscutivelmente supe-
rior ao que tinham antes de partir e ao do vizinho que não emigrou. Esta rea-
lidade é sentida por toda a população residente em Malhada. Todos os entre-
vistados, sem excepção, se referiram à emigração em termos de vantagens, 
tanto para os que saíram como para os que ficaram e tinham terras para 
vender aos emigrantes; e dos inconvenientes, para os que nada possuíam e 
tinham de suportar os preços de mercado. 

O emigrante investe as suas economias na compra de terras, quer para a 
agricultura quer para a construção de casas, e em bens de consumo di-
versos — mobílias, electrodomésticos, automóvel, roupas, etc.. 

É por isso que os donos de prédios rústicos cessam os contratos de arren-
damento para que os possam vender ao emigrante. 

Este facto veio agravar a situação da agricultura e generalizar a ten-
dência para o abandono do trabalho da terra. Mesmo o emigrante que com-
prou terras aráveis não tem investido muito nestas e, até agora, quando o fez 
não introduziu novas culturas. 
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Diziam-nos "a emigração veio aumentar as terras incultas", "as terras 
dos emigrantes estão todas de relva". O emigrante não se sente incentivado 
para investir na agricultura nem tão pouco para arrendar as terras, nota-se 
uma certa repugnância quando se coloca a possibilidade das suas terras 
serem utilizadas por outrem. 

As transformações económicas que têm vindo a ser apontadas reflectem-
-se no campo social. Com  efeito, a emigração tem desencadeado uma pro-
gressiva sobreposição socio-económica do emigrante em relação ao lavrador 
"rico", que anteriormente tinha sido seu patrão. Mesmo quando o agricultor 
mecaniza a produção, ressentindo-se da falta de mão de obra, o rendimento 
que aufere é irrisório face ao rendimento do emigrante. 

Com a ascensão do emigrante, o lavrador "rico" sente o seu prestígio 
diminuir e até ser ultrapassado por aquele. "Os ricos agora não têm rendi-
mentos dos prédios, agora não são ricos porque não têm quem trabalhe nas 
terras: os mais pobres que lá serviam agora são ricos". Por outro lado, aque-
les que não partiram, os mais velhos, e desapossados de quaisquer bens e 
para quem, até então, conseguir ou não trabalho era decisivo, estão, hoje, 
mais protegidos: todos eles têm um familiar no estrangeiro que lhes mande 
algum dinheiro ou recebem a pensão de reforma. Assim, eles conseguem sus-
tentar o seu modo de vida que se mantém ao nível mínimo de subsistência. 

Para os velhos mais pobres, a interiorização de uma vida miserável 
sofrida durante anos e anos, e o sonho de amealhar uns "tostões" para o 
futuro, impede-os de gastar os escassos 1.800$00 de pensão. Este grupo 
passa os seus últimos dias tal como passou toda a vida. Agora na solidão de 
vida são incapazes de alterar os hábitos de subconsumo. Muitas pessoas 
nestas condições amealham um tanto por mês e reservam o restante para as 
suas despesas e, ao fim de algum tempo, constituem um depósito a prazo 
para juntar aos anteriores. Esta tendência para amealhar não tem em vista 
uma aplicação concreta, mas sim cumprir uma velha necessidade de ter um 
"pé de meia" reservado para uma fatalidade. 

As carências de alimentação e de saúde são quase as mesmas de anti-
gamente. 

Estes "velhos" tiveram um papel fundamental para o emigrante, pois, 
na maior parte dos casos, foram eles que tomaram a seu cargo a educação 
dos filhos dos emigrantes e, ao mesmo tempo, cuidaram dos bens (terras, 
animais, casas) destes últimos. 

Ao fim de um ano de trabalho, duro e num local distante da família, é 
imprescindível tirar um período para gozar férias e vir à aldeia. 

Apesar de ser um período desejado, tanto pelos emigrantes como pelos 
residentes, é. ao mesmo tempo, conturbado. Acentua-se a tensão mais ou 
menos latente entre emigrantes e não emigrantes. 

O comportamento do emigrante para aquele que ficou reveste osten-
tação. Por seu lado, o emigrante sente-se regozijado e pretende ser reconhe-
cido como privilegiado. 

A forma como os residentes se ressentem dessa "superioridade" mani- 
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festa-se por aquilo que eles consideram ser o consumo exorbitante do emi-
grante na aldeia, durante as férias e traduz-se no agudizar de tensão entre 
essas duas realidades. 

Disseram-nos alguns entrevistados, que não é de crer que o emigrante, 
em França, gaste como na aldeia. "Uma família emigrante pode gastar 50 
a 100 contos durante as férias. Querem imitar os ricos". "Enquanto vivia na 
aldeia não sabia sequer ver as horas e depois que partiu até tem um Mer-
cedes". "Eles morriam de fome e hoje estão todos ricos". 

Nota-se uma certa revolta contra o êxito aparentemente fácil e até exa-
gerado que o emigrante expressa. 

0 emigrante sente-se orgulhoso e está sempre pronto para falar dos seus 
sucessos lá fora. porém, evita falar do seu passado na aldeia. Se por alguma 
razão é forçado a mencioná-lo, exterioriza um tom nostálgico, como que se a 
lembrança do passado lhe trouxesse tempos que têm de ser esquecidos. 
Contudo, ele faz questão em afirmar que o seu país é Portugal, enquanto a 
França é um meio de conseguir arranjar dinheiro para mais tarde voltar, é 
"terra de salvação". 

Mão de Obra 

As perspectivas de emprego na aldeia são poucas e a maior parte dos 
homens e mulheres, sobretudo jovens, procuram trabalho fora. 

Há um contingente de aproximadamente 50 pessoas que sai diariamente 
para trabalhar em vilas próximas. No Verão há, ainda, um grupo de 70 pes-
soas (mais ou menos) constituído por jovens e ex-emigrantes que parte para 
fazer as vindimas em França. 

As saídas temporárias para França permite-lhes, assim, ganharem 
algum dinheiro para ajudar a cobrir as despesas durante o ano e, ao mesmo 
tempo vai alimentando-lhes a ilusão de algum dia emigrarem. 

Apesar das várias tendências na escolha de profissão, nota-se que a 
juventude em Malhada, por ter nascido e vivido em contacto com a realidade 
da emigração, inseriu-a nos seus projectos e, hoje, sente com angústia as 
restrições feitas à mesma. Constata-se um vazio em relação ao futuro na 
aldeia e, ao mesmo tempo, o desejo de saírem. A juventude na aldeia por ter 
assistido ao prosperar dos emigrantes desejaria disfrutar da mesma situação 
e manifesta a sua esperança nessa possibilidade. E frequente ouvir os jovens 
dizer "Um dia quando abrir a emigração...". 

Embora não haja muitos empregos na aldeia, devido à emigração, 
começou a desenvolver-se a construção civil, o que tem permitido ocupar uma 
parte da população que, em alguns casos, se encontrava no desemprego ou 
em sub-emprego. 

Com a emigração desapareceram algumas ocupações e outras surgiram. 
Assim, a olaria e a tecelagem estão em vias de extinção, não porque todas as 
artesãs tenham emigrado, mas porque os filhos em França lhes vão man- 
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dando algum dinheiro e os mais novos não querem aprender essas activi-
dades. Outras, como pedreiros, armadores de ferro, pintores, etc. desen-
volvem-se. 

Em conversa com os mais jovens tentámos apurar a opinião deles sobre 
a emigração e obtivémos as seguintes afirmações: 

"As pessoas emigraram por necessidade, ao regressarem vêm dife-
rentes, no modo de vestir e na personalidade". "Não vejo nenhum incon-
veniente na emigração, pelo contrário, toda a gente vem rica e importante. 
Vestem bem e compram casas". 

"Só trouxe benefícios: mais dinheiro e algum orgulho. Mas as famílias 
deviam ver-se mais vezes". 

"Já não estão habituados ao trabalho do campo, por isso voltam outra 
vez para França, que é uma vida mais limpa". 

"Antigamente a fome atacava a malta, depois de partirem vive-se 
melhor". 

Nenhum destes jovens gosta de viver em Malhada. Os motivos que apre-
sentaram foram os factos de ali não poderem exercer a profissão que gos-
tariam e também a permanente crítica social a que o seu comportamento está 
sujeito. 

Os estudantes não exercerão ali, após terminado o curso, nenhuma acti-
vidade compatível com as suas habilitações literárias; os não estudantes, 
como os ofícios estão a desaparecer, também não encontram oferta em termos 
de mercado de trabalho: "Gostaria de ser costureira, mas não tenho quem me 
ensine", e ainda um rapaz: "Queria ser bate-chapas, mas não tenho onde 
aprender". 

Entre-ajuda 

A rarefacção da mão de obra que a emigração provocou (no dizer de um 
informador, no seu bairro havia 100 pessoas e agora há 8) e a subida de salá-
rios, entre outros factores, daí decorrentes, inviabilizam, como veremos mais 
adiante, o emprego de trabalho assalariado na agricultura. Quer os que ficam, 
por falta de meios económicos, quer os que partem, por não poderem acom-
panhar a produção, ambos recorrem a uma prática tradicional que nunca 
deixou de existir em Malhada e que nos últimos anos se viu reforçada: 
a entre-ajuda. "0 individualismo" que o senso comum pretende encontrar 
em comunidades como esta, manifesta-se mais numa afirmação pessoal ou 
familiar face ao colectivo da aldeia, do que propriamente no processo produ-
tivo; o emigrante, antes de partir, exercia essa troca mútua; as suas novas 
necessidades e novas condições de vida também lhe exigem o recurso à 
entre-ajuda. 0 facto de deixar a casa, implica a colaboração dos familiares, 
vizinhos, etc. a quem se deve retribuir. A terra ou o gado requer um encargo 
que por vezes a mulher não pode suportar. 

Dito pelos próprios emigrantes, "todos ceifam o de cada um", como se 
fazia antigamente, mas agora é mais; um, pede ajuda a outro, e este não 
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aceita nada em troca; paga-se o "favor" ajudando-o por sua vez. 
Diz-se na aldeia que os emigrantes trazem um maior espírito de cola-

boração. 

Regressados 

Regressados! Até agora poucos emigrantes regressaram. Apenas 6 famí-
lias emigrantes deixaram definitivamente a França. A percentagem dos emi-
grantes é diminuta relativamente aos que partiram; para este facto contribui 
a falta de estruturas económico-sociais na comunidade, capazes de absorver 
a mão-de-obra que se encontra no estrangeiro. 

Com efeito, os emigrantes vão prolongando a sua estadia, no estran-
geiro, para além do que previram inicialmente. Este prolongamento cria um 
certo desprendimento em relação a Portugal muito embora eles continuem a 
vir passar férias. 

Constatámos que apenas uma minoria, os mais jovens (20-30 anos), os 
que conseguiram um emprego mais estável ou/e casaram com francesas, 
tencionam estabelecer-se definitivamente no estrangeiro. Esta atitude não 
é muito bem aceite pelos pais, que tentam aliciá-los a construir uma casa na 
aldeia e, assim, não se desligarem dá aldeia e dos familiares. 

A maior parte, encara a hipótese de voltar para Portugal mais tarde, 
quando a velhice se fizer sentir e a reforma seja compensadora. 

No entanto, a pressão exercida pelo governo francês para reduzir a mão 
de obra emigrante e, simultaneamente o compromisso de dar 100 contos a 
cada trabalhador que abandone voluntariamente a França, pode vir influen-
ciar e antecipar o regresso de alguns emigrantes; principalmente, daqueles 
que já abalaram com 40 e 50 anos e que, hoje, se sentem cansados de tanto 
esforço e sacrifício. 

Em geral, os emigrantes regressados não retomaram as profissões que 
tinham antes de partir. À excepção dos pedreiros, todos tiveram de aprender 
novas profissões quando emigraram. 

A maior parte, antes de emigrar, estava no sector primário; com a emi-
gração passou irremediàvelmente para o sector secundário. Não há memória, 
por exemplo, que algum pastor que tenha vendido as cabeças de gado para 
emigrar, retome a actividade pastoril depois de regressado. 

Mesmo aqueles (poucos) que antes de partirem se encontravam no sector 
primário e que em França tiveram de mudar de actividade e depois de regres-
sados voltaram ao sector primário, não se encontram jamais na mesma 
posição. O emigrante que era, anteriormente, jornaleiro volta agricultor. 
Aquele que já era agricultor quando regressa assume outra posição, investe 
com mais capital: compra mais terras e máquinas, o que lhe permite retirar 
maior rentabilidade. 

Dos 6 emigrantes regressados: um comprou uma padaria, dois tornaram-
-se empreiteiros e três são agricultores. 
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Os regressados que se dedicam à agricultura, apesar de agora possuírem 
melhores terras e terem mais facilidades de crédito, não têm aumentado 
substancialmente a produção nem introduziram até à data novas culturas. 

III — A AGRICULTURA 

Em Malhada Sorda, a economia assentava e ainda hoje assenta na explo-
ração da terra e na criação de gado ovino, caprino e bovino. 

Ernesto Veiga de Oliveira e outros in Alfaia Agrícola Portuguesa caracte-
riza a "economia rural antiga" desta área, em 2 elementos fundamentais: 
"Acima de tudo o pastoreio e a criação de gados, que a extensão dos baldios 
e maninhos, e dos prados naturais tornara possível, e que se apoiara em 
razões de carácter geográfico, histórico e social; e em 2.° lugar a cultura 
cerealífera — principalmente o centeio, agora sobretudo nas zonas monta-
nhosas e nas terras mais ásperas, mas também o trigo nas terras melhores, 
em maior ou menor escala". 

Orlando Ribeiro in Agricultura, ao caracterizar esta região, afirma tam-
bém o que a "exploração extensiva de cereais em terras suas e em campos 
abertos e afolhados e por outro lado a pastorícia de gado miúdo em grande 
escala – . 

Estas são, portanto, as 2 formas económicas predominantes da comu-
nidade em estudo, apesar de hoje estarem submetidas a grandes transfor-
mações, senão vejamos o depoimento de um dos seus habitantes: "Dantes 
não havia quem desse dinheiro a ganhar. Era só pela côdea, davam 1 cesto de 
batatas, uvas, etc.. A agricultura só melhorou com a emigração porque se 
começou a comprar tractores. Os que não foram, vendiam os prédios e ganha-
vam dinheiro. Hoje o lavrador deixou de lavrar e vão pró gado (1 bezerro hoje 
vale 20 contos)". 

As duas actividades, acima transcritas, requerem uma unidade coerente 
e disciplinada e por isso encontrarmos ainda nesta área vestígios de uma vida 
colectiva, de solidariedade viável e de coesão social, aliás de grandes raízes 
históricas de tipo agro-pastoril apoiada nas condições naturais da região. 

Grande parte da população estava limitada por uma "economia arcaica 
e exígua", cuja pobreza, o isolamento relativo, acentuava uma vida dura. 
Frequentemente diziam-nos: "Era o tempo da fome, onde até o próprio pão 
de centeio se poupava" ou "Era o tempo da sardinha dividida por três". 

Como grande parte da população estava desprovida ou possuía uma 
reduzida porção de terra, não havia a possibilidade de uma produção em 
quantidade tal que, para além de satisfazer as suas exigências de consumo, 
de reserva de sementes e para fazer face a despesás sociais, permitisse a 
existência de excedentes como meio de melhorar os métodos tradicionais de 
produtos e sobretudo como meio de acumulação de riqueza/poupança. 

Contudo a vida hoje, através de toda uma mudança sócio-cultural, é 
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menos severa, vindo assim a permitir uma substancial melhoria das con-
dições económicas, poder de compra, etc., da população, senão vejamos 
alguns factores que estão na sua origem: 

— A saída da população trabalhadora e ao mesmo tempo consumidora, 
muitas vezes, já em situação de sub-emprego, fez aumentar por um 
lado a possibilidade de consumo dos que não emigraram e por outro 
lado abriu portas à comercialização do excedente. 

— 0 alargamento da propriedade (concentração), e introdução de ino-
vações tecnológicas, conseguidas através das remessas dos emi-
grantes. 

— A modificação dos hábitos de consumo alimentar, em função também 
das maiores disponibilidades criadas pela emigração, libertando 
alguma parte para a comercialização 

— e novas facilidades trazidas pelos transportes e comunicações, que 
favoreceram o escoamento de produtos, o acesso a outros. e difusão 
de elementos culturais novos. 

Apesar destas transformações, podemos considerar uma economia pre-
dominantemente de autoconsumo com algum excedente para o mercado, e 
assente na exploração de pequenas unidades familiares de produção agro-
-pecuária. 

Acresce ainda dizer que os circuitos de comercialização existentes eram 
não só frágeis nas possibilidades que ofereciam ao escoamento dos produtos 
da terra, como ainda se tornavam inacessíveis aos produtores devido às difi-
culdades nas comunicações. 

A propriedade e a exploração destes reduzidos bens de produção são 
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privados, caracterizados pela pulverização das terras em pequenas parcelas 
e a sua exploração pelo baixo nível técnico e alta percentagem de trabalho 
humano nela incorporado. 

Não podemos esquecer que o individualismo agrário que caracteriza 
a época moderna prevalece, e assiste-se assim ao declínio do sistema comu-
nitário e à progressiva partilha ou venda dos baldios, que assim são transfor-
mados em propriedade individualizada. Apesar disso, nestas formas indivi-
duais transparecem ainda, em muitos casos, ressaibos da disciplina de explo-
ração colectiva originária. 

Em Malhada Sorda encontramos  esta situação no cultivo de cereais 
nas "folhas", descrito numa das alíneas seguintes, e na ajuda mútua, ou 
"torna". 

Nesta última forma a solidariedade vicinal, tanto quanto conseguimos 
apurar, existiu sempre em Malhada, muito embora com a emigração ela se 
tenha vindo a reforçar, devido à falta de mão de obra. Não nos parece correcto 
afirmar contudo, que ela tenha ressurgido, pois de facto ela nunca chegou a 
desaparecer. 

Delimitação de a'rea ctdtivada 

"Há 20 anos todo o limite da freguesia era cultivado, não havia um boca-
dinho livre, onde não chegasse o arado ou a enchada; mas hoje em 50 partes 
só uma é que é semeada. Está tudo reduzido a matagais..." 

Através desta informação recolhida de um médio proprietário de Ma-
lhada, podemos perceber qual a presente área cultivada. A sua redução deve-
-se sem dúvida à saída maciça da população activa, em que grande percen-
tagem destes não tinha terras, grandes dificuldades em arrendá-las e mesmo 
em consegui-las visto que "antes da emigração, quando alguém queria um 
prédio para arrendar, se havia um que dava 1 alqueire outro dava logo dois", 
como nos informou o mesmo proprietário. 

Hoje, devido a factores de vária ordem, alguns dos agricultores infor-
maram-nos que vão desistir ou diminuir a sua produção. "0 estado não olha 
a lavoura, devia de dar um subsídio como na Espanha, em que o estado 
mete máquinas e pessoal em conta. A calda para as batatas é cara; o petróleo 
tem que ser arranjado por favor; a batata de semente tem que vir de Espanha 
ou de Lisboa. Fica caro. Este ano gastei 35 contos só em adubo. Apanhar o 
centeio e malhá-lo é um problema. 0 que se colhe não compensa, porque as 
jornas são altíssimas, 200$00 a 300$00 com 5 comeres p'rá ceifa; e veja lá, 
preciso de 20 pessoas em 2 dias p'rá ceifa, quanto não gasto eu?!... 

Este ano semeei 200 arrobas de batatas, p'ró ano já só semeio p'rá casa e 
p'ós filhos que estão em Lisboa". 

Por outro lado muitos dos agricultores abandonam a agricultura quando 
recebem a reforma (abono), ou têm filhos em França que os ajudam. 

Neste ano dos 100 agricultores activos 20 abandonaram a actividade. 
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Culturas, Afolhamento e Baldios 

A distribuição das culturas faz-se sempre em função da topografia do 
solo, proximidade da aldeia e abundância de água. 

Junto à aldeia a propriedade encontra-se extremamente dividida e deli-
mitada por altos muros de granito que também desempenham a função de 
proteger as culturas dos ventos frios e secos de Espanha. 

Praticamente todos os seus habitantes têm aqui a sua "leira" que deno-
minam de "lameiros", "tapadas" e "regadas" visto terem utilizações dife-
rentes. Aqui cultivam produtos hortícolas, algum cereal, e há 20 anos, o linho. 
Esta área de cultivo, encontra-se situada a poente e a norte da aldeia. 

Nos "lameiros" hoje quase todos "de relva" (abandonados), foram 
grande parte deles comprados pelos emigrantes ou são reservados a pas-
tagens e forragens p'ró gado, muitas das vezes arrendados aos pastores. 

Também junto à aldeia, os "chãos" são vendidos aos emigrantes para aí 
construírem as suas casas, ou semearem o "nabal de inverno". Se forem ven-
didos para construção os seus preços são bastante elevados, (tivemos conhe-
cimento de um que foi adquirido por 550 contos com a área de 160 m2); se 
forem utilizados para pastagens, apenas por metade deste preço. 

Ultimamente a vinha é a cultura que mais tem aumentado a sua área de 
cultivo: "Aqui só há 4 anos é que se começou a plantar vinha, porque dantes 
não autorizavam a plantá-las nas terras fortes, mas agora já! Estão a plantá-
-las p'rós lados do Côa, nas Veigas ou Olgas, apesar dos caminhos serem 
maus e haver muita pedra". 

Apontamos para este facto não só um melhor aproveitamento das con-
dições climatéricas da região como a perspectiva futura de grande fonte de 
rendimento. Dizia-nos um proprietário de uma vinha: "Ela não tem espírito 
de comercialização. O vinho é para termos em casa. Vêmos o que dá e só 
depois é que podemos pensar em produzir para vender; Se a outra deu, 
então faz-se mais...". 

À medida que nos afastamos da aldeia, a 4 Km, começam a aparecer 
"as terras do cereal". A Nascente e a Sul encontram-se as "Folhas" — da 
"Lapa", "Granja" e de "Safurdes" — que constituem o conjunto de terras, 
que não estando muradas, pertencem a diversos proprietários*, "Cada um 
tem aqui a sua leira" e são reservadas apenas à produção de centeio e trigo 
e a pastagens. 

Hoje apenas 2 são cultivadas, estando a "folha de Safurdes" comple-
tamente inculta, servindo só à "pastoria". 

Como os proprietários possuem terras em ambas essas folhas e em 
cada ano, semeiam todos numa mesma folha; "semeamos trigo e centeio 
ano sim, ano não" (1 "fesafolhada") deixando uma de pousio obrigatoria-
mente para que os "piaras" (rebanhos) possam pastar. 

• A folha daLapa pertence a 100 proprietários, a da Granja a 200 e Safurdes a 250. 
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Estamos assim perante um tipo de afolhamento bienal; utilizado em toda 
a região, é uma outra demonstração da forte coesão social existente nesta 
aldeia. 

Contudo nas outras terras cada proprietário organiza o afolhamento como 
entende. O mais usual é o afolhamento bienal de: CENTEIO-POUSIO; 
CENTEIO-BATATA E BATATA-FEIJÃO. 

Recorrendo ao calendário do ano agrícola, especificaremos as principais 
tarefas executadas para o cultivo do trigo e de centeio nestas "folhas": 

r  "DECRUA" r) "ESTRAVESSA" r  "ATRESSA" 

co 
2 

SEMENTEIRA DA 
BATATA E FEIJÃO 

2..i 	o 	i-; 	I-; 	>: 
a 	 o 	Lu 	 O 

O 	Z 

"CARANJA" 
(1) 	MALHAS 

ACAUTELAR 
'VINDIMAS 

OS FENOS 
(3) 

TRIGO GALEGO 
TRIGO TRIMÊS (2) 	CENTEIO 

SEMENTEIRA 	CEIFA CEIFA 	SEMENTEIRA 

Em Março começa a i. a  lavra ou "Decrua" — faz-se porque "a terra 
está cheia de ervas e não se desfaz facilmente". Esta tarefa é feita simulta-
neamente por todos os agricultores, uns com o arado outros já com tractor. 

Em Maio a 2.' lavra ou "ESTRAVESSA" — consistindo em "limpar a 
erva nascida entretanto". 

E a 3.a lavra executa-se de meados de Agosto até meados de Setem-
bro — "ATRESSA". Finalmente a sementeira começa a 15 de Setembro "por 
ser uso e costume". 

Os poucos baldios chamados também "catchos" e "cagadoiros" exis-
tentes em Malhada foram já todos vendidos, pela Junta de Freguesia a emi-
grantes, em "chões" para construir as suas casas; exceptuando-se apenas 
um, de grandes dimensões, (de comprimento 1 Km e largura 100 metros), 
situado no Lugar do Enchido, que foi vendido a 2 agricultores residentes em 
Malhada, para o cultivo de cereais. 

O único que ainda subsiste é "o lameiro do Vale da Eira", situado à 
saída da aldeia, e cujo arrendamento é feito de St.° António a St.° António. 

(1) transporte do centeio e trigo 
(2) cultura desaparecida há 20 anos 
(3) foragens para o gado 
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A sua arrematação é realizada "quando chovem as 1.as águas. A Junta mete 
um edital e em tal domingo, à saída da missa são arrematados na praça a 
quem esteja interessado". 

Ultimamente tem havido questões quanto ao prazo de arrendamento: 
"Agora o povo começou a conspirar contra estas coisas. O arrendamento 
acaba no dia em que o primeiro homem levar o primeiro molho de centeio", 
já que também é lá que se encontra a única eira colectiva*. 

Produção, Maquinaria e Mercado 

Para uma melhor compreensão da produção existente nesta comunidade 
começaremos por abordar o aspecto da racionalidade do trigo e centeio, 
visto serem as culturas que maior área cultivada ocupam e ser a tarefa que 
exige mais tempo dispendido. 

O centeio "dá-se em terras mais fracas ao passo que o trigo requere um 
solo mais rico. Enquanto que neste se deita o adubo em duas voltas, o centeio 
só leva uma. Utilizando a mesma terra, onde se semeia uma fanega de centeio 
é necessário semear-se 6 alqueires de trigo'.:. Em compensação a sua pro-
dução é maior em grão e em folha. 

Consultando novamente o calendário agrícola, verificamos que existia 
em Malhada uma qualidade de trigo "trimês" ou "sacho" cuja particula-
ridade era a de exigir muito mais mão-de-obra que o trigo "galego", tinha 
que ser sachado duas vezes e ceifado à noite. 

A sua produção era bastante elevada (em 50 Kg de semente "colhe-se" 
2 000 de grão). 

A rapidez da germinação devia-se à exclusividade do estrume em des-
favor do adubo. 

Se aquele era utilizado no "trigo sacho", ainda hoje é aproveitado no 
cultivo da batata, do feijão e do grão de bico. 

Actualmente o tractor já substituiu em grande parte o arado e foi "a emi-
gração que aumentou a compra destes". No entanto, existem ainda 40 agri-
cultores lavrando com vacas produzindo 400 a 500 "fanegas" de cereal. 

Os oito que usam tractor, produzem 2 000 a 3 000 cada um. 
Há 20 anos os grandes agricultores colhiam aproximadamente 200 a 

300 "fanegas"/ano; os médios de 70 a 100 e os pequenos de 30 a 50. Para 
"debulhar" toda esta produção demoravam um mês e meio (quase noite e 
dia) com 2 debulhadeiras. Hoje esta tarefa realiza-se durante 10 dias. 

"Hoje já não há tanto centeio cultivado porque ninguém encontra 
pessoal para trabalhar. Dantes colhia-se muitas fanegas. Agora já se colhe 
pouco!" 

Nestes dados está implícita a modificação na estrutura produtiva intro-
duzida pela mecanização. 

Também em depoimento recolhido numa das entrevistas feitas a um 

• Na aldeia existem ainda 15 particulares 
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pequeno agricultor, ouvimos dizê-lo: "Os donos dos tractores são uns capi-
talistas, levam 5001100 à hora de aluguel, ninguém pode pagar". 

Com a escassez de mão-de-obra, os actuais proprietários de terras, 
(emigrantes e retornados-emigrantes) viram como alternativa à enxada e 
arado, a utilização de maquinaria, sem contudo aumentarem a produção. 

No entanto devido às pequenas dimensões da propriedade e à irregula-
ridade do solo (pedregoso e com declive) os agricultores optaram pela compra 
de "leiras" geminadas e viram assim possível a utilização do tractor. Este 
facto vem dar origem a uma maior concentração da propriedade. 

De seguida elaboramos o inventário dos tractores e sua utilização para 
melhor perceber algumas das transformações sofridas nesta - comunidade nos 
últimos 20 anos: 

N.° 
DE TRACTORES 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

PROPRIETÁRIOS 
(SITUAÇÃO NA PROFISSÃO) 

Agricultor 

Construtor e peq. agricultor 
(emigrante-retornado) 

Agricultor e construtor 
• 	 civil 

Agricultor emigrante-retornante 

Comerciante 

Agricultor emigrante (retornado) 

Agricultor emigrante (retornado) 

Emigrante residente no estrangeiro 

UTILIZAÇÃO DOS 
TRACTORES 

Aluga 

Lavra p/conta própria e transporta 
materiais de construção 

Lavra p/conta própria e transporte 
de materiais de construção 

Lavra p/conta própria 

Não o utiliza (a render) 

Lavra p/conta própria 

Lavra p/conta própria e aluga-o 

Não o utiliza 

1 	Agricultor emigrante (retornado) 	Lavra p/conta própria  
N = 10 

Grande parte da produção destina-se para autoconsumo, ela só visará 
o mercado quando esta fôr excedentária. 

No caso específico do vinho só depois de o mercado interno estar satis-
feito é que haverá escoamento para o exterior. 

"Este ano tive 700 almudes (28 litros cada) de vinho, vendi algum ao 
povo, a uns e a outros". Contudo houve alguns que foram comprá-lo ao 
Porto de Ovelha por este ser mais barato (9800 o litro). 

0 trigo e o centeio é vendido exclusivamente para a Moagem de Frei-
neda. 

51 



A batata, cuja produção e grande, é adquirida directamente pelos comer-
ciantes das proximidades (Malhada Sorda, Vilar Formoso, Nave de Haver. 
Porto de Ovelha) que, vindo a Malhada comprá•la, a vão vender aos gandes 
armazens de Lisboa. 

0 mesmo não se passa com o feijão que é vendido directamente pelos 
proprietários nos mercados das aldeias próximas: Em Alfaiates nas 2.as 
quintas-feiras do mês; Em Freineda no dia 16 de cada mês e Minzela nas 
4.as quintas-feiras do mês. Também o grão de bico e o feijão pequeno são 
vendidos nos mesmos locais, mas em quantidades mais pequenas. 

IV — A PASTORÍCIA 

—rodos os pastores fugiram para França. 
Hoje não há quem guarde o gado". 

Como já referimos, a pastorícia e a agricultura foram as actividades de 
maior peso em Malhada Sorda. 0 mesmo já não acontece actualmente com 
a pastorícia, dadas as dificuldades socio-económicas defrontadas pelos pas-
tores. Estes tiveram que recorrer à emigração de uma forma maciça. 

Tal fenómeno veio provocar, por um lado, a diminuição de "piaras" 
(rebanhos) e efectivos de cabeças de gado assim como todas as actividades 
ligadas à pastorícia; por outro lado contribuiu para o aumento do nível de vida 
dos pastores, não só dos que ficaram como também dos que abandonaram 
esta actividade e saíram para França. 

É assim que desde há 20 anos o número de "piaras" diminui de 30 para 
meia dúzia* e em contrapartida os rendimentos auferidos, que mal che-
gavam para o sustento da familia, passam a crescer e a permitir alguns depó-
sitos nos bancos. 

A emigração surgiu na pastorícia como um escape ao excedente de mão-
-de-obra e à escassez de terras de bom pasto, principalmente no inverno. 
A concorrência entre os pastores, para guardar o gado dos "ricos" ou para 
a obtenção de pastos para o gado, vai diminuindo até à situação actual de 
inexistência de guardadores de gado por conta d'outrem e abundância de 
terras deixadas em pousio. Também as rendas variáveis com as estações do 
ano (mais caras durante o período das neves) tornam-se fixas e, por vezes, 
há isenção do seu pagamento. 

Embora não se possa afirmar que a remuneração actual do trabalho do 
pastor corresponda ao seu valor, pudemos constatar que aquela melhorou 
substancialmente. 
• Segundo informaçoes recolhidas, o n.° de "piaras -  existentes em M. S. há 

45/50 anos era de 77; há 40 anos de 70; há 20 anos de 30 e hoje de 7. 
Através da mesma fonte soubemos que há 40 anos 10 a 12 "piaras" tinham mais 
de 150 ovelhas cada; 50 tinham entre 70 a 80 e cada "piara" tinha entre 5 a 10 
cabras. A proporção entre ovelhas e cabras ainda se mantém hoje mas a uma 
escala menor. dada a diminuição de cabeças de gado por rebanho. 
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No entanto, é uma constante ouvir-se dizer na aldeia. que uma vez aca-
bando o rebanho nunca mais o retomam: "é uma vida muito presa porque 
temos que andar sempre atrás dele (rebanho)". As melhorias económicas na 
pastorícia não vieram suprir a vida difícil que o pastor passa. Este não tem 
fins de semana, nem férias e o tempo mal dá para "beberem um copo na 
taberna e estarem com a família". 

Pelas entrevistas feitas verificámos que os pastores, na sua maioria, 
são de idade avançada, não havendo pessoas novas capazes de assegurar a 
renovação das velhas gerações. 

Propriedade do Rebanho; formas de contrato 

"Quando havia muitos pobres, no tempo do minério, a 
maioria dos pastores andava a servir para os ricos". 

Há uns 30-40 anos só uma minoria dos pastores era proprietária do gado 
que guardava. Os restantes, os "criados", eram contratados pelos "ricos" 
sob a forma de "meias" ou "a fora". Quando o pastor era remunerado com 
parte da produção (lã, crias, leite) dividida entre ele e o dono do rebanho, 
dizia-se que "andava a meias"; quando a remuneração era feita em géneros 
(2 arrobas de batatas; 2 Kg de carne; 2 "fanegas de pão" em centeio) e algum 
dinheiro, dizia-se que andava "a fora". 

Os contratos tanto podiam ter a duração de um ano, como de uma época 
sazonal ou apenas de um mês. 

A abundância de mão-de-obra e a consequente concorrência entre os 
pastores agravava-lhes, frequentemente, as condições dos contratos. 

Muitas vezes, acontecia que os proprietários dos rebanhos, no dia de 
S. Pedro, altura em que acabavam os contratos, despediam os "criados", 
argumentando que não estavam contentes com o seu serviço e, logo vinham 
outros oferecerem-se, dispostos a trabalhar por um preço mais baixo. 

Os pastores só conseguiam estabelecer-se por conta própria, arranjar 
uma "piara" e deixar de "servir os ricos" quando herdavam ou recebiam 
como presente de casamento algumas cabeças, ou então, quando através da 
"fora" podiam vir a adquirir um número suficiente de ovelhas que compen-
sasse o arrendamento de terras. 

Hoje, a situação mudou. Os rebanhos sobreviventes são guardados pelo 
seu proprietário, pois já não andam "a fora" nem a "meias". A produção 
reverte toda a seu favor. 

Propriedade da terra e formas de arrendamento 

Devido à necessidade de grandes extensões de terra que a pastorícia 
exige, a maioria dos pastores tinha que arrendar terras ou fazer a "estru-
mada". 
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A "estrumada", antigamente muito frequente em Malhada Sorda, con-
sistia na troca de pastos e estrume entre o proprietário das pastagens e o 
pastor por conta própria. Este apascentava o seu rebanho nas terras de um 
lavrador que aproveitava para a agricultura os excrementos que o rebanho 
nelas ia naturalmente depositando. O pastor podia ainda ter o direito à ceia e 
alguma "bucha" de manhã (chouriço, pão e um pedaço de toucinho) que o 
proprietário lhe arranjava. 

Em alguns casos eram os proprietários das terras que ficavam durante a 
noite a guardar o gado. 

Acontecia, noutros casos, juntarem-se no mesmo prédio vários pastores: 
"chegaram a reunir-se 1 000 cabeças de gado". 

Hoje há pastores que ainda vão "dar a noite", isto é, fazer a “estru-
mada"; para outros ela reverte exclusivamente a favor das suas próprias 
terras para culturas de subsistência ou para pasto. 

A maioria dos pastores já tem actualmente pastagens próprias, havendo 
apenas uma minoria que necessita de as arrendar ou praticar a "estrumada". 
Outros continuam sem terra, mas os proprietários isentam-os do pagamento 
da renda. 

Os pastores que pagavam rendas, faziam-no em dinheiro ou lã. Hoje é 
apenas em dinheiro. 

Visto que a agricultura e a pastorícia se encontravam inter-ligadas, 
o fenómeno da emigração na agricultura veio libertar muitas terras para os 
pastores, o que permitiu melhores pastagens a preços menos competitivos. 

Anteriormente, havia grandes dificuldades em encontrar pastagens 
durante a época mais rigorosa do inverno (época das neves). Este era o 
período das rendas mais elevadas, devido à grande concorrência no arrenda-
mento das terras com pastagens. 

Muitos dos proprietários de terras, com o objectivo de tirar partido da 
raridade de pastagens, usavam por vezes, uma forma de contrato periódico, 
geralmente sazonal, de modo a subirem o preço conforme o rigor de cada 
Inverno, independentemente do contrato vir a ser feito com o mesmo pastor 
ou com outro. 

Quando os pastores não podiam suportar esses preços e não tinham 
meios para adquirir feno ou centeio que substituísse as pastagens, assistiam 
a uma baixa quantitativa no seu rebanho, que ia sucumbindo de fome. 

No inverno, mantêm-se ainda algumas dificuldades para se apascentar 
o gado: "muitas vezes o gado só sai por sair" já que é pouco o alimento des-
coberto. No entanto, já existe no seu conjunto, mais pasto, e cereal para dar 
ao gado. 

Produção e Mercado 

Para melhor visualizarmos as tarefas ligadas à pastorícia e à reprodução 
do rebanho, ao longo de um ano, apresentamos de seguida um calendário. 
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cobrição 
gestação 

1 tosquia 

1 	
"estrumadas" 

até fins das sementeiras 

Entre Janeiro e Março costumam nascer as crias que vão ser aleitadas 
até Maio/Junho, altura em que são vendidas. 

A "cobrição" é feita entre Julho e Setembro e os 5 meses que se lhe 
seguem são de gestação. Pode acontecer que haja ovelhas com 2 períodos 
de gestação. 

As "tosquias" fazem-se em Junho e a "estrumada" a partir de Feve-
reiro até ao fim das sementeiras. 

A maior parte dos pastores vivem na aldeia e deixam os rebanhos nas 
"cortes" no inverno e nas "cancelas" no verão. 

A dispersão das "cortes" origina um certo isolamento do pastor. 
Em M. S. todos os pastores nos declararam que não praticam nem prati-

caram a transumância. 
A lã, o leite, as crias novas e o estrume são a produção obtida na pasto-

rícia. Na maior parte são destinados a venda. Antigamente o seu escoamento 
era feito nas feiras dos arredores. Actualmente, o local de venda é a própria 
aldeia, quer para consumo interno quer para ser enviado pelos interme-
diários, para o exterior. 

A lã tem sido sempre vendida à mesma familia, residente em M. S. e 
tem transitado de pais para filhos. O indivíduo que a compra é conhecido 
pelo "landeiro". 

O corte da lã das ovelhas, "tosquia", é feito pelos "tosquiadores". 
Chegaram a existir na aldeia 30. Hoje há apenas 2 e os pastores começam já 
a desempenhar também esta tarefa. 

A "tosquia" é feita normalmente uma única vez por ano, nos fins de 
Maio e Junho. 

Existem pastores que utilizam uma máquina tosquiadora alugada nos 
arredores. Pagam 50$00 por cada ovelha. 

A produção de lã varia com a qualidade dos pastos de que se alimentam 
e o tamanho de cada ovelha. 

O melhor pasto é o "trevo" e "chegas" que existem nas "aradas". 
Cada ovelha que dê lã "churra", dá 2 ou 3 Kg, pelos quais recebe 200/ 

1300$00. As que dêem lã "fina" dão aproximadamente 3 Kg correspondentes 

i
nascimento de 
"crias novas" 

gestação 
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a 200$00. A lã "churra" é comprada aos pastores por 100$00/Kg e a lã 
"fina" por 70$00/Kg. 

A produção total de lã na comunidade, é actualmente de 130 arrobas 
(2 toneladas) aproximadamente. 

Há 20 anos era aproximadamente 1 500 arrobas (22 toneladas). 
Um dos pastores por nós entrevistado, teve durante o ano de 1980 a pro-

dução de 4 sacas de lã, correspondentes a 200 Kg na totalidade. No ano 
anterior tinha obtido a produção de 154 Kg. 

Como o "landeiro" também é comerciante de mantas e cobertores, 
muitas vezes troca a lã por cobertores que vêm de Espanha. 

Toda a lã é vendida directamente por este, para as fábricas de lanifícios. 
A maior quantidade é escoada para a Guarda. Também vende em Manteigas, 
Covilhã, Sampaio, Trinta e Masaínhas. 

Segundo fomos informados a qualidade dos pastos de Malhada Sorda, 
por serem rijos, não permite o aproveitamento do leite das ovelhas. 

"Aqui nós nunca pegamos nas tetas das ovelhas. Em Porto de Ovelha, 
onde os pastos são melhores, os pastores ganham um dinheirão com os 
queijos do leite de ovelha, mas tiram as crias (deixam de ser amamentadas) 
passados 8 dias de nascerem". 

Em M. S. o leite de ovelha é reservado apenas para as crias. 
Com as cabras já não se passa o mesmo. Todo o leite é aproveitado para 

ser consumido pela família e/ou para venda. 
Por isso, a necessidade que os patrões têm de criar algumas cabras, 

conjuntamente com as ovelhas, para poderem retirar mais algum rendimento. 
Cada cabra, dá em média 2 litros de leite por dia. 
A venda do leite é efectuada nos 2 postos de recolha de leite que existem 

na aldeia: Lactovil e Oliveira de Azeméis. 
Aí é medido e enviado para cada uma destas empresas. 
Estas fazem a contabilidade e enviam para cada posto dentro de um 

envelope a quantia destinada a cada um dos fornecedores, indicando a quan-
tidade e preço do leite comprado. 

Pudemos constatar, através de alguns desses documentos cedidos por 
um dos pastores, correspondentes a 6 meses de 1979, que vendeu, uma média 
de 120 1 de leite por mês, tendo recebido em média 1 500$00. 

0 preço do leite, ao longo do ano varia com a qualidade. Assim tanto é 
pago a 10$00 como a 12$50. 

Raramente o aproveitam para queijo. Quando o fazem é para auto-
-consumo. 

As "crias novas" são vendidas pelos pastores com 3/5 meses enquanto 
ainda são amamentadas. É raro venderem ovelhas velhas, porque "ninguém 
as quer comprar" devido à carne ser dura. Se alguém as compra é por um 
preço mais baixo que o das ovelhas novas. Um pastor vendeu há poucos 
meses uma por 800$00. Quando matam ou vendem ovelhas, geralmente 
deixam crescer o mesmo número de crias para manter o rebanho. 

As "crias novas" são compradas quase todas pelo "carniceiro" da Fre- 
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guesia (talho) que mata unia por semana em períodos normais e 5 ou 6 por 
semana nos meses de Verão. 

Ainda há pastores que vão vender aos mercados de Freineda, Nave de 
Haver, Minzela e Alfaiates. 

Também, desde há aproximadamente 20 anos, deslocam-se a M. S. 
alguns comerciantes para comprarem a carne. 

Ainda este ano, um pastor vendeu todas as crias a um comerciante da 
Aldeia da Ponte. 

Cada "cria nova" de ovelha é vendida a 2 500$00/3 000$00. 
Os cabritos a 1 500$00. 
Um pastor informou-nos que este ano vendeu 40 "crias" e no ano ante-

rior tinha vendido 20. 
A venda das crias é efectuada entre Maio e Junho. 
Em Malhada Sorda, os pastores raramente consultam o veterinário ou 

vacinam o gado. A despesa que isso acarreta e a distância a que têm de se 
deslocar são o obstáculo, já que entretanto "não têm quem lhes tome conta 
do gado". 

Todos os rebanhos costumam ter perdas ao longo do ano. Há um pastor 
a quem lhe morreram, há 4 anos, 42 ovelhas. 

Algumas destas mortes são provocadas por doença que o pastor deno-
mina de "gripo". Outras pelos lobos, que abundam na região e atacam com 
maior frequência depois dos campos terem sido abandonados e deixados ao 
mato pelos emigrantes. 
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"No ano passado, quando um lobo, à ruindice, entrou na minha piara, 
comeu 16 ovelhas. Este ano um lobo comeu aí um cão de um pastor". 

Antigamente, quando os lobos matavam muitas ovelhas numa "piara" 
era frequente os familiares irem pelas aldeias vizinhas pedir auxílio por esta 
perda. Geralmente era-lhes dado dinheiro, para assim comprarem algumas 
cabeças e refazerem novamente a "piara", ou em géneros (um naco de pão) 
para não morrerem à fome. 

Embora todos os pastores conheçam muito bem todo o seu rebanho e, 
por vezes, os de outros pastores, era habitual marcarem o gado com uma 
"moca" ou um corte na orelha. Mas o mais frequente era marcarem-no com 
pês. 

Punham uma panela ao lume com o pês, molhavam lá a "pega" (de 
madeira e ferro) e marcavam o lombo das ovelhas com um símbolo corres-
pondente à inicial do nome do pastor (D, 0, A, A.T., etc.). 

V — OUTRAS ACTIVIDADES 

"Antigamente havia muitos lavradores, ferreiros, sapa-
teiros, barbeiros, oleiros. Era a miséria. Não havia 
trabalho e o pessoal desapareceu todo. Foi para França. 
A França é que fez acabar isto tudo". 

Em Malhada Sorda, algumas actividades económicas não agrícolas, já 
desapareceram ou estão em vias de desaparecimento devido à emigração, ao 
êxodo rural e à inexistência de aprendizes. 

A TECELAGEM, uma dessas actividades, já foi muito importante, tendo 
existido há 50 anos aproximadamente 200 teares, a funcionar ao longo do 
ano, consoante as necessidades assim o determinassem. 

Faziam-se colchas, toalhas, casacos, camisas e ceroulas, de linho, cal- 
ções, mantas, sacos para cereais e toalhas, de estopa e farrapos, tapetes e 
colchas de lã. 

Segundo nos informaram, a grande parte do vestuário da população era 
produto do trabalho destas tecedeiras e a diversificação de peças demonstra 
bem como esta comunidade tinha uma certa autonomia com a tecelagem. 

A extinção da cultura do linho, há 20 anos, está extremamente ligada à 
redução do trabalho ao tear. 

Hoje existe um número reduzido de tecedeiras, seis, já muito idosas (com 
mais de 60 anos), sendo a tecelagem uma actividade em vias de desapare- 
cimento. 

A OLARIA, é uma actividade também com tendências para o desapare-
cimento. Actualmente só duas mulheres exercem esta actividade, e unica-
mente na época de verão. São de idade superior a 65 anos e não existem 
aprendizes nem interesse por parte dos mais jovens. 
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Há 40 anos o número de familias que se dedicavam à olaria era aproxi-
madamente 40 e há 20 anos cerca de 20. De facto, a olaria, para além da agri-
cultura e pastorícia, era a actividade de maior peso. 

É disso demonstrativo a forma pela qual era conhecida esta aldeia, e 
ainda é conhecida, nos arredores e por alguns autores que a ela se referiram. 
Veja-se como Manuel Joaquim Barroso define Malhada Sorda: 

"Terra de oleiros que fabricam cântaros, púcaros, tijelas, talhas e outros 
objectos em barro da região". 

Ou então veja-se como as populações próximas ainda hoje, com frases 
herdadas do passado, evocam esta Freguesia: sempre que um(a) jovem não 
tem namorado(a), uma aldeia não tem padre ou falta alguma pessoa para 
qualquer fim, logo retorquem: 

"Ide a Malhada Sorda fazer um(a)". 
Também quando se parte alguma peça de barro logo dizem: 
"Tocaram os sinos a finados em Malhada Sorda". 
A venda da loiça era efectuada essencialmente nas feiras dos arredores 

e as peças eram trocadas ou por dinheiro ou por produtos alimentares para 
consumo próprio (castanhas, batatas, feijão). A medição dos produtos era 
feita pelas peças vendidas: por exemplo, trocavam um cântaro pela quanti-
dade de castanhas que ele comportasse e o dobro da quantidade, caso fossem 
batatas. Os feijões, eram trocados do mesmo modo, mas por peças mais 
pequenas. Este tipo de troca directa acabou há 12 anos. 

As famílias que se dedicavam a esta actividade eram as mais pobres, 
pois não tinham terras e os seus rendimentos estavam exclusivamente depen-
dentes do mercado que muitas vezes não lhes era favorável. 

Frequentemente, os filhos tinham que ir trabalhar à jorna e por vezes, as 
dificuldades de sobrevivência eram tão grandes que eram obrigados a re-
colher a lenha para a fabricação da loiça e produtos alimentares em proprie-
dades que não lhes pertenciam, e como é óbvio, sem que para isso pagassem 
alguma coisa. 

Esta actividade foi, sem dúvida, grandemente afectada pela emigração, 
embora também tivesse influído, mas menos, a concorrência dos alumínios 
e plásticos, substituindo as peças de barro. As familias das duas oleiras que 
hoje se encontram activas estão totalmente emigradas, incluindo duas irmãs 
de uma delas que também eram oleiras. 

Não queremos também deixar de apontar o papel bastante importante de 
uma outra actividade da população malhadense, seja qual for a outra acti-
vidade que a família exerça: é precisamente o CONTRABANDO. Esta activi-
dade é facilitada pela grande proximidade com a fronteira espanhola (10 Km 
por atalhos). Fomos informados que desde há bastantes anos tem tido um 
peso significativo no rendimento da população. 

Não nos foi possível quantificar e qualificar o contrabando, pelo facto de 
ser clandestino. 
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VI- PARA CONCLUIR 

Pelo que foi dado analisar ao longo do estudo, a Emigração revelou-se 
como fenómeno indutor da transformação económica, social e cultural da 
aldeia. Assiste-se em Malhada Sorda à desagregação de uma economia agro-
-pastoril, e ao aparecimento de uma economia agro-pecuária. A intensificação 
das relações entre a comunidade e o exterior está bem patente nos novos 
circuitos de mercado; são principalmente os emigrantes que introduzem 
maquinaria na agricultura; a produção agrícola tende a orientar-se para o 
mercado. Por seu turno, a produção artesanal está em vias de extinção, mas 
entretanto outras profissões surgiram na aldeia. 

A família. enquanto unidade económica, antes identificada com a explo-
ração agrícola, desagrega-se quando os seus membros se espalham pelo 
estrangeiro ou pelo país, inserindo-se noutras estruturas produtivas. 

A segunda geração emigrante, tem uma perspectiva bem diferente da 
dos pais; estes viveram a emigração como meio de transformar a sua situa-
ção na aldeia, mas os filhos têm como desejo prioritário sair dela ou então 
permanecer no estrangeiro. O conflito entre estas duas concepções de emi-
gração não será alheio ao investimento não-produtivo do emigrante e ao 
acentuar do carácter residual da economia camponesa. De facto, a construçã6 
da casa, a compra de terras, um outro padrão de consumo, não são por si só 
capazes de responder aos novos anseios e expectativas que os filhos dos 
emigrantes adquiriram. 

Com a emigração surgem novos conflitos, inerentes à inversão social e 
económica a que ela trouxe. Enquanto os "antigos ricos" sentem desgastado 
o seu poder e desvalorizados os seus bens, os "antigos pobres" que emi-
graram, conquistaram um lugar de destaque na nova hierarquia social e 
económica. A situação actual do emigrante enferma pois toda uma teia de 
contradições entre ele e os antigos patrões, o vizinho que não emigrou, e 
mesmo com a sua própria situação antes de ter emigrado. 

Perante a nova realidade que hoje se vive em comunidades como esta, 
e a avaliar pela tendência que se esboça no futuro, cabe perguntar qual é o 
papel da aldeia. Depois da longa ausência dos emigrantes em que se desa-
gregou a base económica e social da aldeia, a nova geração, se regressar, 
terá condições e intenções de se fixar localmente? E para os que ficam pelo 
estrangeiro, a vinda "à terra" não será apenas a necessidade de se relacionar 
com um passado que já não lhes pertence? 

A festa do Verão, ou "festa do emigrante", que mesmo em aldeias 
"mortas" durante o ano faz brotar uma considerável energia e alegria, é o 
momento privilegiado de encontro, mas também de confronto: encontro de 
todos os patrícios e familiares, confronto entre o "dantes" e o "agora". 
Lá se reafirma socialmente o sucesso do emigrante e se experimenta a iden-
tificação colecáva de uma população irremediavelmente separada. 
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mesa redonda: 

FRAGMENTOS DE UMA CONVERSA SOBRE A ALDEIA 
E A VIDA CAMPONESA 

Manuel Villaverde Cabral 
Joaquim Pais de Brito 
António Gama 
Maria Alexandre Lousada * 

O texto que segue carece de uma advertência ao leitor. 
A ideia inicial era a de que especialistas de diversas disciplinas — antropologia, 

sociologia, geografia, história, ecologia — confrontassem os seus pontos de vista sobre 
o tema indicado. Porém, dada a vastidão deste, era lógico que apenas algumas das 
questões que ele indica pudessem finalmente ser abordadas, e que nem sequer essa 
selecção fosse intencional, mas antes resultasse da própria dinâmica do debate. 

Contudo, entre esta intenção e a realidade final, que aqui se apresenta, intro-
meteram-se dificuldades várias, normalmente de ordem prática (mas com evidentes 
implicações teóricas), que fizeram com que aquilo que o leitor vai encontrar mais 
não seja, afinal, do que fragmentos de uma conversa, apenas passados para o papel de 
forma legível, mas que mantêm grande parte das características do discurso oral. 

Precaucionado, portanto, o leitor quanto ao carácter lacunar e diverso desta abor-
dagem e sobre a sua oralidade, poderá então insinuar-se, ele próprio, no meio desta 
conversa, como mais um interveniente expressando as suas opiniões e os seus 
desacordos... 

De qualquer modo, os nossos agradecimentos aos autores, pelo trabalho que lhes 
demos, e as nossas desculpas aos leitores, pelo atraso que tudo isto causou. 

A IDEIA 

MANUEL VILLAVERDE CABRAL — Há evidentemente um discurso 
geral — epistemológico, teórico, metodológico — sobre as questões rurais e 
camponesas que poderia ser aqui feito. Creio, todavia, que será mais útil 
tentar desde o início desdobrar esse discurso geral numa série de obser- 
vações imediatamente aplicáveis à realidade portuguesa. Neste sentido, 
penso que não será despropositado começar pelo espaço. Quando digo espaço 
rural, penso num espaço que se dá, antes de mais, como uma forma de apro- 

* MVC é professor no ISCTE e investigador do Instituto de Ciências Sociais. Os res-
tantes são assistentes universitários: JPB no ISCTE; AG na Faculdade de Letras 
de Coimbra e NI.* AL na Faculdade de Letras de Lisboa — além de redactora 
d' A Ideia. 
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priação e transformação de uma porção da "natureza" que constitui sempre 
um constrangimento relativo sobre aquilo que dela pode ser feito pelos 
homens. Ora, a observação do espaço rural português aponta imediatamente 
para três grandes áreas, pelo menos. E se afinássemos a observação, de-
pressa nos daríamos conta de que essas mesmas três formas principais de 
organização do espaço rural português se desdobram num número infinito 
de micro-organizações. Raro é que os habitantes de uma freguesia rural não 
distingam, no espaço limitado que é o seu, duas, três ou mais formas distintas 
de apropriação do espaço "natural". 

Do que estou a falar, pois, é de um longuíssimo trabalho humano sobre 
os dados "naturais" do espaço, trabalho este que apresenta, para mim, uma 
segunda especificidade: a de apontar sempre para a obtenção de bens ali-
mentares. Por outras palavras, embora a agricultura não tenha o exclusivo da 
produção de bens alimentares, embora a agricultura não produza exclusiva-
mente bens alimentares e embora as comunidades rurais tenham muito mais 
necessidades do que as simplesmente alimentares, creio no entanto, que a 
possibilidade teórica de auto-suficiência alimentar da comunidade rural lhe 
empresta uma grande especificidade. Essa especificidade interna prolonga-
-se, nas relações que a comunidade rural estabelece com o espaço social 
global, através do quasi-exclusivo que ela detém no abastecimento alimentar 
das populações não-agrícolas. Finalmente, lembro ainda que o espaço rural 
conteve no passado os meios de satisfazer localmente toda uma gama de 
necessidades, e isto de uma forma articulada: para dar apenas alguns exem-
plos, a árvore que fornece a lenha para se aquecer e cozinhar é a mesma que 
fornece a madeira para construir habitações e fabricar utensílios; as pedras 
que se arrancam dos campos para permitir o seu cultivo são as mesmas que 
servem para edificar casas e levantar muros entre os campos de cultura, 
etc., etc.. 

Acresce, nesta banal listagem de constrangimentos e de possibilidades 
específicos, que os ciclos climáticos, os ciclos das estações do ano, os próprios 
ciclos vitais das plantas e animais, para não falar no ciclo familiar, fazem do 
trabalho agrícola uma actividade que não só se não pode comparar ao trabalho 
industrial, como ainda um trabalho que, pelo menos até há pouco, se não 
distinguia da existência quotidiana das populações rurais. Nem a chamada 
racionalização das tarefas produtivas, nem a própria separação entre trabalho 
e não-trabalho, atingiram nos campos aquele grau de "aperfeiçoamento" 
que conhecemos nos meios urbano-industriais. Gostaria, no entanto, de 
chamar a atenção para o facto de não ser absolutamente exacta a afirmação 
frequente de que o trabalho nos campos não é especializado como na indús-
tria, por exemplo. Na verdade, a especialização técnica das tarefas levadas a 
cabo pelos trabalhadores do campo.  é intensíssima; o que ela não pode, efecti-
vamente, é ser realizada simultaneamente como numa linha de montagem. 
Um exemplo apenas: a cultura da vinha e a fabricação do vinho comportam 
uma gama enorme de tarefas altamente especializadas, mas o que não posso 
é ter um exército de trabalhadores na vindima enquanto outro exército cava 
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as vinhas e outro exército faz a poda e a empa, etc.. Portanto, as tarefas são 
efectivamente especializadas, o que não podem, falando em geral, é ser orga-
nizadas de molde comparável à indústria. Daqui, a coexistência nos mesmos 
indivíduos e nos mesmos grupos humanos de uma pluri-especialização, 
simbioticamente ligada por seu turno a actividades extra-agrícolas, que tende 
a fazer do trabalho rural uma profissão diferente das outras. 

Este conjunto de caracteres que acabo de recordar aponta, simultanea-
mente, para a total imbricação das esferas económica, social e cultural, no 
espaço rural, e para a recondução — ainda que mediatizada — das soluções 
localmente encontradas a um conjunto de constrangimentos e especifi-
cidades. Daí que as pessoas que se dedicam ao estudo das organizações 
sociais rurais entrem por vezes em acesa polémica sobre o modo de desen-
rolar o novelo das causas e efeitos. Pessoalmente, por um lado custa-me a 
aceitar a visão substantivista de um Polany, segundo o qual a actividade eco-
nómica se encontraria completamente "embebida" na organização social, 
mas por outro lado tenho de reconhecer que a "última instância" económica 
se apresenta, as mais das vezes, demasiado remota para ser verdadeiramente 
explicativa. Isto não é, aliás, próprio da agricultura e do espaço rural, o que só 
torna mais difícil a tarefa do sociólogo. 

"Última instância" talvez só o trabalho, isto é, a necessidade de arrancar 
a subsistência a uma determinada configuração espacial. Na medida, porém, 
em que, para voltarmos ao Portugal que temos hoje perante nós, o trabalho 
agrícola deixou de ser o modo principal de obter a satisfação das necessidades 
e que a diferenciação profissional fez dos agricultores um grupo cada vez mais 
reduzido, em valor absoluto e sobretudo em proporção dos activos, nesta 
medida, dizia eu, a questão da "última instância" explicativa do funcio-
namento de cada comunidade rural e do conjunto dessas comunidades 
desloca-se, penso eu, para a interrogação sobre o grau e as modalidades de 
inserção dos grupos domésticos na comunidade aldeã e das aldeias nos 
espaços sociais — nacional e até internacional — de que fazem parte. Aliás, 
seria errado, na minha opinião, pensar que este processo de inserção é de 
hoje. Tanto quanto sabemos do passado, numa velha formação social como 
a portuguesa, em que cidade, vila e campo há tantos séculos se separaram e 
mantiveram em relação, o "fechamento analítico" do espaço rural há muito 
que constitui uma fonte de malentendidos. 

Com efeito, o malentendido não diz apenas respeito à relação — mais 
"aberta" ou mais "fechada" — entre a aldeia e o resto do mundo, mas 
também à relação entre cada grupo doméstico e a aldeia em que se insere. 
Por outras palavras, aquilo a que por vezes os especialistas designam por 
"individualismo agrário" parece-me ser, entre nós, uma realidade já muito 
antiga. Por outras palavras ainda, creio que se é verdade a aldeia constituir 
ainda, em muitas regiões do país, um "casulo" protector para cada grupo 
doméstico, já me parece errado encarar a coesão social aldeã como corres-
pondendo à imposição de "normas" de conduta por parte do todo sobre cada 
um dos seus componentes. Há muito que o "mundo, vasto mundo" oferece 

63 



a cada um dos grupos domésticos alternativas à aldeia, o que me parece ter 
reduzido as regras de conduta aldeãs a normas simbólicas destituídas de 
sanções. Em contrapartida, o próprio "conflito de gerações" que hoje atra-
vessa profundamente os campos portugueses parece-me indicar que o 
"colectivismo" se deslocou do espaço aldeão para o espaço do grupo domés-
tico, este, sim, submetido a normas tanto mais rígidas quanto imediata e 
materialmente sancionáveis por parte do pater famílias sobre as mulheres 
e os jovens. Assim, tenho para mim que a fórmula pela qual Tepicht caracte-
riza o grupo doméstico camponês — colectivista para dentro. individua-
lista para fora — se aplica ainda a uma larguíssima fatia do mundo rural 
português. 

Arriscando-me a ser corrigido por vocês, em particular pelo Joaquim 
Pais de Brito, eu tenderia a dizer que hoje a unidade de análise mais perti-
nente para a compreensão do espaço social rural não é. talvez. a aldeia. 
a comunidade, mas o grupo doméstico. As próprias relações de vizinhança 
que os grupos domésticos estabelecem no seio da aldeia parecem-me cons-
tituir-se como prolongamentos qualificados de relações de parentesco. rela-
ções estas que têm por seu turno prolongamentos fóra da própria aldeia, os 
quais podem ser, conjunturalmente, tão fortes ou mais do que as relações de 
vizinhança. As relações de parentesco e de vizinhança articulam-se contradi-
toriamente, por outro lado, com relações de amizade e compadrio que, mais 
uma vez. se  estendem para fóra da aldeia, não só até à vila e à cidade, mas até 
à emigração em diferentes países. É assim que, frequentemente, as estra-
tégias dos grupos domésticos se constituem em estratégias adversas às da 
aldeia no seu conjunto. A emigração oferece-nos hoje um constante reportório 
de situações deste tipo, mas nada nos diz que, no passado, as coisas se 
passaram de forma muito diferente. Não é provavelmente de hoje o facto de 
a emigração, conforme as estratégias desenvolvidas por cada um dos grupos 
domésticos e conforme a própria evolução do espaço social global, determinar 
ora a morte da aldeia. demográfica e economicamente exausta, ora a sua 
ressurreição pelo "sangue novo" insuflado pelos emigrantes de regresso... 

Falou-se há pouco da festa. Longe de mim pretender entrar pelo terreno 
da antropologia simbólica, mas vale a pena lembrar que já vários colegas 
nossos — como o João Ferreira de Almeida e o José Madureira Pinto — têm 
procurado analisar este tipo de prática social enquanto representação e codi-
ficação de relações sociais em vias de transformação. Nada me parece mais 
certo. Em contrapartida, parece-me haver um grau de especificidade nestas 
manifestações culturais de aldeia para aldeia que é irredutível a uma análise 
das classes sociais. Parece-me isso particularmente visível no estudo das 
relações que se estabelecem no campo — e porventura na cidade — entre 
religião e política. Se é certo que existe, em Portugal, a nível macroscópico, 
uma indiscutível e forte correlação negativa entre a percentagem de católicos 
praticantes e a percentagem de eleitores "à esquerda" do PS, já do PCP para 
"a direita" a variação local das relações entre religião e comportamento elei-
toral é enorme e foge, creio, a explicações macrosociológicas. É notório que, 
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de freguesia para freguesia de um mesmo concelho, as manifestações polí-
ticas variam sem correspondência com as estruturas sociais e económicas 
aparentes. 0 próprio comportamento religioso apresenta variações do mesmo 
tipo, introduzindo pois grandes indeterminações ao nível das macro-expli-
cações. Na verdade, talvez mais importante e decisivo do que estabelecer 
correlações entre estrutura sócio-económica e prática religiosa, entre esta e 
o comportamento político, parece-me ser o reconhecimento de que, para 
certos efeitos, entre os quais a religião e a• política, o individualismo eco-
nómico dos grupos domésticos pode efectivamente subordinar-se, sem con-
tradição necessária, à expressão colectiva da comunidade, à chamada "coe-
são social". 

Aliás, a respeito da "procura de bens de salvação", como a escola de 
Bourdieu designa as manifestações religiosas, pode ela não estar identi-
ficada, no espaço social rural, com uma determinada religião, no caso de Por-
tugal, a religião católica. Seria errado, quanto a mim, concluir que nas comu-
nidades rurais alentejanas, porque não se pratica o catolicismo, não existiria 
qualquer "procura de bens de salvação". E não tenho problema algum em 
sugerir que o Partido comunista, pela sua própria estrutura e prática de 
índole mais religiosa do que política, no sentido democrático-burguês da 
palavra política, pode responder no Alentejo a uma "procura de bens de sal-
vação" que a Igreja católica não pode nem quer satisfazer. Aliás, quem nos 
diz que esta interpretação do comportamento político no espaço rural alen-
tejano não é, até certo ponto, transponível para certas comunidades ope-
rárias? Afinal, a questão deslocar-se-ia da oposição entre cidade e campo, 
para a oposição entre aquilo a que certos clássicos da sociologia chamavam a 
Gemeinschaft (a comunidade) e a Gesellschaft (a sociedade). 0 comporta-
mento simbólico compacto traduziria, assim, uma certa indiferenciação cul-
tural que caracterizaria, por seu turno, a escala social comunitária por opo-
sição à escala societária. 

Para terminar, acrescentaria que se tivéssemos de isolar a "variável 
independente" das transformações que os meios rurais sofreram em Portugal 
nas últimas décadas, eu apontaria sem hesitações para a emigração. Não 
tanto por ser um fenómeno novo, que sabemos perfeitamente que não é; não 
tanto por ser animada por novas "motivações" e novas "funções", pois não 
creio que, do ponto de vista dos emigrantes, a motivação e a função da emi- 
gração do segundo pós-Guerra fossem muito diferentes das da emigração 
anterior à •

a  Guerra Mundial; mas sim pelos seus efeitos sobre a sociedade 
global e pela alteração das modalidades da emigração, no contexto da trans-
formação da sociedade global induzida pela própria emigração e que, para 
muitos efeitos, se pode resumir numa palavra: industrialização. Foi esta 
combinatória que fez com que, independentemente de alterações "estruturo-
-funcionais" no fenómeno da emigração enquanto tal, a estratégia de re-
gresso do emigrante rural (estratégia esta de que o primeiro momento é a 
remessa de divisas) fosse subvertida na sua "função" habitual, pois que o 
regresso se dá a um país, uma aldeia, que mudaram sociologicamente de 
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lugar. Paralelamente, essa aldeia que mudou sociologicamente de lugar na 
sociedade, embora perdendo muita da especificidade que lhe era emprestada 
pelo domínio da actividade agrícola, pode ter ganho uma nova viabilidade, 
para não dizer uma nova qualidade, que explica também por que razão o 
abandono da agricultura se faz hoje em grande parte sem abandono do 
campo. Êxodo agrícola sem êxodo rural que se traduz, nomeadamente, 
pela consolidação de uma agricultura a tempo parcial que estd permitindo a 
reformulação das estratégias dos grupos domésticos rurais. E fico por aqui, 
pois já levantei sem duvida mais lebres do que sou capaz de caçar sozinho... 

JOAQUIM PAIS DE BRITO — Bom, dentro deste esquema geral e 
pegando nos três grandes blocos propostos, e falando, claro, como etnólogo, 
vou situar-me em relação, por um lado à aldeia, e por outro lado a uma tenta-
tiva sumária de caracterização, ou pelo menos de inventariação de um certo 
número de questões. A necessidade de materialidade que acompanha a prá-
tica do etnólogo, obrigou-me a trabalhar em Portugal tentando percebê-lo 
nas suas diversidades e ver se essas diversidades faziam sentido para uma 
reflexão global sobre a aldeia, numa perspectiva antropológica. De facto, 
o ponto de partida pode ser aquilo que o MVC há pouco disse, ou seja, que há 
pelo menos três grandes zonas deste país. E falar sobre Portugal é já uma 
maneira de circunscrever espacialmente a nossa conversa, visto que os pro-
blemas extrapolam sempre necessariamente as fronteiras. Sem entrar por 
agora no domínio dos geógrafos, avancemos mesmo assim essa proposta que 
é a de considerar as tais três grandes regiões, ou seja, a do Portugal medi-
terránico, a do Norte litoral e a do Norte interior, que, curiosamente, é uma 
divisão que está presente, mesmo que não explicitamente expressa, nas preo-
cupações de um Rocha Peixoto, por exemplo, quando fala nas montanhas. 
nos campos planos (na ribeira, portanto) e na costa, numa dimensão eco-
nómica a que eu associaria uma outra a que chamaria económico-tecno-
lógica. Estas duas dimensões são o contexto material imediato (física e 
simbolicamente), que se articula imediatamente com uma outra terceira 
dimensão, social, onde eu poderia incluir o parentesco, a vizinhança e os 
grupos dentro da aldeia, como por exemplo os grupos de jovens solteiros 
e o papel que ainda hoje desempenham nas zonas de montanha. Esta di-
mensão social é evidente que está articulada também com uma outra di-
mensão que é a História, a qual parece ser um elemento de interpretação 
fundamental para certo tipo de comportamentos de ordem simbólica das 
aldeias. Vejamos o exemplo da organização do trabalho, falando tanto da 
organização técnica como da social: vamos encontrar dois tipos de trabalho 
em cooperação, isto é, trabalho colectivo, que são semelhantes embora em 
espaços ecológicos completamente distintos. Encontramo-los na montanha e 
na costa, nas economias agro-pastoris de montanha e nas colmeias de pesca-
dores. Há portanto aqui algo que talvez nos permita esclarecer melhor àcerca 
da permanência dos constrangimentos do meio físico e da actividade material 
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sobre esta forma organização social do trabalho. Mesmo se entre os Poveiros 
— como sabemos pelos estudos de Santos Graça — há o homem rico da classe 
piscatória (que é, no fundo, o "homem da fala", o homem que julga os 
casos), há uma necessidade absoluta de urna organização colectiva, ou melhor 
cooperativa, do trabalho, que conduz à necessidade do estabelecimento de 
regras que ideologicamente são sempre vistas como igualitárias, mas que for-
çosamente permitem a reprodução do próprio grupo, isto é, a reprodução das 
relações daquele que está no topo da classe com aquele que está na sua base. 
Nas sociedades onde esta estratificação, também por razões ecológicas e 
tecno-económicas, se não verifica, como é o caso frequente em economias 
agro-pastoris de montanha, então as regras igualitárias vão permitir a repro-
dução do grupo com a manutenção da sua estrutura mais ou menos iguali-
tária. Porém, nas zonas abertas às comunicações e às transformações, este 
tipo de organização igualitária vem a diluir-se, a desaparecer ou a fragmen-
tar-se. 

Se pegarmos na relação de cornpadrio (e aqui surge a dimensão histórica) 
e compararmos o Norte interior e de montanha, com o Sul, vemos como o 
compadrio é um mecanismo fundamental de compensação da fragilidade 
social, ou melhor, económico-social da família. Esta vai procurar no senhor 
rico uma extensão simbólica da família, um parentesco, através daquilo 
a que, depois da tradução em português de Cutileiro, se passou a chamar 
patrocinato. Pelo contrário, no Norte, no caso das aldeias agro-pastoris das 
montanhas é o padrinho quem se oferece, ou seja, a relação social não é soli-
citada de dentro para fora como uma necessidade absoluta de protecção, 
mas é estabelecida de fora para dentro é sempre um parente que se oferece, 
e significa um reforço da família. 

Por outro lado, a aldeia aglomerada de montanha situa-se num universo 
difícil, confinado e escasso — ecologicamente e até mais do que isso. Por 
exemplo, no caso de Rio de Onor, o concelho ao decidir do arroteamento de 
terras, que durante um largo período impediu, estava a estabelecer um 
limite arbitrário para essa escassez, que não era puramente ecológica; na 
altura em que a floresta ameaçou invadir o território não cultivado (os bal-
dios), o concelho de imediato autorizou o seu cultivo. Mas estas aldeias tém 
por um lado uma linguagem muito sócio-centrípta e, por outro lado, uma pro- 
dução de códigos internos garantidos por várias instâncias. Há aquelas que 
se transformam em instâncias de poder formalizado: o concelho, mesmo 
quando desaparece na sua forma tradicional e passa a ser, por exemplo, 
presidido pelo regedor ou pelo presidente da Junta. E há os grupos que, não 
sendo formalizados, por não terem qualquer tipo de aceitação ou aval exte-
rior, têm uma existência interna com enorme força. É o caso dos grupos dos 
solteiros, que têm o seu apogeu de acções a desenvolver no ciclo do Inverno. 

Há aldeias em que a sociabilidade está canalizada por espaços diversi-
ficados, o café, a taberna, a casa do povo, o clube, etc.. Mas naquelas em que 
está organizada por outras instituições passa, por um lado através do ciclo 
anual das práticas simbólicas ou rituais. de qualquer modo festivas, e por 

67 



outro através de práticas obedecendo a grandes períodos como o de Inverno, 
que é também um período da vida económica, um tempo de paragem funda-
mental onde a linguagem social atinge o seu máximo. 

Bom, é evidente que tudo isto varia conforme os locais. Os vectores de 
transformação da aldeia são diferentes e agem diferentemente. Porque se 
falamos de emigração e povoamento, é a paisagem que se torna fundamental 
como referencial da situação de qualquer indivíduo e da sua própria iden-
tidade. Se considerarmos os emigrantes que voltam para o Norte litoral, o que 
vemos são casas diferentes, porque no aspecto da implantação elas sempre 
se sucederam umas às outras. O que há é mais, e de cores diferentes. Mas se 
formos para Trás-os-Montes, o que está a acontecer é a transformação do 
povoamento aglomerado-concentrado, e portanto de aldeias isoladas, em 
povoamento contínuo. Com  estas transformações da paisagem estão-se tam-
bém transformando coisas fundamentais, já que têm a ver com a questão da 
noção de pertença à aldeia. Ao alargar-se e extravasar, a aldeia rompeu-se 
enquanto espaço, não só de relações sociais mas enquanto território. Numa 
aldeia de povoado concentrado cada casa tem o seu lugar perfeitamente mar-
cado numa ordem certa e a questão que se põe é a do lugar que as casas 
novas aí vão ocupar. Ou se integram nessa ordem, e portanto aceitam os 
códigos, ou combinam os seus com os da aldeia, ou fazem-se arranjos num 
âmbito puramente económico: pastoreio (quem vai com o gado, sejam cabras, 
ovelhas, etc.), trabalhos nos terrenos que sejam comuns (sejam eles lameiros, 
couto baldio ou mato), trabalhos das coisas da igreja (limpar, alumiar a lâm-
pada, tocar o sino das avé-marias todos os dias, alimentar o padre, etc.), 
pagamento da festa, varrer as ruas, moer no moinho, utilização do forno, 
etc., etc.. No caso que eu estudei havia treze rodas que funcionavam numa 
ordem perfeitamente repetida, mas que pode ser alterada pela vinda ou 
saída das pessoas. 

Bom, isto são apenas ilustrações de como os universos camponeses são 
diversificados e como as dimensões ecológica e técnico-económica me pa-
recem fundamentais para perceber outras questões do funcionamento 
interno da aldeia, dado que as relações entre os camponeses pressupõem 
sempre um espaço de pertença. 

E para já fico por aqui. 

ANTÓNIO GAMA — Bem, tenho naturalmente que começar pelo 
espaço. Para isso pensava procurar articular os elementos ligados ao espaço 
rural por uma primeira diferenciação em três níveis. A discussão leva-me, 
contudo a pôr outra questão, que é a da relação do espaço rural com os con-
juntos exteriores, rurais ou urbanos. Começo pois pelos três níveis da dife-
renciação do espaço rural que referia em primeiro lugar, pensando-os como 
comuns a todos os espaços rurais. Adiante tomarei uma outra ordem de dife- 
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renciação baseada em critérios ecológico-culturais a que fizeram reterencia 
o MVC e o JPB. 

É possível portanto, considerar três ordens de dimensões nos espaços 
rurais, consideradas em escala micro-espacial: o território da aldeia, a aldeia 
e a casa rural. 

Poderemos chamar território da aldeia ao espaço de relação e de domi-
nação económica, jurídica e simbólica de uma aldeia. No centro, como con-
vergência dessas relações de dominação, define-se a aldeia como lugar de 
habitação e de relações de vizinhança, constituindo uma comunidade. Por 
último, a casa, unidade elementar, estrutura técnica, económica e social, 
organizada numa unidade social, a familia, e que é ao mesmo tempo centro 
funcional e simbólico. Este aspecto simbólico é muito importante pois encerra 
uma relação mitológica e social, a qual é também importante pois é um 
reflexo social, uma primeira linguagem, da estrutura social da aldeia. Ou 
seja, a própria dimensão reflecte a relação de propriedade e a relação social 
do trabalho e das formas de exploração, muitas vezes com nitidez. Evi-
denciam-se quer contrastes, quer identidades. As aldeias, como forma de 
povoamento, reflectem ainda tipologias de dispersão, aglomeração, que 
denotam relações sociais e económicas particulares. Mas a maioria dos casos 
evidenciam formas mistas, resultado quase sempre de soluções de orga-
nização espacial produzidas em momentos diferentes. Podemos ainda, nas 
formas de povoamento, colocar um outro aspecto, que se refere ao padrão 
entre aldeias. Neste caso, os estudos efectuados dão-nos leituras diferentes 
daqueles que se baseiam na oposição aglomeração-dispersão. Mas não me 
vou alongar por aqui. 

Retomo agora outro ponto que invoquei antes, que era sobre as relações 
da aldeia e do seu território com espaços mais vastos, ou seja, para fora de 
si própria, com a região em que se insere, e com os grandes espaços. Porque 
implicam problemas de dimensão ecológica, mas sobretudo económicos e 
tecnológicos, têm que ser mediados por outras categorias de espaços: os es-
paços urbanos e as redes urbanas. Isto leva-me, primeiramente, a retomar 
brevemente, e a propósito das intervenções do Villaverde e do Pais de Brito, 
as divisões ecológico-culturalísticas apresentadas, em que a natureza físico-
-natural dos espaços se conjuga com características culturais específicas. 
Essas divisões revelam-se com grande permanência. Contudo, os seus ele-
mentos caracterizadores estão a ser alterados por variadíssimos factores, de 
tal modo que podemos encontrar hoje outros tipos de espaço que se lhes 
sobrepõem. 0 espaço geográfico não deve só ser visto sob este ângulo, con-
tudo importante, para uma determinada ordem de explicações. Também a 
problemática ecológica deverá ser vista a diversos níveis de análise. Parece-
-me por isso que quando falamos da natureza ecológica do espaço nacional, 
estamos a pensar não só nos dados naturais, mas sobretudo nos elementos 
de ordem económica e na tecnologia. É assim que poderemos encontrar 
dimensões ecológicas ao próprio nível da aldeia com incidências económicas, 
como foi referido pelo MVC, que tomam valores diferentes consoante a época 
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e as estratégias de valorização do território pelos agentes de transformação. 
Por outro lado, levanta-se-me o problema de se as diferenciações geográficas 
entre Sul, Norte interior e Norte litoral, são de base ecológica ou de base cul-
tural. Parece-me que têm mais a ver com a estruturação espacial das culturas 
antigas, do que com a natureza. Esta é tomada em sentido muito restrito. 
Quase sempre, a diferença entre o cultural e o natural põe dificuldades e 
deparamo-nos a chamar natural ao que já é um elemento cultural. 

Retomando a relação entre o território da aldeia e territórios mais vastos, 
isto é, com a região e com o território nacional, esta parece fazer-se sobre-
tudo por intermédio de uma cadeia de relações hierárquicas. Da aldeia à 
cidade principal, escalonam-se elementos urbanos intermédios, que servem 
de intermediários nessa relação. Esta relação de natureza hierárquica define 
a rede urbana. Cada um dos centros urbanos domina territórios de dimensão 
variável, também hierarquizados, e, por sua vez, correspondendo à hierar-
quia daqueles. Assim, se interligam os espaços no território nacional, por 
meio dos núcleos de povoamento, centros de relações sociais e económicas, 
mas também políticas, religiosas, etc.. O grau de interacção e de autonomia 
dos espaços variou com o tempo. Hoje poderemos considerá-los com maior 
interdependência, devido a factores técnicos, os transportes e comunicações. 
Essa articulação, hoje, faz-se mais por via económica, enquanto noutras 
épocas poderíamos considerar como dominantes as dependências políticas e 
mesmo religiosas. 

Este "novo" modo de olhar o espaço, complementa e sobrepõe-se aos 
"tradicionais" espaços ecológico-culturais e leva também a procurar nas 
sociedades passadas, redes urbanas. A organização do povoamento das socie-
dades pelo espaçamento e níveis de hierarquia elucidam-nos muito sobre a 
natureza da organização dos espaços. A sua importância é grande para a 
caracterização dos espaços rurais. A linguagem, por exemplo, reflecte essa 
relação. Os termos que caracterizam o povoamento, oferecem hoje grande 
dificuldade de ajustamento às realidades. No entanto, no caso do português, 
a triologia aldeia-vila-cidade marcava bem, e ainda marca, em algumas 
regiões, uma relação hierárquica de três ordens a que correspondiam terri-
tórios que iam da paróquia ou da freguesia ao concelho, até à província. 
Noutras línguas, a diferenciação é mais ou menos acentuada. A polarização 
do território que esses centros exercem, faz-se, como dissémos, em vários 
níveis, ou a vários níveis, acentuando-se a diferenciação muito recentemente, 
isto é, após a Revolução Industrial, ou melhor, a partir da crescente impor-
tância dos transportes terrestres e do papel que tiveram na diferenciação 
espacial. Por isso o grau de desenvolvimento económico e tecnológico veio a 
criar maiores assimetrias que as diferenças naturais dos territórios. 

A diferenciação e homogeneização espacial efectua-se com maior inten-
sidade, frequência e dinamismo numas regiões que noutras, levando à desar-
ticulação dos espaços antigos. A autarcia e individualidade das regiões rurais 
dissolvem-se na difusão de padrões idênticos de técnicas e de modos de vida. 
Portanto há, digamos, numa cada vez maior interdependência, uma depen- 
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dência mais acentuada desses espaços rurais e sobretudo uma diferen-
ciação cada vez maior no interior destes. Isto leva a pôr para os espaços 
rurais, a questão da proximidade em relação aos centros de maior hierarquia. 
A diferenciação entre espaço urbano e espaço rural, entre áreas urbanas e 
áreas rurais, e entre regiões urbanizadas e regiões ruralizadas, que tem no 
nosso país evidência na relação litoral-interior, mostra como pode ser pensado 
o rural, a partir de uma focagem espacial. As relações entre as redes de comu-
nicação, as densidades de povoamento e as maiores densidades de população 
urbanizada correspondem, no nosso país, às regiões onde as transformações 
tecno-económicas dos espaços rurais foram acentuadas. Isto reflecte-se no 
povoamento, nas formas de uso dos solos, nas formas de exploração e nas 
relações de trabalho. E reflectiu-se em Portugal, de uma forma marcante, no 
campo, com a emigração dos anos 60-70. Nas regiões mais "afastadas" 
assistiu-se a um êxodo de população para a emigração que, em termos per-
centuais em relação à que permaneceu, foi enorme. Ao contrário de outros 
êxodos rurais, o que se verificou no nosso país foi o êxodo emigratório para 
cidades de outros países. Aliás já o tinha sido no princípio do século. 

As alterações que se estão a processar são provocadas por influências 
exteriores. Não foi o comboio nem o autocarro, não foi o automóvel, mas sim 
outro veiculo que levou uma outra comunicação centralizada pela cidade, aos 
espaços rurais. Foi a televisão que provocou uma intensiva penetração dos 
gostos urbanos. Foi também a rádio, mas é à televisão, pelas suas caracte-
rísticas, que se deve o maior impacto. Esse espaço rural, é, como diz Madu-
reira Pinto, um espaço de reserva, reserva de mão-de-obra, reserva de espaço 
"natural". 

Noutra questão que agora se nos põe, a relativa ao simbólico, as comu-
nidades aldeãs conservam em muitos casos formas de relações antigas, a par 
de formas novas. Aqui, os grupos de idade diferenciam-se imenso. Parece-
-me interessante neste ponto focar o problema do tempo, ou melhor, do uso 
do tempo, e a relação dele com o espaço. Parece-me que o uso do tempo e do 
espaço, no caso do espaço rural, se manifestam com formas de ritmos quoti-
dianos completamente diferentes dos citadinos, ou mesmo das áreas sub-
-urbanas, onde a cidade influencia em muito maior grau. Há propriamente 
um lugar de residência e diversos lugares de trabalho, que se estende por um 
território mais ou menos vasto ao longo do ano, com intensidades e ritmos 
diferentes. Por seu turno, nas áreas urbanas domina uma relação mais fixa 
entre um lugar de trabalho e um lugar de residência, com outras trajectórias 
fora do tempo de trabalho: ir ao café, ir fazer compras. Claro que há formas de 
transição que poderemos designar como mistas, como no caso das áreas 
peri-urbanas. 

Este problema da relação tempo-espaço liga-se com o do conhecimento 
do espaço. Na aldeia. podemos dizer que o território é muito bem conhecido. 
A sua diferenciação é da ordem dos micro-lugares. É diferenciado por porme-
nores, pelos caminhos, pelas pedras, pela vegetação... Há uma relação íntima 
com a natureza, com a natureza domesticada. Há um conhecimento e uma 
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observação micro-local muito maiores que por parte dos citadinos. A regu-
lação do tempo é cósmica. São os astros — o sol (o dia é regulado pelo nascer 
e pôr do sol). Assim é o tempo de trabalho, de que restam o tocar dos sinos, 
pela manhã e nas vésperas... Também durante o ano as estações regulam as 
actividades a fazer. Isto liga-se com o que o Villaverde disse relativamente ao 
trabalho do camponês, a sua relação com uma diversidade de problemas e de 
tarefas diferenciadas. 0 camponês é, pois, polivalente. Ele próprio é um 
especialista de muitas coisas. E um trabalhador muito mais completo que o 
citadino, pois executa várias práticas ao longo do ano. Mas também está 
muito mais preso ao ambiente, ao local de trabalho. 0 espaço e o tempo, na 
questão do trabalho, diferenciam-se também, bastante, numa divisão sexual 
do trabalho. A mulher e o homem, salvo excepções, diferenciam-se nos ritmos 
e nos lugares de trabalho. Assim como nos salários... 0 espaço de movimento 
do homem é muito mais extenso que o espaço da mulher. Esta aparece mais 
fixa. Relaciona-se mais com a casa, com o lar, com a horta... 

Esta diferenciação mostra-se também nas emigrações. Geralmente os 
homens emigram sempre primeiro. Se cabe a vez às mulheres, serão as gera-
ções seguintes... 

Serão estes aspectos, comuns a todos os espaços rurais em Portugal? 
Parece-me que não. As maiores diferenças devem fazer-se sentir entre os 
espaços rurais interiores, mais "esquecidos", e os litorais, com maiores 
transformações provocadas pela maior proximidade urbana, pela maior 
interacção espacial. Mas, em Portugal, e com um grande impacto, a emi-
gração trouxe um dado novo neste dualismo. Processa-se na última década, 
sobretudo uma mudança de fisionomia dos espaços rurais, dos distritos inte-
riores. 

Mas, mantendo-me nos problemas do tempo e do espaço, há ainda um 
aspecto que quero focar. As práticas do camponês têm também um elemento 
simbólico ligado ao tempo, que é a festa e que me parece ligada a dois as-
pectos: um, em relação com o trabalho, com o tempo da economia camponesa; 
o outro, liga-se ao problema da vida e da morte. 0 nascimento e o casa-
mento são dois exemplos disso. A festa, nas aldeias, assume uma função de 
evasão e de inversão. Mas essa evasão do quotidiano e essa inversão do papel 
rotineiro faz-se no próprio local onde se trabalha, em colectivo. Não há um 
desterro, como nos lazeres citadinos. A festa é também uma prática ligada à 
religião. 0 profano e o sagrado juntam-se. E na época das colheitas, mas 
também nas sementeiras, que ocorrem com maior frequência. Aqui deve-
remos, contudo, diferenciar um pouco as práticas culturais das aldeias do 
mundo rural, daquelas que são suburbanas ou peri-urbanas. Nesta última, 
o impacto da cultura urbana é maior. De qualquer modo, a inter-influência 
entre citadinos e rurais é patente nas festas dos meios rurais. Veja-se, por 
exemplo, a composição das comissões das fe,stas. A influência urbana marca-
-se muito mais nas áreas rurais peri-urbanas, que nas mais afastadas, ou 
então em lugares que desempenham o papel de centros de relação privile-
giados, como no caso das vilas. São interessantes a presença de teatros, 

72 



como em redor da Figueira da Foz, onde filarmónicas, um pouco por todo o 
lado, são expressão de manifestações culturais de influência urbana. Além 
destas, já antigas, encontramos igualmente o proliferar de dubes, sobretudo 
desportivos. Aqui também, a maior dominância vai para as áreas peri-
-urbanas . 

Para terminar, lanço algumas das questões que se me põem. 
Quais as transformações e a permanência, nos campos em Portugal? 

Esta questão pode ser posta a vários níveis: para a casa; para as modo-
logias dos campos; para as formas de organização económica e social do 
mundo rural. 

Por exemplo, a casa. Habituámo-nos a ver uma imagem da casa portu-
guesa segundo tipos regionais. Mas, se olharmos bem, o padrão não é único, 
e é até muito diferenciado socialmente. As transformações que a influência de 
tipos urbanos e o surto de casas de emigrantes criaram na paisagem, saltam-
-nos aos olhos. São também indicadores de transformações profundas de 
modos de vida antigos. 

Há muitos outros reflexos, desde a alteração das formas aureoladas em 
volta das aldeias que V. Taborda ou Orlando Ribeiro nos apontam em Trás-
-os-Montes e nas Beiras, a homogeneização de grandes áreas de culturas, 
as regiões cada vez mais especializadas, a própria estrutura social no trabalho 
e na família que se vai modificando. São novas técnicas e novos hábitos, que 
os mass media, os notáveis e a escola, difundem. 

E nas relações com os espaços exteriores, o problema complexifica-se. 
É ver como há tipos de relação mais profundos, de parentesco por exemplo, 
entre alguns meios rurais portugueses, com espaços de França ou do Luxem-
burgo, com fluxos de dinheiros, idas-e-voltas em trabalho sazonal do que com 
outras áreas do país. 

Os problemas relativos ao espaço rural, são muitos. Há ainda poucos 
elementos que permitam um tratamento mais seguro do tema. 

Fico por aqui. Procurei mais enumerar preocupações, que resolvê-las, 
nem mesmo neste momento seria capaz disso. 

M. ALEXANDRE LOUSADA — Em primeiro lugar, porque aqui se 
falou da festa e da importância da História para a compreensão de certos 
comportamentos simbólicos nas aldeias, refiro que as movimentações campo-
nesas da 1.a metade do século XIX pelas clivagens profundas que em alguns 
casos provocaram nas comunidades aldeãs, ainda hoje estão presentes nas 
festas populares embora de forma por-  vezes camuflada. Recordo, por exem-
plo, a que se realiza, ainda hoje, no Sobrado, uma freguesia perto do Valongo, 
cuja atracção principal é a luta entre "os Bugios e os Mourisqueiros": os 
primeiros surgem como sendo os cristãos e os segundos como os mouros, e a 
primeira impressão seria de que se tratava da representação 'de uma luta 
remota entre cristãos e mouros. Mas depois repara-se que os ditos Mouris- 
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queiros, que são constituídos pelos jovens solteiros da aldeia, estão vestidos 
como soldados e oficiais franceses da época napoleónica e os ditos Bugios, 
os casados, surgem com fatos do século XVIII. Bom, o que acontece é que esta 
luta, integrada numa festa que contém outras representações referentes a 
actividades agrícolas, problemas sociais, conflitos domésticos etc., e onde no 
desenrolar da qual surgem dois homens de leis vestidos de fraque e cartola 
e uma serpente gigante (ou dragão?) que salvará os "cristãos", esta luta, 
dizia, não se refere a um passado muito remoto, mas sim a um período mais 
recente caracterizado por uma grande agitação social que atingiu profunda-
mente o país e que criou clivagens sociais, políticas e sociais nesta aldeia 
como em muitas outras: refiro-me ao período que decorre entre as invasões 
francesas e a célebre Maria da Fonte e que ainda hoje é celebrado através 
de uma festa recoberta de símbolos bastante anteriores ou, talvez melhor, 
onde se misturam elementos de períodos diversos, que ficaram na memória 
das populações. 

Bom, daqui parto para falar um pouco sobre a pretendida apatia política 
do campesinato apresentada normalmente como uma característica intrínseca 
do mesmo. Ora, a história mostra-nos que em Portugal na primeira metade 
do século XIX, e pelo menos no norte do país (Minho, Trás-os-Montes e Beira 
Alta), os camponeses manifestaram activamente, e mesmo violentamente, as 
suas exigências sociais e tomaram posições políticas; existiu uma movimen-
tação (e não apenas com a Maria da Fonte o episódio mais conhecido) que 
assumiu formas muito radicais de contestação social e de violência. A questão 
reside em que não terá sido tanto uma movimentação do campesinato tomad( 
no seu conjunto mas mais uma agitação das comunidades locais, uma expio-
são violenta dos conflitos locais (que pode no entanto envolver frequente. 
mente laços de solidariedade vertical nessa mesma comunidade) e de con-
flitos inter-locais, entre aldeias, ou entre a comunidade e a cidade, ou entre 
aquela e a sociedade global. E então pode-se ver lado a lado em certos mo-
mentos, o camponês pobre, o semi assalariado, o lavrador, o padre, o capitão-
-mor, o pequeno nobre de província. É impossível explicar esta complexi-
dade através das relações de produção; de facto o que leva a que uma comu-
nidade no seu conjunto se mobilize pelo rei (neste caso D. Miguel) são as 
relações extra-económicas, ou seja, são as relações sociais efectivas que 
passam no caso do padre pela religião, pelo seu papel mediador perante o 
sagrado, no caso do capitão mor pelo seu papel nessa estrutura para-militar 
chamada ordenanças, etc.. São elas que explicam que todos estes grupos 
sociais se mobilizem em conjunto contra os liberais, pela aclamação de 
D. Miguel para além dos interesses que os separam. Era isso que tornava 
possível, por exemplo, o ataque à casa de um comerciante feito por um grupo 
de camponeses armados de espingardas e varapaus, juntos com o padre e/ou 
o capitão mor, mas também que os primeiros destruíssem os papéis exis-
tentes num convento e que testemunhavam a obrigatoriedade do pagamento 
de foros. Enfim, os camponeses aproveitaram uma conjuntura que lhes per-
mitia a satisfação parcelar de algumas das suas necessidades económicas. 
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sociais e culturais pelo único meio possível (dado que as suas reivindicações 
não eram resolvidas pelo poder central a que não tinham acesso directo 
ou fácil) embora com frequência associados àqueles que os tinham explorado 
mas que viam os seus poderes restringidos pela instauração de um novo 
poder político (o liberalismo). E acontecia que o liberal era para o camponês 
não só o pedreiro-livre inimigo da religião mas de igual modo o burguês 
comerciante, o arrecadador de rendas, o grande lavrador. Assim se explica 
também que ele seja hostil ao liberalismo, a um regime político que facilita a 
expansão das relações de produção capitalistas que para os camponeses signi-
ficava a apropriação dos terrenos comuns, dos baldios, uma ameaça à comu-
nidade aldeã. Mas fundamentalmente a comunidade rural é hostil ao que lhe 
é exterior, ao que vem de fora, e é sentido como uma ameaça ao seu equilíbrio 
tradicional: lutou contra o francês em 1808 como contra o liberal anos depois, 
aliás sintomaticamente associado àquele, ao estrangeiro. Em fim penso que 
é inegável que o que conduz à acção comum da aldeia é um conjunto complexo 
de relações de todo o tipo, a completa imbricação das esferas económicas, 
sociais e culturais no espaço rural, que Villaverde apontou, e não apenas as 
relações económicas que por si só nunca nos permitirão conhecer e com-
preender as movimentações camponesas; e que essa unidade na acção não 
exclui a existência de uma conflituidade social. Nem a explicação tradicional 
que põe o acento na religião, nem a que reduz a agitação camponesa a um 
movimento espasmódico como consequência do aumento de preços ou de 
novos tributos, me parecem satisfatórias. 

Gostaria ainda de referir alguns aspectos do quadro social em que se 
moviam os camponeses em Portugal, na 1.a metade do século XIX. 

O Gama falou da ligação entre os espaços rurais, como sendo realizada 
pelos núcleos urbanos que actuavam como mediadores. Sem negar esse papel 
dos núcleos, ou dos elementos, urbanos, penso no entanto que a ligação entre 
o microcosmos (a Aldeia) e o macrocosmos (as outras aldeias, o Porto, Lis-
boa...) se processava a nível político através de outros canais. E estes canais 
de sociabilidade política que começam a surgir de forma moderna no séc. 
XIX, vão-se confundir com os quadros da sociabilidade local, nos quais a 
igreja detém um lugar muito importante. Ora é precisamente o padre, que é 
antes de mais o mediador entre os homens e deus, aquele que traz o macro-
-.:osmos até à aldeia, aquele que, juntamente com os editais, os papéis poli-
iicos e as proclamações afixadas no adro da igreja, ajuda à construção da 
'magem camponesa do macrocosmo político. Este por seu turno está recheado 
le imagens míticas, simbólicas. O trono e o altar, isto é, o rei e a religião 
a que frequentemente se associa a pátria, sinal para Hobsbawm de um proto-
nacionalismo) são os leit motiv da agitação. Defendê-los de tudo o que os 

Átaca (ou se julga atacar) significa defender a comunidade dos seus inimigos. 
Assim acontece com a Constituição através .das simbólicas queimas ou en-
terros da "menina", a par dos saques e das violências físicas perpetradas 
nos liberais. 

Mas a participação activa dos camponeses estava dependente dos 
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trabalhos agrícolas. Era no fim do verão, à medida que se concluiam as 
colheitas, as vindimas, etc., que os camponeses e os jornaleiros podiam mais 
facilmente afastar-se dos seus campos e que a agitação estalava novamente, 
ou seja, durante o ciclo do inverno que o Pais de Brito referiu como sendo o 
período por excelência das manifestações sociais na aldeia. E não deixa de 
ser sintomático que as deserções surjam ou aumentem quando a terra re-
clama de novo a sua presença. 

VILLAVERDE — Bom, é evidente que se falou de tanta coisa que não 
me vai ser possível comentar tudo quanto foi dito sobre as movimentações 
camponesas do século XIX. Esta intervenção levanta necessariamente o 
problema teórico dos comportamentos políticos do campesinato, que têm 
frequentemente sido vistos como uma alternância entre períodos de prolon-
gada apatia e períodos de revolta espasmódica. Quer um Eric Wolf quer um 
Bourdieu, por exemplo, descrêem da possibilidade duma revolução campo-
nesa, no sentido de movimento continuado capaz de pretender a gestão global 
da sociedade, à maneira de uma revolução burguesa ou proletária. Esta alter-
nância entre apatia e espasmo seria pois, algo de inerente à condição do cam-
pesinato enquanto força política. Não vou fora disso, como não discordo da 
ideia expressa há tempos por Vergopoulos, por exemplo, de que o campe-
sinato, porque não constituiu nem se constitui em forma social global alter-
nativa, não pode ir mais longe, nas suas reivindicações, do que a defesa do 
seu modo de vida particular e, eventualmente, o seu melhoramento dentro da 
sociedade global de que é parte. 

Ora, a Xana levantou uma questão que ilustra, quanto a mim, essa falta 
de autonomia política. Trata-se da questão dos "medianeiros". Ela falou-
-nos de uma época e de uma região onde o padre era, por assim dizer, o 
medianeiro exclusivo entre a sociedade rural e a sociedade global. Assim, 
é possível que a história dos comportamentos políticos camponeses seja 
também, em grande parte, a história daquilo a que já foi dado o nome de 
"metamorfose dos notáveis", isto é, das várias categorias históricas de 
medianeiros. Hoje, em muitas regiões, já o padre perdeu o seu poder local, 
como o terão perdido os grandes proprietários que dominavam, através da 
relação social e não meramente económica do arrendamento das terras, os 
seus rendeiros. Em seu lugar terão surgido aqueles a quem damos normal-
mente o nome de "intermediários" no sentido económico da palavra: inter-
mediários entre o produtor agrícola e os seus fornecedores e consumidores 
urbanos. Mas este intermediário não tira apenas o seu poder da relação eco-
nómica; ele é também medianeiro social, cultural, ideológico — numa pa-
lavra, político. 

Ou seja, o espaço deixado em aberto pela relativa falta de autonomia 
política do campesinato é preenchido por aqueles medianeiros que, conjun-
turalmente, se acham mais aptos a fazê-lo. A "apatia" que parece suceder-
-se ao "espasmo" pode em certa medida atribuir-se à tomada de consciência, 
por parte do campesinato, de que os seus "medianeiros" se autonomizaram 
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reiativamente a ere e que o "movimento" já não é o seu — até ao próximo 
"espasmo" e ao advento de novos medianeiros, que nas sociedades indus-
trializadas dos países da Europa ocidental tenderão a ser os sindicatos de 
agricultores e os articuladores locais dos partidos políticos nacionais... 

A Xana levantou ainda uma parte do véu que encobre a sté&lência para 
a apatia política do campesinato ou, pelo menos, a sua dificuldade de manter 
uma mobilização política continuada capaz de anular ou limitar o poder dos 
medianeiros. Trata-se desse traço, também evocado pelo Joaquim Pais de 
Brito, segundo o qual a actividade social se opõe à actividade produtivá, 
o trabalho torna-se, por assim dizer, inimigo da acção social. Um caso limite 
do que estou a dizer são essas deserções da guerrilha que se davam quando 
chegava a época de certas tarefas agrícolas, a que a Xana se referiu. Sem ir ao 
ponto de conceber, como fazem certos autores, a revolta camponesa como 
uma espécie de "festa", de "carnaval", que duraria enquanto as tarefas 
agrícolas não chamassem os camponeses ao trabalho, parece legítimo ver 
nesta oposição entre trabalho e mobilização uma pista para interpretar a alter-
nância entre a apatia e o espasmo político por parte do campesinato. 

Curiosamente, esta pista, se levada mais longe, pode também explicar, 
em parte, por que razão, nos países da Europa ocidental, inclusive Portugal, 
as revoltas espasmódicas tenderam a desaparecer, criando uma impressão de 
apatia prolongada, para não dizer permanente. Quanto a mim, o facto de a 
própria alternância entre épocas de ponta e épocas mortas no trabalho agrí-
cola se ter vindo a atenuar, graças a inovações técnicas e culturais que dimi-
nuíram os tempos mortos da vida rural, tal facto, dizia eu, pode explicar em 
parte a desaparição dos espasmos políticos do campesinato. Acresce que as 
atitudes e os êxitos diferenciados dos grupos domésticos perante as oportu-
nidades crescentemente oferecidas pelo mercado terão, por seu turno, dife-
renciado não só as situações de cada grupo doméstico perante as "agressões" 
exteriores, mas também diferenciado a sua própria disponibilidade sazonal 
para se empenharem no "carnaval" do protesto político. 

Finalmente, também as modalidades de socialização dos trabalhadores 
do campo se diferenciaram, atenuando consequentemente o carácter alegada-
mente compacto das reacções camponesas, a que ainda há pouco eu próprio 
me referia. Na medida em que cada grupo doméstico se autonomiza relativa-
mente ao "casulo protector" da comunidade, cresce a sua identificação, pelo 
menos parcial, com a sociedade global. 0 serviço militar obrigatório, por 
exemplo, desempenhou um papel considerável. Se, por um lado, podemos 
compreender a resistência do pater farnilias a entregar os filhos a uma insti-
tuição que se arriscava a não lhos devolver intactos do ponto de vista do 
colectivismo interno do grupo doméstico, não se podem tão-pouco ignorar 
os efeitos de socialização libertadora que o serviço militar teria, segundo 
certos autores, também tido para os jovens rurais, como aliás a escolarização 
os vem tendo. Libertação, claro, que é também traição, como possivelmente 
todas as libertações... Em resumo, dir-se-ia que o acesso individual dos rurais 
ao mercado e à cidadania nacionais, sendo como que uma "traição" à comu-
nidade coesa e auto-centrada, se traduz por uma crescente apatia política, 
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distinta no entanto, quanto a mim, da submissão que anteriormente alter-
nava com a revolta espasmódica. 

Dito isto, continua a verificar-se, não só entre nós, mas em quase todos 
os países onde existe ainda uma significativa percentagem de agricultores e 
de rurais, uma tendência por parte da pequena comunidade local para fun-
cionar politicamente em bloco. Poderia, aliás, fazer-se um estudo quanti-
tativo sobre a relação entre, digamos, a dimensão populacional e o grau de 
"concentração" do voto. Verificar-se-ia então, quem sabe, que mais impor-
tante do que "o partido" correspondente a determinada configuração sócio-
-económica e a correspondência entre a escala do grupo humano e a tendência 
para "votar da mesma maneira". E, assim como há pouco sugeri, algo provo-
catoriamente, que o PCP podia ser sociologicamente encarado como o "equi-
valente funcional" da Igreja católica no Alentejo, também agora sugiro que o 
"efeito comunitário" de que os partidos conservadores beneficiam no Norte 
de Portugal é o mesmo, sociologicamente falando, de que o PCP beneficia 
em muitas comunidades rurais alentejanas... Fora do próprio Alentejo, temos 
encontrado evoluções do comportamento eleitoral que vão neste sentido. 

Assim, eu tenderia a pensar que, hoje pelo menos, mais interessante do 
que o debate entre apatia-rebeldia, é a questão de saber como as tradições 
políticas — e outras — se constituem. É aqui que a história como disciplina 
entra, não porque exista uma Deusa do Passado que explique o presente, mas 
como terreno disciplinar onde se pode ver, eventualmente, o modo como 
determinada "tradição" se constituiu, por vezes há bem pouco tempo, como 
já Max Weber mostrou que era relativamente recente a "tradição" do conser-
vadorismo religioso do campesinato. Acho que a Xana colocou muito bem o 
problema ao referir-se às origens históricas relativamente recentes de certas 
representações camponesas que devido à sua profunda re-elaboração sim-
bólica, passam por "folklore" imemorial aos olhos de muitos de nós e até dos 
próprios camponeses. Pessoalmente, acredito pouco nos "inconscientes 
colectivos" e acredito bastante no método histórico-regressivo para averiguar 
em que condições conjunturais uma determinada tradição — uma estrutura 
mental, como às vezes se diz — emergiu e se consolidou duradouramente. 
Numa palavra, como uma opção conjuntural perante uma crise aguda se cris-
talizou e ganhou a inércia de uma alegada "tradição imemorial"; e alternati-
vamente, como a ausência de crise aguda ou como uma opção diferente per-
petuaram "tradições" anteriores, mas igualmente averiguáveis — pelo 
menos em tese — pelo método histórico-regressivo. 

Gostaria de comentar agora uma questão levantada pelo Joaquim Pais 
de Brito. Trata-se dos transportes, das técnicas, do comércio, das especia-
lizações produtivas — em suma, todo um conjunto de transformações que, 
embora afectando de forma diferenciada cada uma das comunidades rurais, 
contém no entanto um forte ingrediente de uniformização. Não estamos, 
pois, perante uma transformação totalmente diversificada, em que cada tra-
dição poderia transformar-se segundo a sua própria lógica, mas sim, através 
dos transportes, do acesso a técnicas praticamente idênticas e a oportuni-
dades do mercado semelhantes, etc., perante uma transformação orientada, 
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até certo ponto inevitavelmente uniformizadora. Um exemplo bom é o da 
substituição dos três tipos de instrumentos aratórios que, segundo Jorge 
Dias, caracterizavam os três grandes tipos de civilização agrária presentes em 
Portugal, por um só e idêntico tractor. 

Por outro lado, a adopção das técnicas modernas obedece a lógicas que, 
sendo perfeitamente racionais, não são redutíveis à lógica da produção indus-
trial. A adopção do tractor, para além dos elementos de "prestígio" que 
possa conter, como certos "consumos ostentatórios" urbanos, tem obedecido 
entre nós a uma lógica que não se afasta muito daquela que presidia anterior-
mente à da "junta de bois", sendo para muitos agricultores preferível alugar 
o tractor, como antes alugavam a junta de bois, do que comprá-lo. Assim, 
é a estrutura agrária portuguesa, caracterizada pela pequena dimensão da 
maioria das explorações, que explica o advento generalizado dessa nova cate-
goria social rural que são os "alugadores de máquinas". 

Finalmente, queria ainda fazer alguns comentários à afirmação do Gama 
a respeito daquilo a que ele chamou a decadência da aldeia sub-urbana. Preci-
samente, há pouco tentei dar a ideia de que estávamos perante uma real 
revalorização da comunidade rural, ao mesmo tempo que se dava, efectiva-
mente, um abandono parcial da agricultura. O Gama deu o exemplo da velha 
filarmónica que sossobrava perante a nova colectividade desportiva. Ora, 
devo dizer que no caso da aldeia — de tipo sub-urbano no sentido que lhe deu 
o Gama — que tenho andado a estudar, a cerca de 60 Km de Lisboa, essas 
mesmas duas colectividades acabaram de se fundir, não porque a segunda 
esmagasse ou pretendesse esmagar a primeira, mas para "engrandeci-
mento" mútuo de ambas as actividades — a "tradicional" e a "moderna"... 

Correndo o risco de dar uma imagem idílica destas aldeias, eu diria 
mesmo assim que, hoje, se está a assistir a uma transformação do status da 
aldeia, aos olhos dos próprios aldeãos, num sentido de crescente gratificação. 
Não estou a falar de todas as aldeias do país, mas, digamos, das que se en-
contram nessa orla costeira que vai de Braga até Setúbal, onde a maior parte 
dos benefícios urbanos já chegou ou está perto — água, luz, escola, hos-
pital, etc. — e onde é possível combinar o amanho das leiras familiares com 
rendimentos auferidos na indústria e/ou nos vários ramos do terciário, de 
molde a tornar a residência rural não só suportável, mas até preferível, por 
uma série de razões, algumas imaginárias, à cidade, cujos atractivos culturais 
lá não entraram ainda ou, pura e simplesmente, não estão dentro do hori-
zonte aldeão. Em suma, não creio que seja delirantemente optimista pensar, 
hoje, que em muitas aldeias da zona que citei as populações parecem ter 
encontrado uma combinatória relativamente feliz entre a gratificação afectiva 
e emocional inerente ao facto de residir em onde nasceram e onde têm as 
raízes por um lado, e por outro os rendimentos e benefícios materiais da 
industrialização. Enquanto as camadas mais pobres das cidades perderam os 
benefícios da "ruralidade" sem muitas vezes terem conquistado os da "urba-
nidade", nas aldeias em que estou a pensar dar-se-ia de algum modo, opti-
misticamente, o inverso. O próprio dinamismo das colectividades locais, 
assumindo embora formas que os puristas apelidam de abastardamento 
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folklorico, traduz, a meu ver, esta nova valorização do espaço social rural e 
uma nova vitalidade que tem, evidentemente, mais que ver com os rendi-
mentos extra-agrícolas do que com uma modernização da agricultura que con-
tinua, et pour cause, a não se fazer em escala apreciável. 

Achei importante que o Gama falasse da vila. Com  efeito, e frequente 
pensar-se o rural em oposição extrema à grande metrópole. Ora, tal oposição 
nunca correspondeu à realidade e, sem pretender reconstruir o velho conceito 
do contínuo rural-urbano, muitas das vilas portuguesas são e têm sido elos 
de uma cadeia de poderes económicos, políticos e culturais que desem-
penham relativamente às aldeias no mínimo um papel ambíguo e, no máximo 
um papel inter-facial. Na medida em que a vila de hoje é mais do que o mer-
cado e a sede do poder administrativo local; na medida em que se tornou 
capaz de fornecer serviços e equipamentos que anteriormente só se encon-
travam ou só se pediam à grande cidade, pode ter havido certos processos de 
recentramento regional que completam a revalorização aldeã a que me referi. 
É assim que, sem surpresa, hoje muitos habitantes das aldeias e vilas do 
litoral português demonstram pouca atracção por Lisboa, onde apenas vão 
raramente em visita turística... Lisboa essa que, para lá da sua "urbani-
dade - , não passa, para muitos dos seus habitantes, de mero cenário tempo-
rário de estratégias camponesas de regresso ao campo. 

Finalmente, os modernos mass media, que aqui também foram mencio-
nados, em particular a televisão, desempenham quanto a mim um papel 
igualmente ambíguo e inter-facial. O problema das modernas teorias da 
comunicação social é que se preocupam de mais com o emissor e de menos 
com o receptor, transformando este último numa caixa de ressonância 
passiva. Os processos de modernização (há quem lhes chame de alienação) 
induzidos pela TV são complicados e eu distinguiria três níveis de recepção 
diferenciada. Em primeiro lugar, há um nível de "modernização" que afecta 
apenas atitudes exteriores, tais como o vestuário: na aldeia que tenho andado 
a estudar, a maior parte das mocinhas que vemos passearem-se de jeans e 
T-shirts bem justos ao corpo, namoram no adro da Igreja, à saída da missa, 
e não creio que encarem outra forma de união que não seja o casamento reli-
gioso. Outro nível de ambiguidade é o que nos é dado pelo consumo maciço 
de certos produtos televisivos, digamos por exemplo as tele-novelas brasi-
leiras. Seria errado pensar que, por ignorantes que sejam em termos esco-
lares, as populações rurais estejam totalmente desarmadas intelectual e 
culturalmente perante tais produtos. Assim, noutra aldeia da região saloia, 
algumas das aldeãs de mais idade confessavam consumir regularmente a 
telenovela "Água viva", mas não se coibiam de emitir drásticos juízos 
morais sobre as personagens femininas, do género: "São todas umas putas"! 
Por outro lado, não é impossível que os comportamentos "livres" das mes-
mas personagens de tele-novela induzam nas camadas jovens algum pensa-
mento crítico relativamente aos valores matrimoniais aldeãos... 

Finalmente, o mais ambíguo dos níveis da relação emissor/receptor 
reside no facto, típico da presente conjuntura cultural portuguesa, de a TV 
se fazer por seu turno eco e porta-voz dos "verdadeiros valores nacionais" 
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que o "povo" em geral e a comunidade rural em especial encerrariam. 
Parece-me que se está a dar, com certas emissões da TV, um fenómeno para-
doxal de confirmação e valorização — nem sempre pelas melhores razões, 
é certo — das identidades aldeãs. Aliás, a situação de crise económica prolon-
gada que estamos a viver é favorável a este relançamento da comunidade 
rural como "reserva moral da Nação"... 

Mas, como eu dizia, estes processos são altamente ambíguos. O que, em 
minha opinião, se tem de evitar é uma certa tendência para aquilo a que cos-
tumo chamar o "neo-folklorismo". Chamo neo-folklorismo a essa tendência 
que consiste em insurgir-se, em nome de qualquer pureza passada, contra 
as transformações e modernizações em que as próprias comunidades rurais se 
encontram empenhadas. Obviamente, tais transformações locais estão inti-
mamente ligadas a transformações globais, mas creio, mesmo assim, que 
uma atitude passadista só serve para escamotear dois factos importantes. 
Por um lado, lança um véu, ainda que involuntário, sobre as misérias e opres-
sões do passado. Por outro, tal atitude passadista tende a desconhecer que 
a adopção, por parte das comunidades rurais, de dispositivos e artefactos 
modernos, importados do meio urbano-industrial, pode não revelar a fra-
queza, mas pelo contrário a força das comunidades. Quando os festeiros do 
lugar substituem, por exemplo, o antigo registo por um auto-colante ou 
mesmo quando substituem as ornamentações ditas tradicionais por ornamen-
tações semi-industrializadas, isso pode não significar qualquer decadência da 
comunidade, mas pelo contrário a sua capacidade de manter as suas formas 
de expressão através da necessária modernização das condições de vida e de 
trabalho. O que importa, creio, como escrevia o João Ferreira de Almeida, 
é saber quem faz o arraial, se é o "povo" para benefício próprio, ou se é gente 
de fora que põe o "povo" a representar a festa "à antiga" para benefício dos 
espectadores exteriores à comunidade. Ainda o ano passado, muito perto de 
Lisboa, o Joaquim Pais de Brito e eu pudemos verificar a capacidade de 
"auto-gestão" da festa local, em que se actualizavam aliás práticas de origem 
indiscutivelmente medieval. Eu iria mesmo mais longe e diria que, no caso de 
a comunidade não ser capaz de actualizar e viabilizar as suas práticas simbó-
licas no âmbito de uma modernização global, essas práticas tenderão dora-
vante, pura e simplesmente, a desaparecer ou, pior ainda, a tornar-se objecto 
de folklore, no sentido pejorativo da palavra, com os aldeãos a representarem 
o papel de "primitivos" para gáudio dos "civilizados"! 

PAIS DE BRITO — Torna-se patente que todos os que falaram, explícita 
ou implicitamente sentiram a necessidade de que, para considerar todas 
estas dimensões já abordadas, teriam de circunscrever esse mundo rural na 
vastidão do espaço onde se insere. Estamos aqui a tratar, genericamente, 
da aldeia. Mas também foi patente — particularmente no Gama — que para 
além das genéricas caracterizações dos espaços ecológicos, é fundamental 
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considerar a um nível muito mais micro as especificidades próprias das comu- 
nidades, ou seja, caracterizar minimamente os tipos de economia e de socie 
dade que organizam cada uma dessas aldeias. A propósito de uma série de 
manifestações que a Alexandre citou de comportamentos político-religiosos 
dos camponeses do Norte, isso foi patente, por exemplo, na semelhança de 
comportamentos entre aldeias do Alto Minho e de Trás-os-Montes. A aldeia 
apresenta-se como um universo de práticas, de representações, de sinais 
apropriados, que o distingue de todos os outros, ou seja, é nesse universo que 
se produzem todas as relações de pertença, de produção, de fabricação, por- 
que não se trata apenas de produção de identidade, trata-se do rearranjo da 
sua própria identidade, trata-se por exemplo de a recusar, de a manipular. 
Fabricação de identidade que tem dois níveis fundamentais: um deles é a 
sua memória genealógica, é a casa, que aparece como uma unidade eco- 
nómica, social e simbólica, com um valor decisivo, como disse há bocado o 
MVC; o outro nível é, digamos, o da relação com a própria comunidade em 
que se insere. São dois níveis que funcionam permanentemente até que as 
transformações os afectam; e afectam diferentemente o universo da casa e o 
universo da aldeia, enquanto lugares reivindicados como lugares de pertença, 
ou seja, como lugares fundamentais na produção de identidade. Parece-me 
a mim que a aldeia persiste muito mais tempo como universo global de refe- 
rência, porque muito mais indefinível, inorgânico, do que a própria casa 
a qual é mais afectada pelas transformações, que a destruturam nas suas 
significações. A aldeia existe porque para além de uma existência física con- 
creta no espaço tem essa coisa de que o Gama falou e que é a intimidade prá- 
tica de um espaço que se revela na toponímia que existe e que se produz na 
aldeia. Ora bem, essa aldeia tem múltiplas relações com o exterior nomeada- 
mente em momentos decisivos da sua história, por exemplo, os marcados por 
grandes agitações camponesas de que falou a Alexandre. É evidente que 
estes supõem um tipo de relações aos mundos exteriores completamente 
diferente, criando por vezes acelerações que trazem um enorme desequilíbrio 
entre os espaços e as práticas quotidianas, e a interiorização daquelas desco- 
bertas. Temos também inovações de ordem jurídico-administrativa, ou polí- 
tica, que afectam os contextos tradicionais do viver rural, como são por 
exemplo as festas que, como todos sabemos, tornavam possíveis em certas 
regiões os mercados matrimoniais. E as festas, de qualquer modo, frequen- 
tam -se porque veiculam um elemento fundamental que é a ideia de visita. 

Digamos que a festa só se completa verdadeiramente quando se rompe 
o universo restrito da casa para receber mais alguém, que tem de ser do exte-
rior, o que é traduzido por um provérbio de Trás-os-Montes: "não há festa 
sem festejeiro". Isto é uma questão extremamente importante porque se por 
um lado pode recobrir relações de parentesco (visita de parentes disse-
minados), por outro lado pode dizer respeito às relações de amizade. Por 
exemplo, nas aldeias mais impermeáveis às transformações onde as ex-
pressões sociais estão recobertas pelo parentesco ou pela vizinhança, os 
amigos têm uma importância fundamental como elo de ligação ao exterior. 
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Curiosamente, o que mais notei na minha experiência de trabalho de campo 
foi o relevo que as relações de amizade criadas com alguém de outra al-
deia que se conheceu na tropa. Isto é muito importante pela repercussão 
interna que vai ter, ao fornecer um contexto de transformação e de individua-
lização dos vários elementos que formam a comunidade, permitindo fugir ou 
recusar a sociabilidade proposta pela aldeia para criar outros elos. E quando 
o conflito — que para nós é um elemento fundamental que permite perceber 
a aldeia em qualquer momento da sua história — já não pode ser absorvido 
pelos códigos, práticas e representações da aldeia, nesta altura esta fra-
gmenta-se. Aparece então um outro universo das relações sociais, ao lado do 
parentesco e da vizinhança, que são as relações voluntárias, a todos os níveis. 
Mas atenção, condicionadas, porque também são relações estratégicas. 

Gostaria ainda de referir um aspecto da questão fundamental das trans-
formações na aldeia: até que ponto essas mudanças se fazem num contexto 
de permanência ou, pelo contrário, são transformações que excluem a perma-
nência. O Villaverde, há bocado, falou exactamente de algo que foi recebido 
de fora e foi incorporado num corpo de leitura do universo das relações sociais 
tradicionais. É precisamente o que acontece com os emigrantes, por exemplo, 
tão fundamental é a relação de pertença que eles produzem ou fabricam com 
a sua aldeia. 

GAMA — Quero em primeiro lugar retomar um ponto que mereceu con-
sideração na intervenção anterior do Pais de Brito. E certo que os tópicos 
principais de abordagem do espaço rural, que referi, são de escala micro. 
Tudo isso é certo e foquei-os pelo seu interesse, para mostrar as diferencia-
ções elementares do espaço rural e a sua articulação sistémica. Ficar-se só 
por eles era limitar a análise, escamotear outras dimensões importantes, 
como por exemplo: esses espaços e esses sistemas diferenciam-se entre si, de 
caso a caso, entre regiões. E aqui entendo região em diversos sentidos, eco-
lógicos, culturais, económicos, etc.. Convém assinalar que na minha inter-
venção anterior dava também importância, mas muito grande importância, 
às dimensões regionais e mesmo ao espaço nacional. Mas, na dimensão 
regional e nacional, a ligação entre os espaços rurais faz-se por mediadores, 
os espaços urbanos, ou melhor, os núcleos urbanos, as cidades e vilas, ligados 
entre si e definindo uma rede urbana. Por esta via colocam-se os problemas 
da relação rural-urbano, problemas que estiveram sempre presentes em 
todas as intervenções, desde o trabalho camponês à festa. 

No domínio das relações sociais, que foram focadas sob diversos ângulos, 
quero levantar ainda duas ou três questões que se referem à sua tradução 
espacial. As relações sociais nos campos, hoje, implicam uma articulação de 
espaços sociais diferentemente de há algumas dezenas de anos e ainda dife-
renciada de há um século. Essa articulação de espaços sociais pode dizer-se 
que vai do espaço micro, isto é, do espaço de vizinhança, e do espaço de 
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parentesco (neste caso já não é tão claro), ao espaço nacional onde a relação 
social e de conhecimento só é possível por mediação. 0 parentesco de carácter 
local, ou regional, antigamente expandia-se por este espaço nacional. Veja-
-se o significado crescente dos casamentos inter-regionais, nas últimas 
décadas e a importância do mercado de trabalho e do serviço militar, por 
exemplo. Diria mesmo que é internacional, essa relação de parentesco, como 
consequência de emigração... É portanto uma problemática que envolve dife-
rentes escalas de análise com as suas diferenciações e homogeneidades. 

Estas articulações de espaços com características complexas, tanto 
sociais como de continuidade topológica, tem-se tornado um dos elementos 
caracterizadores dos espaços rurais de hoje, que evidenciam transformações 
desiguais em natureza, em ritmo e em intensidade. Alteraram-se também as 
estruturas sociais, alteraram-se as relações de parentesco nos territórios, 
na posse da terra e na relação de trabalho. Alteraram-se também as relações 
de poder desde o interior da família aos espaços rurais. Sucedendo-se às 
homogeneidades culturais caracterizadas pelo localismo, manifestam-se as 
formas de inter-relação espacial e social de âmbito mais vasto, onde as hierar-
quias de influência urbana e as relações com os espaços longínquos preva-
lecem ou tomam importância crescente. 

A diferença entre o litoral e o interior é uma das formas dessa diferen-
ciação, onde uma relação centro-periferia se implanta pela desigual acessi-
bilidade entre estes conjuntos. Este aspecto também se manifesta a outras 
escalas. A relação é dominantemente feita de forma focal e numa cadeia 
hierárquica de polos e de espaços, as quais caracterizam as formas de media-
ção espacial das relações sociais e económicas. 

As recentes transformações dos campos, particularmente no âmbito 
espacial, que mais me interessa acentuar na minha intervenção, resultam das 
alterações económicas e sociais que a sociedade portuguesa sofreu nas 
últimas décadas. A relação população rural-população urbana, modificando-
-se em favor desta última, é consequência disso. 0 uso das técnicas no 
espaço, desde os transportes às máquinas de trabalhar a terra, para ficar só 
pelo que diz respeito aos campos, ofereceram os meios. Mas há também as 
influências culturais, a escola, a rádio, a televisão... 

De um lado o crescimento urbano, do outro as transformações regionais. 
São dois tópicos sobre que me quero debruçar ainda. A estas, a que já me 
referi atrás, quero acentuar dois aspectos: em primeiro lugar chamar a aten-
ção para as crescentes assimetrias regionais entre o litoral e o interior (di-
gamo-lo de uma forma genérica), de natureza complexa para as quais não se 
vêem meios de obviar ou de inverter a tendência; por outro lado, as trans-
formações recentes das regiões do interior provocadas especialmente pelo 
impacto das "remessas" dos emigrantes, acompanhadas de uma nova forma 
de estar no mundo e de novos hábitos culturais, principalmente por parte 
de uma nova geração. São, por exemplo, aspecto disso, as casas dos emi-
grantes, das formas à decoração, a proliferação de certas actividades comer-
ciais e de novas manifestações no uso dos tempos livres. 
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0 crescimento urbano, um dos tópicos focados atrás, por seu turno, 
absorve muita população camponesa, que muda de trabalho. Esta mudança 
de trabalho pode ser ou não acompanhada de mudança de residência. Um dos 
fenómenos curiosos é o da transformação das áreas rurais das periferias 
urbanas numa área de imediata influência urbana, onde os transportes e as 
vias de comunicação possibilitam uma grande mobilidade diária de popu-
lação. Assiste-se aí a um surto de urbanização dos campos, com residências 
de população de emprego urbano (ou não camponês), muitas vezes asso-
ciando ao tempo de trabalho dos seus empregos um trabalho agrícola suple-
mentar. É nestas áreas que se desenvolve com significativa importância uma 
agricultura a tempo parcial. As relações sociais que prevalecem, na maioria 
destes casos, ainda são de comunidade, ainda são de tipo camponês. Estas 
mudanças, sobretudo nos espaços peri-urbanos, fazem passar rapidamente 
atitudes de uso do tempo de uma cronologia flutuante, um tempo de tipo 
cósmico ao ritmo das estações e dos cultivos, para uma cronometria e para 
novos sincronismos sociais de tipo convencional. Os ritmos de trabalho 
alteram-se, a especialização começa a tornar-se norma. Também as festas se 
transformam, os seus tempos e os seus rituais. Perde-se a sua religiosidade, 
é aculturada... são as influências urbanas que invadem os campos. Contudo, 
como focou Villaverde Cabral, as formas de aculturação, as formas de absor-
ção e de transformação são muito diversas, pelo que é difícil encontrar 
padrões. Assistimos pois, à estruturação de novos espaços. Quais serão as 
configurações dos espaços rurais resultantes? Muitas questões ficam por 
responder. 

M. ALEXANDRE — Apenas duas pequenas questões. A primeira diz 
respeito, novamente, à agitação camponesa, e é apenas para precisar melhor 
a situação na 1.a metade do século XIX: não se tratou de mais um período de 
alternância revolta/submissão, no prolongamento dos levantamentos popu-
lares dos séculos anteriores, mas sim de meio século de agitação camponesa 
permanente da qual vamos conhecendo os pontos mais altos, as revoltas. 
Claro que esta situação, que foi nova, não invalida o que aqui se disse sobre a 
autonomia política, ou não, desse mesmo campesinato. Mas parece-me que 
levanta outro problema que é o da possibilidade de uma mobilização contínua 
e violenta dos camponeses que só desaparece quando violentamente derro-
tada. 

A segunda questão prende-se de certa maneira com a actual valorização 
do espaço social rural e a sua nova vitalidade para que o Villa verde chamou 
a atenção. Essa valorização que é feita também, a outro nível, por nós, ur-
banos, que muitas vezes idealizamos o mundo rural, é possível porque esse 
mundo já não é tão constrangedor, tão dependente da natureza para a ob-
tenção das subsistências como antigamente. Tem-se hoje, por vezes, ten- 
cléncia para ver o mundo rural como o "mundo que nós perdemos", uma 
época em que os homens viviam em harmonia com a natureza, tendo com ela 
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uma ligação directa e íntima impossível tia cidade, em que o tempo de tra-
balho e o tempo de lazer se encontravam muitíssimo menos separados, 
em que se sabia trabalhar a terra mas também fazer vinho, fabricar um móvel 
ou uma manta, fazer ou tocar um instrumento musical, em que se cantava 
durante o trabalho... São estes aspectos que fascinam um citadino que tra-
balha regulado por um relógio de ponto e não pelo sol, fechado numa fábrica, 
num escritório, numa loja ou numa escola, que passa os tempos livres num 
cinema, num centro comercial ou a ver a TV, cujos filhos nunca viram uma 
vaca e não sabem distinguir um campo de trigo de um de centeio, que faz um 
trabalho com o qual não tem uma ligação pessoal, etc.. E esquece-se que 
antes das transformações que todos vocês apontaram, o tal camponês poli-
valente e que não separa radicalmente o trabalho da festa, ou talvez melhor, 
cujo trabalho não se encontra separado, nem é visto como tal, do resto da 
vida, está também preso ao seu trabalho e de uma maneira que a nós prova-
velmente nos custaria, que a natureza também decidia da sua subsistência e 
da família, que as mulheres e as crianças tinham uma existência bem mais 
dura e que se moviam num espaço e num tempo diferente do dos homens, 
regra geral menos importante socialmente, etc.. Os actuais retornos ao campo 
e valorização do espaço social rural (a nova vitalidade da velha aldeia), são 
possíveis porque, como foi dito, a sociedade envolvente mudou afectando a 
própria aldeia, e talvez antes de mais devido à existência de rendimentos 
extra-agrícolas... Aos benefícios da ruralidade juntam-se os do mundo 
urbano que deixou de representar o inimigo exterior. 
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projectos, trabalhos e reflexões: 

Como se disse no editorial que abre este número, a presente secção desejaria 
ser um convite permanente aos leitores, uma caixa de ressonância onde se criticassem 
textos anteriormente publicados, se lançassem pistas de estudo ou de trabalho, enfim, 
onde se fosse mantendo um certo debate, estimulante e sério, entre leitores, colabo-
radores e críticos. 

Iniciamos a coisa com dois pequenos trabalhos de membros do colectivo editorial 
d'A Ideia e um texto de Bob Dickens que"sobrara"do número anterior, sobre a cidade. 
Como se trata, justamente, de uma reflexão sobre a possibilidade de viver o campo, 
na cidade, julgámos ser o tipo de texto adequado para estabelecer uma ligação entre o 
número anterior e o actual. Da mesma forma, no próximo número (dedicado aos 
problemas organizacionais) poderão ter o seu lugar as críticas ou reflexões suscitadas 
pelo tema do campo e do campesinato. 

Os trabalhos sobre a imprensa local e a igreja, e sobre direito e propriedade no 
Ribatejo, que seguem, além da informação que contêm, procuraram também dar o 
mote, ilustrar o tipo de pequenos trabalhos sobre aspectos particulares da realidade 
social (nomeadamente portuguesa), que nos parecem úteis e interessantes para quem, 
como os libertários, pretende acelerar transformações sociais e individuais. Não se trata 
de uma "sociologia de 3 classe, para fins políticos", nem de um "complexo de aca-
demismo". A ideia perseguida é a de mostrar que o pensamento anarquista pode ser 
capaz de inspirar aproximações inovadoras aos problemas concretos de todos os dias, 
tanto como enriquecer-se com as consequências da incessante evolução social. 

Fazemos votos para que os futuros contributos superem rapidamente a qualidade 
destes primeiros. 

A IMPRENSA LOCAL E A IGREJA 

por João Freire e 
Maria Alexandre Lousada 

É habitual afirmar que uma boa parte de imprensa regional e local portu-
guesa se encontra ligada à igreja católica. A pequena sondagem que aqui se 
apresenta pretende precisamente medir a influência do catolicismo na 
imprensa do país. 

Para tal utilizámos os elementos existentes na Repartição dos Registos 
de Imprensa, referentes aos anos de 1976-77, que nos permitiram obter o 
número total, por distritos, das publicações periódicas em geral, e das cató-
licas em particular. Estas, foram diferenciadas (tanto das primeiras como de 
outras religiosas. não-católicas) com base no nome (por exemplo, Famslia 

87 



Cristã, Boletim Paroquial de... ou A Espada do Senhor), no director (O Pá-
roco, o Pe. Fulano) e na sede (Igreja, Centro Paroquial), recolha que ainda 
se confirmou, no caso de dúvidas, e se completou, através do estudo de J. Vaz 
de Carvalho "A Igreja em Portugal. Implantação territorial e estrutura", 
publicado na revista Economia e Sociologia (n.° 25/26, Évora, 1979). 

A distribuição por distritos da imprensa indica imediatamente o lugar 
destacado de Lisboa; pertencem-lhe 62% das publicações periódicas, se-
guindo-se, bem distanciado, o Porto com apenas 9,5%. Mas se, no referente 
às publicações católicas a capital mantém o lugar cimeiro, ele é, no entanto 
bem menos marcado (20,5%). 

QUADRO 1— IMPRENSA PORTUGUESA — POR DISTRITOS 

DISTRITOS N.° °7o 

Lisboa 1158 62 
Porto 178 9,5 
Braga 63 3,4 
Coimbra 58 3,1 
Aveiro 52 2,8 
Setúbal 45 2,4 
Leiria 45 2,4 
Viseu 44 2,4 
Santarém 43 2,3 
V. Castelo 37 2, 
Faro 31 1,7 
Guarda 29 1,6 
C. Branco 25 1,3 
Évora 18 1,0 
Bragança 12 0,6 
Portalegre 11 0,6 
Beja 9 0,5 
V. Real 8 0,4 

	

1865 	 100% 

QUADRO II — IMPRENSA CATÓLICA — POR DISTRITOS 

DISTRITOS 	 N.° 

Lisboa 46 20,5 
Braga 25 11,2 
Porto 21 9,4 
Viseu 18 8,0 
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Guarda 15 6,7 
Leiria 14 6,3 
Santarém 13 5,8 
C. Branco 12 5,4 
Aveiro 11 4,9 
Coimbra 11 4,9 
V. Castelo 10 4,5 
Portalegre 7 3,1 
Setúbal 7 3,1 
Faro 5 2,2 
Bragança 3 1.3 
V. Real 2 0,9 
Beja 2 0,9 
Évora 2 0,9 

224 	 100% 

Na realidade a imprensa católica apresenta-se mais regularmente dis-
tribuida pelo pais — ver quadro II — embora, em geral, os distritos onde 
existe um maior número de periódicos sejam aqueles onde a imprensa cató-
lica é também mais numerosa, e vice-versa. De notar, no entanto, a troca do 
2.° e 3.° lugares entre Porto e Braga que se observa na imprensa católica, 
indicadora da importância religiosa de Braga. 

Mas mais do que tentar ver a distribuição da imprensa católica, por si, 
no território português, interessou-nos sobretudo tentar medir a sua in-
fluência, através de critérios objectivos que estivessem ao nosso alcance. 
Não possuindo, por exemplo, as tiragens, resolvemos utilizar como instru-
mento de medida da influência, a percentagem das publicações periódicas 
católicas sobre o total das publicações existentes, por distrito. 

QUADRO III — INFLUÊNCIA DA IMPRENSA CATÓLICA — POR DISTRITOS 
(Percentagem das publicações católicas sobre o total de publicações do distrito) 

DISTRITOS % % 

Portalegre 63.6 V. Real 25, 
Guarda 51,7 Beja 22,2 
C. Branco 48, Aveiro 21,1 
Viseu 40,9 Coimbra 19, 
Braga 39,7 Faro 16,1 
Leiria 31,1 Setúbal 15.5 
Santarém 30,2 Porto 11,8 
V. Castelo 27, Évora 11,1 
Bragança 25, Lisboa 4, 

Ora, que se passa? Em primeiro lugar verifica-se a drástica mudança de 
posição dos distritos: Lisboa, que possui o maior número de publicações cató- 
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licas, é onde a influenciado catolicismo é menor (apenas 4% da sua imprensa 
tem carácter clerical, apesar de neste distrito se concentrar 21% da imprensa 
católica),passando-se uma situação idêntica com o Porto. Já em Braga o lugar 
ocupado na distribuição da imprensa católica corresponde a uma real in-
fluência da mesma no conjunto das publicações periódicas. 

Em segundo lugar, assinale-se que, à excepção de Évora, nos distritos 
com um menor número de publicações periódicas. o "peso" da imprensa 
católica é considerável: Portalegre, Viana do Castelo, Bragança e Vila Real, 
constituindo o primeiro distrito apontado um caso extremo. 

Finalmente, notam-se já neste quadro as tendências da distribuição 
regional da influência da imprensa ligada à igreja católica, com um centro do 
país nitidamente mais forte. logo seguido dos distritos do norte, e os do sul 
bem distanciados. 

QUADRO IV — INFLUÊNCIA DA IMPRENSA CATÓLICA — POR REGIÕES 
(Percentagem das publicações católicas sobre o total de publicações da região) 

LISBOA 4 

PORTO '– 11,8 11,8 11,8 

SUL 12 25,2 1 	' 15,5 15,5 

CENTRO ! 297 '-?,. 32,9 
33,1 

NORTE ..) 33,6 

Sul — distritos de Setúbal, Évora, Beja e Faro 
Centro — distritos de Aveiro, Coimbra, Viseu, Guarda, C. Branco, Portalegre. San-

tarém e Leiria. 
Norte — distritos de Viana, Braga, V. Real e Bragança 

Agrupando agora os distritos segundo certas combinações significativas, 
podem fazer-se as leituras mais interessantes da influência da imprensa 
católica em Portugal, em bases regionais. É o que nos permite fazer o qua-
dro IV. 

Em primeiro lugar, veja-se novamente o papel desempenhado por Lisboa 
que, com a sua muito baixa influência, é o responsável pelo abaixamento 
da média nacional para 12%. Sem Lisboa, essa média subiria para mais do 
dobro. para 25,2%. 

Em segundo lugar, acentue-se ainda assim a importância do Porto, no 
mesmo sentido. 0 Porto está praticamente na média nacional mas, se reti-
rarmos do total estes dois principais poios metropolitanos que são Lisboa e 
Porto (grandes centros industriais e terciários). a média nacional estabe-
lecer-se-ia na casa dos 30%! 
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Em seguida veja-se como os distritos do Sul, embora acima da média 
nacional, estão muitíssimo abaixo da média dos distritos do Centro e do Norte 
(menos de metade destes). Com a ajuda de uma observação do quadro III. 
pode-se ainda acentuar-se como esta região do Sul é bastante homogénea e 
não é Setúbal (distrito bastante urbanizado e industrial) que faz variar a 
média regional, apesar do seu número mais elevado, em valor absoluto, de 
jornais católicos. 

Finalmente, nas regiões do Centro e do Norte, registe-se o facto de elas 
serem globalmente muito próximas e constituírem as mais altas médias 
regionais do país. É portanto nestas regiões que a influinda da imprensa 
católica parece ser mais importante. 

Contudo, internamente a cada uma das regiões, não existe a homoge-
neidade verificada no Sul. No Certro, constata-se a acção abaixadora de 
Coimbra (meio universitário, intelectual, cosmopolita) que vem perturbar a 
relativa homogeneidade do resto da região. Sem Coimbra, o Centro estabe-
lecer-se-ia numa média mais alta que o Norte. Note-se ainda que a inclusão 
de Portalegre e Santarém (com a posição importante que é Fátima) na região 
do Centro foi-nos permitida pela similitude de valores encontrados com os 
distritos das Beiras, ao inverso dos distritos alentejanos. 

Por seu lado, no Norte verifica-se uma acção em sentido inverso 	de 
Braga (capital histórica da igreja portuguesa), que vai fazer elevar a média 
regional para a mais alta do país. Sem Braga, o Norte ficaria abaixo do 
Centro. 

De qualquer modo. Norte e Centro equivalem-se, anulando-se as in-
fluências que Braga e Coimbra provocam nas suas regiões. Porém, sem 
aqueles dois distritos urbanos, o Centro mostraria uma influência católica 
bem mais preponderante que o próprio Norte (29,3 contra 12,6). 

Acresce ainda observar que, mesmo sem Braga, a homogeneidade do 
Norte é diferente da do Centro. Se as influênciasdistritais são vizinhas, Viana 
apresenta números absolutos de jornais mais elevados do que Vila Real e 
Bragança, tanto de católicos como em geral. 

Finalmente, procurando uma visão ainda mais global, atente-se numa 
comparação entre a distribuição inter-regional do total da imprensa, com a 
distribuição regional da influênciada imprensa católica, agora estudada. 

Enquanto que a primeira permite distinguir claramente, para além de 
Lisboa e Porto, uma forte clivagem Litoral — Interior, a segunda parece 
indicar, como vimos, um fissura entre o Sul e o Centro/Norte. 

Assim, teremos: 

Lisboa — 62 % 
Porto — 9,5 % 
Litoral — 20,1 % 
Interior — 8,4 % 

100 %--- 
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para a distribuição do total da imprensa, considerando Litoral os distritos de 
Viana, Braga, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Setúbal e Faro; e Interior 
os distritos de V. Real. Bragança. Viseu. Guarda. C. Branco. Portalegre. 
Évora e Beja. 

Ao mesmo tempo que, para a influência católica, teríamos, como vimos: 

Lisboa — 4 % 
Porto — 	11.8% 
Sul — 	15.5 % 
Centro e Norte — 	33.1 % 

Os dados disponíveis permitiram-nos ainda avaliar a forma como a im-
prensa católica se distribuía geograficamente entre as sedes dos respectivos 
distritos e as suas periferias. Pareceu-nos um índice utilizável da coficen-
fração da influência católica e da sua melhor ou pior cobertura do território. 

Os distritos do Centro e ainda os de Viana e Évora aparecem-nos sempre 
com uma elevada taxa de cobertura. Pelo contrário, os restantes do Norte e do 
Sul, além de Lisboa e Porto, apresentam fortes concentrações nas respectivas 
sedes. 

QUADRO V — PERIODICIDADE DA IMPRENSA CATÓLICA — NACIONAL 

Periodicidade N.° % 

Diários 1 0,4 
Semanários 34 15,2 
Quinzenários 26 11,6 
Mensários • 114 50,9 
Sup. Mensário 49 21,9 

224 100% 

Para terminar, apresentam-se, no quadro acima, os elementos recolhidos 
quanto à periodicidade das publicações católicas, donde se deduz que a 
grande massa destes periódicos será provavelmente de tipo formativo/dou-
trinário, de periodicidade mensal ou superior (cerca de 3/4 do total), en-
quanto o restante caberá a publicações de índole informativa (semanários. 
sobretudo) e de incidência mais directa sobre os acontecimentos. 

J. F. — M. A. L. 
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DIREITO E PROPRIEDADE NO RIBATEJO 

por José Manuel Leandro 

...Sabido es que los grandes teóricos libertários no han tratado 
el problema (dei derecho) y que sólo algi ,  nos de ellos se han 
ocupado muy superficialmente dei fenomeno juridico. Estamos 
ante un terreno casi inexplorado necesitado de um estudio 
profundo y concienzudo que requerirá esfuerzos y tiempo..." 

Bernart G1SBERT — "Reflexiones sobre el principio 
de legalidade" — Ideas, Barcelona, n.° 5, Nov.-Dez. 1980 

1. 	Não é tarefa fácil calcular, no tempo de um ano, o número e as percen- 
tagens dos casos que envolvem conflitos de propriedade (partilhas, vendas, 
sucessões, litígios) no que concerne ao Círculo Judicial de Santarém, aten-
dendo à relativa expansão do mencionado limite. 

No sentido de uma aproximação ao objecto de estudo pode-se adiantar 
que o referido Círculo Judicial é composto das seguintes Comarcas: Bena-
vente, Cartaxo e Santarém. Assim, fica desde logo subjacente uma questão: 
da possibilidade, ou não, de ajuizar num limite de tempo as questões rela-
cionadas com o tema. Enfrentando a máquina burocrática, arrisquemo-nos 
apenas a penetrar num "denso labirinto" chamado Comarca de Santarém. 

Cada Comarca inclui por norma vários Concelhos, e a de Santarém não 
foge a essa mesma norma, incluindo neste caso os de: Santarém, Almeirim e 
Alpiarça, subdividindo-se cada um destes concelhos nas seguintes fregue-
sias: Santarém (27); Almeirim (4); Alpiarça (I). 

Como já atrás frizámos, era totalmente impossível num espaço de quase 
dois meses inventariar o que de facto constitui — em termos de proprie-
dade — estes Concelhos, atendendo não só ao aproximar das férias judi-
ciais — Agosto/Setembro — como também o facto de um relevante número 
de funcionários, noutras repartições, encontrarem-se já de férias, e as neces-
sárias buscas serem difíceis de fazer sem a boa-vontade daqueles na cedência 
dos livros. 

Para pôr termo ao rol de dificuldades decidimos pegar num Concelho, 
o de Santarém (27 freguesias), que não será bem a imagem do campo riba-
tejano, nem nos facilita a possibilidade de confrontação com outros Con-
celhos, pelas dificuldades atrás mencionadas, mas defere ao autor destas 
linhas a possibilidade de, numa pausa, deslocar-se junto das Repartições 
(Tribunal Judicial, Notário e Repartição de Finanças) a aí consultar as esta-
tísticas, embora as mesmas se encontrem em bloco, e -sujeitas aos cálculos 
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que posteriormente teremos que fazer, mas certamente nos revelam índices 
que confrontados mutuamente, nos traduzem a imagem da posse (1) e 
permuta da propriedade — rústica e urbana — num Concelho que alberga a 
capital do distrito e de uma província como o Ribatejo. 

2. 	Adquiridos alguns elementos quanto a números de actos judiciais, 
notariais ou mesmo de fisco, se bem que em anos mais ou menos próximos, 
passamos a indicá-los, podendo a partir daí fazer uma leitura sobre o que de 
facto apurámos. 

Ainda quanto aos números, teremos que fazer o seguinte reparo. Os 
dados facultados na Secretaria Notaria! de Santarém, como no Tribunal da 
Comarca, englobam as partes rústicas e urbanas, portanto sujeitos à divisão, 
onde iremos subtrair a parte rústica, visto ser a que nos interessa. Já quanto à 
Repartição de Finanças onde pesquisámos o número de sisas (2) pagas, 
recolhemos somente os dados referentes à propriedade rústica. 

Assim, se bem que o material apresentado tivesse sido apurado por um 
profissional do fôro, não estará totalmente inoculado de algum erro por 
defeito, como já se frizou; alguns destes dados apresentados partem da 
recolha em bloco tornando-se assim num pequeno estudo/ou opinião, que 
pode abrir a porta a qualquer outra tentativa de investigação exaustiva nestas 
matérias. 

DOS NÚMEROS: 

SECRETARIA NOTARIAL DE SA1VTARÉM 

ANOS ESCRITURAS 

1978 2 271 (calculam-se em 1 136 de parte rústica) 
1979 1 452 (calculam-se em 726 de parte rústica) 
1980 1 132 (calculam-se em 566 de parte rústica) 

Quanto aos números calculados em escrituras de parte rústica, pode-
remos dividi-los nas seguintes percentagens: 

37,5% - Escrituras de compra e venda. (Convém no entanto frizar que 
ultimamente — 6 ou 7 anos a esta parte — atingiram as partes 
urbanas e rústicas praticamente o mesmo número de actos, 
devido ao Crédito Bonificado para a Aquisição de Habitação 
Própria). 

10% - Escrituras de Habilitação de Herdeiros, Partilhas, Hipo-
tecas, etc.... 

5% - Esta percentagem é tomada pelos actos puramente notariais, 
como por exemplo protestos de letras, reconhecimento de assi-
naturas etc. 

Quanto às percentagens omissas, as mesmas pertencem não só a actos 
notariais da parte urbana como a outros serviços prestados pelo cartório. 
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REPARTIÇÃO DE FINANÇAS DO CONCELHO DE SANTARÉM 

ANOS 	 SISAS PAGAS (PARTE RÚSTICA) pela aquisição e 
vendas de terras. 

1978 	 1 158 
1979 	 800 
1980 	 600 

TRIBUNAL JUDICIAL DE SANTARÉM (composto pelos Concelhos de 
Santarém, Almeirim e Alpiarça). 

Antecipadamente, teremos que fazer uma explicação em relação aos 
números que se seguem. É que nos livros de distribuição, onde são inscritas 
as acções que irão correr termos, nas várias secções do Tribunal da Comarca, 
acham-se as mesmas em bloco, não mencionando a espécie (arrendamento 
rural, arrendamento urbano, processo especial, etc.). Assim, não poderemos 
esconder que os números apresentados, são-no um pouco por aproximação 
— contendo por isso mesmo defeitos — que não nos possibilita apresentar 
a autêntica veracidade dos números. 

ANOS 

1978 	 Não chegou à totalidade de 100 acções. 
1979 	 Mais ou menos 100 acções. 
1980 	 Ultrapassou o n.° de 100 acções, fixando-se por apro- 

ximação em 165. 

A título de curiosidade ou mesmo de piada, terei de contar um episódio 
que se passou aquando das buscas feitas conjuntamente com o chefe de 
Secretaria do Tribunal. A determinada altura e perante a escassez de pro-
cessos, questionei do porquê de tal facto. Impávido, sereno e com todos os 
atributos de um burocrata assumido, e recentemente eleito, responde-me 
secamente: 

— Julga-se que devido aos anos conturbados, devido ao 25 de Abril. 
KafIceanamente e com um riso interiorizado abanei a cabeça episco-

,palmente, quase como que confirmando — O 25 de Abril! O 25 de Abril! 

3. 	Apresentados os números, os mesmos poderão ser "mudos" para 
quem habitualmente não lida com peças processuais, que ao fim e ao cabo são 
sempre os grandes compêndios para que se compreenda a situação da pro-
priedade nestas regiões. 

Como se sabe, historicamente e pelos hábitos carreados (condições 
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sociais, questões religiosas, isolamento duma certa "civilização") o homem/ 
/ou mulher do campo — hoje numa percentagem decrescente — é "agarrado 
à terra"; daí eu pessoalmente julgar que nesta zona de transição minifúndio-
-latifúndio, não será fácil deslocar do seu pouco ou muito talho de terreno, 
aqueles que sempre deles viveram. Não digo que numa área onde o cultivo 
é menos próprio, não surja uma nova moradia; no entanto, o enraizamento 
ao solo como forma de obtenção de meios para viver, continuará a perdurar. 

Assim, encontramos nesta zona duas situações que urge separar: 
o norte, e o sul do Tejo. 

Quanto ao Norte do rio Tejo, digamos que prevaleceu a situação herdada 
antes cio 25 de Abril, ou seja a pequena propriedade, bifurcando-se esta no 
arrendamento de índole familiar ou patronal, não querendo dizer isto que o 
próprio rural ao serviço de outrem não possua a sua pequena terra herdada 
ao longo da "árvore geneológica" ou mesmo adquirida a terceiros. 

A sul do Tejo, a situação pode-se em alguns casos caracterizar — mais 
nas zonas planas — pela existência de grandes propriedades. Por exemplo, 
em 1975, a parte nacionalizada da Companhia das Lezírias atingia os 
23 800 ha... 

Creio que, mesmo assim, a chamada Reforma Agrária conseguiu, com 
todos os seus falhanços e vitórias, o parcelamento das maiores propriedades 
além-Tejo que hoje, ou se encontram transformadas em Cooperativas, ou 
divididas pelo Ministério da Agricultura e Pescas em talhos e posteriormente 
arrendados individualmente a pequenos agricultores, na maioria dos casos 
por concursos públicos. 

Temos, como exemplo, os casos de várias propriedades em Coruche, 
Couço ou o chamado "Campo de Vila Franca de Xira". 

Convém no entanto frizar que esta situação prende-se muito mais com 
outras comarcas Coruche, Benavente e Vila Franca de Xira — e jamais 
com a de Santarém, onde colhemos os elementos apresentados. 

Se falámos, até agora, de Foro, de Propriedade e das suas consequên-
cias, matérias que a alguns horrorizam, convém no entanto adiantar que 
todos estes processos de vendas, arrendamentos, demandas judiciais, etc., 
estão na maioria dos casos inquinados por Códigos cuias origens todos nos 
sabemos, por isso desde logo duvidosos quanto a seriedade, incluindo mesmo 
a Jurisprudência como doutrina... Claro que se trata de toda uma super-
-estrutura, alimentada séculos e séculos por vícios despóticos, imorais e 
outros afins bem peculiares. No entanto, é de colocar a questão: Como melho-
rar tudo isto, tornar o .imoral, suficientemente moral??? É bom que nos 
lembremos que qualquer mudança de sociedade terá que tocar nesta "es-
pinha" atravessada na garganta de qualquer poder. Por outro lado, tanto os 
estados "revolucionários" como os seus antípodas, não prescindem dos 
tribunais ou do direito tradicional, inclusivé por vezes da tentação de criarem 
"Tribunais Populares", por vezes tão despóticos ou mais ultra-ideologizados 
que em qualquer outra situação, por muito desigual que ela seja. 

Fica assim expressa — ainda que muito sucitamente — a ideia de que o 
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Direito e os seus derivados são matérias a (re)pensar, porque qualquer 
mudança necessária, passa também por estas matérias. 

Voltando aos números apresentados, poderemos concluir que inclusivé 
de 1978 a 80, o número de escrituras — parte rústica — desceu, embora tudo 
isto se torne um pouco ambíguo, atendendo que por muito que se deseje a 
aproximação à realidade, teremos sempre que ter em linha de conta que em 
muitos lugarejos ou aldeias, a permuta da terra é feita na base de uma 
palavra, ou mesmo de simples documento. Não querendo isto significar plura-
lidade de casos, no entanto é um simples exemplo de como o aproximar à 
realidade dos números, é ainda uma meta. 

Relativamente aos índices processuais desses anos no Tribunal de San-
tarém, julgo significarem um não crescimento de recorrências à "tábua 
régia". No entanto teremos sempre que atender às mentalidades e mitos que 
tais instituições procriam no sentido de funcionarem como verdadeiro "tira-
-teimas" ou inclusivé de "Justiça" tantas e tantas vezes desejada. 

Concluimos com as palavras de Emílio Costa "...as leis são feitas, não 
para serem integralmente cumpridas, mas para serem torcidas consoante as 
necessidades da ocasião. Esta, com pequenas variantes, é a frase que vulgar-
mente traduz a opinião que se forma das leis..." (3). 

J . M. L. 

NOTAS: 

(1) - "...Não há matéria que se ache mais cheia de dificuldades do que esta, no que 
refere à sua origem racional da sua protecção, à sua terminologia, à sua estrutura 
teórica, aos elementos que a integram, ao seu objecto, aos seus efeitos, aos 
modos de adquiri-la e de perdê-la..." — 	Ruggiero: Instituciones de 2recho 
Civil, Vol. 1, Madrid, 1929. 

(2) - Imposto pago ao Estado pela transmissão de posse da terra. 
(3) - "Justiças e Leis", in ()Amigo do Povo. 
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AS PARTES QUE NOS RODEIAM 

por Bob Dickens 

"O homem branco continua a tentar, mas é sempre apanhado pelo 
cordão da História". 

Esta declaração feita por um dos chefes da Tonawanda Band of Senecas, 
Be .:inan Logan. ilustra a necessidade de falarmos sobre a transcendência. 
Não é que o problema da transcendência já não tenha sido tratado antes. Ele é 
um problema constante dentro dos âmbitos religiosos e não religiosos da 
tradição judaica-cristã, mas essa tradição faz, ela própria, parte do "cordão 
da história". 

O Marxismo não nos traz solução para isto, porque se os marxistas têm 
razão em nos aconselhar a pensarmos historicamente, o Marxismo faz 
também parte da tradição judaica-cristã e consequentemente faz parte do 
"cordão da história". 

Em linhas gerais, o marxismo tem a ver com uma revolução que culmina 
por fim, numa sociedade sem classes. Este estádio final é a versão marxista 
da transcendência. 

O problema está em que eu pretendo falar sobre os actos transcendentes 
do quotidiano e não de uma fuga, de uma utopia última nem de um holocausto 
final. Eu quero falar de actos pessoais livres e criativos, e não de Deus como 
Criador, nem da Criação. 

Por outras palavras, será possível quebrar todos os dias o "cordão da 
história"? Eu ouço falar muito àcerca de "novos estilos de vida", ouço falar 
muito sobre "revolução". Repetindo a pergunta: será possível, aqui, ser-se 
revolucionário, ter novos estilos de vida? 

Esta questão tem sido posta várias vezes de uma maneira ou de outra, 
mas parece-me que a maior parte das respostas têm sido dadas em termos 
demasiado simplistas e por meio de generalidades superficiais, quer positivas 
quer negativas. Eu gostaria de evitar os clichés retóricos sem pretender dar 
um esboço ideal da nova vida (ou outro género similar de bosta). 

Um estilo de vida que seria verdadeiramente revolucionário (para mim 
"transcendente" é sinónimo de "revolucionário") traduzir-se-ia por um 
regresso a valores e atitudes submersas no passado, ou nas culturas não-
-europeias e nunca vistas entre culturas europeias. Significaria a fusão de 
novas atitudes e valores com as submersas, a fim de se formar uma cultura 
inteiramente nova que transcendesse as suas partes. 
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taos pueblo 

Isto não significa tentar quebrar o "cordão da história" voltando-lhe as 
costas, mesmo que isso fosse possível. Nem significa recriar uma extensa, 
perdida e agora impossível comunidade no meio de uma sociedade diferen-
ciada dominante. "Sê realista, faz o impossível". Talvez. Mas isso é apenas 
um jogo de palavras, não é que seja mau fazê-lo, mas não é muito criativo. 
Esquece o realista-irrealista, o possível-impossível. Vamos tentar pôr em 
prática algumas ideias europeias, reunidas de uma forma não-europeia. 
Primeiro que tudo sejamos a-históricos. Espero que isto seja o que Vine 
Deloria tinha em mente ao dizer ( We Talk You Listem, pg. 16): 

"O desafio do futuro está entre o retorno ao castelo ou à tribo". 
Dada a escolha, eu preferiria a tribo, mas suspeito que o Taos Pueblo 

(a aldeia de Taos) é mais apropriado. Ele é um exemplo de arquitectura pecu-
liarmente apropriada ao povo e ao seu habitat. Quer o povo quer o habitat 
(ou ambos) parecem ter sido excluídos da maior parte da arquitectura actual. 
Um novo estilo de vida revolucionário deveria considerar ambos. Então, 
talvez surgisse um indivíduo novo. Mas não tiremos conclusões tão rapida-
mente. O aviso de Nicholas Berdyaev é aqui importante (Freedom and 
Slavery, pg. 199): 

"Todas as grandes revoluções anunciam que criam o homem novo... 
De facto, as revoluções têm criado novas sociedades, mas o homem novo não 
apareceu... Todas as revoluções, de certa maneira, têm sido goradas pelo 
velho Adão que aparece sempre com uma nova veste no fim da revolução". 

Mas Berdyaev oferece-nos um jeito de saída. Ele sugere que, em parte, 
a sua função é a de acabar com o domínio dos grupos sociais sobre o indi-
víduo, e respeitar as diferenças entre pessoas dentro de uma comunidade 
ou associação. 
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Tudo isto é óptimo e necessário, mas onde está presente o habitat natural 
no pensamento de Berdyaev? Ele não aparece porque o pensamento europeu 
não une as comunidades à natureza. É por isso que o Pueblo de Taos é tão 
importante. Não é que da forma derive a função, mas forma, função e habitat 
são partes de um único processo de pensamento. 

Teremos que voltar ao género de ideia que Thoreau tinha, quando disse 
que "é no deserto que está a preservação do mundo". Mas para encon-
trarmos esta atitude no século vinte, temos que olhar para alguém como 
Vine Deloria: 

"A forma de vida tribal-comunitária, desprovida de competição econó-
mica, vê a terra como a parte mais vital da existência do homem. Ela é deles. 
Sustenta-os, diz-lhes onde eles vivem e define a maneira como eles vivem. 
A terra não tem a sentimentalidade simples das montanhas purpúreas, 
majestosas, ou o colorido artificial dos "slides" tirados pelos turistas... 
É mais do que um ponto de interesse passageiro a ser visitado nas férias e 
depois esquecido. Ela é antes um centro do universo para o grupo que a 
habita. Como tal, o povo que possui a terra desta maneira, tem sempre um 
lar para onde voltar. A sua identidade está assegurada. Eles vivem com ela e 
não se abstraem ou apartam dela". ( We Talk You Listen, pg. 175). 
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O problema está em que esta atitude é extraordinariamente difícil de 
conseguir na cidade. Para a maioria dos citadinos, uma visita ocasional ao 
campo é a única oportunidade de tocarem a terra. Esta é provavelmente a 
razão principal pela qual Thoreau se opôs tanto às cidades e porque tantos 
índios têm problemas graves em relação às cidades. Contudo, justamente por 
causa da proximidade das pessoas, as cidades são talvez locais ideais para o 
desenvolvimento de situações sócio-comunitárias. Temos assim outro pro-
blema: podemos nós criar espaços "tribais-comunitários-naturais" dentro 
das cidades e como cidades? 

Seria idiota sugerir simplesmente que a resposta a esta questão é sim. 
Toda a evidência parece apontar para uma resposta (ou pelo menos tenta-
tiva de) negativa. Existem grupos juntando-se numa base de tipo tribal, mas 
onde está a terra deles? Quase inevitavelmente, onde existe um ambiente 
naturakomunitário, é sempre fora de qualquer cidade. As melhores con-
dições para as relações humanas devem ser naturais e não-urbanas (pelo 
menos da maneira como o "urbano" é aqui definido), mas não há nenhuma 
ligação necessária entre "natural" e "não-urbano". 

Talvez devêssemos generalizar um pouco sobre o conceito de Frank 
Lloyd Wright, de "arquitectura orgânica". Poderíamos construir espaços 
urbanos de uma forma orgânica e ligá-los às pessoas — não às das esta-
tísticas, mas aos seres humanos reais que viveriam nos espaços urbanos. 
Os conceitos não são assim tão difíceis. Por exemplo, Wright sugere: 

"0 género de fundação que deveria ser usado para uma casa, depende 
do local onde se vai construir a casa. Se se construir no deserto, a melhor 
fundação é pousá-la sobre o deserto" (The Natural House, pg. 141). 

0 chamado povo primitivo do Pueblo de Taos sabia isso; porque não o 
sabemos nós? Porque necessitamos nós de explicações de um arquitecto 
"visionário", que diz ter aprendido isso por contacto com a arquitectura 
oriental? Talvez porque nós somos ainda europeus e ainda europeizadores 
(o genocídio e o ecocídio na Indochina andam de mãos dadas). 

Proclamar que os problemas técnicos são a solução é fugir à questão. 
Os problemas são os da consciência humana, das atitudes, dos valores e, 
não o esqueçamos, do poder. 

Se as pessoas pensarem sistematicamente em termos de "espaço tribal-
-comunitário-natural", então, mesmo dentro das cidades cheias de arqui-
tectura não-natural, podem começar a mudar as suas próprias ideias e o 
carácter do espaço em que vivem. Podíamos começar a pensar nos espaços 
onde vivemos, trabalhamos e nos divertimos como exigência de uma vasta 
série de alternativas, indo desde o relativamente privado até ao relativamente 
comunitário. Então, poderíamos esvaziar a ideia de "espaço público" uma 
vez que esse é do Estado e não nosso, e pôrmos o espaço num novo contexto: 
o contexto tribal-comunitário-natural. 

Poderíamos talvez começar por pensar mais àcerca da comida que 
comemos. As grandes empresas de produtos alimentares estão sistema- 
ticamente a envenenar-nos para seu lucro próprio. Exploram-nos a nós e à 
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natureza. Mas os alimentos orgânicos e comunidades orgânicas são coisas 
correlacionadas. Os dirigentes das empresas sabem disso. Eles exploram a 
natureza e, ao mesmo tempo, procuram incutir nas pessoas essa mesma 
atitude em relação aos produtos alimentares. O ponto de vista tribal não 
permite nenhuma das duas formas de exploração. O pensamento tribal-
-comunitário-natural opõe-se ao lucro. O anarquismo é tribal precisamente 
neste ponto e a quebra do cordão da história, da transcendência revolucio-
nária da história, deve dar-se aqui. A solução do problema torna-se numa 
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questão de consciência humana do que é a harmonia (harmonia das pessoas 
com a natureza, com eles mesmos e com cada um). Infelizmente, no pensa-
mento europeu, a harmonia é primariamente um conceito teológico, tendo a 
ver com a relação entre os seres humanos e Deus. Quando é aplicada às 
pessoas e à natureza, trata-se de um claro conceito não-europeu (mesmo 
Thoreau teve a ideia, lendo os documentos religiosos orientais). Neste 
aspecto, ele é oriental, africano, americano nativo, mas nunca europeu. 

Por esta razão, cada vez que uma pessoa age em termos de harmonia, 
ela actua de uma forma revolucionária e transcendente. Todas as vezes que 
uma pessoa age por amor pelo seu próximo e pela natureza, isso é revolu-
cionário e quebra o cordão da história. Assim também, uma vez que as 
grandes empresas nos estão a envenenar a nós e ao nosso habitat natural, 
agir contra eles é agir de uma forma transcendente. Isto significa regressar 
a uma noção muito tradicional (para muitos radicais) de transcendência, 
isto é, a derrota das estruturas empresariais e de todas as outras estruturas 
de dominação, formais ou informais, de homens sobre mulheres, brancos 
sobre negros, etc., causará uma revolução a qual irá gerar uma sociedade que 
transcende a nossa situação actual. Mas o raciocínio pelo qual eu chego a esta 
noção é diferente. Eu tento fundir aquilo que diz respeito às pessoas e à 
natureza. Isto não é tradicional e a "nova tradição" representada por The 
Greening of America, etc., também não ajuda. Evita antes tratar do poder, do 
real poder económico, como se fosse uma praga (o que de facto, é). 

Assim, eu tentei divagar através de algumas ideias numa perspectiva 
mais completa. Quebrar a natureza opressiva do poder económico faz parte 
da quebra do cordão histórico; acabar com a separação dos seres humanos 
entre si, é, em parte, quebrar o cordão da história; acabar com a separação 
do humano e do natural é também, em parte, quebrar o cordão da história. 
Em conjunto, eles são a transcendência e nós podemos começar hoje por 
cometer actos transcendentes, procurando a perfeição da forma tribal-comu-
nitária-natural de pensar e actuar. 

Em Black Elk Speaks, tudo isto é exposto muito simplesmente. Ele fala 
do "arco" partido pela sua nação Sioux. O arco é o poder espiritual e político 
dos Sioux. Se estiver partido, fica incompleto e o poder escoa-se. Eu sugiro 
o mesmo para os europeus, que nunca conhecemos a perfeição porque habi-
tualmente nós separamos os vários tipos de poder (a "esquerda" fá-lo tanto 
como quaisquer outros). Não houve nenhum arco para nós, apenas a corda da 
história. Mas nós podemos quebrá-la e começar agora a forjar o nosso arco 
com os últimos restos da nossa criatividade. 

As partes estão à nossa volta, mas nós temos que as deixar juntarem-se. 

B. D. 

(Traduzido da edição de Friends of Malatesta, 
New York, s.d., por Teresa C. Silva) 
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NOTAS E COMENTÁRIOS 

• AINDA SOBRE A CIDADE 

• OS DEBATES D'A IDEIA NO PORTO, COIMBRA. LISBOA 

• A EXPOSIÇÃO SOBRE PUBLICÍSTICA LIBERTÁRIA INTERNA-
CIONAL CONTEMPORÃNEA 

• TRÊS LIVROS 

• MARCANDO POSIÇÕES 

0 número d'A Ideia publicado na Primavera passada sob o títtilo gené-
rico de "A Cidade, Ingovernável?" constituiu por certo um pequeno êxito. 
que não deixou de recompensar moralmente os esforços dos editores. 

A variedade e qualidade dos textos e dos colaboradores contribuiu neces-
sariamente para isso, bem como as iniciativas complementares que foram 
levadas a efeito para, de alguma maneira, explorar o sucesso. 

A tiragem esgotou-se, praticamente. Alguma grande imprensa inte-
ressou-se finalmente por nós, nomeadamente o Diário de Notkias e o Jornal 
de Letras, Artes e Ideias, com comentários críticos interessados. E o meio 
universitário já não olha a revista com o mesmo ar apiedado de antes. Outros 
espantar-se-ão que possamos progredir, quando todos os outros regridem. 
Nós. modestamente, pensamos que tudo isto é normal e que, apesar de certos 
erros cometidos e de algumas interpretações espalhafatosas mas inconse-
quentes, o anarquismo continua a ter um fascinante núcleo de ideias-mestras 
com enorme capacidade de actua!ização. Trabalhe-se pois seriamente, na 
pesquisa, na aplicação prática, na difusão, e os resultados não deixarão de 
surgir. É o que. dentro das nossas limitadas possibilidades, temos procurado 
fazer. 

* * * 

No espaço de dez dias, A Ideia promoveu três debates públicos sobre 
temas ventilados naquele número da revista, no mês de Maio de 1982. 

No dia 17, no Porto, na Cooperativa Árvore, Vítor Matias Ferreira e 
Miguel Serras Pereira animaram uma discussão sobre "Movimento Urbanos, 
Hoje". Noite chuvosa e a excentricidade do local fizeram com que a assis-
tência fosse mais fraca do que previsto e o debate menos vivo. 

No dia 20, em Coimbra, no anfiteatro da Faculdade de Letras, foi a vez 
de se debaterem os "Movimentos Sociais e Espaço Urbano", com a parti-
cipação de Vítor Ferreira, João Ferrão e António Gama. Maior assistência, 
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mais homogénea e participativa, fizeram com que o debate fosse de melhor 
qualidade e até, por vezes, vivíssimo. 

Finalmente, no dia 27, na Faculdade de Arquitectura de Lisboa, o tema 
era "A Cidade, Ingovernável?" e contou com a presença da Clara Vieira e, 
mais uma vez. do Miguel Serras Pereira e do Vítor Ferreira. Um pouco menos 
participada do que em Coimbra, a discussão foi contudo a que terá tido 
melhor qualidade, encadeamento e interesse. 

No conjunto, cerca de 130 pessoas terão participado nestes debates. 
É um número escasso, que reflecte o facto dg apenas terem sido atraídos ele-
mentos dispersos e marginais à "grandes correntes". Estas. nomeadamente 
o meio estudantil, ficaram indiferentes: preparavam os exames ou foram para 
a praia. Mas é de assinalar o facto positivo de poucos dos que compareceram 
serem os habitues dos encontros anarquistas. Neste sentido, tocámos mesmo 
gente nova. 

* * * 

Nos mesmos locais e com a permanência de dois dias em cada cidade, 
fizemos uma exposição sobre publicística libertária internacional contem-
porânea. 

Com ela pretendeu-se oferecer uma panorâmica actual da actividade edi-
torial e propagandística dos anarquistas, a nível mundial. Os critérios de 
escolha contemplaram os temas mais ventilados e os poios editoriais mais 
fecundos. Encontravam-se assim representados motivos tão diversos como o 
anarco-sindicalismo, a autogestão, o pacifismo, o abstencionismo. a repres-
são, as prisões, as rádios livres, o feminismo, o nuclear, a cultura. historio-
grafia e bibliografia do anarquismo. 

Pelo que toca às origens, expunham-se materiais provenientes de 23 
países, utilizando 11 idiomas. Mas, significativamente, a maioria referia-se 
a Espanha. Itália. França e Estados Unidos. 

Por sectores, a exposição incluía 21 painéis com 65 espécies (cartazes, 
panfletos, desdobráveis); 44 livros e brochuras; 45 revistas; 53 jornais; e 19 
catálogos e boletins bibliográficos. 

Todos estes materiais foram provenientes das permutas regulares 
d 'A Ideia e também de doações especiais dos seguintes editores: Queimada 
(Madrid) - Arco da Vella (Compostella) - Fédération Anarchiste (Paris) - 
- Centro Studi Libertari "G. Pinelli" (Milão) - Archivio Famiglia Berneri 
(Pistoia) - Cienfuegos Press (Órcades, G.-B.)- Bleck & Red (Detroit) - Reason 
Foundation (Sta. Barbara) - League for Evolutionary Anarchy and Freedom 
(Denver) - Pacific Street Film Projects (Brooklyn) - Antorcha (México) - 
- Proyección (Buenos Aires). Para todos estes amigos. os nossos melhores 
agradecimentos. 

Queremos ainda deixar expresso o nosso reconhecimento pela cedência 
de locais que nos fizeram a Cooperativa Árvore, a Faculdade de Letras de 
Coimbra e a Faculdade de Arquitectura de Lisboa. 
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A exposição terá sido contemplada por um público estimado entre 400 e 
500 pessoas. 

* * * 

THE CfTY AND RADICAL SOCIAL CHANGE 

Eis um livro que acaba de ser editado no Canadá e que trata aprofunda-
damente das questões urbanas actuais e como, perante elas, se colocam as 
perspectivas de uma mudança social de sinal libertário. 

O livro tem 344 páginas e é organizado por Dimitrios Roussopoulos. 
Compõem-se de uma introdução, do organizador, e de dezoito textos de dife-
rentes autores, quase todos já publicados anteriormente em revistas, nomea-
damente em Our Generation — uma notável revista teórica libertária que já 
vai no 15° ano de publicação. 

Alguns dos artigos são: "O Mundo Urbano de Manuel Castells", por 
Fred Caloren; "Sobre a Habitação", por Lucia Kowaluk; "Política Urbana em 
Sociedade Capitalista", por Stephen Schecter; "Reformismo e Questão 
Urbana". por D. Roussopoulos; "O Futuro de Montréal e o MCM". por Marc 
Raboy. além de outros. 

A edição é da Black Rose Books, a que já dedicámos uma informação 
bibliosráfica no nosso n.° 20-21. 

E um contributo certamente valioso para aprofundar o tema que A Ideia 
procurou abordar no seu último número. Não haverá para aí um editor inte-
ressado em fazer uma edição portuguesa? 

* * * 

O PÓs-socIALISMO, de Alain Touraine (Afrontamento, 1981) 

Desde um livro já antigo. A Sociedade Pós-Industrial, do mesmo autor, 
que era já manifesto o que a partir de agora se torna efectivamente uma rea-
lidade nova. Em todo o caso os seis ensaios que constituem o livro, rematado 
no período quente das movimentações estudantis, não têm ainda, de forma 
nenhuma, a consistência e a solidez de um programa. nem a função ape-
lativa de um manifesto. 

Contudo, é em alguns deles que as pistas de um novo discurso social se 
revelam com uma nitidez, que hoje se torna muito mais evidente. Ensaios 
como, "Antigas e Novas Classes Sociais", "A Empresa: Poder, Instituição e 
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Organização". apontam ousadamente para além da institucionalização dos 
conflitos sociais entre operários e patrões. um  novo tipo de atitudes e con-
flitos. revelados no exterior da empresa. numa sociedade que perdeu a 
característica mais original da sociedade industrial: a agudização das lutas 
fabris. 

Concretamente ou não. parece-me todavia ser nesse discurso que a 
Europa encontra um primeiro eco da sociedade pós-industrial, e uma primeira 
tentativa de a definir, que se fará segundo três vectores: em relação à socie-
dade industrial. em relação ao poder que a domina, e por fim em relação à 
natureza da sua organização económica. Assim Touraine definia-nos essa 
sociedade como pós-industrial, assinalando deste modo a significativa dis-
tância que separa a sociedade de hoje da de ontem; tecnocrática. porque a 
melhor maneira de apontar hoje o poder se faz através da técnica e da cultura; 
e por fim programada. porque a comunicação é talvez o sector com maior 
desenvolvimento, ao contrário das velhas indústrias, químicas e metalúr-
gicas. agora em franco declínio. 

Corroborando esta mesma .ideia. Touraine, já na altura. aponta-nos 
novos movimentos sociais. actuando fora da empresa. e apresentando-nos 
assim a ideia de que a exploração se encontra substituída nas sociedades 
actuais por uma outra ideia. a de alienação. Deste modo designa por consumi-
dores, e já não por produtores. os actuais dominados e os potenciais revol-
tados. e procura encontrar nas fortes movimentações estudantis da altura um 
paliativo desta mesma ideia, ao reconhecer nos estudantes o conjunto social 
que mais longe se encontra da produção e mais perto está do consumo. 

De facto o movimento estudantil assumiu por esta altura proporções 
extraordinárias, desencadeando não só uma tentativa de democratização das 
escolas, mas também ensaiando uma tentativa de intervenção global na socie-
dade. apelando a outras forças sociais, e particularmente para o operariado. 
ao  qual se subordinou ideologicamente. 0 esquerdismo foi esse espaço polí-
tico novo que. pela sua idosa idade, nunca realmente o foi. Assim o declínio 
do movimento estudantil. e o seu lento desaparecimento da cena social, não 
é de estranhar. na  medida em que a contestação juvenil preferiu tomar forma 
ao longo da década de setenta com menos compromisso político e com mais 
a u tonom ia . 

É justamente aqui. nesta dupla viragem, que o aparecimento do Po's-
Socialismo, numa continuidade evidente com a sociedade pós-industrial. pode 
inteiramente ter o seu lugar, Como expressão possível e até provável de uma 
contestação pós-industrial. Os anos setenta na Europa foram pródigos, entre 
outras coisas. em deslocar as lutas sociais para um terreno completamente 
novo. onde o interesse pelo meio ambiente e pelas consequências das acti-
vidades humanas sobre o mesmo se popularizou de uma forma espantosa. 

Os meios de produção. os instrumentos. tomaram então uma impor-
tância até aí inédita em toda a história económica, na medida em que até ao 
advento da época industrial as actividades humanas e o uso de utensílios se 
resumiam a uma produção de bens primários e a uma utilização técnica bas- 
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tante rudimentar, na medida em que a máquina não era, de modo nenhum. 
aplicada exaustivamente à produção social. A ecologia nascia então, por esses 
anos, no refluxo de uma aplicação social e técnica da ciência, sob uma forma 
critica e também social, interpelando as actividades humanas e a produção 
social em virtude das consequências destas sobre o ambiente e até sobre o 
próprio homem. 

A ecologia, como projecto social e politico. torna-se um espaço que faz, 
de facto, do socialismo em geral um movimento do passado. um  movimento 
que pretende. ou que ainda pretende, o desenvolvimento das forças produ-
tivas, sem ter a capacidade de ver nesse mesmo desenvolvimento um factor 
negativo e por vezes profundamente negativo e destrutivo. O socialismo, 
enquanto tal, fica sem dúvida sendo um movimento do passado. sem capa-
cidade de resposta à problemática actual. 

Finalmente, para além de todas as situações particulares, resta-nos a 
certeza que as intuições fundamentais de uma nova sociologia, a de Touraine. 
são de facto, de uma maneira ou de outra. as indicações da futura viagem. 
O projecto que hoje, neste fim de século, se desenha nas sociedades avan-
çadas indica-nos uma nítida desarticulação das hierarquias de consumo, e 
também afinal das hierarquias de cultura e poder. hierarquias. que o socia-
lismo. paradoxalmente, através dos seus mais variados partidos de inspi-
ração operária, ajudou também a criar. 

António C. Franco 

* * * 

O ALOJAMENTO SOCIAL SOB O FASCISMO, de Marielle Gros 
(Afrontamento, 1982) 

Aos poucos, a memdria dos "cinquenta-anos-de-fascismo" em Portugal, 
vai sendo reencontrada! Nem sempre de uma forma sistemática, muitas vezes 
cruzando-se o desejo de "condenar" com a vontade de "compreender", 
mas invariavelmente com a intenção, expressa ou implícita, de recuperar 
um tempo "perdido" e de resgatar uma identidade colectiva, algures diluída 
nas sombras da (nossa) História. Assim, entre, por um lado, as publicações 
do "livro negro sobre o regime fascista" — cujo carácter aleatório e não expli-
citado sobre a metodologia adoptada, obriga a questionar os próprios critérios 
de organização e divulgação desses mesmos materiais, sem negar, todavia, 
a evidente validade de um tal empreendimento — e, por outro, a edição de 
obras "avulsas". focando aspectos sectoriais e/ou disciplinares sobre essa 
realidade, nossa contemporânea, vai surgindo, assim, um conjunto de peças 
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de um mesmo puzzle, de que se não conhece, ainda, com rigor, nem a matriz 
inicial, nem a imagem global dessa mesma realidade. Em certa medida. 
trata-se, ainda, de uma primeira leitura da história recente de Portugal, a 
partir da qual será possível, então, analisar as diversas interpretações do 
fascismo, seguindo o (bom) conselho de Renzo de Felice (Explicar o Fas-
cismo, Edições 70, 1978). 

Uma das mais recentes publicações portuguesas — 0 alojamento social 
sob o fascismo de Marielle C. Gros, Afrontamento, 1982 — insere-se, assim, 
naquele movimento de reconstituição historiográfica, abordando um dos 
sectores em que o investimento do Estado Novo — investimento sobretudo de 
ordem político-ideológica, mais do que em termos estrictamente econó-
micos — se veio a tornar paradigmático da política urbana do Regime instau-
rado em 1926. Mas, como a própria Autora refere, não houve homogeneidade 
política ao longo daqueles quase 50 anos (até 1974) pelo que propõe uma deli-
mitação em "três grandes etapas: dos anos trinta aos anos cinquenta; da 
segunda metade dos anos cinquenta até cerca de 1966; do final da década de 
60 até 1974" (pp. 42). Pena é que, na análise que seguidamente faz, sobre 
"a política fascista da habitação", a Autora não tenha seguido aquele fasea-
mento, o que lhe poderia ter permitido estabelecer, de forma comparativa, 
as próprias mudanças conjunturais da política do alojamento, no interior de 
um mesmo Regime político-institucional. Talvez fosse, então, mais evidente 
a diferença entre o primeiro período de institucionalização do Estado Novo 
(sobretudo de 1932 a 1948) e os períodos seguintes. Mas talvez que o caso 
concreto analisado — referido à cidade do Porto — não seja tão ilustrativo 
dessa diferença como é, por exemplo, a cidade de Lisboa, dúvida que, em 
última análise, aponta ainda para a natureza lacunar do conhecimento actual 
sobre essa realidade. 

Vem a propósito referir, no entanto, alguns dos trabalhos de Fernando 
Gonçalves, um dos quais (que estranhamente M. Gros não refere) se ocupa da 
mesma problemática: "A mitologia da habitação 'social'. 0 caso português", 
Cidade-Campo, 1, 1978, 21-83. 

0 estudo de Marielle C. Gros — de inegável qualidade e organizando, 
por vezes de forma original, um conjunto de materiais empíricos, cuja dis- 
persão implicou um esforço suplementar no trabalho de pesquisa realizado — 

deveria ser apreciado, criticamente, de forma mais desenvolvida daquela que 
o espaço (aqui) permite. E apreciação, não tanto para detectar eventuais 
lacunas e/ou incorrecções, mas sobretudo para desenvolver a análise, exacta-
mente nos aspectos polémicos ou mais obscuros da problemática em causa. 

Haveria então lugar para desenvolver criticamente certos temas, um dos 
quais, que não é de somenos importância, se refere ao papel político e ideo-
lógico de Duarte Pacheco, tanto no seio da classe dirigente da altura, como no 
interior do próprio Regime. Aprofundar a análise a partir daquele período 
crucial do Estado Novo, permitirá perceber, igualmente, os respectivos 
limites "fascistas" da natureza do Regime. A própria terminologia da época, 
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no sector que aqui nos interessa — em que as "casas de renda económica" 
aparecem como política e ideologicamente distintas, quer das anteriores 
"casas económicas", quer sobretudo do que a partir de então se passará a 
designar por "alojamento social" — constitui um sinal emblemático daquela 
mesma heterogeneidade política. 0 estudo de M. Gros permite e estimula, 
precisamente, o aprofundamento desse tipo de questões. 

Vítor Matias Ferreira 

* * * 

MARCANDO POSIÇÕES 

Porque A Ideia vem publicamente defendendo, desde há vários anos, 
certas teses, não vale a pena insistir aqui nelas. Digamos, por memória, que 
elas incluem a identificação de um novo tipo de dominação social, uma nova 
classe dirigente (tecnoburocrática), o fim do movimento operário corno polo 
alternativo, a existência de novos movimentos sociais (em Portugal, apenas 
em germe), a crítica do conceito tradicional de revolução, a relativa valori-
zação da democracia, e a aposta numa estratégia de acção não-violenta. 

Estas posições, obviamente polémicas, derivam das lições tiradas da 
"revolução portuguesa", dos insucessos dos movimentos anarquistas actuais 
(em especial, o caso espanhol), dos esforços para levantar uma organização 
em Portugal (que falhou, apesar das boas intenções), e do aprofundamento 
da análise das realidades actuais e das propostas anarquistas. 

Hoje, esquematizando apenas grosseiramente, podemos dizer que o 
anarquismo é inexistente na cena política e social portuguesa. Existem publi-
cações, existem militantes e alguns grupos. Porém, o impacto público de um 
simples espectáculo de canto de Léo Ferré é bem superior a anos seguidos de 
esforços militantes, e isto diz bem da nossa pequenez. 

A proposta organizativa que consiste em apelar ao reagrupamento de 
'todos ou da maioria daqueles que se reclamam da anarquia, para além das 
sua`,  boa% intenções, é insuficiente. Movimento quer dizer dinãmica, inicia-
ti ■ as. acti% idades, e querer encaixar o movimento anarquista numa orga-
nização geral e um erro: tem sido diversas vezes tentado ao longo da história 
e sempre Irai. assou. Mesmo entre pessoas em princípio favoráveis à organi-
zação. tilit'SlÕeS que se põem imediatamente são: urna organização de que 
tipo? Para facyr o que? A estas perguntas são insuficientes respostas gerais. 
de princípio. E nós julgamos que, em Portugal, as respostas concretas a 
estas questões revelariam concepções muito diferentes, senão mesmo contra-
ditórias entre si. Escrevia há pouco um militante, a propósito da Inglaterra, 
que "uma vez por ano reunimo-nos numa conferência nacional e constatamos 
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quanto nós temos pouco em comum". Só um debate, longo, franco e aprofun-
dado, poderá vir a clarificar e a superar estas divergências. 
• 	O esforço de unir as pessoas e os grupos existentes nunca faria, logo à 
partida, a unanimidade, e assim uma tentativa feita para reunir começaria 
logo sob o signo da desunião. 

Parece-nos que o caminho para uma mais importante presença do anar-
quismo neste país, deverá ser outro. Em vez de privilegiar as organizações 
formais, dever-se-iam desenvolver preferencialmente iniciativas e activi-
dades — as quais, essas sim, deverão pôr problemas organizativos, se 
quizerem obter um mínimo de eficácia. A crise dos partidos e organizações de 
esquerda, bem como do militantismo político tradicional (progressista) 
deveriam esclarecer-nos melhor sobre aquilo que devemos e não devemos 
fazer. Propôr fórmulas organizativas e de acção que, com outros nomes, 
repetem as dos partidos, não leva a parte nenhuma. E a demagogia também 
não. 

Por outro lado, os anarquistas deveriam reflectir um pouco sobre o tipo 
de militantismo que praticam (ou desejam). Ainda há pouco, a Rivis -ta Anar-
chica respondia amargamente a isto, lamentando que o nosso modo mili-
tante em nada se diferenciasse do da extrema esquerda: mudam as palavras, 
mas a música é a mesma. Ora, deveríamos recordar que militante vem de 
militar, Significa "soldado de um ideal" e que, nestas conotações e homo-
logias, não poucos elementos bélicos e disciplinares transitam demasiado 
facilmente do segundo para o primeiro. 

Convém esclarecer que não pensamos que a crítica do militantismo deva 
conduzir à irresponsabilidade ou à deserção do debate social. Poderá é signi-
ficar que a disciplina imposta (militar) as razões de organização (de estado) o 
espírito de sacrifício (cristão), venham a ser susbtituídos por outros valores, 
como sejam o prazer de fazer as coisas com gosto (e não porque "a causa" 
obriga) e a preocupação em criar nova qualidade de relações entre as pessoas. 

Um movimento pode pretender-se detentor de uma verdade (o Bem, 
Deus, o Proletariado, o Indivíduo), antitética de uma mentira (o Mal, o 
Pecado, a Burguesia, o Estado). Seria bastante mau que o anarquismo não 
fosse crítico a uma tal concepção. Mas há outras maneiras de ser proseli-
tista e de procurar influenciar a vida social sem pretender governá-la. É para 
essas bandas que nos inclinamos. 

Assim, dentro desta visão, quatro níveis de exigências nos parecem 
necessários para incrementar o anarquismo em Portugal, na fase actual. 
Trata-se de um projecto de fôlego, que não satisfará os ávidos de activismo 
imediato, mas parece-nos ser aquele que contribuirá para modificar a médio 
prazo as condições da nossa implantação. Seria então: 

1 — a produção de uma cultura de sinal libertário 
2 — uma presença nos movimentos sociais 
3 - a criação de instituições alternativas 
4 — a existência de canais de comunicação entre os diferentes níveis. 
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Concretizando um pouco estas ideias, podemos dizer que no primeiro 
nível incluiríamos a necessidade de teoria (aprofundamento, rejuvenesci-
mento e inovação na teorização anarquista), a valorização da nossa particular 
memória histórica (isto é, o nosso rico património histórico anarco-sindicalista 
e libertário), a criação estética (quantas vezes mais genuinamente anarquista 
do que a propaganda política do mesmo nome) e a divulgação cultural, as 
iniciativas pontuais e outras formas de intervenção congéneres. 

Os meios para levar a efeito tal projecto são variados e já existe alguma 
coisa neste campo: revistas, editoras, arquivo histórico, artistas plásticos, 
música, teatro, cinema e video, som, festivais, colóquios e seminários, pre-
sença na universidade, exposições, etc., etc.. 

No segundo nítre/coloca-se a necessidade de intervenção, com propostas 
coerentes e viáveis, nos movimentos sociais que mais "trabalham" a socie-
dade portuguesa: o sindicalismo, evidentemente; o cooperativismo, nas suas 
variadas formas; a mulher, que tanto tem a batalhar neste país machista; 
a juventude, especialmente atingida e com grande capacidade de recepção 
à nossa mensagem; o movimento ecológico e de alternativas ao nosso cinzento 
futuro urbano-industrial: e os movimentos de base e de defesa dos interesses 
locais. Cada um destes sectores tem especificidades próprias e exigiria 
tácticas adequadas e, provavelmente, diferenciadas. Aos libertários pre-
sentes ou especialmente atraídos por cada um deles competiria, em exclu-
sivo, debater esses problemas. 

No terceiro nível situa-se a conveniência de solidificar iniciativas de 
carácter libertário que possam ser um exemplo vivo e constante de propostas 
alternativas em certos domínios. Estão neste caso as comunidades, rurais ou 
urbanas, de vida e/ou de trabalho; as cooperativas claramente orientadas por 
valores anti-autoritários; e as escolas alternativas, onde uma pedagogia liber-
tária as demarcasse sem ambiguidades da "fábrica escolar" oficial. 

Como forma institucional de presença não-específica dos anarquistas no 
tecido social, continuamos a pensar que os ateneus ou centros culturais liber-
tários são os instrumentos mais adequados, desde que não venham a negar, 
pela sua prática (vanguardista, sectária ou irresponsável), os pressupostos de 
uma acção qualificada de cultural. 

Finalmente, com o quarto nível, entende-se muito simplesmente não 
deixar na atomização e na ignorância mútua toda uma rede de instituições e 
iniciativas que tem o maior interesse em ser tão vasta quando diversificada. 
Assim, encontros ou congressos (não vinculativos), boletins de "informações 
e contactos", "escritórios de relações" ou "bancos de dados", seriam alguns 
dos instrumentos adequados a tais fins, com a necessária clarificação de que 
se trata de "meios de informação" de interesse mútuo e não de formas enver-
gonhadas de "representação" ou de "decisões colectivas". 

É evidente que este esquema não impede que aqueles anarquistas que 
se encontrem de acordo sobre uma certa plataforma de acção ou de orga-
nização lhe dêem a devida execução. Sendo por ela os únicos responsáveis, 
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seria incongruente que ficassem esperando pela adesão dos restantes. 
Mesmo um instrumento como, por exemplo, o jornal A Batalha, que 

goza de uma posição ímpar no nosso meio devido às circunstâncias históricas 
de todos conhecidas, não deveria nunca considerar-se como "central" no 
movimento, qualquer que seja a interpretação que se dê do vocábulo. As suas 
responsabilidades, direitos e deveres deveriam ater-se exclusivamente à sua 
realidade própria (incluindo nela os que de facto fazem o jornal, o seu público, 
as suas possibilidades materiais, etc., mas igualmente o prestígio do seu 
título ou da figura do seu director) e não a um papel subtil de "casa-mãe". 

Pelo que toca à nossa revista, A Ideia, queremos acentuar que, desde há. 
tempos já, nos deixámos de assumir como "grupo", naquilo que ele tem de 
formal e tal como é entendido nos meios militantes. Não existe nenhuma 
"responsabilidade colectiva" entre as pessoas que a fazem, no sentido de que 
qualquer delas deveria responder, a qualquer momento, pelas opiniões 
expandidas na revista. A plataforma editorial é, de facto, a tradução de uma 
realidade e não uma mera formalidade. O que existe, sim, é um grande enten-
dimento e amizade entre as pessoas: nesse sentido, elas formam um verda-
deiro "grupo de afinidade", não porque — longe disso — tenham opiniões 
sempre semelhantes, mas porque souberam criar uma relação fraterna e 
desalienada. É ela que lhes permite uma forte solidariedade, coexistindo com 
uma grande diversidade de empenhamentos, dentro e fora da revista. 

No entanto, convém frizar que as nossas disponibilidades materiais estão 
actualmente bastante reduzidas, pelo que não nos é possível responder às 
solicitações múltiplas que nos chegam. Reservaremos por isso as nossas 
energias para o essencial: os nossos projectos editoriais. Repetimos: A Ideia, 
embora feita por um conjunto de boas vontades, não é um "grupo militante", 
é simplesmente uma publicação libertária, independente como sempre o foi, 
aberta às melhores colaborações, mas que fala a sua própria voz. 

Queremos ainda pontualizar duas ou três questões de método de tra-
balho. 

Porque não recusamos relações de colaboração com outros anarquistas, 
apenas nos sentimos no direito de exigir que elas sejam livres, isto é: que só 
se efectuem mediante o interesse e a vontade das partes, sem que estas se 
vejam acusar pelo exercício dessa liberdade. 

Estruturas simples de coordenação de actividades — formando uma 
rede, sem centro nem vértice — parecem-nos as mais indicadas para a fase 
actual. Mas sendo, acima de tudo, estruturas de informação mútua e coorde-
nação de actividades, propomos que cada qual só intervenha quando tenha, 
de facto, algo a dizer que vá facilitar um consenso ou uma clarificação, abs-
tendo-se de intervenções retóricas ou recriminatórias. Propomos também 
que, preferencialmente, cada um fale daquilo que quer, pode e gosta de 
fazer, e não daquilo que acha que os outros deveriam fazer. 

Este estado de espírito é importante para que as reuniões se não trans-
formem numa interminável fonte de aborrecimentos. Nos boletins de infor-
mação e ligação, ele pode ser concretizado por regras simples do tipo: o editor 
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limita-se a ser um "banco de dados", a coligir e difundir informações ob-
jectivas numa linguagem de -agência noticiosa" (o que não exclui necessa-
riamente o humor); cada utente redige ele próprio os seus textos prontos para 
inclusão no boletim, no limite máximo de uma página (a técnica da foto-
cópia facilitará enormemente o trabalho do editor); o custo da edição é 
suportado pelas assinaturas e por "um preço de texto" (X escudos cada linha) 
para os que nele escrevem; etc.. 

Finalizemos este texto já longo. 
Nós pensamos que são importantes todos os esforços para fazer sair a 

ideia anarquista do gheto social, político e cultural em que se encontra, e 
alegramo-nos quando constatamos a possibilidade de acordo e de acção 
— mesmo parcial e limitado — com outras pessoas não anarquistas, em vez 
de cuidarmos desesperadamente de descobrir diferenças e especificidades 
que nos isolem e demarquem. Somos pelo direito à diferença, não pela 
"obrigação à diferença". Complementarmente, é em função das acções e 
comportamentos concretos dos indivíduos que nós regulamos as nossas ati-
tudes para com eles, e não por uma qualquer solidariedade ou condenação 
abstracta determinada automaticamente pela bandeira que se agita. Já esta-
mos demasiado fartos de crimes cometidos em nome dos mais belos ideais 
para que nos seja suficiente a simples enunciação destes. 

Finalmente, acreditando apenas nesta vida, segue-se que a vida hu-
mana, a integridade física e moral de cada indivíduo, é para nós um valor 
fundamental. Não queremos deixar que nos transformem em robots, mas 
também recusamos ser os arquitectos de uma nova ordem onde as pessoas 
se integrariam: por esta razão é que as verdadeiras mudanças serão co-
lectivas, sociais — tanto quanto individuais. Mas como também não temos 
vocação populista nem vanguardista, apenas nos colocamos na posição de 
desejar para todos, aquela mesma liberdade que reclamamos para nós 
próprios, pessoalmente. Disto tudo e de muito mais coisas resulta que, na 
nossa acção, busquemos antes Q  exemplo, a persuasão, a formação — não 
para vencer, mas para convencer(con-vencer ‘vencer com). 

Esta é, porém, apenas a nossa opinião r. 

Maio 1982 

A IDEIA 

(Texto feito para a Conferência Libertária — 82 / Coimbra) 
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BIOGRAFIAS: 

VIVALDO FAGUNDES 
(1905-1968) 

Nasceu no Algarve. Conheci-o pessoalmente no verão de 1928. de pas-
sagem por Lisboa, a caminho da Argentina. Não sei se era a primeira vez que 
se dirigia àquele país, ou se, apesar de ainda ser bastante novo, já lá teria 
estado. 

Mas já o conhecia de nome, porquanto por ocasião do 1.° de Maio de 
1927 ou 1928, ele escrevera para a C.G.T., dizendo que, à falta de qualquer 
escrito ou de qualquer reunião comemorando essa data, ele saíra de madru-
gada de casa com uns bocados de carvão e escrevera nas paredes da povoação 
frases alusivas aos anarquistas assassinados em Chicago pelos governantes 
norte-americanos. 

Agradou-me este procedimento, porque vi logo que se tratava dum anar-
quista que não esperava de braços cruzados, que outros fizessem alguma 
coisa. Com  os fracos recursos que possuía, fez chegar ao público a mensagem 
da sua ideologia. 

Depois, da Argentina, enviou sempre para o Sindicato dos Empregados 
do Comércio e Indústria de Lisboa, de que eu fazia parte, toda a imprensa 
anarquista que mais interessava divulgar internacionalmente. 

Ali, pertenceu a uma agrupação, que publicava o jornal La Batalla, e que 
o enviou a Espanha durante a guerra de 1936-1939, para observar o que ali se 
passava, e que ele aproveitou para. também, auxiliar o proletariado daquele 
país na sua luta contra a reacção. 

Assim, não quis instalar-se num hotel, como "embaixador" proletário, 
à semelhança doutros indivíduos, mas foi trabalhar na construção civil, onde 
sofreu um desastre (creio que por consequência dum bombardeamento), que 
o prejudicou para o resto da vida. 
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Em desacordo com o "ministerialismo anarquista" e revoltado contra a 
actividade criminosa dos bolchevistas, ele esteve a combater, em Maio de 
1937, nas barricadas de Barcelona, donde se retirou indignado e contrariado, 
após o "Alto ai fuego" da Montseny e doutros — que só serviu para que os 
comunistas intensificassem a sua obra contra-revolucionária. 

Terminada a guerra, refugiou-se na França, onde foi internado nos 
campos de concentração fronteiriços, com muitos outros camaradas. 

Em seguida, voltou a Portugal, e após algum tempo de permanência no 
Algarve, veio residir para Lisboa. 

Nessa época apresentou-lhe um questionário o anarquista Marques da 
Costa, sobre os acontecimentos a que assistira em Espanha nesses anos de 
1936-1939, ao que ele respondeu extensamente, mas em termos violentos, 
que por alguns foram considerados demasiado injustos e severos. 

Eu achei-os verdadeiros (o que para mim é primordial), e quanto à forma 
de os exprimir, foi uma consequência da sua indignação perante a derrota 
sofrida pelos libertários — que aliás poderia ter sido, na realidade, mais 
honrosa. Além disso, Vivaldo Fagundes viveu aquela atmosfera de lutas apai-
xonantes entre os anarquistas de Buenos Aires, e de que, entre outros males, 
resultou o assassínio de Lopes Arango, redactor do diário anarquista La Pro-
testa. 

Estes factos certamente devem tê-lo influenciado e endurecido o seu 
carácter, mas sempre procurou a fazer justiça àqueles, que, segundo a sua 
consciência, eram disso merecedores. 

Em Lisboa, ele esforçou-se incansavelmente por fazer reviver a antiga 
actividade sindical, cujo marasmo, após o triunfo franquista, bastante o sur-
preendeu, não se querendo convencer às primeiras do que eu o informara a 
este respeito. 

Em primeiro lugar, aproximou-se das Juventudes Libertárias, mais 
acessíveis aos seus propósitos de acção. 

Depois, quando se reconstituiram, nos fins da guerra de 1939-45, o Con-
selho e o Comité confederais provisórios, ele entrou para o Comité, de que eu 
já fazia parte, juntamente com Marques da Costa, Carlos Cruz e Jorge Silva. 

Jorge Silva, por questões de trabalho, afastou-se mas agregaram-se mais 
os camaradas José Correia Pires e António Pimentel. 

O objectivo principal do Comité era a publicação de A Batalha, clan-
destina. 

Após a publicação do 1. 0  número, a cargo de Marques da Costa, este 
retirou-se do Comité com o Carlos Cruz. 

Houve vários atritos, sobretudo entre ele e o Vivaldo, que eu, talvez se 
não estivesse ainda muito azedo, por causa dos acontecimentos de Espanha, 
teria procurado atenuar. 

Porém, em vez disso, apoiei o Vivaldo e deu-se essa separação. 
Depois, por proposta minha, foi convidado e aceite unanimamente, 

o Alberto Silva, polidor, o que mais diligenciara pela reorganização confe-
derai. O Vivaldo ficou muito descontente com o 1. 0  número de A Batalha, por- 
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que inseria um artigo (creio que o do fundo) que fora reprovado numa reu-
nião do Comité. 

Assumiu ele a responsabilidade de continuar a publicação do jornal, 
e foi encarregado então dessa .tarefa o operário gráfico Tavares, que o fazia 
na sua casa na Vila Gadanho, ao Caminho Debaixo da Penha de Franca. 

Depois de terem saído alguns números, declinou esse encargo, alegando 
que precisava de alugar o quarto, onde guardava o material tipográfico. 

Por este motivo, foi resolvido alugar-se uma casa, para a tipografia de 
A Batalha, no bairro do Alto do Pina, onde o Vivaldo e a companheira foram 
viver, e ainda com um tipógrafo primo do Vivaldo, que se comprometeu a 
fazer o jornal. 

Este, porém, embora competentíssimo, era um homeme já desmora-
lizado pela bebida, e acabou por nada cumprir do que prometera. 

Teve o Vivaldo — sem ser profissional — de fazer todos os trabalhos 
necessários para o aparecimento do jornal, que evidentemente nunca poderia 
ter o aspecto gráfico das publicações legais. 

Não era um técnico, o material era deficientíssimo e os pedidos dalgumas 
peças de madeira, que lhe facilitariam o seu esforço titânico, nunca foram 
atendidos. Auxílio não encontrou, mas sim muitas críticas, que acabaram por 
saturá-lo, abandonando a casa, e suspendendo a publicação do jornal. 

Mesmo que ele saísse só com o cabeçalho, para mim já seria uma satis-
fação, porque significaria que ainda havia quem se interessasse pela sua 
existência. 

Nesta época ainda estava aberta na Praça da Figueira a taberna "O Ces-
teiro", onde hoje existem as traseiras da Casa da Sorte. 

Nesse estabelecimento — à porta — pôs o Brito um negócio de mariscos, 
em que o Vivaldo foi empregado, mas por não se entenderem muito bem, 
este ficou depois a trabalhar independentemente. 

No passeio junto a esta taberna, paravam então de tarde muitos dos 
antigos militantes confederais a conversar até à noite. Alguns queixaram-se 
da rispidez do Fagundes, mas eu compreendia esta má disposição, que talvez 
fosse também devida à derrota da Espanha, e ao ambiente anterior vivido em 
Buenos Aires. 

Nesse período, a situação do movimento libertário português era muito 
pouco animadora. 

Como sucedera no fim da guerra de Espanha, também se desvaneceram 
as esperanças depositadas (que eu nunca tive) no triunfo dos governos alia-
dos, e com elas morreu o entusiasmo que determinara a reconstituição con-
federai. 

Além disso, também se manifestaram desentendimentos entre nós de 
várias espécies. Do Tarrafal vieram alguns militantes, como o Manuel 
Henriques Rijo, influenciados pelo "governamentalismo libertário" es-
panhol. 

Em Coimbra iniciou-se uma actividade, em que intervinham Santana 
— ainda na Penitenciária — José de Almeida, da cidade, e outros, mas que 
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nunca procuraram entender-se com Lisboa, apesar do Vivaldo ter ido ali, para 
ver se conseguia a nomeação dum seu representante para o Conselho Confe-
derai. Disseram que sim, mas nunca cumpriram essa promessa. 

Marques da Costa, Carlos Cruz, depois de se afastarem da organização 
confederai, associados com Santos Arranha e outros, planearam uma confe-
rência sindical e a publicação duma revista. 

Marques da Costa tinha um projecto de remodelação da C.G.T. baseado 
na estrutura da C.N.T. espanhola, e desejava, ou parecia desejar, que o 
adoptássemos imediatamente, sem o submeter à aprovação dum Congresso 
nacional. 

Ainda realizaram alguns trabalhos, e chegaram a convidar-me para tam-
bém dar a minha cooperação, mas recusei. 

Fi-lo, não só por falta de afinidades, mas também porque sempre prestei 
mais atenção a obras do que a falatórios, onde, em geral, se divaga muito e se 
esquece às vezes o assunto principal a tratar. 

Mas a ligação entre Marques da Costa e Arranha depressa acabou, assim 
como a actividade dos dois, a não ser para depreciar o pouco que ainda se 
fazia. 

No meio do desinteresse geral, o Comité Confederai foi-se reduzindo. 
António Pimentel deixou de comparecer, e cedo faleceu dum ataque do 
coração. Alberto Silva, também, depressa morreu. Agravaram-se os seus 
males contraídos no degredo, e acabou os seus dias no hospital, ainda relati-
vamente novo. 

Correia Pires incompatibilizou-se para sempre com o Vivaldo. Aquele fez 
uso da palavra numa manifestação de democratas, e este censurou-o aspera-
mente por escrito, distribuindo copias pelos conhecidos. 

Ainda procurei, em vão, harmonizar as duas partes, mas não o consegui. 
Contudo, em conversa com o Pires, disse-lhe francamente que, se pen-

sasse como ele, nunca me declararia anarquista, mas sim democrata com sim-
patia pelo anarquismo. Ele, porém, não se melindrou comigo, e dedicou-me 
sempre amizade sincera. 

De forma que, depois de tudo isto, ficámos só em relações regulares, eu 
e o Vivaldo. Enquanto ele permaneceu no "Cesteiro", eu procurava-o, para 
trocarmos impressões sobre os acontecimentos da ocasião. 

Isto acabou quando o "Cesteiro" foi trespassado para a Casa da Sorte e 
ele, por falta de emprego, resolveu ir para Barcelona, onde veio a morrer nos 
fins de 1968, com cerca de 60 anos. 

Causou-me grande choque essa morte, porque a última carta que rece-
bera era cheia de esperança de que se ia restabelecer. 

Perdi um grande amigo, que, apesar da sua rudeza aparente, era de 
grande sensibilidade. E observei bem isto, quando foi da doença do Alberto 
Silva, a quem ele dedicadamente deu a sua assistência até ao seu falecimento 
no Hospital. 

Adriano Botelho 
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LEÃO TOLSTOI 
(1828-1910) 

Leão Nicolaievitch Tolstoi nasceu há cento e cinquenta e três anos 
— Agosto de 1828 — na região de Iasnaia-Poliana, província de Toula. Era o 
quarto filho de Nicolas Tolstoi, descendente de uma velha família que, depois 
do séc. XVI, ficara ao serviço do Czar; um seu antepassado, Pedro Tolstoi, 
recebeu de Pedro-O-Grande o título de conde. Órfão muito cedo de pai e mãe, 
perde com treze anos apenas, a sua tia e tutora. Admitido na universidade 
de Kazan, não se evidencia, nem por assiduidade, nem tão pouco pelos resul-
tados escolares e, em 1847 — por acto de partilha entre os descendentes dos 
Tolstoi — ei-lo proprietário e senhor da Iasnaia-Poliana com quatro aldeias e 
330 "almas" de sexo masculino. 

Até 1862 Leão Tolstoi faz uma vida agitada, dissipadora, preenchida com 
todas as futilidades mundanas, jogo &mulheres ("Eu era um infatigável for-
nicador", dizia-o a Tchekof). Vai lendo muito e escreve novelas e contos: 
InJancia e Adolescência, editado em 1856, é alvo de críticas bastante elo-
giosas. Nomeado em 1852 oficial subalterno de artilharia, participa na guerra 
de Crimeia e na defesa de Sebastopol. Colocado na situação de disponibi-
lidade em 1856, desanimado "pelo lado fraco da literatura", viaja pela 
Europa: Varsóvia, Berlim e sobretudo Paris. Segue depois para a Suiça, 
Baden-Baden, Francfort, regressando em 1857 a lasnaia-Poliana. Ocupa-se, 
então.. activamente das suas propriedades, dos seus camponeses, da ins-
trução dos seus filhos e trabalha na redacção de uma das suas obras mais 
marcantes: Os Cossacos. Faz caça e diverte-se. Em 1860-61 viaja novamente 
ao sul da França, onde seu irmão Nicolas morre de tuberculose pulmonar. 
Dirige-se para a Itália, Bélgica, reencontrando Proudhon e, por fim, segue 
para a Alemanha. 

O ano de 1862 é um marco, uma viragem na vida de Tolstoi. Começa a 
ser vigiado pela polícia secreta (a famosa 3'. secção), devido às suas tomadas 
de posição (antes do manifesto do Czar de 1862) contra o estatuto dos servos, 
pelo seu desejo em dar instrução aos filhos dos camponeses e a hostilidade 
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assumida contra a nobreza da província. Fazem mesmo buscas nas suas pro-
priedades em lasnaia... procurando uma tipografia clandestina! E Tolstoi, 
depois de algumas hesitações, casa em Setembro de 62 com uma moça de 
18 anos, Sofia Piers. Este casamento, logo seguido de "uma felicidade inacre-
ditável" e apesar de um grande amor recíproco, virá a ser um manancial de 
tormentas e de cenas penosas: diferenças de carácter, incompreensão e um 
ciúme doentio de Sofia. aliados a interesses sórdidos, logo que Tolstoi, por 
coerência com as suas afirmações, renuncia aos direitos de autor e às suas 
propriedades. 

Até 1870, Tolstoi estará ocupado na criação de Guerra e Paz, esse fresco 
monumental do período de 1805-1815, uma das obras-primas da literatura 
universal, embora Tolstoi nunca lhe tenha dado forma definitiva. Imenso é 
o sucesso. É ainda muito maior com o romance Ana Karenina (1870-1877). 
Mas, eis começada já em Tolstoi, uma crise moral que irá motivar uma 
mudança de vida, ao reflectir sobre o divórcio existente entre o Evangelho e 
a sociedade moderna. Lê-o, retendo tudo o que aí condena a sociedade civil, 
o Estado, a violência, a guerra, o serviço militar, a desigualdade revoltante. 
"Fica completamente absorvido com visitas às prisões, aos centros de recru-
tamento e pela sua enorme compaixão pelo povo e por todos os oprimidos" 
(carta de Sofia, Nov. 1880). Desde 1881, os diferendos surgem entre Tolstoi e 
a sua família, agravando-se até ao drama final em 1910. 

Tolstoi vai afirmando cada vez mais as suas convicções, condenando a 
autocracia e a ortodoxia, publicando A Minha Confissão, seguida logo de 
Qual é a Minha Fé(1881-1884), obras apreendidas pela polícia política e que, 
no entanto, circulam clandestinamente, em manuscrito. O Santo Sinodo inter-
dita a publicação destes escritos mas só excomungará Tolstoi em 1901. Até à 
sua morte, Tolstoi irá incansavelmente difundir as suas ideias e a sua "fé", 
através de diversas brochuras, pela sua acção pessoal a favor dos objectores 
de consciência, dos Doukhobors que recusam o serviço militar, das popu-
lações atingidas pela fome de 1891-92 (assegura, ele próprio, a subsistência 
diária a quatro mil pessoas). Aumenta a sua influência na Rússia e no mundo; 
os "tolstoianos" multiplicam-se, a ideia da resistência não-violenta começa 
a ter adesões. Cada vez mais vai moldando a sua vida de acordo com as ideias; 
aproxima-se ainda mais do mundo camponês; participa nos trabalhos do 
campo e, no entanto, nunca deixa as suas actividades literárias. Surgem os 
seus escritos onde exprime as convicções que lhe são mais queridas. A Morte 
de Ivan Ilitch é ainda puramente literária, mas a Sonata a Kreutzer e, sobre-
tudo, Ressurreição (1899) reflectem já, abertamente, o pensamento íntimo 
de Tolstoi. 

A guerra russo-japonesa (1904) é assim comentada por Tolstoi: "Não sou 
a favor da Rússia nem do Japão; sou a favor do povo trabalhador dos dois 
países, enganados pelos seus governos e obrigados a fazerem uma guerra 
contrária ao seu bem estar, à sua consciência e à sua religião". Tolstoi dedica-
-se, ainda mais, à instrução das crianças de lasnaia, escreve-lhes "livros de 
leitura" e uma Narração do Evangelho. A vida torna-se para ele cada vez 
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mais difícil: Sofia tem duas tentativas de suicídio por envenenamento e 
Tolstoi, que há já quase vinte anos era perseguido pela ideia de romper, 
fugir, decide-se, depois de uma cena extremamente violenta, na noite de 
27 para 28 de Outubro de 1910. É conhecido o fim do drama; este velho exte-
nuado foi encontrado numa pequena gare de Apostovo, pelo chefe da estação. 
Contraída uma pneumonia, Tolstoi morre a sete de Novembro. Milhares de 
pessoas acompanham-no até Iasnaia. "Foi o primeiro enterro civil celebrado 
na Rússia". 

CRISTÃO E PAGÃO 

Tolstoi era um homem de uma vitalidade prodigiosa — física e inte-
lectualmente — que persistirá até à morte. Amor apaixonante pela vida, 
embriaguês de sentidos, extrema sensualidade, da qual desconfiava e que 
nunca deixou de combater. Com  vinte anos fixa-se umas Regras para desen-
volver a vontade e sonhava com a "perfeição"... Mas aos vinte e seis anos, 
anota no seu Diário: "é preciso livrar-me dos meus vícios: preguiça, falta de 
vontade, irrascibilidade", e sonhava já com "uma nova religião adaptada à 
evolução da humanidade, a religião de Cristo, mas sem a fé e o sentido mis-
terioso, que não prometesse a satisfação futura mas a felicidade na terra" 
(Março 1855). É-se bastante simplista ao falar-se na "conversão" de Tolstoi, 
em fixar o período de 1875-82, como a passagem ao que se chama de misti-
cismo, ou até de loucura mística de Tolstoi. O deísmo de Tolstoi e a sua inter-
pretação certamente tendenciosa dos Evangelhos, a imagem que dá de 
Cristo, nada tem a ver com "o culto do clericalismo mais refinado, mais 
subtil, portanto mais abjecto ainda" que Lénine reprova em Tolstoi (Tolstoi; 
Espelho da Revolução Russa). Tolstoi não é nem sacerdote nem tão pouco 
teólogo muito menos ainda... político. O seu ensinamento baseia-se, sobre-
tudo, na lei social e nos costumes; é prático, terra-a-terra. Tolstoi não coloca 
o reino de Deus fora do espaço e do tempo; ele será realidade nesta terra, 
neste mundo e não num outro. Tolstoi jamais separou o camponês russo da 
terra, o homem da natureza. Há nele algo de cristianismo primitivo e de 
paganismo. 

Certa ambiguidade de Tolstoi explica a sua atitude perante a morte. Foi 
toda a vida perseguido pelo medo e o horror da morte. Conservou das mortes 
dos pais, da tia e de seu irmão Nicolas (1860), imagens inapagáveis. Os 
mortos na guerra da Crimeia — seres jovens e robustos — avolumaram este 
receio sagrado. Por outro lado, a sua vitalidade, o seu amor à vida chocam-se 
e insurgem-se contra aquilo que tem forçosamente um fim, porque não acre-
ditava numa vida futura (falava da morte de seu irmão como "uma passagem 
ao nada"). Só duas metafísicas podem afirmar que "a morte não é nada": 
ou o materialismo absoluto de Lucrécio ou o espiritualismo cristão, para quem 
a morte é somente a passagem a uma nova vida. Mas, para Tolstoi — pagão e 
cristão — estas duas doutrinas não lhe traziam nenhuma certeza e, apesar dos 
seus esforços, nunca conseguiu "dominar" a morte. "Mas afasta-a de si, 
encarnando-a em outras pessoas, nas personagens da sua obra... Graças às 
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muitas ocasiões, em que, na sua fértil imaginação, ele se vê morrer, ele, 
o mais apaixonado dos vivos, torna-se no maior erudito da morte" (Stephan 
Zweig). Pense-se, somente, em A Morte de Ivan Ilitch, nos Três Mortos 
(a mulher, o moujik, a árvore)„, na morte de Anna Karenina e, principalmente, 
na Guerra e Paz, nos mortos da batalha de Borodino e nessas páginas admi-
ráveis, consagradas aos últimos momentos do príncipe André Bolkonsky. 

Tolstoi nunca dominou a morte mas progressivamente, ao longo dos 
anos, chega a considera-la como um facto natural, tão natural como o nasci-
mento e a vida;sem resignação, aceita-a, escrevendo no seu Diário "a morte 
parece-me tão natural, quase desejável". Depois da morte? A personalidade 
desfaz-se no nada e no seio de Deus... e talvez Tolstoi, leitor de Montaigne, 
tivesse sido influenciado por esta frase: "a saciedade da vida cria o desejo 
da morte...". As últimas palavras dirigidas à sua filha Tatiana manifestam 
uma constatação quase surpreendente e serena aceitação do destino inevi-
tável de todos os se res vivos: "Eis o fim.., e não é nada!". 

COMO "CLASSIFICAR" TOLSTOI' 

Tem-se sempre a tendência para querer classificar os indivíduos sobre 
padrões ideológicos ou políticos bem definidos. Onde enfileirar Tolstoi? Anar-
quista cristão, naturista cristão, místico, evangelista? A sua vida e obra re-
velam o ridículo de tais classificações. Tolstoi não pertence a nenhum par-
tido político, mas à imensa multidão dos desprotegidos, dos miseráveis e dos 
oprimidos. Pode-se afirmar que ele nunca será "recuperado" pelos partidos, 
pelas seitas autoritárias e, se vivesse hoje, no tempo de Brejnev, estaria 
provavelmente internado num qualquer hospital psiquiátrico! Mas também, 
mesmo nós, não anexaremos Tolstoi, encontrando, no entanto, quer nos seus 
escritos, nos actos, quer nos seus pensamentos, atitudes muito próximas das 
nossas. "Tolstoi desnuda, — disse Lénine — as violências do Estado, a co-
média que é a justiça e o governo". A condenação das guerras e dos exércitos 
não permite lugar a qualquer ambiguidade e, desde 1857, escreve no seu 
diário, depois de uma dura experiência na Crimeia: "Os soldados são feras 
treinadas para morderem não importa quem". Assistiu em Paris a uma exe-
cução à morte e este espectáculo perturbou-o violentamente: "O Estado é um 
compkít que tem por finalidade não só a exploração, mas a própria corrupção 
dos cidadãos. Jamais servirei, em nenhum lugar, algum governo". E em 1908 
escreve um artigo contra a pena de morte: "Não me posso calar mais!", va-
lendo-lhe uma avalanche de cartas de simpatia ou de autênticas injúrias. 
Quando se pensa na enorme influência que Tolstoi exerceu no início do século 
na Rússia e no mundo, devemos reconhecer que fez, pelas ideias que nos são 
caras, muito mais que as palavras acaloradas dos comícios ou as agitadas 
manifestações de então. 

Os anarquistas não podem esquecer nunca a acção incansável de Tolstoi 
a favor da instrução das crianças e dos camponeses; a escola aberta em 
lasnaia, feita em plena Rússia czarista, contra as interdições, as censuras e 
as intrigas policiais. Tolstoi tinha, nessa altura, somente 21 anos, e_desde 
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então nunca deixa de se interessar pelas questões pedagógicas. Em 1861, em 
Inglaterra, Paris, Bélgica, aprofunda os seus conhecimentos sobre a escola e 
os métodos pedagógicos desses países. Em 1872 começa a redigir, para as 
crianças, o vasto Abecedário de onde sairão os Quatro Livros de Leitura: 
narrações tiradas de lendas populares e magnificamente adaptadas por 
Tolstoi a crianças que vivem no campo, junto à natureza, no meio das árvores 
e dos animais, narrações bem diferentes das histórias de moral balofa e beati-
ficantes que formavam o material tradicional "das leituras para crianças". 
Quanto à pedagogia aplicada em Iasnaia, os seus princípios são expostos na 
Instrução do Povo, obra surgida em 1875. A educação é antiautoritária e 
antidogmática: "O único critério da pedagogia é a liberdade, e o único 
método a experiência". O estudo, em Iasnaia, não é um constrangimento, 
nem tão pouco é baseado em notas, em punições ou recompensas. Uma 
autêntica pedagogia libertária e revolucionária, para a época e para a Rússia. 

TOLSTOI ESCRITOR 

Evocar, em poucas linhas, o escritor, é, sem dúvida, uma empresa bas-
tante temerária. Ler Tolstoi é a única maneira de se sentir a riqueza e a beleza 
da sua obra. Obra monumental de um trabalhador infatigável, se se pensar 
que a edição russa de 1928 compreende 90 tornos (contos, romances, obras 
filosóficas e pedagógicas). Importa agora combater um erro, que se desen-
volveu no início do século. Dividiu-se arbitrariamente os escritos de Tolstoi 
em dois grupos: até 1875, as obras puramente literárias, como Os Cossacos, 
Guerra e Paz, Ana Karenincz depois de 1884, as obras enfadonhas de um 
Tolstoi pregador, dogmático, como a A Sonata a Kreutzer e Ressurreição. 
Julgamento sumaríssimo que opõe o escritor ao pensador, o artista ao fazedor 
de lenga-lenga, demagógico. As longas digressões não faltam em Ana Kare-
nina — sobre o matrimónio e o adultério — e em Guerra e Paz, onde Tolstoi 
expõe a sua concepção de história e da pouca influência que os "homens 
grandes" têm sobre o desenrolar dos acontecimentos. Por outro lado, uma 
obra puramente literária e de uma beleza perfeita, A Morte de Ivan Ilitch, 
aparece no segundo período! É preciso não esquecer que Tolstoi não foi um 
fanático da Arte-pela-Arte, mas defendia que escrever era, antes de mais, 
exprimir pensamentos. E o que nos impressiona mais, quando se considera 
esta vida e esta obra é a sua profunda unidade. O apostolado que Tolstoi 
exerceu nos últimos trinta anos da sua vida, está em germe nas revoltas do 
jovem aristocrata, do estudante borguista contra as injustiças, contra a 
nulidade da vida mundana. Este sentimento que tem Tolstoi, ainda muito 
jovem, do viver do moujik, da exploração dos miseráveis, leva-o a querer 
fazer da sua vida aquilo que as suas ideias diziam, e é aquela revolta contra 
os Estados, as Igrejas e os Exércitos que o aproximam tão perto de nós. 

Jean Barrué 

(traduzido de Le monde übertaire, órgão da Federação Anarquista, 
Paris, n.° 285, 26.10.1978, por j. Paulo Oliveira) 
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LITERATURA 

DEFINIÇÃO DE AMOR 

Entras sempre no Calvário, sentas-te a meu lado, felino e sonhador. Um 
dia dizes, dirás: que autocarro é este? É o 42. Mas hoje não está a seguir o 
caminho habitual. Sempre pensei que alguma vez isto iria acontecer. Espe-
rava-o como a aurora de dezembro. Também eu. 

O 42 desliza como água, num lago de sol, como um barco de vela cor de 
amora. Depois avista-se a floresta. Entra uma velha com um cesto, um rapaz 
com ar de quem parte vidros em caso de emergência. Entra um lobo de calças 
azuis e o rapaz sai mesmo explosivamente pela janela. Como te chamas? 
Agora chamo-me... Gaivota de Março. E tu, Tigre Contemplativo. 

Entram três índios, fumando cachimbo. O motorista puxa o travão, conta 
o dinheiro escasso. Está na hora de ser rendido, desculpem. O substituto 
obviamente não aparece. Se déssemos uma volta por aí. 

O que fazes? Escrevo, faço tatuagens. Tocas-me o braço e desenhas, com 
as unhas, um poema do António Maria Lisboa, um balouço. Gostas de balou-
çar Gaivota, para teres a sensação de voar de sair da terra. Ouço na linha do 
vento um ruído de asas um murmúrio de migração. Caminhamos de mãos 
dadas, olhas-me às vezes intensamente. Além de voar, Gaivota, que fazes? 
Era professora, uma coisa chata. 

Uma cidade começa: grinaldas de orvalho, casas de madeira — tocas de 
vidro, um templo ou um teatro uma escola de pardais, caixas de correio de 
olhar atrevido e pernas ágeis. Esta cidade não é um sonho. Em cada esquina 
há uma respiração, um poro que se alarga, obliquamente. As pessoas saú-
dam-se como formigas, em silêncio também, no grande silêncio que cresce 
dentro de nós. 

Roças-me, cada vez mais felino e sonhador. Apetece-me poisar na tua 
barba loura, prolongar-te alcatifa dourada, campo de futebol geométrico e 
tenro, cama imensa de sono, líquida. Poisa em mim, Gaivota. 

Faz frio. A velha do autocarro convida-nos para a lareira, conta histórias. 
Um dia, há muito tempo, alguma coisa mudou. A charneca floresceu e o 
pastor pôs-se a cantar. Eu era ainda uma criança sufocada e, depois, abrupta-
mente, a língua desprendeu-se. Comecei a recitar versos desconhecidos, a 
filosofar como os doutores, a amar animais ferozes, montanhas escarpadas, 
espinhas de peixe, pastéis de madressilva. Um lobo podia sentar-se aqui, 
entre nós, e ser como nós. 
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Esta cidade não é um sonho. O lobo conta também a sua história: uma 
vez, encontrei uma menina vermelha e fresca como uma melancia. Apai-
‘onti-me por ela, seguia-a por toda a parte, deixei os porquinhos definitiva-
mente em paz. Ensinei-a a distinguir os passos nocturnos, as estrelas dos 
ei iio te s. 

Quero lambem contar-te pirilampos sonolentos. senientes de lume. dis-
tancias que bocejam no teu ombro. Encosto a cabeça. tacteias-me a cintura és 
seda. meu amor. Com  um arado de mel, com um sorriso de aspas. com  garras 
I, luvas feres-me O pescoço. o meu bico de Gaivota. Um cheiro a maresia 
povoa a madrugada. A cidade lava-se, toma um pequeno almoço substancial. 
Violina-me depressa. não percas tempo. Entre nós há agora uma loucura. 
uma ciéncia. uma bissectriz que se levanta. 

Queres também contar-me uma história. Era uma vez uma viagem. um  
Boi-is uevorado. um  autocarro sem regresso, vibrante, louco, um ca-
chimbe si. m guerra. um  cesto de milagre. uma cidade real. No meu braço 

rmar:ece, fatalmente, um poema tatuado. Um balouço que se desprende 
no ar. 

De ze m bro 81 

Maria Manuela P. Silva 
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Nunca tive uma pátria. Gostava de ter uma pátria para poder ir com ela 
p'ro jardim brincar. Mas as pátrias estão p'los olhos da cara! O Meu pai pro-
m=_u ti-me uma lá para o Natal. Já sei que não é de corda. Essas são muito 
caras so os ricos as podem comprar. A minha pátria deverá ser de plástico. 
Dc qualqui. E manuira s mo com uma pátria de plástico hei-de brincar muito 
as guerras. aos. herois e aos governos. O melhor das pátrias. no que respeita 

brincackira, parece-mu que são os golpes de estado. Não sei como é que se 
pode brincar COM a patria aos golpes de estado. Mas os meninos da minha 
escola que vivem na riqueza andam com pátrias de corda que até fazem 
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mexer os bonecos militares, os quais depois dão golpes no estado em que se 
encontra a pátria e o brinquedo fica todo partido. Mas é assim mesmo. Aquilo 
é como os quadradinhos do Lego. Arma-se tudo outra vez e começa-se do 
principio que nada fica estragado. Aquilo sim é que são pátrias a sério. 
Dizem que no estrangeiro vendem pátrias que mexem à distância com a ajuda 
de uns comandos quaisquer. Se o meu palme der uma pátria de plástico vou 
logo com ela para a escola mostrar aos outros. Há amigos meus que sabem 
muitas coisas da pátria. Por exemplo, o Zézinho diz que o melhor deste brin-
quedo são as cores das bandeiras que estão sempre a mudar. Algumas pátrias 
têm mesmo uma música própria que toca ao mesmo tempo que se dá corda 
aos bonecos. A minha não vai ter música desta, pois não é de corda, o meu pai 
não tem dinheiro para essas. Mas parece que traz um papel com os versos que 
dizem ser a sua música. É para nós decorarmos depois. O melhor é deitar o 
papel fora pois aquilo que eu quero é brincar coln a pátria e não andar a 
decorar versos que ainda por cima não percebo para que servem. Ontem con-
taram-me que houve uma escola que deu a um menino uma pátria toda nova e 
de corda por ele ter sido o melhor aluno do ano. Eu como sou dos médios 
nunca terei uma pátria destas e ainda por cima dada pela escola. A minha 
escola só sabe falar. Dar não dá nada. Fala da pátria para nos ensinar a brin-
car com ela mas nunca me deu nenhuma. Nem tem ao menos um retrato 
onde a gente pudesse ver como é aquilo. Lá para o Natal, quando tiver a 
minha pátria e fôr para o jardim já sei como hei-de fazer. Primeiro apanho 
uns quantos pauzinhos e cerco o meu brinquedo todo à volta para saberem 
que aquele é o terreno onde eu brinco com a pátria. Depois fico à espera que 
venha um espertalhão que tenha a mania que a pátria dele seja melhor que 
a minha. Veremos qual das duas pátrias é a mais valente a mexer e a mar-
char. O pior é senão aparece nenhum miúdo com outra pátria, mesmo de 
olástico. Eles são muito pobres lá no meu bairro. Se calhar nem dinheiro têm 
para uma das de plástico, das mais baratas. Talvez só possam ser meus aju-
dantes na brincadeira. Vendo bem as coisas até não está mal visto. Eles brin-
cam com a minha pátria e assim se por acaso lá não existirem muitos bonecos 
eles podem substituir-lhes a falta e assim também brincam. Quando o meu 
pai me der a pátria de plástico... Farei tudo para que não se estrague. Com  
uma pátria até pareço outro. Joaquim Palminha Silva 
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MOURIR POUR DES IDE- ES 

Encore s'il suffisait de quelques hécatombes 
Pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât 
Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent 
Au paradis sur terre on y serait déjà 
Mais l'âge d'or sans cesse est remis aux calendes 
Les Dieux ont toujours soif n'en ont jamais assez 
Et c'est la mort, la mort toujours recommencée 
Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente 
D'accord, mais de mort lente. 

o vous les boutefeu, ô vous les bons apôtres 
Mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas 
Mais de grâce morbleu laissez vivre les autres 
La vie est à peu près leur seul luxe ici-bas 
Car enfin la camarde est assez vigilante 
Elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux 
Plus de danse macabre autour des échafauds 
Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente 
D'accord, mais de mort lente. 

Georges Brassens 
(lembrado 1 ano após a sua morte) 
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AUNQUE NO TE PAREZCA 

Todo eso que te falta, les sobra 
a los tiburones de camisa planchada. 
hartos de hambres seculares, cantando 
el último tango con su noche triste 
mientras nos van ametrallando 

Tú no puedes enfermarte ni morirte. 
Ofenderias sus calvas augustas dignidades. 
sin ti se hundiría la podrida sociedad. 
Descenderia la producción sin tu materia prima. 
Explotaría el sistema económico. 
ya en punto de combustión, pruébalo! 
reventando en alaridos los deles. 

Sudario sin palabras ni piedra para la fosa 
dei recuerdo, tu ausencia quebrantaria 
la paz de los sepulcros y equipos exportables 
en grado dimensional ai escuro vaio 
de la gris demensión nuclear. 

Campio Carpi° 
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A VIDA MATEMÁTICA 

Somas e multiplicações, são meras subtracções; 
Dos olhos esfomeados, de números desconhecidos; 
Lobos matreiros rebocam, o desprezo dos corações; 
Subalternas raízes de desiludidos; 
No estreito mar, dos cifrões; 
De lágrimas de oiro; conseguidos; 
A "malga" das multidões. 

Ribombeiam os ecos do turbilhão; 
Num sopro de trovão; 
Rola sôfrega, a multidão; 
Num desesperado vau; de rodilhão; 
Ladra; uivos; um cão; 
De tudo — nesta confusão —; 
Reina, menos a imaginação. 

Um mais um, são dois; 
Com o carro na frente dos bois; 
Discute-se aleivosamente, a desgraça alheia; 
Com o abismo nos pés, da mesma teia; 
Corre o passado, vem o depois; 
Com um desespero, de colmeia; 
Ter estrecnino, por ceia. 

Rui Alexandre 
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página de história 

GERMINAL 

Tal como fizemos há tempos com o Terra Livre. de Pinto Quartim, N.amos hoje apre-
sentar um outro jornal importante do passado. representativo de uma certa orientação liber-
tária que, por ter sido minoritária, não é menos interessante conhecer. Trata-se do jornal 
Germinal, cujo n. °  1 apareceu em Lisboa a 1 de Janeiro de 1915 e que se estendeu, em duas 
séries, até Julho de 1917. sempre sob a direcção de Emílio Costa e como propriedade do 
Grupo Germinal. 

É deste jornal, do seu n.° 1. que respigamos o editorial de apresentação: 

LEITOR: 

Aparece este jornal em circunstâncias de excepcional gravidade, tanto da 
vida internacional como da vida portuguesa. 

As relações políticas e económicas entre os povos e entre os indivíduos, 
estão sofrendo um choque tremendo, cuias consequências ninguém neste 
momento pode prever. 

Não está no poder dum homem, duma classe ou duma nação, determinar 
agora a orientação da vida colectiva, marcar-lhe o seu destino imediato, tão 
numerosas são as causas determinantes desta grande crise e tantos aconte-
cimentos imprevistos comporta a complexidade da vida social moderno. 

Mas se assim é, não quer isso dizer que abdiquemos da nossa razão, não 
lhe subordinando, tanto quanto possível, a intervenção directa ou indirecta 
que cada individuo pode ter na vida da sociedade a que pertence, porque, se 
não sabemos qual é a resultante final, sabemas contudo que ela é uma com-
binação em que entram, como componentes em proporções variadíssimas e 
desconhecidas, os esforços de cada um. 

* 

Há um bom número de anos que ser% imos sle ideal — a constituiao de 
ma sociedade livre — e defendemos a sua dm:trina — a do comuois mu anar 

qu t.1 — com toda a sinceridade, etopreva ndo :Una Oril'n'3Cãe • • " s ,' 'á 1 . 1a 

_! nossa rala.) mais tont cnitows st ~Ira,  in:" • r 
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Ha tempos 4 u. comecimentos sociais de toda a ordem nos vinham aba-
lando quanto à efic4. da táctica até agora empregada. A guerra europeia 
veio acabar de nos convencer de que alguns, se não muitos erros se têm prati-
cado. que importa corrigir para bem do ideal e da doutrina que defendemos. 
A vida, para nós, é uma série de experiências e uma série de lutas, que cons-
tituem lições a aproveitar, conservando-se o que é bom e rejeitando-se o que 
é mau, na convicção de que nada é eterno e constante, desde o princípio cien-
tífico mais fortemente estabelecido até à táctica mais comezinha duma luta 
de ocasião. 

É provável que o que vamos dizer nos números sucessivos de Germinal, 
desagrade a alguns camaradas, que julgarão nocivo ou inútil o nosso trabalho. 
Não os consideraremos por isso maus companheiros, procurando sempre. 
mantendo as nossas opiniões. contribuir para que exista constante a harmonia 
entre todos, respeitando-se reciprocamente. pondo sempre em prática o mais 
elementar preceito do homem civilizado: a tolerãncia. Evitaremos por isso, o 
mais que pudermos, as polémicas, pois a experiência diz-nos que raramente 
elas produzem resultado útil, sendo causa, quase sempre, de disputas e divi-
sões que só aproveitam ao adversário comum. Mais do que nunca é preciso 
pôr em prática o preceito fundamental da nossa doutrina: a máxima auto-
nomia aliada à máxima solidariedade: esforçar-nos-emos por não desviar-nos 
dele. na  propaganda que vamos encetar. 
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BIBLIOGRAFIA 
A OBRA DE ANARCHY 

Esta publicação foi certamente a mais importante revista anarquista dos 
anos 60, no que toca à preocupação de pôr as doutrinas anarquistas em con-
formidade com o seu tempo: o da bomba atómica, das cidades gigantescas, 
da televisão e da psiquiatria. 

Começou a publicar-se em 1961 e saiu com toda a regularidade, mensal-
mente, até Dezembro de 1970, altura em que iniciou uma nova série, com 
novo responsável, novo formato, e uma relevância já bem menos acentuada 
perante a sua época. 

Na fase a que nos referimos, o grande artífice desta obra foi Colin Ward, 
o qual conseguiu obter colaborações de grande valia que deram uma abertura 
cultural e urna qualidade intelectual à revista, raras de encontrar nos Meios 
militantes. No entanto, não se pense que Anarchy tinha algo de académico: 
justamente ao inverso, a revista veiculava um discurso extremamente subver-
sivo, que fez dela um belo exemplo de acção contra-cultural eficaz. A sua 
pequena dimensão (em tamanho e número de páginas), artigos curtos e sem 
notas de rodapé, capas graficamente atractivas, variedade e aprofundamento 
teórico dos temas — tais eram os ingredientes de um sucesso que talvez na 
altura não tivesse sido apreendido em toda a sua dimensão. 

Anarehy era editada pela Freedom Press, a mesma instituição militante 
que continua a editar o quase centenário jornal Freedom. 

Eis a lista dos títulos e temas tratados nos números da revista, os quais, 
dando apenas uma pálida ideia do seu verdadeiro conteúdo, mostram já a sua 
importância e modernidade. 

1961 

1 - Sexo e violência 
2 - Controlo operário 
3 - 0 que- significa hoje o 

quismo? 
4 - Desinstitucionalização 
5 - Espanha 

- Cinema 
7 - 0 campo dos aventureiros 
8 - Antropologia 
9 - Prisões 

10 - Descentralização industrial 

1962 

11 - Paul Goodman, A. S. Neil 
12 - Quem são os anarquistas? 
13 - Acção directa 
14 - Desobediência  

15 - David Wills 
lb - A ética do anarquistno 

anar- 	 17 - 0 lumpen-proletariado 
18 - As escolas politécnicas 
19 - Teatro 
20 - Não-violência 
21 - 0 ensino secundário moderno-

-experimental 
22 - Marx e Bakunine 

1963 

23 - Squatters (ocupantes de casas) 
24 - Comunidades de estudiosos 
25 - Cibernética 
26 - Thoreau 
27 - A juventude 
28 • 0 futuro do anarquismo 

132 



29 - A história dos Espiões para 
a Paz 

30 - Oficinas comunitárias 
31 - Sistemas auto-organizados 
32- O crime 
33 - Alex Comfort 
34 - A ciência-ficção 	• 

1964 

35 - Habitação 
36 - A polícia 
37 - Eu não vou votar 
38 - Nortingham 
39 - Homer Lane 
40 - Sindicatos e controlo operário 
41 - O campo 
42 - Índia 
43 - Pais e professores 
44 - Transportes 
45 - Os gregos 
46 - O anarquismo e os historiadores 

1965 
47 - Liberdade no trabalho 
48 - "O Senhor das Moscas" 
49 - Automação 
50 - Perspectivas do anarquismo 
51 - Blues, pop e folk 
52 - Os limites do pacifismo 
53 - Depois da escola: dilemas do 

ensino prolongado 
54 - Buber, Landauer, Mühsam 
55 - Apoio mútuo 
56 - A mulher 
57 - A lei 
58 - Sociedades sem Estado 

1966 
59 - O problema branco 
60 - Drogas 
61 - Vandalismo criativo 
62 - A organização 
63 - A servidão voluntária 
64 - A juventude perdida 
65 - Desrevolucionarização 
66 - Os Provo 
67 - U.S.A. 
68 - Anarquismo e classes sociais 
69 • Ecologia 
70 - Psiquiatria libertária 

1967 
71 - Sociologia da escola 
72 - A cidade da greve: Mississipi  

73 - A escola da rua 
74 - Anarquismo e realidade 
75 - Drama improvisado 
76 - "1984" 
77 - Manual do grupo anarquista 
78 - Tecnologia libertadora 
79 - América latina 
80 - Controlo operário 
81 - Os anarquistas russos 
82 - A escola de Braehead 

1968 
83 - Os senhorios reocupam 
84 - Pobreza 
85 - Conversações anarquistas 
86 - Os pescadores e o controlo 

operário 
87 - O sistema penal 
88 - A cultura do desperdício 
89 - Maio em França 
90 - Os estudantes 
91 - Os artistas 
92 - Duas escolas 
93 - Rádio liberdade 
94 - Os mecanismos da conformidade 

1969 
95 - Jugoslávia: o controlo operário? 
96 - Brincando às revoluções 
97 - Os arquitectos e o povo 
98 - Criminologia 
99 - Lições de França 

100 - Sobre o anarquismo 
101 - Reformatórios e centros de 

detenção 
102 - Os squatters 
103 - Direitos dos jovens 
104 - Sobre a recusa 
105- Reich 
106- A propriedade é o roubo 

1970 
1 07 - Goodmann, sobre educação 
108- O fogo que arde (Lutas na G.E.) 
109 - Russel e os anarquistas 
110 - "Saltem, irmãos saltem" (poe-

mas de prisão) 
11 1 - Anarquismo, liberdade e poder 
112 - África austral 
113 - A Mulher na prisão 
114 - Goldman, Berkman 
115 - McLuhan. uma visão libertária 
116 - Sobre o anarquismo 
117- O ambiente urbano no futuro 
118 - Sobre o trabalho 
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COMUNIDADES E COOPERATIVAS 

III — COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO OU TRABALHO 

1. O objectivo destas instituições é, fundamentalmente, o de oferecer a 
possibilidade de trabalhar sem patrão. Por outras palavras, é criar as con-
dições de poder trabalhar colectivamente, num meio livre e responsável. 
enfrentando contudo as dificuldades de uma sociedade aberta e em concor-
rência económica. Não se poderá portanto pensar que será uma solução mais 
fa'cil, mas será certamente mais enriquecedora, no plano humano. 

Nas cooperativas de produção. os trabalhadores são colectivamente os 
empresários, os donos da sua empresa, e assumem assim os riscos eco-
nómicos decorrentes, sem que possam pedir protecção e ajuda a outros que 
não eles próprios. 

2. Teoricamente, um colectivo de pelo menos 10 trabalhadores pode 
constituir uma "sociedade cooperativa de responsabilidade limitada" em 
qualquer ramo de actividade económica, mas os mais frequentes são os 
seguintes: - de produção industrial; - de produção agrícola; - de produção 
agro-industrial; - de pescas; - de artesanato; - de serviços (transportes, 
comercialização, etc.); - de cultura; - de ensino; e outras. 

Há também a possibilidade de constituir as chamadas cooperativas de 
mão-de-obra, as quais, não dispondo de equipamentos fixos e maquinaria, 
alugam e contratam empreitadas de força-de-trabalho, por exemplo para 
construção civil, limpezas, jardinagens, etc.. 

3. A cooperativa de produção está inserida numa economia de mercado 
e precisa de sobreviver, com dignidade para os seus membros. Já a propósito 
da comunidade integral indicámos algumas das actividades económicas mais 
favoráveis, em princípio, ao êxito destas cooperativas. O que convém agora 
frizar é que elas terão de partir do pressuposto de que as suas compras e as 
suas vendas se farão, mais coisa menos coisa, aos preços do mercado. Rela-
tivamente a uma empresa capitalista, a única diferença de fundo é que dei-
xará de haver o lucro no bolso do patrão. Isto não quer dizer, no entanto, 
que a cooperativa não possa vender a preços um pouco mais favoráveis 
(se os seus clientes são o público consumidor ou outras cooperativas) ou que 
os trabalhadores-cooperantes devam atribuir-se um nível de vida necessaria-
mente igual aos dos trabalhadores assalariados do sector com que concorrem. 

4. Essa e todas as outras decisões importantes para a orientação da sua 
empresa, só eles, em colectivo, podem tomar. Serão, nomeadamente, as 
decisões referentes à política de produção e de preços; relativas ao auto-
-investimento e ao investimento em outras empresas cooperativas ou suas 
estruturas federativas; as decisões de empréstimos; etc.. 

Tais decisões colectivas geram-se dentro da regra cooperativa clássica 
de que cada indivíduo tem um voto, qualquer - que seja a sua qualificação ou 
o capital que possui na sociedade. No entanto, esta é uma regra formal. Mais 
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importante do que ela é a existência de práticas e dinâmicas que incentivem 
a troca de opiniões. o aprofundamento das questões realmente decisivas e a 
chegada a um consenso. 

A Assembleia Geral é. obviamente, o lugar deste tipo de debate e 
decisão. o que significa que estas cooperativas de produção deverão ser 
sempre pequenas empresas. Variarão muito conforme o sector (e as suas exi-
gências de viabilidade) os limites numéricos aconselháveis. No entanto. como 
ordem de grandeza. pode-se indicar o número de cem trabalhadores. como 
seu limite superior. 

5. A gestão corrente da cooperativa é feita pelos orgãos legais compe-
tentes — comissão administrativa ou direcção. e conselho fiscal. Contudo. 
essa gestão deve ser o mais participada possível, nas formas que forem jul-
gadas mais aconselháveis e eficazes para cada caso. Poderão criar-se outras 
comissões ou grupos de trabalho permanente. delegados por sector. reuniões 
de coordenação, assembleias gerais mensais, etc.. 0 importante é evitar. 
tanto quanto possível, a profissionalização dos gestores (não dos encargos 
técnicos). a burocratização. a ascendência dos animadores. numa palavra: 
a divisão dirigentes/dirigidos. 	' 

Mas o desejável igualitarismo na forma de gestão da cooperativa — que 
deve procurar ser uma verdadeira auto-gestão — não deve ser confundido 
com o esbatimento das qualificações e capacidades profissionais. 0 ideal será 
mesmo que a cooperativa seja constituída por indivíduos com a melhor quali-
ficação profissional, e não por mão-de-obra indiferenciada. Note-se que este 
último facto não é impeditivo. mas abre, de facto, as portas à emergência de 
animadores que a breve trecho tenderão a tornarem-se líderes carismáticos. 

6. Entre as decisões importantes que os membros da cooperativa terão 
de tomar figura. em lugar de destaque. as que dizem respeito à repartição. 
isto é. à partilha dos resultados económicos da empresa entre todos os seus 
trabalhadores-proprietários. Trata-se aqui da verdadeira pedra-de-toque de 
aferimen to do espírito cooperativo realmente existente. 

Em primeiro lugar. as decisões entre investimento e distribuição serão 
desde logo anunciadoras do modelo de consumo, das aspirações económicas 
dos cooperantes. Deles depende se pretendem dispôr de um mais alto nível 
de vida imediato. ignorando o futuro. ou se preferem um outro mais mode-
rado hoje. em benefício de desenvolvimentos a prazo mais garantidos para 
a sua empresa. 

Depois. segue-se a decisão do esquema de repartição individual, entre 
três possíveis: 

a) o primeiro grau. chamemos-lhe assim, consiste numa distribuição 
segundo as qualificações e. obviamente, a quantidade de trabalho fornecido. 
Esta pode facilmente ser medida. em horas, ao mês. ao  ano, ser mais rígida 
ou mais flexível. Os níveis de qualificação terão como único referencial os 
sAários respectivos praticados no mercado embora possam ser um pouco 
"ajeitados – . É. pois, o esquema menos exigente, e mais conformista. E con-
servador. desigualizante e elitista. Mas pode ser, em muitos casos concretos. 
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o único (e, portanto, o melhor) possível. 
b) o segundo grau, já mais ambicioso (em termos de prcjecto transfor-

mador, pelo menos para os próprios cooperantes). consiste em eliminar total-
mente as diferenças devidas às qualificações, equiparando a remuneração do 
trabalho do técnico à do servente, do operário à da dactilógrafa. tendo apenas 
em conta a quantidade de trabalho efectuado (medida em horas, da mesma 
forma). É um critério mais exigente, que exige um forte sentimento de per-
tença ao grupo. É a repartição igualitdria. 

c) o terceiro grau, ultrapassa este estrito igualitarismo e requer uma 
comunidade de trabalho ainda mais realizada, isto é: mais complexa e diver-
sificada. Aqui o critério é uma distribuição segundo as necessidades de cada 
membro, contemplando parâmetros que ultrapassam a sua condição de traba-
lhador: por exemplo, o número de filhos ou de pessoas a seu cargo, a renda de 
casa que paga, etc.. É a repartição solidaria. 

Como é sabido, em qualquer destes casos é incorrecto falar em salários. 
Os trabalhadores farão levantamentos mensais provisórios (dentro dos 
critérios estabelecidos) e só no fim do ano apurarão os rendimentos que lhes 
são devidos, após terem decidido sobre a forma de distribuição dos resul-
tados económicos da empresa. 

7. Um ponto aparentemente menor mas que, no longo prazo, se revela de 
pesadas consequências é o dos mecanismos previstos para a demissão e, 
sobretudo, a aposentação dos cooperantes. No passado, houve casos em que 
estes chegavam ao fim da vida manifestamente desprotegidos, outros em que 
as cooperativas sossobravam perante os encargos sociais com sócios que já 
não eram trabalhadores. Por isso, a melhor orientação e que já hoje parece 
possível é a de, mediante as necessárias quotizações e descontos, transferir 
para organismos especializados de seguro social (se possível, cooperativos) 
esses encargos. garantindo assim ao trabalhador que ele não será penalizado 
por ter sido cooperante. e libertando as cooperativas de um pesado fardo 
financeiro. 

8. Finalmente, resta referir que, para além da gestão participada de que 
acima falámos, é necessário os cooperantes reflectirem sobre os sistemas de 
organização de trabalho que vão usar, antes de aplicar cegamente os pro-
cessos correntes na indústria e. já hoje também, no sector dos serviços. 
É sabido como um tipo de organização tayloriana produz consequências ine-
vitáveis de frustração e de domínio/submissão/revolta nas relações entre 
membros do sistema produtivo. Mas também não é possível recomeçar da 
capo e querer ignorar as vantagens da divisão do trabalho. Não poderá aqui 
haver regras fixas, mas apenas a preocupação para o problema e, talvez, a 
ideia de valorizar sempre a autonomia profissional. procurando obtê-la em 
grupo quando não o fôr possível individualmente. 

N.B. — No próximo número concluiremos este Manual com o capítulo dedicado às 
"associações voluntárias diversas - . 
No n.° 22-23 publicámos o referente à "comunidade integral", c no 24-25 à 
"comunidade de habitação urbana". 
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MISCELÂNEA 

A .D.P.H.C.C.A. 

Esta complicada sigla corresponde à Associação de Defesa do Património His-
tórico e Cultural do Concelho de Almeirim, recentemente criada, e que já publicou dois 
números do seu Caderno Cultural. Eis uma interessante iniciativa, com poucos meios 
materiais, mas que dá o exemplo do que é possível fazer, mesmo em situações pouco 
propícias, quando há vontade, ideias e imaginação: estes amadores! 

ESPOIR 

Atingiu o seu milésimo número o jornal bi-língua Espoir-CNT. que se publica 
em Toulouse desde o início dos anos 60. Animado pelos militantes anarco-sindicalistas 
espanhóis exilados (embora com colaboração francesa, que tem vindo a aumentar). 
este semanário é uma das provas tangíveis da tenacidade de que sempre deu mostras 
a dicíspora libertária espanhola. Parabéns, pois, ao Espoir. 

TESES SOBRE A VISITA DO PAPA 

São nove. Feitas pelo António José Forte a 25 de Maio de 1982, em Lisboa. Não 
passaram "na esquerda", nem n' f> Ponto. Por falta de oportunidade. Obviamente. 
O autor fez imprimir quinhentos bons exemplares, para distribuição gratúita. 

CIDADÃOS DO MUNDO 

Já é possível obter em Portugal o Cartão de Identidade de Cidadão do Mundo. 
Escrever para o Apartado 37— 2901 Setúbal Codex, e pedir o formulário. 

SEMA 

Com um volumoso 4.° número, uma exposição e outros actos culturais no Parque 
Eduardo VII em Lisboa, despediu-se esta excelente revista. Até quando. amigo João 
Miguel Barros? 

PELAS ESCOLAS 

"A democracia organizativa que propomos não é um castelo construído no ar. 
Fundamenta-se em dois factores essenciais / 1 - Um sistema de eleição e represen-
tação: 2 - Um sistema de acção. 

O sistema de eleição deve deslocar-se da escolha entre grupos políticos para a 
escolha de indivíduos que mais legitimamente representem a própria escola, ou seja, 
a partir da confiança que o corpo da escola neles deposita como representantes dos 
anos e dos cursos. Organizados em comissões de ano e de curso os estudantes cons-
tituem a sua Associação à margem dos domínios exclusivos e dos interesses alheios 
e mantêm um contacto permanente com o funcionamento da escola, com os problemas 
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e aspirações dos estudantes. No topo da pirâmide teremos as comissões de curso que 
assumirão a Direcção da Associação, na base as próprias raízes de qualquer poder 
legítimo: a população. 

Consideramos necessário, todavia, que se continuem a manifestar grupos de opi-
nião política ou cultural que apresentem diversos sistemas de acção. Assim propomos 
a criação de um novo órgão associativo: o Forum. Neste órgão estarão representadas 
as tendências proporcionalmente à sua expressão na escola. A relação do Forum com a 
Associação é uma relação de debate e discussão cabendo apenas à própria Associação 
adoptar o sistema de acção que achar mais correcto perante dadas circunstâncias. 
Como tal devemos explicar que o nosso sistema de acção, dentro das nossas pers-
pectivas ecologistas e radicais é, e só pode ser na essência, um sistema de acção 
contracultural. Ei-lo, resumidamente: 

I — Recusa em colaborar e participar em qualquer tipo de órgãos gestores uni-
versitários que querem fazer dos estudantes espectadores burocráticos da sua própria 
indigestão. Como alternativa estabelecer um contra-poder só amplamente realizável 
através das Associações de Estudantes. 

2 — Garantir, embora criticamente. o acesso à cultura universitária nos moldes 
de avaliação decididos pelas próprias comissões estudantis, recusando todo o tipo 
intermédio e conciliador que considera um método de avaliação a amálgama media-
neira e medíocre entre o sistema de exames e avaliação contínua. 

3 — Abrir as portas da Universidade a manifestações culturais consideradas 
extra-universitárias e que como movimentos artísticos. religiosos ou científicos têm 
já a sua expressão no meio social. 

4 — Ampliar o espaço universitário como expressão vivencial, assumindo nele 
tanto a dimensão do estudo, tão necessária ao funcionamento da escola, como a 
dimensão da festa. imprescindível a todo o indivíduo não automatizado pela miragem 
da sabedoria. 

5 — Conquistar a autonomia soberana não só no que diz respeito a estatutos mas 
também ao funcionamento e relacionamento pedagógico entre docentes e discentes, 
em relação às matérias. ao  modo de ensiná-las, isto está claro preservando critérios de 
competência que só o próprio método tradicional de ensino superprofissionalizado tem 
impedido de prevalecerem. 

6 — Por último lutar para que todo o espaço universitário tenha uma vida cultural 
própria intimamente relacionada em termos críticos e ou derivados com a sociedade, 
entendida esta mais na sua expressão cultural que na sua expressão política". 

Extracto do manifesto "Por uma Autonomia Soberana" 
da Lista Z, candidata à Associação de Estudantes 

da Faculdade de Letras de Lisboa, 1982. 

GREVES DA FOME 

Os dramáticos casos de grevistas da fome em Portugal (presos do "caso PRP"), 
acabaram por ter uma saída, fruto de compromissos vários, mas que permitiu a suces-
siva libertação daqueles militantes. Recorde-se que A Ideia, sem fazer juízos acerca 
dos factos incriminados. se  havia pronunciado vigorosamente contra o julgamento da 
Boa-Hora, qualificando-o de "escandaloso acto de revanchismo político". 

DINÂMICA "INFECCIOSA" 

Enquanto a "doença" sindical da mobilização económica para um aproveitamento 
político vai prosseguindo (greves gerais, derrube do governo, constituição, represen-
tatividade...), a "terapêutica" estatal vai-se aperfeiçoando. Veja-se nomeadamente 

138 



o "antibiótico" das polícias de intervenção e operações especiais que, como todo o 
antibiótico, se cura, também mata. Veja-se o exemplar caso do relatório do I. °  de 
Maio. E mesmo a operação-charme "Judite", através das imagens da Vila Faia. 

Para quando um "check-up" geral de diagnóstico do estado de saúde da socie-
dade portuguesa? 

JOSÉ FRANCISCO 

A Editora Sementeira pôs a circular, este Verão, o livro de memórias deste nosso 
estimado companheiro intitulado Episódios da Minha Vida Familiar e de Militante 
Confederal. São 194 páginas de interessante e agradável leitura. Preço: 180$00. 
Pedidos ao Apartado 3122— 1303 Lisboa Codex. 

AN ARCHOS INSTITUT 

Agora criado, com sede em Montréal. este instituto conta já com a participação 
de "5 dos mais qualificados anarquistas do Canadá, Estados Unidos e México, in-
cluindo escritores, professores e investigadores, e destina-se a fazer progredir, mais 
rápida e aprofundadatnente, o pensamento anarquista naqueles países. Entre os seus 
membros distinguem-se, por exemplo. Murray Bookchin, Noam Chomsky. Howard 
Eli] lich. Pietro Ferrua, Eric Gordon, Peggy Kornegger, Carlos Otero, Dimitri Rousso-
poulos. Stephen Schecter, Joel Spring ou George Woodcock. 

O Anarchos Institut iniciou as suas actividades públicas com um Colóquio sobre o 
tema "Os Intelectuais e o Estado", realizado no mês de Junho na Universidade do 
Quebcc. em Montréal. Um êxito, ao que nos informam. 

A NTI-NUCLEAR 

Uma manifestação no centro de Lisboa em 5 de Junho e uma concentração-festival 
em Miranda do Douro, de 9 a 15 de Agosto. foram os pontos mais altos da actividade 
dos militantes anti-nuclear portugueses durante os últimos meses, dirigida em parti-
cular contra a construção da central espanhola de Sayago, a poucos quilómetros de 
Miranda. É bom, mas é preciso certamente fazer mais... e melhor. 

VILAR DE MOUROS 

O segundo festival de música desta maravilhosa freguesia minhota. foi notícia 
na grande imprensa. Os anarquistas presentes deram nas vistas, p.)ndo "preto no 
bra TIO ,-  aquilo que se fazia. Sob! e o festival: opiniões divididas. 

COLÓQUIO SOBRE MALATESTA 

Para assinalar o 50° aniversário da morte do anarquista Errico Malatesta, rea-
lizou-se em Milão. a 24-26 de Setembro último, um Colóquio de Estudos, uma vez mais 
por iniciativa do Centro Studi Libertari "G. Pinelli". 

Foram apresentadas 24 comunicações sobre variados temas, por italianos e 
estrangeiros (entre os quais João Freire com: "Influências malatestianas em Por-
tugal"). 

O objectivo geral foi, não uma comemoração, mas o de inquirir da actualidade do 
pensamento de Malatesta e de reavaliar o seu papel na história do movimento operário 
italkmo e internacional. 

139 



ANT1-MILITARISMO 

A Ideia publicou um suplemento ao seu n.° 24-25, intitukclo Programa para 
o Desmilitarizarão da República (que é distribuído automaticamente aos assinantes 
com o presente número). Atacado por alguns anarquistas, este manifesto foi uma 
pedrada sacrílega em tempo de "despedida do Conselho da Revolução" e de "demo-
cracia plena". Apenas o Jornal de Notícias furou o "muro de silêncio e de hostili-
dade", não deixando de veicular algum gozo e ironia. Não são de estranhar qualquer 
destas atitudes. 

Está também disponível um abaixo-assinado individual (tipo aerograma), ende-
reçado à Assembleia da República, onde os signatários se pronunciam pelo desarma-
mento e desmilitarização totais. Foi editado conjuntamente pel'A Ideia. os Amigos da 
Terra e Renascimento Rural. Pedidos a qualquer destas entidades. São gratuitos. Só é 
preciso assinar, pôr o selo e colar. 

NOTICIAS LIBERTÁRIAS 

Registe-se, para a história: 
— a saída do jornal O Despertar, orgão das Juventudes Libertárias de Portugal, 

segundo indica; 
— a abertura da Livraria Utopia, no Porto. Fica na Rua da Regeneração, n.° 22. 

Desejamos bom êxito: 
— em Julho. o pic-nic tradicional da Voz Anarquista, em Almada; 
— a caravana libertária que durante o mês de Agosto percorreu o centro e norte 

do país. incluindo Vilar de Mouros, Miranda do Douro e Izeda; 
— as iniciativas d'A Batalha (excursão a Peniche, e Festa) a terem lugar já 

no Outono. 

A ESTRADA PARA ALTO 

O autor é Robin Jenkins. É, pois, um texto, "fragmentos de um estudo sobre a 
economia camponesa de subsistência e o equilíbrio ecológico nas montanhas do sul de 
Portugal – . Neste número d'A Ideia dedicado ao campo, vem mesmo a calhar anuncia-
-10 como unia leitura recomendável. Pedidos a José Carlos Costa Marques, Apartado 
31.8601 LAGOS Codex. 

JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO 

Faleceu, inesperadamente para nós, este estimado companheiro do Porto, após 
uma vida de enorme actividade no campo das ideias libertárias, do cooperativismo, do 
esperantismo. do jornalismo popular. etc.. 

A sua presença na exposição e debate d'A Ideia em Maio último, terá sido a sua 
última intervenção pública em actos de difusão do ideal que lhe alimentou a existência 
e ao qual ele prestou tantos e tão bons serviços. 

BOOKWORKS 1982 

Conferência internacional de artistas, escritores e editores independentes, teve 
lugar em Filadélfia. 1/3 de Outubro de 1982. A nossa revista e livros estiveram repre-
sentados na mostra bibliográfica. Iniciativa de grande dimensão e qualidade. 
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MÉDIO-ORIENTE 

"No centro deste conflito larvar onde a guerra clássica pode surgir a cada ins-
tante. afrontam-se dois nacionalismos: o nacionalismo dos Palestinianos, desapos-
sados da sua terra, e os dos Israelitas, incrustrados no reino que Deus lhes deu através 
de urna história truncada e falsificada que banha numa mitologia ridícula. É impossível 
dizer que estes povos tenham a mesma raiz. pelas misturas e dispersões que alteraram 
os seus caracteres originais. 0 exame dos dados históricos a que cada um se refere. 
mostra a sua inconsistência. 0 que se chama direito do primeiro ocupante — que não 
seria mais, de resto, que o direito do mais forte — não tem qualquer justificação fora 
dos contos de fadas tirados da Bíblia e que os doutores das outras duas grandes reli-
giões reveladas retornaram, "arranjando-os" à sua maneira para justificar as pre-
tensões a unia hegemonia espiritual ou temporal. Não, o conflito que opõe hoje os 

Arribes aos Israelitas não é de essência "divina". de "direito" ou de "justiça". mas 
simplesmente uni conflito imperialista que prossegue desde há três mil anos. desde 
que David tomou Jerusalém, nesta zona-encruzilhada do mundo, onde os grandes 
impérios se disputam a hegemonia. Para procurar encontrar uma solução, é preciso. 
antes de mais. afastar todos aqueles para quem os homens devem morrer em proveito 
do maior lucro da conquista. do negócio, das matérias-primas. do capital bancário e 

finalmenie do imperialismo moderno que. com  outros meios, prossegue o imperia-
lismo romano da época em que começou esta tragédia. Séi bem que esta "tábua rasa" 
se torna difícil pelo enraizamento das espiritualidades, mantidas, de resto, e prote-
gidas. por todos os vigaristas que delas tiram lucro susbtancial. "É preciso respeitar 
as convicções dos povos", proclamam as boas almas. Por mim, não vejo em quê este 

conjunto de insanidades é mais respeitável do que as heresias. feitiçarias e seme-
lhantes que aquelas condenam, e qualquer espírito sério estará de acordo comigo em 
que, independentemente do alarido de padres e de políticos, não haverá qualquer 
solução na Palestina senão num retorno àquelas verdades que o movimento revolu-
cionário proclamou ao nascer, e que os partidos desnaturaram, ao acaso das neces- 
sidades eleitorais". 

Maurice Joyeux, in: 
Les anarchistes et la guerse en Palestine. 

Paris. Ed. La Rue, 1974, pp. 57-58. 

0 SIONISMO É 0 IMPERIALISMO ATÓMICO 

"0 PROBLEMA MAIS CRÍTICO É 0 NUCLEAR. Mas o mais crítico e negligen-
ciado é o imperialismo Sionista, quando Israel está armado nuclearmente e a sua exis-
tência serve como justificação (nunca uma boa desculpa) política para a corrida às 
armas atómicas no Médio Oriente. (...) 

0 Anarquismo, para ser entendido relevantemente no mundo de hoje, deve atacar 
o NACIONALISMO: nacionalismo, chauvinismo, PATRIOTISMO, em termos explí-
citos e concretos. (...)'' 

Estes, alguns dos parágrafos dum manifesto intitulado Attack on Nationalism e 
divulgado por Joffre Stewart, o advogado do Anti -Cristo, 6238 S. Aberdeen, Chicago II 
60621. USA. 

POLÓNIA 

"Apesar da sua amplitude e do seu carácter de massas. apesar do seu conteúdo 

profundamente operário, dos seus objectivos claramente anti-Partido e da sua crítica 
explícita ao sistema comunista. o movimento polaco nunca ultrapassou certos limites e. 
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em particular, nunca desenvolveu uma dinâmica contra o Estado. Se é certo que os 
grevistas conduziram sempre a sua acção demarcando-se do Partido-Estado, não dei-
xaram por isso de se lhe dirigir continuamente, mesmo para exigir a satisfação das 

suas reivindicações. Toda a ambiguidade do movimento grevista encontra-se nesta 
recusa da política e na constante auto-afirmação do seu carácter sindicalista". 

Charles Reeve, in: 
Polónia 1980 -81: Solidariedade Domesticada. 

Trad. do francês. Lisboa. Contra-a-Corrente. 1981, p. 7. 

CORRIGENDA 

Inevitavelmente, os lapsos surgem de vez em quando a atrapalhar o nosso tra-
balho. Assim, no n.° 22-23 d'A Ideia, na informação sobre os nossos companheiros 
italianos (pags. 110-112) estão contidas duas imprecisões: em primeiro lugar os jovens 
"fundadores" não sairam da Federação Anarquista, mas eram, desde o início, uma 
federação juvenil, autónoma; em segundo lugar, o CDA, de Turim, nada tinha a ver 
com estes companheiros. 

Quanto ao nosso último número (24-25), há a corrigir o n.° do Apartado da Social 
Humanista Gazeio: é, sim, o 37, de Setúbal; há também a precisar que os excertos 
publicados nas páginas 15 e 16 são, de facto, da autoria de Elisée Reclus e deveriam 
ter sido inseridos logo a seguir ao artigo do António Gama e em apoio ao mesmo. 

As nossas desculpas. 

ANIVERSÁRIOS 

É certo que "se faz anos" em cada dia que passa. Porém há dias que são "mais 
diferentes" daqueles outros com que se parecem. Foi o caso, por exemplo, de 27 de 
Maio último em que Artur Modesto completou 85 anos. e 12 de Setembro, em que 
Adriano Botelho fez os seus 90 anos de idade. 

A estes maravilhosos amigos e companheiros, os nossos abraços e os desejos de 
continuação de boa saúde, com o brilho da lucidez que possuem. 

O JORNAL... DAS PESSOAS IMPORTANTES 

O conhecido semanário O Jornal está - se tornando cada vez mais na crónica polí-
tica de uma certa camada social. Ainda agora a propósito do filme Clarim de Revolta 
tal facto fica patenteado, tanto no trabalho de Fernando Dacosta (de resto, interes-
sante) como no que se seguiu. Fala-se pró e contra o Colégio Militar — mas sempre 
com uma imagem finalmente positiva (vide João Medina, Varela Gomes, etc.). É claro 
que ficaram esquecidos os Pupilos do Exército, os "rapazes da fragata D. Fernando". 
etc., porque esses não produzem gente para a elite... que interessa a O Jornal. Es• 
querda. cultura, democracia. eanismo, abrilismo — tudo óptimo! Sobretudo se trou-
xerem a marca do circulozinho... das pessoas importantes. 

LONDRES, BUENOS AIRES: LABORATORIO DE ENSAIOS 

"A primeira coisa que me chocou ao chegar foram as inscrições nas paredes: 
SEND A POLARIS TO ARGENTINA (mandem um Polaris para a Argentina), KILL - 
THE ARGIES (matem os argentinos), e no dia seguinte vi um cartaz num Pub com a 
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inscrição: BUY A PINT FOR THE LADS ON THE FALKLANDS (compre uma cerveja 
para brindar pelos nossos rapazes das Falklands)". (De Comunidad, n.° 31-32, revista 
sul-americanos exilados na Suécia). 

A "mil vezes estúpida" guerra das Malvinas/Flanklands, juntou em si mesma 
duas características: em primeiro lugar foi um laboratório de ensaios dos meios de 
guerra mais modernos (nuclear excluído); e foi também (neste caso por parte da 
Argentina) mais um episódio da crescente onda de nacionalismo que põe ao rubro as 
esfomeadas (ou nem tanto) populações de muitos países do "3°. mundo". Veja-se que 
o avanço do socialismo totalitário tem progredido justamente nesta área sob a forma de 
nacionalismo revolucionário (Indochina. Cuba. etc.). o mesmo acontecendo com as 
■ ariedades mais virulentas do mundo islâmico. 0 que é que isto tem a ver com o inter-
nacionalismo dos iludidos "internacionais" de uma certa associação de trabalhadores 
que se formou em 1864? 

ESPERANTO 

Para além do suplemento por nós publicado sobre as regras da língua internacional (e 
que cedemos gratuitamente), a Associação Portuguesa de Esperanto (R. João Couto, 
n.° 6-r/c-A, 1500 Lisboa) tem ultimamente dinamizado bastante a expansão do Esperanto. 
Tem cursos em funcionamento, biblioteca e livraria, publicações (Boletim Informa Letero, 
Revista Portuguesa de Esperanto) e um belo desdobrável publicitário onde se faz a suges-
tão: "Ter um milhão de amigos em todo o mundo..." Não é atractivo?! 

PUBLICAÇÕES RECEBIDAS 

Entre as que nos chegam, habitual ou esporadicam.;•nte, à caixa do correio, que-
remos distinguir as seguintes: o magazine de Toulouse Agora, de cada vez melhor 
qualidade gráfica e que vai passar a mensário. Parabéns!: o volumoso livro de Book-
chin The Ecologyof Freedom, este ano publicado em Palo Alto (Ca., USA) pela Ches-
hire Books; o curioso jornal El Compita, do México; as edições de Arco da Velha, dos 
nossos amigos galegos; o novo magazine M A YPOE H AIOE (0 Sol Negro, revista anar-

quista de utilidade pública). através do qual saudamos todos os companheiros gregos; 
o velho-novo Réveil anarchiste. da Suiça; o interessantíssimo livro do Rocker Pionieri 

della libertà, com os estudos complementares inseridos, sobre o pensamento liberal e 
libertário nos Estados Unidos. publicado pela Antistato, de Milão; o desdobrável 
Oye. hermano-amigo... enviado por anarquistas da Colômbia; e. finalmente. entre as 
novidades, assinalamos a bela revista Social Anarehisrn, editada pelos Ehrlich em Bal-

limore (USA). a qual apresentaremos com mais vagar no próximo número. 

PREÇOS 

Há dois anos com os mesmos preços, A Ideia teve que actualizar as suas tarifas 
de venda. avulso e de assinatura — esta a valer a partir do início do próximo ano. 

Eis os novos preços: 
Avulso: 100 Escudos. 
Assinatura anual: 

normal 	180 Escudos. 
de apoio -- 250 Escudos. ou superior 

44 pro■ imo numero ci .  A Ideia tura capim) temática mural a firgartizactiq e 
,t com ¡Irias culaboraçõ4 .; CS tra rigeiraN. 
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Serigrafia da autoria do pintor MÁRIO BOTAS. 
Executada no atelier de António Inverno, com uma tiragem 
de 100 exemplares, numerados e assinados pelo autor. 
Preço para subscritores: 4.000$00 
Pedidos para A Ideia, Apartado 3122 - 1303 Lisboa Codex 

LEITURA RECOMENDADA 

jornais: Os Anarquistas e os Sindicatos (Por-
tugal. 1911-1922) 

A Batalha— Apartado 5085 A 	Resistência 	Anarco-Sindicalista 	à 
1702 Lisboa Codex Ditadura (Portugal, 1922-1939) 

(a sair: A Oposição Libertária em Por- 
Voz Anarquista — Apartado 40 tugal, 1939-1974) 

2801 Almada Codex 

José Francisco: 
os livros da Editora Sementeira: Episódios da Minha Vida Familiar e 

de Militante Confederai 
Edgar Rodrigues: (a sair: Páginas do Historial Cegêtista) 

O 	Despertar Operário em 	Portugal pedidos ao Apartado 3122 
(1834-1911) 1303 Lisboa Codex 
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SUMÁRIO 

RESUME 

Ce numéro double d'A Ideia est dédié à Ia campagne et aux paysans, si oubliés 
dans nos sociétés industrielles, mais encore importants dans des pays comme le 
Portugal. 

En ouverture, on trouve une série d'articles de nature plutôt politique et idéo-
logique: ce sont "Agriculture, capitalisme et stratégies du paysannat" de l'espagnol 
Velasco; "Agriculture, écologie et société libertaire" du français Alain Crapaud; 
"La question agraire" d'Edgar Rodrigues et enfin un montage d'extraits de classiques 
anarchistes. 

"Emigration et communauté rurale" est le titre d'un travail collectif de recherche 
sociologique, se rapportant à une région du centre-intérieur du Portugal. 

Une table-ronde sur "le village et la vie campagnarde" réunit des spécialistes 
de diverses disciplines comme Manuel Villaverde Cabral, Joaquim Pais de Brito et 
António Gama. Leur abordage ne peut pas être ignoré de tous ceux qui veulent com-
prendre ce qui se passe dans le monde rural portugais. 

Enfin, ce núméro se termine par de petits travaux sur la presse locale et l'église 
catholique, les conflits juridiques et la propriété et un texte de l'américain Bob Dickens 
sur les autres modes possibles de comprendre la ville et la campagne. 

Le lecteur recontrera, encore, comme toujours, les section de littérature, biblio-
graphie, histoire, biographie, etc.. 

SUMMARY 

This double number is dedicated to the countryside and to the farmers, who are 
always forgotten in our industrialized societies but who are so important in countries 
such as Portugal. 

The theme is opened with articles of more political and ideoloBical nature: "Agri-
culture, capitalism and rural's strategy" by the spanish Velasco; "Agriculture, eco-
logy and libertarian society" by the french Alain Crapaud; "The Agrarian issue" by 
Edgar Rodrigues, all folowed by a setting up of passages by classical anarchists. 

"Emigration and rural community" is the title of a collective work on sociological 
research referring to an inland and central region of Portugal. 

It also includes a round meeting on "The village and rural life" wich gathers 
together some experts on different fields, like Manuel Villaverde Cabral, Joaquim 
Pais de Brito e António Gama. Their view points cannot be ignored by whom wanting 
to understand what is going on in the portuguese rural world 

Finally, this number finishes with small work on the local press and catholic 
church , legal conflicts and the nrouerty and an american text by Bob Dickens about 
other possible ways of understanding the city and the countryside. 

The reader will still find the usual sections of literature, bibliography, history, 
biography and miscelaneou s. 
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RESUME 

Tiu êi duobla numero de "A Ideia" estas dediêata alia kamparo kaj kamparanoj, 
tiom grade forgesitaj de niaj industriigitaj socioj, ankoraú plie, ili estas tre gravaj en 
landoj, kiel Portugalio. 

Malfermas tian temon serio da artikoloj de karaktero êefe politika kaj ideologia: 
ili estas: 

"Agrikulturo, kapitalismo kaj kamplaboristaj strategioj" de Ia hispano Velasco; 
"Agrikulturo, ekologio kaj liberecana socio" de la franco Alain Crapaud; kaj "La ter-
kulturista afeto" de Edgar Rodrigues, ai kiuj sekvas elektitaj elkopiajoj de anarkiistaj 
klasikuloj. 

"Elmigrado kaj kamparana komunumo" estas la titolo de komuna verko pri 
esploro sociologia, kiu rilatas ai interna centra regiono de Portugalio. 

Ronda tablo pri "Ia vilaâo kaj la kamparana vivado" arigas specialistojn pri 
diversaj lernobjektoj, kiel Manuel Villaverde Cabral, Joaquim Pais de Brito kaj Antó-
nio Gama. Iliajn temojn ne povas ignori tiuj, kiuj pretendas kompreni Ia eventoplena 
kamplaborista medio en Portugalio. 

Fine, kompletigas Ia nunan numeron de êi tiu revuo aro da malgrandaj verkoj pri 
Ia loka presaro kaj Ia romkatolika eklezio, ia jurisprudencaj konfliktoj kaj ia proprieto 
kaj la teksto de la usonanoBob Dickcns pri aliaj eblaj manieroj por kompreni ia urbon 
kaj Ia kamparon. 

La leganto trovos ankoraú Ia kutimajn fakojn pri beletro, bibliografio, historio, 
biografio kaj mikstemoj. 

Desejo fazer uma assinatura anual da revista A IDEIA. 

Nome 

Morada 
Cod. Postal 

Modalidades de pagamento: 

J unto cheque de 	 Banco 

Envio, à parte, vale de correio no valor de 

Entrego directamente a quantia de 	 

A assinatura anual compreende o direito a receber 4 números trimestrais ou 2 semes-
trais (num total garantido de cerca de 240 pgs.) e os suplementos (folhetos, desdo-
bráveis, etc.) que forem publicados nesse lapso de tempo. 
Ver as tarifas na ficha técnica. 
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• urna revista que não aprecia chefes nem paus-mandados 
• urna revista que vota em Ninguém para Presidente 
• uma revista que elege Nenhum para Texto Fundamental 
• uma revista que também fala do que não existe 
• urna revista que aposta tanto no pensamento como na 

vontade 
• urna revista política, anti-políticos 
• uma revista social, pacifista, libertária 
• urna leitura contra o conformismo 
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