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De onde vem a violência? 

António Pedro Dores 

De onde vem a violência? 
A violência vem do instinto de sobrevivência. E uma herança 

evolutiva. 
Os animais em geral são violentos: para se alimentarem, para 

se defenderem, para se reproduzirem. Os seres humanos não são nem 
anjos nem demônios. São animais. 

Animais cuja cultura pode valorizar e extremar a violência, como 
no Velho Testamento, ou valorizar ou até extremara missão de lhe resistir, 
como no Novo Testamento. Com  efeitos práticos imprevisíveis. 

Hobbes e Rousseau ficaram famosos, entre outras coisas, por 
representarem na filosofia a tendência que temos de imaginar os outros 
seres humanos como maus ou bons, por natureza. De facto, o que 
discutem entre si é se são os povos ou as instituições, as identidades 
emergentes ou as identidades estabelecidas, que melhor resistem à 
tentação do uso da violência. Discutem filosofia política em condições 
de modernidade. 

Não creio que o mundo seja moral. A moral é uma forma 
de representação dos modos de viver o mundo, por parte dos seres 
humanos. Forma essa desenvolvida posteriormente à existência da 
espécie. Moral desenvolvida por classes dominantes, como explicaram 
Michel Foucault (2004/2001) A Hermenêntica do Sujeito, São Paulo, 
Martins Fontes ou Nietzsche (1997) A Genealogia da Moral, Lisboa, 
Guimarães. Se os outros animais não desenvolvem sistemas morais 
é porque a constituição biológica herdada não lhes exige ou permite 
viverem em sociedades complexas, nem manipular símbolos. Por isso, os 
outros animais não saberão resistir aos próprios instintos violentos com 
o mesmo empenho e eficácia que os humanos. Nem saberão organizar a 
violência de forma hiperbólica, ultrapassando os limites impostos pelos 
sentimentos incorporados de repugnância contra a violência. 

Que os movimentos religiosos e nacionalistas sejam, na prática, 
dos mais violentos experimentados pela humanidade deve fazer-nos 
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pensar como, afinal, as declarações moralistas se compaginam com 
as maiores atrocidades. Precisamente porque a emergência de novas 
identidades (ou a renovação de velhas identidades) sociais depende da 
capacidade humana de produzir genocídio, no dizer de Girard (Renê 
Girard (1978) Des Choses Cachées Depuis Ia Fondation du Monde, 
Paris, Editions Grasser et Fasquelie). Todos os mitos identitários 
conhecidos referem isso mesmo: a violenta separação pela exclusão 
brutal da nova identidade, emergente como num parto doloroso por 
entre as velhas identidades. Os vizinhos, nas aldeias como nos países 
ou nas religiões, são também os maiores inimigos, contra quem mais 
facilmente nos levantamos. Aliás como acontece dentro das famílias: os 
crimes passionais, como dizem as polícias, são os crimes tradicionais. 
O abuso de crianças ainda hoje é dos crimes mais vulgarizados e menos 
reprimidos, porque é também o mais sujeito aos mais intensos tabus 
sociais. A proibição do incesto é, afinal, a reacção tradicional possível a 
actos de extrema violência que se perpetuam. 

O ponto é este: a violência política não é senão uma parte, sem 
dúvida ínfima, da violência humana. Nem a guerra é capaz de competir, 
em termos objectivos de contagem de vítimas, com a violência social. Esta 
é quotidianamente escamoteada por todos e, inclusivamente, apreciada por 
muitos. Apreciada pelos nacionalistas e religiosos que recontam as histórias 
da fundação das respectivas identidades sociais, por exemplo. Escamoteadas 
pelas teorias sociais, quando declaram pudicamente ser a violência anti-
social, insusceptível de ser analisada, tomando assim o partido das violências 
institucionalizadas ou simplesmente cobertas por tabus sociais. 

A violência intencional, moralmente controlável, como mostra 
João Freire no texto homónimo de  Ideia n°66, é objectivamente pouco 
relevante no contexto das violências mais gerais próprias da vida, como 
a fome e a sede, os acidentes domésticos e rodoviários. Pouco relevantes 
também perante a realidade dificil de revelar que é a violência doméstica 
entre conjugues e, principalmente, contra as crianças. Mas, ainda assim, 
nem a violência política é objecto de escrutínio regular por parte da 
teoria social. Teoria social essa cujo desenvolvimento no século XX se 
escusou a tratar da moral (como propunha Durkheim) e preferiu tratar 
de indicadores para-económicos (como propunha Max Weber). Teoria 
social que estigmatizou os biologismos e as ideologias mas valorizou 
os economicismos. Concentra-se na análise das desigualdades sociais 
e remete o estudo das identidades sociais para antropologias mais ou 
menos exotéricas e excêntricas ao núcleo duro das competências a 
adquirir pelos estudantes (veja-se o lugar da Antropologia e da História 
no panorama de prestígio e investimentos das ciências sociais). 
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A violência que autoriza a vida social é sempre muito maior 
do que a violência desenhada para mudar a vida social. Foi isso que 
a s? Tatcher quis negar quando declarou "There is no such thing as 
society". A história revelou a verdade inversa: o sucesso das políticas 
de desregulação económica implicou mais violência institucional, nas 
prisões como na guerra, na vida económica como na vida social. A auto-
regulação da violência, sobretudo entre os mais fortes, nomeadamente 
entre as instituições, em particular as instituições investidas de autoridade 
para uso da violência legítima (incluindo a regulação da moeda), é uma 
actividade social da mais alta relevância para os que sejam, de facto e 
não apenas em declarações, contra o uso da violência. Sem ilusões de ser 
possível contar com ajudas divinas, sejam elas religiosas ou das teorias 
sociais ou da moralidade inata das pessoas de bem, como bem se vê 
através do exemplo dos comportamentos coordenados dos banqueiros, 
dos media e dos políticos na construção da crise financeira do século 
(para não falar de fait-divers de corrupção e intriga que se tornaram 
quotidianos na última década, em Portugal como no Mundo, cf. Peter 
Obome (2008/2007) The Triumph ofthe Political Class, Pocket Books). 

Não quer isto dizer que a violência intencional, mesmo racional 
e institucional, mude a vida social a seu belo prazer. Como escreveu 
Toequeville, é bem possível que o rumo da história tivesse prosseguido 
com ou sem a Revolução. Quem o poderá confirmar ou infirmar? 

Esse é o problema. O facto de preferirmos evitar a violência (o 
que acontece às vezes, mas outras vezes não, principalmente quando 
somos jovens) não significa que o possamos fazer. Para assegurar a 
sobrevivência, os aspirantes a camponeses sem terra, no Brasil, perante 
a visão de terras e terras abandonadas em função do seu valor político 
e especulativo para as classes possidentes, organizaram-se para tomar 
a posse da terra, de acordo com os princípios constitucionais, tal 
como os interpretam. Mas claro, não bastam decretos constitucionais 
ou outros para fazer valer a moral social. Como dizem no Brasil os 
adversários dos famintos sem terra, os Direitos Humanos não se 
aplicam aos bandidos. (Trazer à liça problemas portugueses, como a 
situação nas prisões ou a pobreza das crianças e respectivas mães e de 
muitos velhos ou a desertificação de grandes partes do território ou a 
escravização dos imigrantes, também teria servido, mas com impactos 
mais emocionais no leitor português, o que se quer evitar. Sem trazer à 
liça tabus identitários e a violência associada, esperamos criar melhores 
condições para um raciocínio frio). 

Pode a violência simbólica ser eficiente para fazer evo- 
luir a situação social actual para uma outra de menor tensão (e 
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risco de emergência de violência social espontânea ou institucio-
nal)? E, na sequência dessa tentativa, se o processo evoluir para 
violência directa e física, será a violência a ganhar e a contra-violência 
a perder? 

No exemplo da URSS, o complexo de cerco desenvolvido 
desde a revolução de 1917 justificou e encobriu, ao longo de décadas, 
as maiores atrocidades, com a justificação de criar os meios para o 
desenvolvimento. O desenvolvimento justifica os sacrifícios impostos? 
No caso dos EUA o poderio económico também é acompanhado de 
grande violência interna (o Gulag norte-americano) e externa (a NATO 
como aliança de agressão militar). A perspectiva do comunismo, do 
capitalismo ou do desenvolvimento legitimam tal violência? A resposta 
da história é só urna: sim. Os povos sabem que têm de sofrer para afirmar 
a sua identidade. E assim quando há mobilizados para a guerra. É assim 
quando os dirigentes usam as instituições para exercer as maiores 
violências em nome de toda a sociedade, ainda que seja sabido que o 
estão a fazer em proveito próprio, como foi o caso da recente guerra no 
Iraque, como no tempo dos senhores da guerra. 

É claro que sempre se podem procurar culpados quando as coisas 
correm mal. Há casos em que a culpa não só não é nada evidente - quando 
há caça às bruxas - como há casos em que a culpa é evidente e ninguém 
é perseguido por isso - quando a especulação financeira mata gente em 
países fragilizados ou até arrasta para a crise toda a economia - como 
há ainda casos em que os responsáveis assumidos pela projecção da 
violência são tratados como heróis - de que os guerreiros são o exemplo, 
frequentemente promovidos a representantes morais das identidades 
sociais que neles se vêem representadas - o caso dos antigos terroristas 
tomados chefes de Estado. Também há culpas evidentes de quem não 
se sabe ou pode defender ou de quem não tem meios suficientes para 
arcar com as custas que lhe cabem. A culpa, como a santidade, depende 
mais da vontade social do que do desempenho pessoal. Depende mais 
da decisão judicial e social do que da regra e da lei. 

O processo civilizacional, como o entendeu Norbert Elias 
(1990/1939) OProcesso Civilizacional(Vol Te li), Lisboa, D. Quixote, 
corresponde à incorporação de sentimentos automáticos de repugnância 
contra a violência nos indivíduos civilizados. A violência social pode 
aumentar, na prática, que o indivíduo civilizado se mantém longe 
e assumidamente ignorante sobre o que seja a violência. Da mesma 
maneira que uma senhora só dá ouvidos ao que quer. O processo de 
contenção da violência é, sobretudo, uru processo individual, um 
processo que acompanha o processo de individuação característico das 
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sociedades ocidentais. O que torna possível coisas como o Holocausto 
e outras equivalentes, sem que os participantes ou testemunhas tenham 
sentido qualquer repugnância - a banalidade do mal de Hannah Arendt. 
Eventualmente, quando não poderem mesmo negar as evidências (ou 
mudar de identidade, como fizeram os que fugiram para a América 
do Sul), os seres humanos poderão sentir alguma culpa retroactiva, 
como parece haver casos na Alemanha ou no Japão. Mas isso não 
impede ou impedirá novos genocídios, pois esses são resultado de 
tensões identitárias, soluções urgentes de sobrevivência de identidades 
sociais, questões de segurança - como hoje é mais vulgar dizer-se, 
demagogicamente - independentemente da vontade dos indivíduos. 

Ser consequentemente contra a violência implica ser capaz de 
dirigir a violência social potencial contra si mesmo, como o fizeram 
Ghandi ou o Cristo, por exemplo. Não sei se isso é bom ou mau. Nunca 
me senti, pessoalmente, capaz de imaginar um caminho desses para 
mim. Sinceramente, basta-me recusar colaborar quando me pedem para 
aceitar ou esconder a violência organizada por entidades de alegado 
combate à violência, com pretextos os mais diversos, a começar pela 
segurança e a acabar no terrorismo. E tudo o que me tem dado para 
fazer., por razões ocasionais. Por causa do envolvimento com presos 
organizados no final do século passado me ter revelado o mundo da 
violência instituída de uma forma que, como sociólogo, não estava 
preparado para compreender. Mas de que não quis fugir, nem quis 
escamotear. 

Podem dizer-me - e dizem - que eles, os presos, encenam 
violências para tomarem protagonismo social. E que isso é imerecido 
perante os crimes que terão cometido e dos quais devem ser 
responsabilizados. A minha experiência como receptáculo de queixas 
de presos o que me ensinou foi que há encenação, mas não só do lado 
dos presos. O Estado regular e descaradamente encena inverdades 
que sabem serem isso mesmo, para defesa política dos ministros e das 
instituições repressivas, para não porem em risco processos sociais 
de legitimação do Estado, de pessoas no poder e de esquemas de 
funcionamento institucional frequentemente perversos e muitas vezes 
pervertidos. Será isso a política? Talvez seja. Mas sobre os traumas e 
os cadáveres dos desvalidos forçados a estarem à disposição do Estado 
não é minimamente aceitável. Mas nem por isso é menos real. 

O que mais me surpreendeu foi a minha própria admiração. Como 
foi possível não ter percebido que a Convenção da ONU contra a tortura 
é, também, o reconhecimento dos Estados da sua impotência para evitar 
o uso ilegítimo da violência pelas instituições titulares do direito de 
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uso da violência legítima? Passados estes anos também sei como os 
Estados se retorcem e arrastam os pés sempre que se trata de enfrentar 
as queixas contra a violência institucional directa, contra os cidadãos. 
Sendo mesmo frequente reduzir as vitimas a culpados, os denunciantes 
a inimigos e os torturadores a inocentes e/ou amnistiados. 

Perante a violência, não nos resta outra coisa senão tomar partido. 
O meu é claro e assumido: na dúvida vou pelo lado dos mais fracos. 
Sinto-me forte suficiente para tal e não saberei ser mais forte ainda 
se não elevar o meu nível de repugnância pela violência do Estado e 
das instituições. Não por os fracos serem menos culpados do que as 
instituições. Sim por serem menos violentos, seja em qualidade sem em 
quantidade, independentemente da vontade que tenham. Precisamente 
por serem fracos. 

Não tenho esperança de acabar com a violência no mundo. 
Espero, isso sim, poder contribuir para que as desigualdades sociais 
diminuam um pouco e, desse modo, como está provado cientificamente, 
diminuir a emergência das tendências violentas das pessoas, cf. Richard 
Wilkinson e Kate Pickett (2009) The Spirit Levei - why more equal 
societies aimost aíways do better, Penguin. 
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Ministério da Estética: uma via 
para implementação do Belo 

Fátima Valverde 

1. Da necessidade duma visão estética aplicada ao quotidiano 

Apalavra «estética» surge no séc. XVIII com Baumgarten para expressar 
uma teoria da sensibilidade de acordo com a sua etimologia do grego 
aisthesis, assumindo no século seguinte uma autonomia própria em 
termos de teorizaçãao, tendo sofrido alterações aos longos dos séculos 
acompanhando as mentalidades vigentes. 

Esta reflexão desvia-se, contudo, duma perspectiva cronológica 
para adoptar a via do reconhecimento da necessidade de Beleza como 
um aspecto relevante na evolução da consciência humana no quotidiano 
exterior e interior, uma vez que sentimentos de alegria e de bem-estar 
lhe estão intrinsecamente associados. Os exemplos que o confirmam 
atravessam a História de todas as culturas e civilizações. Não se trata, 
pois, de estabelecer a distinção básica entre «belo» e «feio», um dos 
fundamentos da definição de Arte, duas faces aceites como vectores 
estruturantes e (de)limitativos, nem tampouco de evocar «o «culto do 
feio», apontado no princípio do passado século por Ezra Pound ou 
a existência duma «Estética do Feio», anotada por Karl Rosenkranz 
no século XIX, cujo intuito é escapar a estereótipos integrados nas 
conhecidas designações de «clássico, romântico, moderno, kitsch, 
camp, vintage». 

As obras de autores antigos e contemporâneos de referência que 
se ocupam do assunto são, indiscutivelmente variegadas; ler e reler 
os clássicos para recuperar valores de harmonização, reconhecer uma 
evolução estética que rompeu padrões rígidos em prol duma expansão 
criativa livre será sempre útil e necessário, mas por agora dispensável, 
uma vez que a questão foge de quaisquer distinções ou promoções em 
torno de conceitos mais ou menos estereotipados. 

Dois séculos idos, há que contribuir, de algum modo, para a 
sensibilização estética das consciências e vencer torpores enegrecidos 
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que se têm vindo a instalar, vivamente manifestos na fealdade de 
lugares, paisagens e atitudes, como se tal fosse uma consequência 
aceitável da evolução humana, logo, de fácil assimilação individual e 
de sustento colectivo garantido. Sendo irrelevante historiar, defender 
ou condenar as rupturas estéticas, a recorrência à caricatura, a tradições 
imitadas, adaptadas, renovadas, vanguardistas ou outras orientações 
face à contemporaneidade em que o propósito de discutir gostos, estilos 
e pormenores é substituído pelo meu contributo de propor a formação 
dum Ministério da Estética como órgão central de outros ministérios 
subjacentes, tendo como eixos articulatórios fundamentais a Educação, 
a Cultura e a Saúde para um desenvolvimento da consciência através da 
fomentação da atitude criativa e da participação voluntária. 

Considero um beneficio as interacções articuladas em detrimento 
das relações unívocas em prol duma sanidade ambiental que seja o 
espelho dos indivíduos e contribua ao mesmo tempo para educar, 
desenvolver e manter. Um meio será o fundamentar a sensibilização 
das consciências, de modo a permitir a expressão individual de 
potencialidades criativas, subtilmente submergidas pelo caos opressor 
duma desordem em permanente renovação, o que irá precaver e 
apaziguar alguns maleficios dela advindos. 

A linha principal basear-se-á na implementação do Belo, ao invés 
da instigação de lutas contra o Feio, pois, parece-me mais pertinente 
perguntar o que não mudou em vez de continuarmos a tecer indagações 
e debates em torno do mesmo eixo, ou seja, o que mudou para justificar 
os erros pelas mudanças, continuando a permitir que as situações se 
repitam. É urgente que se recicle a própria noção de reciclagem e nesta 
se inclua uma componente estética que toca outros domínios além dos 
habituais, mais especificamente o das ideias e dos sentidos, entre outros, 
com a finalidade de contribuir adequadamente para um sentido estético, 
pois interessa proporcionar aos cidadãos uma qualidade de vida assente 
na mais-valia de contactos harmonizadores para uma vida centrada na 
qualidade. Assim, a díade platónica Belo-Bem convergirá num ponto 
comum adaptável e necessário em todos os tempos: o favorecimento 
duma sensibilidade educada livre e conscientemente, despertando o ser 
humano para a importância de manter os sentidos libertos dos vários 
lixos, progressivamente acumulados e permanentemente tóxicos. 

Saiba-se que, ideologicamente, não defendo a divisão governa-
mental em ministérios. Todavia, perante a reconhecida dificuldade de 
mudar estruturas sem mudar mentalidades, urge encontrar uma solução 
que escape à utopia, com possibilidades de efectivação. Aproveitando o 
critério duma sociedade subdividida, parece-me exequível incrementar 
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estratégias eficazes a partir daquilo que existe e retirar do conceito de 
«Ministério» aquilo que ele contém de valorativo, sumariamente, a 
focalização num assunto específico, a distribuição de responsabilidades 
e a regulação actualizada de tarefas. A grande finalidade será conceder o 
acesso à preservação e à autonomização do zelo estético, proporcionando 
práticas de enraizamento ético e estético. O Ministério da Estética é 
um passo na aprendizagem da interiorização de valores fulcrais, uma 
forma de autonomia da visibilidade do Belo, uma via concreta para 
diminuir a sobrecarga pardacenta incrustada nas nossas vidas sempre 
que somos obrigados a contactar com o exterior das nossas casas. 
Estarão presentes atitudes fuicrais tais como a confiança, o respeito e o 
civismo em alternativa ao medo, ao abuso e à incúria. 

Apesar dos nós frágeis das visões ministeriais oriundos na 
sua própria departamentalização, conceda-se-lhes o beneficio da 
possibilidade duma organização operacional de medidas úteis actuantes 
na realidade quotidiana, de modo a instalar não o perfeccionismo 
redutor e ditatorial, mas, pelo contrário, incrementar através da prática 
uma consciência estética, contribuindo para sensibilizar os cidadãos 
para a importância de educar esteticamente. A orientação ministerial 
pode significar algo mais do que a disseminação de responsabilidades e 
o embargo de medidas práticas, contendo a possibilidade exequível da 
congregação diligente entre princípios estéticos e éticos, fomentadores 
duma actuação harmonizadora de ambientes. 

Quem seguir este caminho facilmente encontrará um paradigma 
de subdivisões que tenderá para a criação de pequenas, médias ou 
grandes congregações ministeriais. Entre elas poderíamos encontrar 
um eventual Ministério das Artes Lúdicas e Terapêuticas, responsável 
pela planificação de estruturas e actividades que ajudassem a vencer 
desistências, negruras e queixumes, equacionando as três áreas atrás 
referidas, a Educação, a Cultura e a Saúde. Este exemplo não pretende 
anular a seriedade do assunto central. Pelo contrário, reconhece nele 
uma fonte para novas inspirações e visa, sobretudo alertar para a sua 
ambivalência: o lado plausível para pôr em prática algumas medidas 
e o lado facilitador de desagregações, chamando assim a atenção 
para a necessidade de opções que integrem os valores preconizados, 
quer nas decisões, quer nas actuações como mais-valia para atenuar 
dissidências. 



2. Fundamentos gerais para um Ministério da Estética 

Sem entrar em considerações de ordem teórica e abdicando dum 
aparelho bibliográfico adjuvante, proponho, por agora, algumas 
considerações, agrupadas sinteticamente, para uma clarificação de 
objectivos essenciais e respectivas medidas coordenadoras, nos quais 
assentaria uma prática consciente e vigilante sem ser censória, assente 
em seis objectivos gerais e respectivas medidas, de modo a instruir e a 
desenvolver sensibilidades estéticas: 

1.definir estratégias flexíveis e adequadas aos seres, espaços e 
circunstâncias que libertem os espíritos do desacerto ambiental e os 
incentivem a cuidar do mundo com uma liberdade responsável e a (re) 
estabelecer equilíbrios estéticos e sensoriais; 

2. actualizar permanentemente estratégias de prevenção, 
impeditivas dos habituais corrupios poluidores através da propagação 
duma Ecologia Prática e Espiritual que defenda, divulgue e aplique 
critérios essenciais de respeito pela Natureza e pelo Ser Humano; 

3. responsabilizar os cidadãos através duma educação estética 
fundada em aprendizagens práticas de hábitos e atitudes que os ajude 
a abandonar padrões estratificados e fortalecidos por teorias e práticas 
cinzentas; 

4. proteger o meio circundante, desenvolver acções de interacção 
estética que eduquem progressivamente os cidadãos para a interiorização 
da importância da expressão equilibrada e harmoniosa nas estruturas 
arquitectónicas, decorativas, civis e outras; 

5. consciencializar os vários grupos de cidadãos da importância 
da ordem, da harmonia e da beleza especificamente nas suas vidas 
profissionais e comunitárias para uma sociedade esteticamente aprazível, 
atribuindo a respectiva relevância para a Saúde individual e de grupo; 

6. relacionar áreas fuicrais para o bem-estar (Higiene, Nutrição, 
Cuidados de Saúde, Desporto, Linguagens e Expressões Criativa), 
integrando uma visão filosófica e estética para uma melhor qualidade de 
vida pessoal e colectiva, numa recusa progressiva face aos desequilíbrios 
ambientais de todo o tipo. 

Tais fundamentos, a ordenar em torno de princípios, atitudes e 
actividades diversificadas, estariam centrados numa educação estética 
dos espíritos, actuante no quotidiano em vários sectores, cuja matéria-
prima seria alargada ao domínio público. Neste sentido, estas práticas 
poderiam suprir algumas lacunas da sociedade e enriquecer este 
ministério com alguns eixos de carácter terapêutico e lúdico, com a 
expansão de novas atitudes que promovessem a criatividade e o lazer. 
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Este projecto implica um aperfeiçoamento dos registos mental, 
espiritual e sensorial, entre outros; terá de contar com a gestão de vários 
sectores a transformar, e abranger, pelo menos os seguintes aspectos: 

1. alargamento do conceito estético às práticas comuns do 
quotidiano, ou seja, incrementar noções, incentivos e práticas de Beleza, 
ao invés de a remeter para museus, galerias, monumentos, espaços e 
ocorrências criados para o efeito; 

2. combate ao analfabetismo estético pela educação teórico-prática, 
esclarecedora das diversas opções artísticas com a informação histórica, 
cultural sobre Artes e Oficios, de modo a facultar, transmitir e valorizar o 
exercício do gosto e do gesto estético-criativos no quotidiano; 

3. construção, reconstituição, remodelação e embelezamento de 
espaços piblicos, abertos e fechados, atribuindo uma dinâmica viva e 
harmonizada a objectivos adaptados e criados para uma funcionalidade 
estética. 

A par dum conceito de património mundialmente reconhecido 
virado para o passado monumental e histórico desenvolver-se-iam 
práticas organizadoras de outros patrimónios mais restritos em termos da 
contemporaneidade. Estes seriam reconhecidos pela sua ancoragem num 
presente humano, que aspira naturalmente ao bem-estar, materializado 
em centros de cultura e lazer, fórum de ideias e práticas, galerias de 
artistas e artesãos, entre outros, num ritmo de expansão adequado à 
formação de necessidades reais. Contemplar-se-iam para articulação e 
exequibilidade de ideias e esforços enquadradas em diversos locais e 
também em ambientes ajustados aos objectivos. 

Será, pois, da competência específica do Ministério da Estética 
evitar processos que contemplem a defesa árida de critérios económicos 
alheios ao espírito ético, estético e filosófico. Tal incumbência é 
indispensável a uma política humanista e humanizada, que defenda 
meios de promover as artes e afaste clichés infortunados referentes a uma 
minoria de «artistas», «galeristas», «coleccionadores», «museólogos» e 
grupos afins, tendo em conta a manutenção específica de cada grupo e a 
liberdade necessária à criação. 

Em suma, almeja-se que o Ministério da Estética conduza os 
seus princípios e medidas com liberdade e coerência, de acordo com 
critérios em permanente actualização e adaptação à mudanças, para 
estas contribuindo activa e solidamente. Em pleno, contribuirá para 
desanuviamento de mentalidades e libertação de espíritos de padrões 
estéticos massificadores que têm implicações nefastas a níveis subtis. À 
medida que as consciências forem despertando, os efeitos das oposições 
e inércias serão afrouxados e o impulso estético, de índole ético- 
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filosófica, desenvolver-se-á progressivamente até sernatural, criativo e 
libertador. 

3. Desafios duma esteticização fundamentada das consciências 

Vislumbram-se, no entanto, desafios e dificuldades nesta mudança, a 
executar gradualmente, equacionada sem violentas rupturas ou forçadas 
imposições contando com as diferentes inércias instaladas, as habituais 
resistências às mudanças e as adaptações à realidade. Para tomar 
exequíveis algumas medidas poderia partir-se, por exemplo, duma 
despoluição estética geral do ambiente que beneficiaria largamente, 
entre outras consequências menos visíveis, um apuramento dos sentidos 
e um desanuviamento ecológico e saudável que equilibraria o convívio 
humano entre si e com a Natureza. 

A título de exemplo, poderia começar-se pelos locais de grande 
concentração de massa humana tais como jardins, locais públicos de 
funcionalidade diária, ambientes degradados, destinados à educação, 
cultura e saúde, mais especificamente edifícios escolares, bibliotecas, 
hospitais, centros de saúde, prisões, lares de idosos, gabinetes e re-
partições públicos. Os ambientes normalmente destituídos de cariz 
estético associados ao nível social sofrerão alterações progressivas, 
diminuindo a separação radical entre educação e saúde privadas e 
públicas, reservando às primeiras as preocupações pautadas por um 
cunho estético e às segundas a carência do mesmo. 

Um dos desafios desta proposta estética aplicada ao quotidiano 
será a manutenção do respeito comum, a capacidade de gerir com 
liberdade, a pertinência de práticas inovadoras e estruturantes, esta-
belecer prioridades e responder sabiamente às agressões poluentes 
oriunda de várias frentes. Outro desafio será a integração da componente 
filosófica como base de actuação e difusão adequada, absolutamente 
indispensável para o avanço das mentalidades. 

Promulgo por isso uma raiz organizadora de cariz estético 
assente em princípios éticos fundamentais que equacionem liberdade 
e respeito, actuando a nível de despoluição visual, olfactiva, auditiva, 
táctil e outras, pois estou consciente do perigo de atitudes extremas, que 
não reparariam de modo algum a inestética generalizada e conduziriam, 
pelo contrário, à propagação dum policiamento facilmente conducente 
ao terrorismo estético. 

Ancorado numa base profundamente ética, o Ministério da 
Estética salvaguardará abusos de monopolização de critérios e de 
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manipulação de expressões assim como evitará ditaduras fundamentadas 
em padrões consumistas e compulsivos, que não contemplam princípios 
de harmonização dos seres e dos ambientes. Será assim salvaguardado 
o bem-estar dos cidadãos permanentemente assediados pela sobrecarga 
consumi sta da publicidade ai ienatóriae efeitos oriundos duma permanente 
desatenção ao Belo, comummente manifestos e habitualmente aceites, 
ao abrigo de leis inertes que vegetam por todo o lado. 

Apesar de estar consciente dos obstáculos e da polémica aqui 
levantada, acredito na possibilidade da inteligência humana reconhecer as 
disfunções advindas dum caos estético negligenciado, assim como acredito 
na possibilidade duma viragem relativamente ao preconceito de que a arte só 
provém, serve e se destina a minorias dotadas ou interessadas inatamente, só 
se exprimindo em guetos próprios arquitectados para o efeito. Além disso, 
já é tempo de abandonar políticas estritamente assentes em preocupações 
económicas desgarradas dum teor filosófico, ético e estético. 

Em meu entender, a perspectiva estética deverá estar sempre 
presente para uma progressiva adaptação e um natural convívio dos 
sentidos com o Belo. O direito à contemplação difundida da harmonia 
e da beleza enriqueceria, decerto, os conhecimentos estéticos e outros, 
uma vez que não os entendemos isoladamente, o que possibilita a 
definição individual e a selecção autónoma de critérios. De realçar que 
os valores estéticos aplicados articuladamente com as necessidades reais 
e específicas de cada sector devem sair de circuitos hermeticamente 
isolados e ser accionados eticamente numa participação produtiva em 
prol da transformação benéfica do mundo que passa pela repulsa gradual, 
cada vez mais consciente, das consequências dos actos poluidores. 

O retrato apresentado remete para uma sociedade apta a receber 
a qualidade integrada em todas as áreas úteis e recreativas, difundida e 
alargada a várias formas de expressão e expansão de ideias, emoções e 
sentimentos, que associa o útil ao Belo e nele o integra. Sem pretensões 
inovadoras, pode recorrer-se a áreas já especificamente orientadas no 
âmbito artístico como as Artes de palco, as Artes gráficas, a Decoração, 
o Design, a Pintura, a Escultura, Arquitectura, a Fotografia, o Cinema, 
a Música, a Literatura que, separada ou conjuntamente, podem 
transformar salutarmente um mundo empobrecido num mundo estética 
e saudavelmente organizado. Porém, a grande finalidade é chegar 
a ambientes massivos e de concentração de actividades e tarefas ex-
cessivamente contempladas na sua funcionalidade e, como tal, alheias e 
insensíveis a toda esta problemática. 

Espero que, de algum modo, a sucinta explanação aqui apre- 
sentada, a desenvolver posteriormente, minutando estratégias, pautando 
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condicionantes, sedimentando expectativas, criando soluções, possa 
entusiasmar e inspirar alguns espíritos atentos às reformas profundas 
que o nosso dia-a-dia clama e exige, de modo a contribuir para uma 
política visionada como arte aplicada ao quotidiano dito banal e passar 
a incluir, naturalmente, uma faceta estética ao serviço do bem comum. 

Neste sentido, poderei sintetizar esta ideia, sem intentar reduzi-
Ia, num lema de raiz poético-ecológica, despido de pretensiososismos 
fúteis ou de optimismos singelos, assente numa duplicidade convergente 
entre o que agora temos e o que poderemos um dia vir a ter: 

((Debaixo dum sol que se deseja cada vez mais luminoso, 
submerge um rio que pode ser cada vez mais colorido». 
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Falemos pois da Europa! 

Alfredo Margarido 

Continua a caber aos arqueólogos, ou sobretudo aos arqueólogos-
antropólogos, a identificação das formas utilizadas pelo homo sapiens, 
ainda não europeu, de identificar os territórios, ao mesmo tempo que lhes 
fornece os conhecimentos capazes de permitir as formas de dominação. 

Face à natureza, os homens são forçados ao conhecimento, 
assente na utilização das plantas, que passam pouco a pouco do estatuto 
da selvajaria a uma situação domesticada, tal como de resto se verifica 
com os animais, incluindo sob esta etiqueta o próprio homem. 

No primeiro capítulo de As Políticas, Aristóteles põe em evidência 
a condição que lhe parece central: a criação da família, sob a autoridade 
do ancião, do mais velho, capaz de assegurar a memória do grupo, que 
permite a organização das genealogias. Continuamos fiéis a este quadro, 
embora a tarefa da domesticação esteja hoje concluída, mau-grado os 
conflitos, as guerras e sobretudo os genocídios, tantas vezes apoiados 
por campos de concentração. 

A multiplicação de tais conflitos dá origem a soluções geo-
políticas ou geo-religiosas que os governos, e os Estados, procuram, 
tantas vezes sem êxito, conter ou até anular. Quando um europeu olha 
para a história do sei país, elemento indispensável à história da quase 
unidade geográfica que consideramos ser a Europa, não pode eliminar 
os mil e um traços dos conflitos e das guerras. E se estas estão ligadas 
a territórios e a organizações políticas, religiosas ou económicas, não 
podemos pôr de lado a longa teia de conflitos. Se percorrermos qualquer 
das cidades-capitais da Europa, encontramos um número considerável 
de topónimos cuja função consiste em impor ao cidadão a reconstrução 
do passado nacional, que contém, forçosamente, o passado do seu grupo, 
que os arquivos, religiosos ou civis, militares ou familiares, conservam, 
sobretudo nos dias de hoje, cabendo ao Estado garantir a segurança 
desses traços do passado. 

Após as revoluções que, começadas no século XVIII, se alargam 
aos séculos XX e XXI, depois das guerras ditas "civis" que recorrem 
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aos instrumentos criados pelos militares, depois das duas guerras 
"mundiais", que dependem da tecnicidade "civil" posta ao serviço dos 
militares, que a partir de 1914-1918 puderam utilizar tanques, balões 
e aviões, tal como a partir de 1942 tiveram à sua disposição a bomba 
atómica, que depois de destruir Hiroshima e Nagasaki cedeu o lugar 
ao napalm, tão largamente utilizado nas guerras ainda coloniais - se 
contabilizarmos os tropeços que a Europa foi obrigada a eliminar 
depois de os ter criado com uma exuberância pelo menos incómoda, 
regista-se o desejo de criar novas maneiras de pensar e de agir. Não sem 
contradições, de que constitui um belo exemplo a aprovação, ou não, 
do Tratado de Lisboa. 

A Europa que se vai constituindo recorrendo aos tratados esbarrou 
subitamente com o "não" irlandês, que impede o bom funcionamento do 
Tratado de Lisboa. A surpresa associou-se à indignação pois, subitamente, 
um pequeno país agia em função dos seus interesses, assim como da 
sua ideologia. A indignação europeia mobiliza sobretudo os grandes 
países, que aceitam dificilmente que as operações tendo em vista a mais 
vasta união possível tenham sido travadas pelas escolhas dos irlandeses. 
Está-se neste momento ainda perante um beco sem saída, mesmo se a 
pressão internacional exercida sobre os partidos políticos irlandeses e 
os seus dirigentes pareça vir a resultar numa segunda votação, da qual 
se espera que saia das umas o tão ansiado "sim", capaz de acelerar o 
processo construtivo da Europa. 

Esta situação, que não era tão inesperada como pode parecer, irrita 
os grandes países, que esperavam que a consulta resultasse num sim 
colectivo que funcionaria como uma espécie de plebiscito. A irritação 
dos grandes países - a Alemanha, a França, ainda mais irritada por se 
tratar de um país anglófono - possui um suporte sólido: a Europa não 
pode consentir que os pequenos países, entre os quais o nosso, possam 
travar a evolução "normal" da política europeia. O mais curioso reside, 
por isso, na pouca confiança depositada no voto, cuja validade cria 
uma homogeneidade considerável entre os cidadãos. E de resto esta 
situação que incomoda os grandes países que, a partir do momento em 
que se encara a necessidade - e por consequência a possibilidade - de 
uma União cada vez mais ampla, começou a injectar muitas dúvidas e 
incertezas no corpo político europeu. 

Verifica-se na verdade uma situação singular, mas que remete 
para a própria história política do voto, instrumento político que levou 
alguns séculos a generalizar-se, permitindo que um número sempre 
mais vasto de cidadãos pudesse ter acesso às umas, podendo do mesmo 
passo ser candidato a um dos postos oferecidos pelo aparelho político. 
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Não se trata do voto ateniense, que muitas vezes serviu sobretudo para 
"ostracizar" os cidadãos caídos em desgraça, nem tão-pouco do voto 
censitário que autorizou os aparelhos políticos a seleccionar os cidadãos 
com direito ao acesso às urnas. Todavia, esta situação lembra que as 
mulheres foram afastadas das umas e do próprio trabalho político, em 
nome do carácter masculino do poder. Poder-se-ia afirmar que esta 
exclusão das mulheres não é mais do que uma variável da lei sálida, 
destinada a reforçar a masculinização do poder. 

Se prolongarmos esta reflexão, podemos verificar que estas 
circunstâncias não só reforçam a autoridade masculina, mas impedem 
que se alcance uma autêntica democracia. Ao afastar as mulheres 
da vida política - produzindo teorias, como Louise Michel ou Rosa 
Luxembourg - impede-se a construção da arquitectura da democracia. 
Não custa nada assinalar que os primeiros passos da instituição que viria 
a ser a União Europeia se fez com a eliminação das mulheres. Sempre 
que a mania comemorativa obriga estas instituições a comemorar, só 
encontra os homens, de Jean Monet a Jacques Delors, os autênticos 
pilares desta União, quase sempre tropeçando nos seus próprios pés de 
bano. 

A saga irlandesa permite dar conta da maneira como o poder 
político possui uma parte que depende do sagrado, lembrando o tempo 
em que o poder político dependia do poder sagrado. É Karl Marx 
quem salienta, no Das Kapital, que a tarefa principal dos homens e 
das organizações políticas reside na denúncia constante da religião. 
Criticá-la corresponde a criticar do mesmo passo as escolhas ou funções 
políticas. Se o laicismo constitui o suporte mais firma das escolas 
políticas - sempre críticas -, então as sociedades devem chamar a si a 
tarefa fundamental da crítica da religião, destinada a desmantelá-la. No 
mundo católico que multiplicou os dogmas essa tarefa é difícil, como 
se pode constatar verificando a maneira como Bento XVI está em vias 
de pôr em causa as escolhas elaboradas no Vaticano-li. 

A rejeição da submissão das sociedades europeias aos dogmas 
católicos deve permitir a libertação dos homens, capazes enfim de repelir 
a alienação religiosa, seja qual for a religião. Todavia, a evocação desses 
passos trémulos dos teóricos europeus salienta sem a menos dúvida a 
hesitação de dirigentes incapazes de definir o aparelho crítico de que 
devemos depender, não por via da submissão, mas antes optando por 
soluções sempre críticas, o que pede também a necessidade de optar 
pelas soluções cada vez mais igualitárias. Este princípio, que muitos 
associam às soluções anarquistas, constitui o pilar central da democracia. 
Esta não pode satisfazer-se com o respeito pelas formalidades, sendo- 
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lhe indispensável as intervenções práticas, que dependem sempre da 
vontade objectiva do cidadão. O facto de sermos convidados pelo 
aparelho político e eventualmente pelos partidos a eleger a ou h para 
ocupar alguns cargos durante meses ou anos deve ser duramente 
interpretado: o voto afasta os cidadãos da política, na medida em que 
o seu mecanismo pressupõe que o eleitor, ao designar alguém que o 
representa, se afasta automaticamente da elaboração do facto político. 
Situação que se agrava na medida em que os eleitos são dispensados 
de prestar contas aos cidadãos. Ou seja, nos princípios democráticos 
que nos regem verifica-se que o cidadão-eleitor vota também contra 
si, pois ao votar e ao eleger a ou b, renuncia de maneira expressa à sua 
própria vontade política, uma vez que o poder eleito, que dispõe da 
força legal, deixa de prestar contas aos cidadãos, mesmo quando estes 
manifestam na rua; registando-se até o facto de as polícias, seja onde 
for, diminuírem obsessivamente o número de manifestantes, sempre 
reduzidos a números pouco significativos e mau-grado a existência 
de imagens que desmentem os serviços policiais, manipulados pelos 
ministérios do interior. 

A maneira como os responsáveis europeus exercem pressão 
sobre o governo irlandês põe uma vez mais em evidência o manifesto 
pendor do poder para exercer uma fortíssima pressão sobre os governos, 
considerados responsáveis pela maneira como os cidadãos decidem 
votar. No caso da Irlanda, espera-se que os eleitores, beneficiados pela 
criação da própria União Europeia, se mostrassem agradecidos, votando 
um "sim" unânime. Ora, os cidadãos irlandeses escolheram outra via, 
dizendo um "não" categórico ao famoso Tratado de Lisboa. Uma 
vez mais, registava-se um desfasamento profundo e dramático entre 
a vontade livre dos irlandeses e o desejo manifestado pela Comissão 
Europeia, que esperava que esse "sim" lhe permitisse reforçar os seus 
projectos e sobretudo a sua autoridade. Aderindo cada vez mais à sua 
própria ideologia do poder, eis que os dirigentes da União Europeia 
exercem unia pressão constante e injusta sobre os dirigentes irlandeses, 
que devem fazer o necessário para renovar a operação eleitoral, de 
maneira a conseguir extorquir o "sim" aos irlandeses, para dispor de 
um reforço da autoridade para impor as soluções que correspondem aos 
dirigentes, que não escondem a maneira prepotente como pretendem 
conseguir o "sim" irlandês. 

Sublinhemos um dos aspectos mais problemáticos desta situação 
e que revela a maneira como os dirigentes da União Europeia pensam 
a sua autoridade, que, como aconteceu durante século com os poderes 
monárquicos, se encara como de "direito divino". Quando consideramos 
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a evolução da história da humanidade, não podemos furtar-nos ao 
choque pela maneira como a autoridade se fez reconhecer como tal 
e exerceu as suas prerrogativas. Se nos primórdios das sociedades 
humanas a autoridade coube quase sempre ao pater familiae, que geria 
as comunidades, já mais tarde essa autoridade - sem perder inteiramente 
essa sua relação com a paternidade - concentrou-se nas famílias que a 
genealogias empurraram para o poder supremo. Compreende-se dessa 
forma que a autoridade se exercesse de maneira sempre impiedosa sobre 
os camponeses - os quais só acabaram, pelo menos em França, nos anos 
60, como salientou Henri Mendras. Durante séculos, os camponeses 
foram severamente expoliados, quando não simplesmente trucidados nas 
muitas guerras que foram obrigados a travar para conseguir assegurar a 
sua autonomia. Não podemos esquecer - como lembrou nos anos 1920 
Georges Lefèbvre - que a revolução francesa só pôde obter o poder 
graças à maneira como os camponeses se revoltaram contra a nobreza 
fundiária, como se pode ver no Balzac no Lys de Ia valée, ou o Roy na 
narrativa consagrada a Jacquou, le croquant, que conheceu há alguns 
anos um êxito televisivo necessário. Os camponeses foram sucedidos 
pelos artesãos, essa classe "perigosa", tendo também a burguesia pago 
um duro imposto de bens e sangue à nobreza, que 1789 liquidou em 
parte. 

A Revolução descende directa e constantemente da luta de classes, 
como Marx e Engels puseram em evidência, embora nos nossos anos se 
procure dissimular o nó vital introduzido por este choque nas estruturas 
do poder e da actividade profissional. Num mundo como o nosso, onde 
as imagens permitem compreender o mecanismo do poder, parece-me 
conveniente citar dois filmes cujo objectivo é o de desenhar as condições 
em que o processo liquidatário dos camponeses continua a registar-se. 
Citarei em primeiro lugar A Linha Geral de Sergei Eisentstein, que 
desenha bem as condições em que se registou a industrialização do 
campo soviético sob a égide feroz de Josef Estaline, que deu força aos 
planos quinquenais que depois inspiraram outros planos a partir do 7'/ew 
Deal rooseveltiano; o segundo filme será As Vinhas da Ira, de J. Ford, que 
mostra sem dissimulação a violência utilizada já pelos banqueiros para 
expulsar das suas terras os camponeses pobres, substituindo a pequena 
propriedade pelo latifúndio, ao mesmo tempo que empurrava esses 
camponeses dependentes para as fábricas inventadas pelo capitalismo 
industrial. Podia acrescentar-se o filme de Charles Chaplin consagrado 
à emigração europeia que levava a força de trabalho, assim como a 
cultura e mesmo alguns capitais que muito ajudaram o crescimento dos 
Estados Unidos, os quais - mais um paradoxo - puderam integrar na 
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sua estrutura milhares e milhares de intelectuais, muitos dos quais eram 
judeus ferozmente perseguidos pelo ditador que roubara o bigodinho a 
Chaplin. O problema assenta, como sempre, na impotência dos Estados 
Unidos na consecução de urna estrutura política enfim igualitária, 
como pretendiam os dirigentes e teóricos reunidos no século XVIII em 
Filadélfia. 

Os dois pilares que devemos considerar são, por um lado, a 
Revolução, a força capaz de abalar as estruturas vivendo da dominação 
de classe, enquanto pelo outro não pode dispensar o princípio 
igualitário que deve pôr em causa a dominação excessiva do clero 
e da nobreza, forças gémeas que continuam a agir contra o cidadão 
comum, como aquele que escreve este texto: contrariamente ao que 
pensam as burguesias que ascendem ao poder, o desejo da igualdade 
não só não se esgotou como aproveita todas as manifestações onde 
se regista uma manifestação para-revolucionária para denunciar as 
formas de dominação, dando razão aos anarquistas de ontem e de hoje, 
que aproveitam todas as operações políticas para pôr em evidência a 
força interna que só pode satisfazer-se com a igualdade, vez que outra 
conseguida, desde os niveladores britânicos aos militantes da Comuna 
de Paris. E se estamos limitados a visitar o monumento que, no Père 
Lachaise, lembra a ferocidade burguesa de Thiers na liquidação física 
dos communards, lembremos que eles antecedem os espartaquistas 
alemães, vítimas da eficácia das metralhadoras pesadas utilizadas pelo 
Estador-Maior alemão. 

[Escrito em Paris, em Janeiro de 2009] 
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Os Erros de Marx e as Asneiras dos Outros, 
de Guilherme da Fonseca-Statter 
Edições Zéfiro, 2009. 259 págs. 

Sérgio Duarte 

Já todos repararam, por certo, que os automóveis e os telemóveis duram 
cada vez menos tempo. Marx terá, há 150 anos, previsto que isto iria 
acontecer. Bem, não rigorosamente isto. Mas previu que a natureza do 
sistema capitalista nos faria sentir cada vez mais insatisfeitos com a 
qualidade (ou falta dela) daquilo que somos obrigados a produzir. Vem 
isto a propósito do livro Os Erros de Marx e as Asneiras dos Outros 
de Guilherme da Fonseca Statter (a partir de agora abreviado, GFS). 
Ao contrário do que o título poderia sugerir, não se trata de uma crítica 
desenfreada aos críticos de Marx. Antes, de olhar para Marx com os olhos 
de hoje e de tentar perceber quanto do que disse continua válido e em 
que medida se enganou. Naturalmente, este processo de reflexão implica 
discutir e tentar rebater alguns dos que discutiram o pensamento de Marx, 
mas não é esse o objectivo central do autor. De resto, GFS também não se 
inibe em admitir que Marx estava errado em alguns aspectos e de levantar 
dúvidas quanto a outros. Essencialmente, o autor defende que estava certo 
nas teses fundamentais da análise crítica do capitalismo, mas que se terá 
enganado relativamente às hipóteses de revolução. Nomeadamente, no 
que diz respeito à progressiva consciencialização dos trabalhadores e à 
sua consequente mobilização para derrubar o sistema. 

Apesar de o núcleo duro do livro consistir na discussão e avaliação 
de nove teses importantes do pensamento marxista, é impossível discuti-
las todas aqui. O que se segue é uma leitura crítica e não uma recensão, 
pelo que este texto não acompanha a estrutura da obra. Agrupei por 
temas algumas das teses que quis discutir e analiso ainda brevemente 
dois outros temas tratados por GFS: o marxismo como teoria científica 
e a Teoria Laboral do Valor. Ao longo deste texto pressuponho algum 
conhecimento do pensamento de Marx porque é impossível, por motivos 
óbvios, estar a expor todas as teses discutidas e os seus pressupostos. 
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Marxismo e ciência 

É o marxismo uma teoria científica? Esta é uma questão velha e, 
a meu ver, com um interesse muito limitado nos dias de hoje. Marx via-
se a si próprio como um cientista, mas desde então, muitos têm negado 
esse estatuto à sua teoria. 

GFS tenta, por diversas vezes, mostrar que as teses de Marx 
passam o teste da demarcação de Karl Popper, chegando mesmo a dizer 
que este filósofo britânico (nascido na Áustria) considerava O Capital 
uma obra científica. 

Popper defendia que as teorias científicas têm um carácter 
abstracto e não podem ser testadas directamente, mas apenas através 
das suas consequências ou implicações. Propôs como critério de 
demarcação entre a ciência e a não ciência (incluindo pseudo-ciências, 
religiões, etc), que as implicações da primeira têm de ser falsificáveis, 
ou seja que há condições em que pode ser-mostrado que são falsas. 

GFS tem razão ao dizer que Popper, que por sinal foi um acérrimo 
crítico do marxismo, considerava que a teoria na forra original, 
apresentada por Marx, era falsificável. Falsificável e falsa. Para o 
filósofo, apenas as formas posteriores de marxismo, que procuravam 
corrigir os pontos falsos na teoria original, não eram falsificáveis e, 
logo, não eram científicas. 

Contudo, a escolha de Popper para defender Marx não pode deixar 
de causar alguma perplexidade. Uma das consequências de aceitar o 
critério de demarcação é que os contra-exemplos às implicações de uma 
teoria têm um carácter decisivo contra a própria teoria. Ou seja, se se 
verificar que as consequências são falsas a própria teoria é falsa. Ora, 
GFS reconhece ao longo do livro que várias implicações da teoria de 
Marx estão erradas (às quais devemos juntar as que considera que estão 
"certas mas datadas"). Contudo, o autor não tira desses erros quaisquer 
conclusões em relação ao marxismo como um todo. Pelo contrário, 
afirma mesmo que "são erros de pormenor". Parece-me um pouco 
incoerente usarmos um critério para tentarmos provar a cientificidade 
da teoria que defendemos, mas suspendermos a utilização desse mesmo 
critério quando esta revela que a nossa teoria é falsa. De resto, toda 
a defesa que GFS faz do marxismo é muito pouco coerente com os 
princípios do critério da demarcação. Não referi a expressão "certas 
mas datadas" com fins humorísticos, mas sim pelo que ela revela. Em 
termos popperianos, esta expressão não tem qualquer sentido porque não 
há nenhum número de observações positivas que confirme uma teoria 
como verdadeira. As teorias científicas estão a ser permanentemente 
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testadas e o máximo que podemos dizer das que hoje são tidas como 
válidas é que têm sobrevivido. 

Claro que há a hipótese de GFS não estar especialmente preocupado 
com o que chama "erros de pormenor" porque reconhece que, pelo menos, 
alguns destes nem sequer se seguem da teoria marxista e, como tal, a 
sua falsidade não terá quaisquer consequências. Marx tinha, por vezes, 
uma ligeira tendência para misturar os seus desejos com as implicações 
lógicas directas da sua teoria e para se esticar um bocadinho em previsões 
não devidamente fundamentadas. E como diria o outro "Prever o futuro, 
todos conseguimos prever. O difícil, mesmo, é acertar". 

É evidente que ninguém é obrigado a usar os critérios de Popper. 
Estão longe de serem unanimemente aceites e têm mesmo sido alvo 
de fortes críticas por parte de outros filósofos da ciência. Refira-se, 
de resto, que para Popper, a psicanálise, algumas interpretações da 
mecânica quântica e mesmo a teoria da evolução de Darwin também 
não eram científicas. Estes campos não entraram propriamente numa 
crise existencial, por o seu estatuto ter sido posto em causa, e têm-se 
vindo a desenvolver de forma estável. Portanto, não me parece que isso 
deva ser especial fonte de preocupação para os marxistas. 

Marx viveu numa época de Positivismo exacerbado em que 
praticamente tudo o que não fosse ciência era, por muitos, considerado 
como praticamente não tendo valor em termos de conhecimento. Por 
outro lado, o alegado estatuto também serviu para contrapor o marxismo 
às outras correntes socialistas, ditas utópicas e não científicas. Hoje, a 
discussão parece-me ter, como referi de início, um interesse limitado. 
Por um lado, a ciência não é considerada como fonte exclusiva do 
conhecimento humano havendo muitas outras formas de saber, mais 
ou menos, universalmente reconhecidas como válidas. Por outro lado, 
o reconhecimento da cientificidade de uma teoria costuma ser resolvido 
de forma, mais ou menos, natural pela própria comunidade científica. 
O facto de, século e meio depois, os defensores de Marx continuarem a 
sentir-se na obrigação de argumentar que o seu pensamento é científico 
não é propriamente muito bom prenúncio. E a questão da cientificidade 
refere-se a quê? A teoria da TIistória? A teoria económica? À globalidade 
do pensamento de Marx? É inegável que o seu pensamento inspirou 
o aparecimento de correntes particulares em várias ciências, mas 
também não é menos verdade que um grande número desses seguidores 
abandonou, por considerar indefensável, uma parte substancial do que 
inicialmente havia sido afirmado por Marx. 

Mesmo da perspectiva dos apologistas, é provavelmente má ideia 
tratar, na actualidade, o marxismo como uma teoria científica porque, 
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em última análise, o critério de avaliação destas é o da sua verdade ou 
falsidade. As teorias científicas falsas não são mais do que curiosidades 
históricas. Em contrapartida, usamos critérios mais latos para avaliar 
as obras dos grandes pensadores. Platão, Aristóteles, Descartes ou 
Kant, só-para dar alguns exemplos, são intemporais e não seguramente 
por considerarmos que as suas afirmações essenciais sejam todas 
verdadeiras. 

Aumento progressivo da pobreza material e da alienação 
dos trabalhadores 

Uma das previsões de Marx foi que o desenvolvimento do 
capitalismo conduziria inevitavelmente os trabalhadores a um estado 
cada vez maior de miséria material. 

Como GFS refere, esta era uma tese comum entre as várias 
correntes socialistas do séc. XIX. O autor reconhece que, à primeira vista 
e nos países mais desenvolvidos, a previsão parece ter falhado. Mas, 
chama a atenção para dois factores importantes que devemos considerar. 
O primeiro, é se a previsão se referia a um aumento da pobreza absoluta 
ou da pobreza relativa (um desnível cada vez maior entre os mais ricos e 
os mais pobres, independentemente destes últimos poderem em termos 
absolutos ter visto a sua situação económica melhorar). O segundo, é o 
âmbito geoeconómico de referência: estamos a falar apenas dos países 
mais desenvolvidos ou de um aumento da pobreza à escala global? 
GFS defende que Marx estava a falar de pobreza relativa e que à escala 
global não há dúvidas que esta aumentou. Porém, acrescenta ainda que 
mesmo nos países mais ricos esta também aumentou porque apesar do 
nível de vida dos trabalhadores ter aumentado, "o dos "proprietários" 
dos meios de produção aumentou ainda muito mais ao longo do mesmo 
período de tempo". 

Em relação à escala global não há muito a dizer. As estatísticas, 
relativas aos países do chamado Terceiro Mundo, mostram tanto dados 
de PIB per capita como índices de desigualdade social assustadores. 
No entanto, em relação ao aumento da pobreza relativa nos países mais 
ricos, GFS não apresenta quaisquer dados que sustentem esta tese. Muito 
pelo contrário, os dados estatísticos relativos ao índice de Gini (que 
visa medir os níveis de desigualdade, com um êxito muito moderado, 
diga-se) que surgem no capítulo seguinte, noutro contexto, contrariam 
a ideia do aumento da pobreza relativa nos países mais desenvolvidos 
e levam-no a comentar que "há uma forte correlação entre o grau de 
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desenvolvimento dos países e a respectiva desigualdade social. Ou 
seja, quanto mais rico é um país, menor será a sua desigualdade social". 
Reconhecendo ainda o autor, apesar de salientar o papel da governação 
política na redução destas desigualdades, que Marx se parece ter 
enganado quanto ao aumento da riqueza social conduzir a um aumento 
das desigualdades. 

Afinal, parece mesmo que se enganou em relação ao aumento da 
pobreza relativa nos países mais ricos. Mas, podemos ainda perguntar se 
Marx estaria realmente a pensar em termos relativos. Acho que há fortes 
razões para acreditarmos no contrário. O termo utilizado por Marx foi 
"miséria" e não "pobreza", o que começa por ter um significado muito mais 
forte. Tendo em conta o período em que viveu e as condições de inumanas 
que presenciou - e de que nos deixou extenso testemunho - é pouco credível 
que, ao prever um crescente aumento da miséria, estivesse a pensar na 
existência de um fosso cada vez maior entre uma família de trabalhadores 
com automóvel, casa com piscina e que goza anualmente as suas férias 
no estrangeiro e uma família de multimilionários que têm vários jactos 
particulares e outros luxos inimagináveis. Interpretar Marx como estando 
a referir-se a pobreza relativa até pode respeitar a letra do que afirmou, 
mas não respeita seguramente o espírito. A situação económica de um 
trabalhador médio de um país desenvolvido, de hoje, não seria considerada, 
de todo, como miséria, nem mesmo pobreza, por alguém que tivesse vivido 
os primeiros tempos do actual sistema. E claro que a designação de pobreza 

relativa pode ser esticada, ao ponto de um médio capitalista ser um pobre 
(relativo) quando comparado com um grande capitalista, mas isto é feito à 
custa de retirar todo o conteúdo ao conceito de pobreza. 

Mas há razões adicionais para acharmos que a previsão era de 
um aumento da pobreza absoluta. Marx acreditava que as condições 
económicas dos trabalhadores se iam degradar substancialmente nos 
países desenvolvidos e que em resultado disso estes seriam os primeiros 
onde iriam ter lugar revoluções socialistas. Parece claro, portanto, que 
se estava a referir a um aumento absoluto da pobreza e que essa previsão 
falhou em larga medida. 

E preciso, contudo, sublinhar que toda esta discussão é altamente 
especulativa porque a verdade é que não sabemos como avaliar a verdade 
ou falsidade do que Marx afirma. Não por ausência de dados estatísticos 
para o fazermos, mas porque não sabemos sequer o que procurar nesses 
dados. "Trabalhador", "classe trabalhadora", "proletário", que na teoria 
marxista estavam definidos de forma relativamente rigorosa, têm hoje 
um significado vago. Alguém sabe se um gestor de uma empresa conta 
como um trabalhador porque é assalariado ou como membro da classe 
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burguesa, pelas funções que exerce e porque recebe um ordenado 
chorudo? Se esse mesmo gestor viver exclusivamente do seu trabalho 
estará mais próximo de ser um capitalista do que um operário que, 
apesar de ganhar substancialmente menos, comprou várias acções? Sem 
que os conceitos usados por Marx sejam devidamente esclarecidos, 
em termos que façam sentido quando aplicados à sociedade de hoje, é 
impossível dizer com o mínimo de rigor se o que previu era verdadeiro. 
Daí, que pareça um tanto ou quanto problemático pretender ser uma 
ciência quando nem sequer é possível testar, com um mínimo de 
precisão, afirmações básicas que deveriam ser decididas pela simples 
interpretação dos dados estatísticos de desenvolvimento económico. 

Marx defendeu igualmente que com o desenvolvimento do 
capitalismo iria aumentar a alienação dos trabalhadores. "Alienação" tem 
um significado preciso na teoria marxista, que é totalmente compreensível 
quando aplicado à actualidade, e não apresenta quaisquer dos problemas 
dos conceitos acima referidos. O autor de O Capital distinguiu uma 
vertente objectiva e uma subjectiva de alienação. A primeira consistiria, 
grosso modo, numa cada vez menor participação de cada trabalhador 
na criação do produto final. A segunda, no sentimento psicológico de 
insatisfação, por exemplo, por ausência do prazer de um trabalho bem 
feito. GFS considera, quanto a mim com razão, que Marx estava certo 
neste aspecto. Como afirma, a alienação "é o resultado da mecanização 
crescente dos processos de laboração industrial (e agora também dos 
serviços) e situa-se nos antípodas do trabalho artesanal que historicamente 
o precedeu". Se Marx achou que havia alienação numa altura em que o 
trabalhador só via o produto acabado no fim da linha de montagem, o 
que diria hoje com a descentração das fábricas de componentes, em que 
um trabalhador na China o máximo que vê é uma parte do motor do 
automóvel que vai acabar de ser montado do outro lado do mundo? 

Classes e Luta de Classes 

Para Marx, a luta de classes seria uma condição natural do sistema 
capitalista e haveria apenas duas classes antagônicas, a burguesia e o 
proletariado, que viriam a polarizar este confronto. A distinção entre 
essas duas classes era feita em termos da detenção, ou não, de meios de 
produção. 

Como GFS salienta, esta previsão de polarização radical não só 
estava incorrecta como era largamente injustificada, do ponto de vista 
da própria visão da História de Marx. Nunca nos sistemas económicos 
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anteriores se tinha verificado tal coisa: sempre tinham existido várias 
classes e subclasses. E assim, diz o autor, no sistema capitalista "o 
que veio a acontecer foi [ ... ] uma similar fragmentação de agregados 
sociais, com segmentos do "proletariado" ou das classes trabalhadoras 
em geral a tentarem aceder ao estatuto de "burguesia" e, sobretudo, a 
uma miscigenação de relacionamentos múltiplos entre a função social 
"trabalho" e a função social "capital"." GFS faz, contudo, questão 
de destacar que não convém pensar que as classes desapareceram e 
que "somos todos membros da classe média". Por outro, lado, afirma 
igualmente que a luta de classes continua e continuará a manifestar-se 
sob diversas formas ao longo da História. 

Esta análise parece-me essencialmente correcta e o que creio 
mostrar é que os padrões ortodoxos de classe (os marxistas e não só) 
são desajustados para explicar a estrutura e os comportamentos sociais 
dos dias de hoje. Podemos usar os termos originais "proletariado" e 
"burguesia" para explicar, até certo ponto, como estas classes evoluíram 
e em certo grau se misturaram e fragmentaram, dando origens a novas 
classes. Mas a partir daí as teorias (volto a referir que isto não é um 
"problema" exclusivo de Marx, mas de todo o pensamento socialista 
e anarquista clássico) não nos dizem mais nada. Não nos dizem como 
estas classes se vêem a si mesmas, qual o seu grau de estruturação, 
quais são as suas aspirações ou como interagem. Porque, por assim 
dizer, estas classes não estavam previstas. Se Marx tinha razão, e 
nesse aspecto acho que sim, enquanto houver classes haverá luta de 
classes, tensão entre grupos sociais com interesses fundamentalmente 
antagónicos. Mas esta irá necessariamente assumir formas diferentes 
porque a própria estrutura social é diferente. 

O problema fundamental não é se com algum esforço e engenharia 
intelectual conseguimos, forçando um bocadinho a realidade aqui 
e a teoria acolá, que as análises marxista, anarquista ou socialista 
clássicas se encaixem, mais ou menos, na realidade de hoje e pareçam 
aproximadamente verdadeiras. A grande questão é se essas teorias, 
tal como originalmente formuladas, são a melhor explicação para os 
fenómenos sociais actuais, para compreendermos e, até certo ponto, 
prevermos como se comportam as forças sociais de hoje. Caso não 
sejam, isso significa que têm de ser repensadas e reformuladas. 

Algo com que GFS parece concordar, pelo menos em parte, porque 
na conclusão do seu livro afirma, a propósito da consciencialização de 
classe da maioria dos trabalhadores: "suspeito mesmo que não se virá a 
verificar E.. .1 a menos que se comece a pensar em termos de redefinir - 
de forma profunda ou radical - o conceito de "classes trabalhadoras"." 
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Crises e Revolução 

Marx previu que dada a sua natureza, o sistema capitalista viveria 
crises cada vez mais frequentes e mais graves, até uma crise final que 
ditaria o seu fim. Previu também que simultaneamente iria aumentando o 
grau de consciencialização entre as classes trabalhadoras e, idealmente, 
chegaria um momento em que as condições objectivas (Crise económica 
grave) e subjectivas (elevado grau de consciencialização) coincidiriam 
e teria lugar uma revolução pondo fim a este sistema económico e dando 
origem a uma nova era. Só para não parecer que isto caiu tudo do céu, 
a ideia das crises do capitalismo são para Marx inevitáveis, devido às 
contradições internas que via no sistema, e a ideia de que os sistemas 
económicos nascem, crescem e morrem faz parte da sua concepção 
da História. Tal como acontecera anteriormente com o esclavagismo 
e o feudalismo, haveria de chegar um momento em que o capitalismo 
se tornaria um entrave às forças de produção e seria inevitavelmente 
substituído. Esta exposição é necessariamente sucinta mas, de qualquer 
forma, disto tudo só as crises e o grau de consciencialização podem ser 
testados por nós. 

Para GFS, Marx estava certo quanto às crises recorrentes do 
sistema capitalista, embora possa ter subestimado a capacidade do 
sistema em lidar com essas mesmas crises exportando os seus factores 
para países periféricos. Penso que isto não merece qualquer discussão. 
Como diz o autor, é uma questão de observação histórica trivial. Mesmo 
os economistas capitalistas reconhecem a sua existência frequente e a 
incapacidade de as evitar. Mas para GFS, Marx também estava certo 
quanto às crises serem cada vez mais graves. Em relação a este aspecto 
confesso sinceramente que não percebi qual é o argumento. GFS limita-
se a enumerar algumas crises recentes e a actual crise em que vivemos e 
a afirmar que "se é verdade que ainda não testemunhámos aquela última 
e definitiva "crise final", também não deixa de ser verdade que o mundo 
continua, cada vez mais, em crise." Tudo isto me parece razoável para 
sustentar que, como afirmou Marx, as crises são uma condição natural 
do sistema, mas interpreto o "cada vez mais graves" como referindo-se 
à intensidade das mesmas e não apenas à sua frequência. 

Quanto ao progressivo aumento de consciencialização das 
classes trabalhadoras não há muito a dizer porque é um aspecto em 
que GFS admite claramente que Marx se enganou. Sobretudo, a partir 
do momento em que o capitalismo ganhou uma dimensão global e os 
sindicatos e organizações de trabalhadores foram incapazes de dar uma 
resposta a essa escala. Por isso, conclui que as previsões de Marx e Engels 
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estavam correctas "em termos de análise das tendências profundas da 
evolução profunda do sistema capitalista, mas que entretanto ainda não 
se verificou a por eles augurada confluência de condições objectivas e 
condições subjectivas". 

Teoria Laboral do Valor 

Por fim, GFS tenta uma reabilitação da Teoria Labora! do 
Valor de Marx que tem sido amplamente criticada e foi, mesmo, 
abandonada por alguns economistas marxistas. Trata-se de uma teoria 
do valor económico que defende que os valores das mercadorias são 
proporcionais ao trabalho necessário para as produzir. A teoria não foi 
criada por Marx, mas foi ele quem apresentou a versão mais elaborada 
e consistente, isenta de muitos dos problemas das anteriores. 

Um dos primeiros críticos da teoria de Marx foi o economista 
austríaco Bohm-Bawerk e, tal como muito dos seus sucessores, utilizou 
exemplos empíricos para tentar mostrar que era falsa. Esses alegados 
contra-exemplos, de que muitos utilitaristas se têm socorrido desde 
então, são casos de bens que aparentemente tendo valor não envolveram 
qualquer forma de trabalho: terras virgens, minas de ouro, etc. Em suma, 
para os utilitaristas a ideia era mostrar que há coisas que têm valor sem 
que haja trabalho e que, consequentemente, a explicação de Marx de 
valor estava errada. 

A resposta de GFS é que terras virgens e minas de ouro não têm 
qualquer valor enquanto não são trabalhadas. Isto é totalmente coerente 
com a ideia de Marx de que a Teoria Labora! do Valor só é aplicável 
a mercadorias (re)produzíveis e como afirma GFS "as terras virgens e 
as minas de ouro são dádivas da natureza". Poder-se-á contestar: mas 
estas coisas muitas vezes têm um preço e estão no mercado. E verdade, 
mas, por um lado, o preço de mercado de terrenos desérticos e estéreis 
é em geral muito baixo em comparação com o de terras férteis, por 
outro, para Marx há coisas que têm preço mesmo sem terem valor - os 
conceitos são distintos. 

Confesso que os meus conhecimentos de economia são muito 
limitados, mas como GFS insiste que na Teoria Laboral do Valor é a 
nossa percepção corrente de valor que está aqui em causa, vou arriscar 
um palpite. O autor afirma várias vezes ao longo do livro que um cidadão 
comum tem uma ideia clara da distinção entre o valor e o preço de 
um produto. isto parece bastante óbvio. Quando olhamos para artigos 
num supermercado podemos pensar, e infelizmente somos obrigados 
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a fazê-lo com muita frequência: "Este produto vale muito menos do 
que aquilo que custa". Mas, GFS também nos diz que pensamos assim 
porque comparamos o preço com o trabalho envolvido na produção, 
de onde se seguiria que a nossa percepção comum de valor seria a da 
Teoria Laboral do Valor. Devo começar por dizer que a teoria me é 
bastante simpática porque no essencial traduz um princípio bastante 
justo. Tem uma origem histórica forte na troca directa de produtos, em 
que o critério óbvio de avaliação dos mesmos era o tempo de trabalho 
que cada um dava a produzir e que era relativamente fácil de controlar 
(de forma aproximada, claro). O que me parece é que com a expansão 
do comércio, a introdução de preços, e o progressivo afastamento 
entre produtores e consumidores, esse conceito original de valor foi 
mudando. E possível que no tempo de Marx ainda mantivesse algum 
do seu significado primitivo, mas hoje penso que a percepção comum 
não é essa. O conceito terá mudado, como tantos outros mudam com a 
evolução histórica. Para começar, há logo uma enorme dificuldade: não 
temos a mínima ideia de quantas horas de trabalho levam a produzir a 
maior parte dos produtos. Sobretudo, no caso daqueles que requerem 
múltiplas transformações. Geralmente o que achamos quando olhamos 
para os produtos no supermercado é que estão caros e a nossa referência 
mais directa e palpável é o preço anterior (que, curiosamente, tem uma 
especial tendência para ter sido sempre menor). Claro que se formos 
instados a estabelecer uma diferença entre valor e preço somos capazes 
de o fazer, mas suspeito que utilizaremos critérios variáveis de acordo 
com o produto em causa. Parece-me perfeitamente plausível defender 
que o trabalho é um elemento importante na nossa determinação do 
valor, mas não necessariamente o único. Há outros factores que temos 
em conta quando determinamos o valor de algo. E, por vezes, esses 
outros factores assumem um carácter preponderante em relação ao 
trabalho. 

Considere-se um caso português. Acho que comummente 
consideramos que uma garrafa de vinho do Porto com 40 anos tem um 
valor superior ao de outra com apenas três. O trabalho envolvido na 
produção é absolutamente irrelevante para explicar esta diferença de 
valores porque é sensivelmente o mesmo. O vinho não é trabalhado 
durante 40 anos, é metido dentro de pipas e lá fica sossegado até ser 
engarrafado, tal como o outro, apenas por um período muito mais longo. 
O factor preponderante para determinar o valor do vinho mais antigo 
são as características especiais que adquire por passar quatro décadas 
em cascos de carvalho, não é o trabalho envolvido na sua produção. O 
trabalho é, neste caso, um factor menor na nossa avaliação. 
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Note-se que isto não tem como objectivo pôr em causa o valor do 
trabalho, apenas questionar se, de facto, consideramos sempre que há 
uma transferência directa do valor do trabalho para o valor do produto. 

De resto, parece-me que a existência de múltiplos factores, de 
que o trabalho é apenas uma variável, ainda que importante, é algo 
que também se aplica às outras atribuições de valores que fazemos nos 
casos que não são mercadorias (re)produzíveis. O valor das gravuras 
rupestres de Foz Côa é muito superior ao do trabalho que deram a pintar 
e o de uma casa em ruínas em Pompeia, muito superior à dos meses que 
levou a construir. 

A Teoria Laboral do Valor parece-me estar na mesma linha 
redutora que subjaz a toda a teoria marxista: o trabalho produtivo é a 
característica essencial que distingue o Homem dos outros animais. Há 
séculos que muita gente procura encontrar uma característica essencial 
nos seres humanos que seria o principal motor das nossas acções e 
explicaria todos os nossos comportamentos. Mas não será redutor 
assumir que temos uma única característica essencial à volta de qual 
tudo gira? Se calhar somos um bocadinho mais complexos do que isso 
e temos várias características essenciais que assumem maior ou menor 
importância em diferentes circunstâncias. 

Nada do que aqui foi dito pretende negar valor (e não apenas 
no sentido de horas de trabalho) a Marx, pelo papel preponderante no 
desenvolvimento de uma perspectiva económica da História e pela 
crítica sistemática do capitalismo. Simplesmente, não sou marxista e 
há aspectos em que me parece estar errado. Noutros, acho que continua 
profundamente certo e actual. Muito menos, retirar valor a Guilherme 
da Fonseca-Statter por um livro de grande honestidade crítica de 
aspectos fundamentais do pensamento marxista que contém também 
muita matéria para reflexão sobre a situação socio-económica do mundo 
de hoje. Recomendo-o fortemente, e não só a defensores e detractores 
do autor de O Capital. Para mais, tem a grande vantagem ser de fácil 
leitura, por ser quase desprovido de notas e referências exageradas 
e por estar escrito com imenso sentido de humor, numa linguagem 
admiravelmente acessível, dada a complexidade dos temas tratados. O 
melhor elogio que posso deixar, depois de tantas discordâncias, é que 
lê-lo e relê-lo foi um prazer - o que, confesso o meu preconceito, era a 
última coisa que esperava de um livro sobre Marx. 
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As esquerdas e o Bloco de Defesa Social 

António José Queiroz 

Alguns meses após a histórica jornada de 13 de Fevereiro de 1925, que 
juntou dezenas de milhares de operários em frente ao Palácio de Belém, 
era grande a confusão na "esquerda social". O anarco-sindicalista 
Emílio Costa justificava essa situação pela "divergência de princípios, 
de orientação, de táctica e de processos" que impediam socialistas, 
sindicalistas, anarquistas e comunistas de se entenderem mutuamente'. 
Estas desinteligências não eram, porém, uma novidade. Haviam-se, 
aliás, acentuado desde o início de Outubro de 1922, altura em que a 
filiação internacional da Confederação Geral do Trabalho (CGT) esteve 
em discussão no 3.° Congresso Operário, na Covilhã. Enquanto os 
sectores anarco-sindicalistas (que saíram vencedores) eram favoráveis 
à Associação Internacional dos Trabalhadores, a corrente comunista 
pretendia a filiação da CGT na Internacional Sindical Vermelha, 
organização ligada à III Internacional. 

O confronto no seio da CGT mostrou-se, pois, inevitável. Dai 
à cisão foi um passo, situação que, na verdade, já se adivinhava desde 
1921, isto é, desde a fundação do Partido Comunista Português (partido 
formado justamente nos meios anarco-sindicalistas, integrando alguns 
elementos radicais que haviam abandonado a União Operária Nacional 
após a tentativa de greve geral, em Novembro de 1918). A derrota no 
congresso da Covilhã não afastou, porém, o PCP do objectivo estratégico 
que era, sem dúvida, o domínio da CGT. 

Porém, apesar destas rivalidades e confrontações ideológicas, 
houve momentos (provocados evidentemente pela conjuntura política) 
em que dos dois lados se pensou em unir fileiras, alargando-as até a 
outras forças políticas "avançadas". Assim aconteceu em 1921, após a 
tentativa revolucionária de 19 de Outubro, e nos inícios de 1924, alturas 
em que o jornal O Comunista denunciou o perigo de urna "ditadura das 
direitas", apelando explicitamente (embora com um carácter "efémero 
e transitório") a "uma coligação das esquerdas` . Estas intenções eram 
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semelhantes às do jornal A Batalha, que, em Abril de 1925 (face à união 
da Direita), dizia impor-se, "como nunca, a união das esquerdas sociais 
e republicanas" 3 . 

A aparente sintonia de posições entre as várias forças das 
esquerdas não tinha, contudo, qualquer correspondência em termos 
práticos. A única e parcial excepção foram as eleições legislativas de 
8 Novembro de 1925 nas quais a Esquerda Democrática e o PCP se 
apresentaram coligados em Lisboa e em Beja. A CGT (sem surpresa) 
ficou de fora'. 

Os últimos tempos da Primeira República foram, pois, 
caracterizados pela "dicotomia anarquistas-comunistas"'. Isto não 
impediu, porém, que nos inícios de 1926, tivesse havido uma última 
tentativa unitária, à esquerda, com a formação (no Porto) do chamado 
Bloco de Defesa Social. Mas a colaboração das várias forças "avançadas" 
foi muito limitada, já que as conhecidas barreiras de carácter doutrinário 
e ideológico se mostraram intransponíveis para constituir uma 
frente suficientemente coesa para se opor a um regime desgastado e 
manifestamente desprestigiado aos olhos da opinião pública. 

Na origem do Bloco de Defesa Social esteve o movimentô 
revolucionário de 2 e 3 de Fevereiro de 1926, que teve lugar em Almada. 
O objectivo deste movimento, segundo Martins Júnior, o seu principal 
instigador, era a "depuração da República fazendo dela o regimen do 
povo e para o povo"'. O golpe, contudo, fracassou. Embora os revoltosos 
(através de uma proclamação) fizessem apelo à participação popular, o 
certo é que o operariado, como sublinhava A Batalha, lhes faltou com o 
apoio'. O próprio jornal da CGT não esteve com os revoltosos 8 . 

As consequências não se fizeram esperar. Os principais cabecilhas, 
a que se juntaram cinco sargentos, um tenente e um capitão, foram 
embarcados no "Patrão Lopes" rumo a Ponta Delgada. Os restantes 
presos (cerca de 200) seguiram no "Pero de Alenquer" para Ponta 
Delgada e Angra do Heroismo'. Protestou a CGT, protestaram sindicatos 
e os intelectuais' 0 . Em editorial publicado na edição de 3 de Maio, A 
Batalha considera as deportações "uma arbitrariedade .e uma ofensa dos 
direitos mais elementares do homem". O jornal publica um Suplemento 
no dia 1 de Junho instando o operariado a reagir contra esse crime e a 
CGT acabará mesmo por decretar uma greve geral contra as deportações. 
Porém, a edição de A Batalha que noticiava a greve (agendada para os 
dias 3 e 4 de Junho) seria apreendida já na casa da impressão, a mando 
do governo". No seu Suplemento do dia 5, afirma que em Almada a 
paralisação fora completa. O Diário de Noticias dizia o contrário, isto 
é, que a greve fora um fracasso. No dia 6, A Batalha respondia: a greve 
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não fora um fracasso, antes "um eloquentíssimo começo da campanha 
proletária a favor dos operários honestos deportados arbitrariamente". 

As deportações chegariam também ao Parlamento; o governo 
será atacado à direita (pelo nacionalista Pedro Pita) e à esquerda (pelos 
esquerdistas democráticos Pina de Morais e José Domingues dos Santos) ' 2 . 

Porém, nem as greves nem os ataques parlamentares fizeram o governo 
recuar. Nem o de Vitorino Guimarães nem os que se lhe seguiram. 

O tema das deportações, porém, não ficou esquecido pelo 
órgão da CGT, nem pela imprensa comunista. No dia 15 de Setembro, 
promovido pela União dos Sindicatos Operários, teve lugar no Porto 
(na Alameda das Fontainhas) um comício de protesto contra as 
deportações`. Um mês mais tarde, no jornal A Comuna (órgão dos 
anarquistas portuenses), Francisco Quintal afirmava não ser Vitorino 
Guimarães o único culpado pelas deportações. Acusa José Domingues 
dos Santos, enquanto ministro da Justiça do governo de Alvaro de 
Castro (18/12/1923 a 6/7/1924), de ser responsável pela "atmosfera" 
que lhes deu origem ' 4 . Na edição seguinte desse semanário, Francisco 
Quintal afirma que "a grande culpa das deportações" vinha "de muito 
atrás", responsabilizando todos os políticos da República, que com 
o seu silêncio haviam pactuado com as constantes perseguições ao 
operariado. Apelava, por isso, à "insurreição armada no país", por ser a 
"única solução" para esse "beco sem saída"". 

Foi, pois, num contexto de grande crispação social que no dia 
10 de Março de 1926 se reuniram na sede da Nau Catrineta, à Rua do 
Bonjardim, no Porto, representantes das várias correntes esquerdistas. 

Segundo o Jornal de Noticias, nessa reunião surgiu a ideia da 
formação de um "cartel regional das esquerdas". Mas essa ideia não 
ficou definitivamente estruturada, atendendo à heterogeneidade dessas 
forças. Foi decidido, isso sim, realizar um "comício de propaganda" 
contra as deportações para o qual seria convidado Sebastião de 
Magalhães Lima, grão-mestre da Maçonaria". 

No dia seguinte, o mesmo jornal dava mais pormenores da 
reunião a que compareceram representantes do Partido Republicano 
Radical, do Partido Comunista, do Partido Socialista e do Centro 
Comunista Libertário. A Câmara Sindical do Trabalho do Porto, embora 
oficiosamente, também se fez representar. Mesmo não tendo estado 
presente, a Esquerda Democrática fez saber que dava a sua adesão. 

O primeiro sinal de afirmação deste "bloco" seria, como se disse, 
a realização de um comício no dia 28 de Março exigindo a repatriação 
dos "deportados radicais e sociais". Antes dessa data houve uma sessão 
de protesto por parte do PCP' 7  e duas do Centro Comunista Libertário (a 
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21 e a 24 de Março). Na 2.  sessão foi aprovada uma moção incentivando 
à participação no comício e ao estabelecimento de "um pacto de aliança" 
entre todos os que protestavam contra as deportaçõe0. 

Porém, embora esse pacto fosse um objectivo de alguns, era 
combatido abertamente em jornais ligados aos comunistas e aos 
anarquistas. Tal foi o caso do quinzenário Bandeira Vermelha, órgão 
dos comunistas na cidade do Porto, que defendia desassombradamente 
uma posição "anti-colaboracionista", assim justificada: 

"Política social, só temos como boa a nossa, porque reconhecendo 
a falência das democracias, entendemos que o proletariado só pode 
emancipar-se integralmente e sem sofismas, depois de termos destruído 
o sistema económico-político da burguesia. 

Os Republicanos que connosco formam o Bloco de Defesa Social, 
só acidentalmente são nossos aliados. Realizado o fim que nos é comum, 
continuaremos o nosso caminho, combatendo todos os homens e todos 
os organismos que preconizem fórmulas de governos capitalistas". 

Por sua vez, A Comuna não deixaria criticar (embora dizendo 
respeitar) a "demasiada sentimentalidade" de alguns dos seus camaradas, 
afirmando "que essa excessiva impulsividade de coração anarquista 
acarretou uma irreflexão bem lamentável.. 

Essa "irreflexão" era explicada pelo jornal devido ao facto de os 
seus camaradas não terem avaliado objectivamente os parceiros com 
quem se estavam envolvendo, nomeadamente com os comunistas. Os 
antagonismos e as tensões entre anarquistas e comunistas são revelados 
sem meias tintas nesta significativa passagem: 

"Quem tem fomentado discórdias dentro da organização 
operária; quem tem empenhado o seu tempo no criminoso divisionismo 
da organização sindicalista; quem ainda continua a espalhar a 
confusão, o desmembramento dos sindicatos profissionais e a defender 
acerrimamente a constituição duma segunda central - não tem direito a 
falar em «blocos» contra o fascismo e pró-deportados". 

Para A Comuna, "o verdadeiro bloco" estava "na organização 
operária e revolucionária". Mas não eram apenas os comunistas os 
alvos do jornal: também os republicanos não escapavam à sua severa 
apreciação22 . 

Indiferentes às críticas, os bioquistas distribuíram no dia 26 de 
Março um manifesto onde se podia ler: 

"Sem julgamento, que não se nega a crime algum; sem defesa, 
que não se impede a nenhum criminoso, ainda o mais hediondo, foram 
deportados para Ponta Delgada, Guiné e Angra do Heroísmo, homens 
que falam a mesma língua em que temos gritado vivas à Liberdade" 23 . 
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O adiamento do comício das Fontainhas (devido ao mau tempo) não 
fez esmorecer os seus organizadores. De imediato foram marcadas novas 
reuniões preparatórias: no dia 2 de Abril, no Centro Republicano Radical; 
no dia 3, no Centro 15 de Novembro e no Centro Socialista de Paranhos. 

O comício acabaria por se realizar no dia 4 dé Abril. Teve lugar nas 
Fontainhas, a partir dãs 16 horas. Presidido por Serafim Cardoso Lucena e 
secretariado por António Martins e Joaquim da Silva, teve como oradores 
Luís Soares (do Partido Socialista), Marcelino Pedro (da Câmara Sindical 
do Trabalho e redactor de A Comuna), Cerdeira Paiva (liberal), José 
Domingues dos Santos (da Esquerda Democrática), Américo Cardoso (do 
Partido Republicano Radical) e Anastácio Ramos (do Partido Comunista). 
Jerónimo de Sousa (da CGT) e Raul Tamagnini Barbosa (do Partido 
Republicano Radical) falaram também, mas a titulo pessoal. 

De uma forma geral, todos os oradores expressaram o seu repúdio 
e a sua indignação pelas deportações =julgamento, que consideravam 
ser uma prepotência e um atropelo à Constituição da República. 

Particularmente violentas foram as intervenções de Marcelino 
Pedro e Anastácio Ramos. O primeiro classificou António Maria da 
Silva, Cunha Leal e Filomeno da Câmara de "figuras torvas e sinistras"; 
o segundo assentou igualmente as baterias sobre os dois últimos, 
acusando-os de estarem a preparar uma ditadura. "Ditadura", dizia, só 
há uma: "a que ensina o burguês a trabalhar na oficina, fazendo-o comer 
o pão com o suor do seu rosto" 24 . 

Durante o comício foi aprovada por unanimidade uma moção 
(lida por Joaquim da Silva) que reclamava "o imediato regresso à 
metrópole de todos os deportados a fim de os fazer julgar pela forma 
estabelecida na lei 1125 . 

Após este comício, a questão dos deportados voltou a estar em 
foco no dia inaugural do congresso da Esquerda Democrática (24 de 
Abril), através de uma moção apresentada por José Lírio da Silva. No 
4.° ponto dessa moção exigia-se a regulação do habeas-corpus, de modo 
a colocar "os cidadãos ao abrigo das arbitrariedades jurídicas" 26 . 

Também no comício do 1.0  de Maio (promovido pelo Partido 
Socialista no Passeio das Virtudes, no Porto) o assunto voltaria a ser 
abordado: na intervenção de Amândio de Alpoim e numa moção lida 
por António Moleiro. Numa das alíneas exigia-se que se emendasse "o 
erro cometido nas deportações levadas a efeito sem qualquer forma de 
processo, fazendo regressar à Metrópole todos os deportados, restituindo 
a liberdade aos inocentes"". 

Sobre o Bloco de Defesa Social, nem uma palavra, tal como já 
havia acontecido no congresso da Esquerda Democrática. Se as houve, 
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os jornais não as registaram. Também na imprensa ligada aos comunistas 
e anarquistas, após o comício das Fontainhas, haverá completo silêncio 
sobre o assunto. 

Cumprido o objectivo de denúncia e de pública indignação contra 
as deportações, não houve vontade política nem condições objectivas 
para alargar o âmbito do Bloco de Defesa Social, de modo a conseguir- 
se uma verdadeira e eficaz "frente unida" contra um golpe há muito 
anunciado. Quando este surgiu, em 28 de Maio de 1926, as esquerdas 
(tanto na rua como no Parlamento) estavam ocupadas em combater 
o governo de António Maria da Silva. Isto quando não se combatiam 
entre si, como aconteceu com comunistas e anarquistas, que chegaram 
a vias de facto no comício do 1.0  de Maio desse ano, no Porto. 

Qualquer ideia de unidade, face ao caldo ideológico das forças 
que o integraram e às evidentes reservas mentais de que algumas (senão 
todas) deram mostras, o Bloco de Defesa Social não podia deixar de ser, 
como foi efectivamente, a momentânea utopia de alguns portuenses. Na 
feliz expressão do sindicalista Marcelino Pedro, o Bloco de Defesa Social 
foi apenas "um movimento de corações palpitando pela liberdade" 11 . 

A Internacional, 27/6/1925, 2p. 1. 
2  O Comunista, 27/ll!1921,p. 1 e 16/12/1924, p. 1. 

Á Batalha. 25/4/1925, p. 1. 
Em Setembro desse ano, no 1 Congresso Federal (IV Nacional), a Confederação 

Geral do Trabalho definia a sua política de alianças. Embora não excluísse a acção do 
proletariado "contra todas as tentativas reaccionárias" que visassem a imposição de 
uma ditadura, repelia, porém, "todo o compromisso com os partidos políticos, mesmo 
da esquerda ou avançados" (A Batalha, 27/1925, p. 3). 

António Ventura - "O Operariado e a República", História de Portugal (dir. João 
Medina), vol. XI, Alfragide, Ediclube, 1993, p. 186, 
6  Jornal de Noticias, 3/2/1926, p. 1. A sublevação da Escola Prática de Artilharia de 
Vendas Novas (que protagonizou o movimento de Almada) deveu-se a Martins Júnior, 
líder radical, director do jornal O Libertador. Foi acompanhado na sua acção sediciosa 
pelo tenente-coronel Justiniano Esteves e por Lacerda e Almeida, antigo oficial 
miliciano e ex-ministro da Instrução no governo de Manuel Maria Coelho (19/10/1921 
a 5/11/1921). 

A Batalha, 4/2/1926, p. 1. 
A Batalha, 4/2/1926, p. 1. 
As deportações sem julgamento não eram uma novidade. O mesmo já havia 

acontecido cm 1925 durante o governo de Vitorino Guimarães (15/2/1925 a 1/7/1925). 
Sob a acusação de pertencerem à Legião Vermelha, dezenas de operários foram enviados 
para Angra do Heroísmo e para a Guiné (os últimos na sequência do atentado de que foi 
alvo o comandante da Polícia de Lisboa, Ferreira do Amaral, em 15 de Maio de 1925). 
° A Batalha, edições (entre outras) de 12, 14, IS, l7 •e 31/5/1925. Nos inícios de 

Novembro de 1925, dezenas de intelectuais fizeram circular um manifesto protestando 
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contra as deportações e reclamando o regresso dos operários deportados à metrópole. 
Entre os assinantes figuravam os nomes de Aquilino Ribeiro, Jaime Cortesão, Ana de 
Castro Osório, Mário Beirão, Câmara Reis, Manuel Ribeiro, Campos Lima, Ferreira de 
Castro, Américo Durão e António Alves Martins. 

A Batalha, Suplemento de 5/6/1925. 
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Os primórdios do anarquismo em Portugal(*) 

João Freire 

Apesar das ideias precursoras expressas em Inglaterra cinquenta anos 
antes por William Godwin (1773-1836), o anarquismo doutrinário 
começou verdadeiramente com os escritos de Proudhon (1809-1 865) de 
ataque à propriedade e ao capital, mas em breve também contra a visão 
comunista de Marx. A ele se deve, no meio de um fluxo tumultuoso de 
palavras e ideias, o surgimento de conceitos como os de mutualidade 
e federalismo, e a defesa ou consolidação de outros como trabalho, 
liberdade, contrato e justiça. E foi ele, no fundo, que consagrou a 
designação de "anarquistas", o termo depreciativo com que os partidários 
destas ideias eram acusados. Apesar da sua crítica aos princípios da lei e 
do governo, o anarquismo de Proudhon repousava muito mais sobre uma 
certa visão social, económica e filosófica do mundo, do que sobre uma 
visão política. A sua influência sobre o movimento operário nascente 
não foi negligenciável, sobretudo nos países latinos. Mas esta linha de 
pensamento foi sobretudo prosseguida, com pouco sucesso prático, por 
uma corrente de pensadores libertários norte-americanos - Josiah Warren 
(1798-1874), Stephen Andrews (1812-1886), Lysander Spooner (1808-
1887), Wi]liam Greene (1819-1878), Benjamin Tucker (1854-1939) e 
outros menores - configurando um anarquismo individualista de base 
económica, nascido não da revolta proletária contra os malefícios da 
revolução industrial, mas sobretudo do aprofundamento da ideia de 
soberania do povo no Estado democrático. A tal ponto que permitiu ao 
militante e agudo observador que foi Rudolf Rocker (1873-1958) falar 
da dupla génese ideológica do anarquismo, o qual seria, finalmente, 
uma síntese original de liberalismo e de socialismo em que as premissas 
libertárias do primeiro e as igualitárias do segundo seriam combinadas, 
desenvolvidas e levadas às suas últimas consequências. 

Mas a história política do anarquismo começa fundamentalmente 
com as lutas entre os partidários das ideias de Marx (18 18-1883) e de 
Btkunin (1814-1876) no seio da primeira Associação Internacional 
dos Trabalhadores (AlT), nos anos 60-70 do Século XIX. Os 
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primeiros tinham uma concepção mais centralista da organização dos 

trabalhadores na sua luta contra o capital e defendiam a subordinação da 
acção económica à acção política; os segundos, com base no princípio 
da liberdade, criticavam o "autoritarismo" daqueles, defendendo uma 
solução organizativa federalista e, recusando qualquer tipo de ditadura, 
mesmo a de um Estado "popular" ou "operário", propunham para o 
período pós-revolucionário e uma vez consumado o desmantelamento 
das instituições tradicionais do Estado (governo, impostos, polícia, 
magistratura, prisões, exército) uma gestão da sociedade assente na 
livre organização das associações de produtores e na auto-gestão das 
comunidades locais, sob o controlo directo das respectivas populações. 

Embora os congressos operários internacionais e certos eventos 
comemorativos, como os da Comuna de Paris ou do 10  de Maio, 

constituíssem ainda, durante alguns anos, oportunidades de acções 
conjuntas que geralmente terminavam em desavenças abertas, é a partir 
da década de 70-80 que a cisão definitiva se confirma entre socialistas 
marxizantes e anarquistas ou libertários, constituindo doravante duas 
correntes ideológicas diferenciadas que se posicionam e disputam no 
interior das associações operárias e populares, procurando conquistar 
posições e bases institucionais para influenciar a orientação das largas 
massas de trabalhadores. 

Os marxistas predominaram, em geral, sobre os anarquistas. 
A influência destes últimos foi sempre pequena nos países mais 
industrializados como a Inglaterra, a Alemanha ou os Estados Unidos 
da América. Porém, em França, na Itália, em Espanha e em Portugal o 
anarquismo mostrou uma melhor capacidade de se ajustar ao operariado 
de tais países. Segundo o historiador César Oliveira, "a pretensão 
anarquista está, social e psicologicamente mais perto dos trabalhadores 
dos países onde a industrialização não produziu profundas modificações 
sociais e culturais, como era o caso dos países latinos. ( ... ) O anarquismo, 
por outro lado, e na generalidade, manteve-se fiel à Revolução, definiu-
se radicalmente face às instituições burguesas. O anarquismo gera 
uma linguagem que, fazendo apelo à energia individual, utilizando o 
miserabilismo dos trabalhadores, não inclui um "discurso" fechado 
e complexo, mas sim directo e participativo. Este projecto, utópico 
certamente em muitos aspectos, está mais perto do real, possui uma 
dinâmica própria muito mais relacionada com o estádio de organização 
da produção e da cultura média da sociedade oitocentista portuguesa. 
A demarcação dos anarquistas face aos aparelhos, à burocracia, levou 
também, nos países onde a social-democracia tinha menos implantação, 
ao seu prestígio" (Oliveira, 1973, p. 195). 
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Mas mesmo nos países mais industrializados onde os marxistas 
se assenhorearam das instituições do movimento operário e popular 
- sindicatos, cooperativas, associações de socorro mútuo, casas do 
povo - aquele predomínio teve sempre algo de ilusório, já que eles 
ocupavam sobretudo posições de topo em organizações de massas, 
cujos membros se moviam principalmente por razões elementares de 
interesse por melhores salários, emprego e protecção social, o que 
limitava substancialmente a capacidade de manobra dos líderes para 
acções de transformação social mais radical. 

Neste sentido, a dimensão minoritária das organizações operárias 
animadas pelos anarquistas era compensada, de certa maneira, por uma 
crença mais convicta dos trabalhadores associados na bondade das 
referências ideológicas do anarquismo, em particular na ideia de uma 
transformação revolucionária próxima e na participação directa dos 
trabalhadores nesse processo. O dinamismo destas organizações foi, 
em geral, muito superior ao dos seus conconentes. Mas isso também 
pode tê-los feito menosprezar a opinião das grandes massas, o peso das 
maiorias. Se estas contribuíam certamente para encaminhar a social-
democracia para urna estratégia reformista por via eleitoral e parlamentar, 
uma certa sobranceria revolucionária apoderou-se dos libertários, como 
de resto, no devido momento, dos leninistas-bolchevistas. A linha de 
separação entre ambos - inultrapassável - residia no facto de estes 
últimos quererem à viva força apoderar-se dos mecanismos de coerção 
governamental para impor o seu projecto transformador socialista, 
enquanto que aos libertários era - insuportável qualquer ideia de ditadura, 
mesmo que fosse em nome do proletariado. Mas isto, é já a história do 
movimento operário nos começos do Século XX. 

O Século XIX em Portugal 

O Século XIX acordou Portugal com as invasões de Napoleão, 
entre 1 807 e 1811, que obrigaram ao exílio da corte para o Brasil, então 
a principal colónia portuguesa. 

Destas circunstâncias, da divulgação das ideias revolucionárias 
francesas, dos resultados do saque e da miséria, da permanência continuada 
de tropas aliadas inglesas, do espírito de resistência popular ao estrangeiro 
e da ausência do rei veio a surgir a revolução liberal de 1820, e, por sua vez, 
num turbilhão de feitos sucessivos, a independência do Brasil em 1822. 

Mas o estabelecimento da monarquia constitucional e a abolição 
do Antigo Regime só foi conseguida após uma guerra civil entre 
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"absolutistas" e "liberais" (1828-1834). E o liberalismo mitigado 
estabelecido pela Carta Constitucional de 1826, que vingou durante 
todo o resto do século, não foi poupado a episódios de golpes de 
Estado (como o do ministro Costa Cabral, em 1842), levantamentos 
camponeses (revolta da Maria da Fonte, em 1846-47, guerrilhas) ou 
sedições político-militares (como a do marechal Saldanha, em 1851). 
Só a partir deste meio do século e do movimento que ficou conhecido 
por "regeneração", a situação política se estabilizou e permitiu um surto 
de desenvolvimento económico. 

Apesar das glórias do passado já distante, assentes nas 
lutas contra os mouros e os vizinhos castelhanos e, sobretudo, nos 
descobrimentos e domínios ultramarinos realizados nos Séculos XV e 
XVI, Portugal era então um pequeno país estagnado e retardatário, nas 
bordas da Europa. E certo que a sua identidade nacional não estava 
em causa: além da história, ela repousava sobre uma língua própria e 
comum, um território tradicional, uma religião dominante, uma unidade 
política interna e externa. Mas o país falhara a oportunidade de uma 
industrialização pioneira, no Século XVIII, que a sua posição no mundo 
lhe poderia ainda ter proporcionado, ao deixar-se levar pela facilidade 
do comércio negreiro de África e pelo aproveitamento sumptuário 
das riquezas mineiras do Brasil. Depois de uma primeira tentativa 
"colbertista", o "despotismo esclarecido" do Marquês de Pombal 
(ministro entre 1750 e 1777), reorganizando o sistema das companhias 
monopolistas de produção e comercialização de produtos primários e 
investindo directamente na implantação de alguns núcleos fabris (têxtil, 
vidro, ferro) não conseguiu alterar a estrutura económica portuguesa 
fundamental. Para além da produção agrícola, pecuária e artesanal para 
o auto-consumo e o mercado interno, aquela estrutura foi cada vez mais 
repousando sobre a exportação de vinho e algum azeite, frutos, couros 
e sal, a importação de artigos manufacturados (têxteis e artefactos 
metálicos, sobretudo), tendo a Inglaterra como principal parceiro e 
sendo o défice desta balança comercial compensado, em boa medida, 
pelo ouro do Brasil. E uma tese historiográfica bem conhecida aquela 
que defende que a coligação dos interesses dos grandes proprietários 
agrícolas e dos grandes negociantes do comércio externo terão bloqueado 
a participação de Portugal na primeira revolução industrial e colocado o 
país na dependência económica e política da grande potência mundial 
ascendente: a Inglaterra. 

Como por toda a Europa, a população portuguesa subiu ao longo 
do Século XIX, graças, em particular, aos progressos registados nos 
domínios da higiene e da saúde. De cerca de 3 milhões em 1820, a 
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demografia de Portugal continental passou aos 5 milhões em 1900. 
Lisboa, a capital, via os seus habitantes passarem, no mesmo período, 
de 210 mil para 360 mil; e o Porto, de 50 mil para 170 mil. Isto, apesar 
da emigração, essencialmente para o Brasil, registar uma saída da ordem 
das 10 mil pessoas por ano, sobretudo a partir de meados do século. 

Após cinquenta anos de guerras e misérias, a economia pôs-se a 
crescer, aproveitando o novo quadro político e, em particular, a perda 
de poder do clero católico e da nobreza, com beneficio directo para 
uma nova classe burguesa em ascensão e bafejada pelas trombetas do 
enriquecimento e do progresso. 

Sob influência das doutrinas fisiocratas, desembaraçou-
se a agricultura dos vínculos feudais, tomando a terra num bem 
transaccionável e desenvolvendo mercados de produtos agro-pecuários 
virados para a auto-suficiência nacional e para a exportação. O solo 
cultivado passou de cerca de 30% do total em 1820, para 60% em 1900. 
Para além do vinho e do azeite, as grandes culturas passaram a ser 
também a batata, o arroz e a cortiça. 

O liberalismo aboliu as corporações de oficios em 1834, 
abrindo a porta à instauração de relações de produção capitalistas e ao 
desenvolvimento do salariato e da indústria. Em 1840 havia no país 
4 máquinas a vapor, com uma potência total de 79 HP; em 1881, este 
total era já de 9.087 HP; e em 1900 atingia 111.000 HP. Mas, na mesma 
altura, por exemplo, a Bélgica dispunha de uma potência de 720.000 HP 
instalados, o que mostra o atraso de Portugal em relação a outros países 
europeus de dimensão equivalente mas que, pelo contrário, tinham 
beneficiado em tempo oportuno das transformações industriais. 

Para além dos curtumes, a indústria têxtil foi a que mais cresceu 
ao longo do século, passando a ocupar uma duradoura posição cimeira, 
em relação a todas as outras. Mas também se desenvolveram a moagem, 
os tabacos, a cerâmica, o vidro, os lacticínios, as conservas de peixe. No 
conjunto, passou-se da existência de 1.031 fábricas e 15.000 operários 
em 1822, para 1.350 fábricas e 180.000 operários em 1881, e para 
cerca de 5.000 fábricas e 200.000 operários nas vésperas da 1 Guerra 
Mundial. 

Este processo lento e tardio de industrialização foi, evidentemente, 
acompanhado de certas medidas de política económica. A protecção 
aduaneira, taxando as importações de produtos manufacturados 
concorrentes, foi fundamental. Não faltou o enquadramento legislativo 
(códigos civil e comercial, sociedades anónimas, cooperativas, sin-
dicatos, etc.). Desenvolveu-se a instrução pública elementar, criaram-se 
instituições de carácter científico e multiplicou-se a imprensa. A dotação 
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do país de uma rede de infraestruturas de transportes e comunicações 
modernos, foi outra política decisiva, lançada a partir de 1851 pelo 
ministro Fontes Pereira de Meio: ferrovias (3.000 km em 1912), 
estradas, grandes pontes em ferro, portos e faróis (até 1890, Portugal 
tinha a triste fama, entre os homens do mar, de ser uma "costa negra"), 
telégrafo (ligação a Espanha cerca de 1860), cabo submarino (nos anos 
70 há ligações a Inglaterra e Brasil), etc. 

Mas este surto de desenvolvimento trouxe também um maior 
endividamento externo e, na falta de qualquer beneficio económico 
retirado das possessões africanas ou orientais, o equilíbrio das trocas 
com o exterior começou já a ser suportado pelas poupanças enviadas 
pelos emigrantes do Brasil. Era a substituição do ouro e dos diamantes 
do século anterior pelo duro trabalho do emigrante e a constituição 
da emigração como fenómeno estrutural da economia e da sociedade 
portuguesas. 

O campo das relações internacionais, e apesar da ligação histórica 
e cada vez mais estrutural com a Inglaterra, o facto mais notório foi o 
choque de interesses coloniais com esta "velha aliada", no seguimento 
da partilha de África realizada na Conferência de Berlim (1885), 
que levou ao episódio do ultimatum britânico (1890) e à primeira 
insurreição popular, ocorrida no Porto em 1891, para a instauração de 
um regime republicano. A ocupação efectiva do que restava do antigo 
império português e, em especial, das colónias de África passou a ser 
um imperativo nacional. E a Monarquia caiu, em parte, sob a acusação 
de um patriotismo insuficiente, que os republicanos não se cansavam 
de exaltar. 

No campo das ideias e da cultura erudita, as elites portuguesas 
seguiam de perto os grandes debates e as principais correntes europeias, 
nomeadamente nos campos da literatura, da filosofia e da política. Mas 
pouco ou nada realizaram nos domínios das descobertas científicas, 
dos inventos técnicos e das aplicações industriais. Conheciam e 
maravilhavam-se com estes progressos, mas preferiam comprá-los 
no estrangeiro para depois impressionar a população provinciana em 
Portugal... 

A vida política rotinizou-se numa alternância periódica entre dois 
partidos principais, sem diferenças ideológicas ou estratégicas entre si, 
deixando quase à margem das instituições as expressões mais dinâmicas 
que então atravessaram o espaço político português: o socialismo e o 
republicanismo. 
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As ideias socialistas em Portugal 

É sob os efeitos da revolução de 1848 em França que se publica em 
Portugal, em 1850, o primeiro jornal ideologicamente referenciável ao 
socialismo: o Eco dos Operários. Dois anos depois, é fundado em Lisboa 
um Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes Laboriosas que, 
durante duas décadas, vai constituir um polo de referência, de discussão e 
de formação de animadores do associativismo operário. Bem entendido, 
estas manifestações são sobretudo resultado do esforço de intelectuais - 
Sousa Brandão, Lopes de Mendonça, Flenriques Nogueira, João Bonança 
e outros - que estão a par do que se passa e se publica no estrangeiro, 
especialmente em França, e procuram fazer tomar consciência aos 
trabalhadores dos seus interesses específicos de classe. 

Que os debates teóricos do socialismo, incluindo os chamados 
"utópicos" e a polémica entre Proudhon e Marx, eram conhecidos dos 
intelectuais portugueses prova-o também o facto de, por exemplo, na 
universidade de Coimbra, Amorim Viana ter publicado um volume 
intitulado Análises das Contradições Económicas de Proudhon em 
1852 e Martens Ferrão ter apresentado uma tese sobre Proudhon e a 
Economia Política dois anos mais tarde. 

E porém a partir dos acontecimentos da Comuna de Paris (187 1) 
que a difusão e a organização de um movimento operário socialista se 
acelera. É que, não só os episódios heróicos e sangrentos da capital 
francesa haviam comovido os adeptos portugueses do socialismo, 
como, pela primeira vez se assistirá em Lisboa a uma vaga de greves 
operárias de grandes dimensões, que prosseguirá de resto até 1873. 

Nestas condições, conduzidas por homens como José Fontana, 
Antero de Quental ou Nobre França, as associações operárias engrossaram 
de efectivos e o seu discurso tornou-se mais político e radical. 

Em 1871, por recomendação de Bákunin e de Fanelli, vêm a Lisboa 
os "internacionais" espanhóis Mora, Morago e Lorenzo, assentando 
com os locais a constituição de uma secção portuguesa da Associação 
Internacional dos Trabalhadores. Segue-se um período confuso de 
manobras e influências nas organizações nascentes, em correspondência 
com a luta de facções que grassava na internacional entre "centralistas" 
e "anti-autoritários". Assim, a Fraternidade Operária, construída sob o 
modelo das trade-unions inglesas, que reúne em escassos meses mais 
de 30.000 operários, fica dentro de pouco tempo paralisada por virtude 
destas disputas políticas. Segue-se-lhe a Associação dos Trabalhadores 
da Região Portuguesa, já mais controlada pela corrente marxista, a qual 
dá origem ao Partido Socialista Operário Português (PSOP) em 1875. 
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Entretanto, pela mesma altura, é fundado o Partido Republicano 
Português (PRP), que recupera algumas figuras das movimentações 
socializantes, mas que se manterá ainda durante mais de uma década 
como um partido de notáveis, sem bases populares. Iniciava-se, contudo, 
uma competição particular da vida política e social portuguesa que 
duraria quase um século: a derivada da existência de duas famílias 
concorrentes - republicanos liberais e socialistas democráticos - que se 
viam, ambas, como portadoras de modernização e desenvolvimento para 
o país, e se opunham ao conservadorismo das "velhas classes", ao poder 
cultural, espiritual e simbólico da igreja Católica e ao "autismo" político 
governamental. 

No campo da acção prática, a principal questão que dividia 
os socialistas portugueses era a da "táctica" eleitoral. Os militantes 
aproximavam-se da corrente marxista ou da anti-autoritária conforme 
defendiam a participação nas eleições, municipais ou legislativas - 
participação que, de resto, não logrou qualquer sucesso durante este anos 
- ou a criticavam, apostando antes na acção económica das greves e na 
perspectiva de uma insurreição popular vitoriosa. É assim que, por volta 
de 1880 se verificam cisões do partido socialista, ambas no Porto, que 
levam os seus animadores, Pinto Barbosa e Ermelindo Martins, para o 
terreno do anarquismo. 

São, porém, as visitas que o geógrafo anarquista francês Elisée 
Reclus (1830-1905) realiza ao Porto e a Lisboa em 1886 e no ano seguinte 
que estimulam o entendimento destes críticos e levam ao aparecimento 
público do anarquismo cm Portugal como movimento organizado, com 
imprensa própria e intervenção regular nas questões sociais, políticas e 
económicas que preocupavam o país e as classes trabalhadoras. 

A primeira fase do anarquismo português 
Nos princípios de 1887 constitui-se então em Lisboa o Grupo 

Comunista Anarquista que se apresenta publicamente através de um 
manifesto, do seguinte teor: 

Declaração de Princípios 
Considerando: 
Que a propriedade individual, a matéria-prima e os instrumentos de 

trabalho, na actual organização social, são a origem da miséria dos operários; 
Que o Estado político, como indispensável à manutenção da propriedade 

individual, é a causa do despotismo, do privilégio, da divisão de classes, da 
decomposição e corrupção social; 

Que, em visto disto, a classe trabalhadora, para atingir um melhor futuro 
pela sua emancipação, precisa de eliminar o Estado e a propriedade individual; 
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Que este acto não pode realizar-se pela evolução legal, nem advir dos 
parlamentos ou de um Estado operário; 

Que a emancipação da classe trabalhadora não consiste em usurpar a 
plutocracia, mas sim destruí-Ia, seja ela qual for; 

Que é mais fácil obstar a que um governo se organize que derrubá-lo 
depois de organizado; 

O grupo comunista anarquista em Lisboa constitui-se independente de 
todos os partidos políticos, preconizando a Liquidação Social, a Revolução 
Social, como meios imprescindíveis para conseguir a emancipação da classe 
trabalhadora. 

Portanto rejeita: 
1.A legalidade dos meios de acção, quer das agitações eleitorais, quer 

das mistificações parlamentares. 
2. A legalidade imposta pelo Estado ou pela religião à constituição da 

família. 
3. A submissão à autoridade pessoal ou legislativa, absoluta, mandatária 

ou paternal. 
4. O sentimento patriótico ou nacional, o egoísmo das raças, religiões 

e línguas. 
Como meios de acção, aceita os que a reivindicação da personalidade 

individual e as condições viciosas da sociedade prescrevem: 
1. A prática da solidariedade com todos os grupos que como nós 

pretendem eliminar o sistema social contemporâneo, como com todos os 
indivíduos anti-estatistas. 

2. Acelerar a decomposição política e económica dos Estados 
preconizando a abstenção às urnas, a deserção da caserna, a greve violenta e a 
propaganda ilegal no terreno dos factos. 

3. Aproveitar a desorganização a que estes meios conduzem os poderes 
públicos, para proceder à Liquidação Social. 

E. como corolário da organização futura inscreve na sua bandeira as 
palavras: Comunismo e Anarquia. 

Pelo seu significado, pode considerar-se este manifesto 
como a carta fundadora do anarquismo português. O seu programa 
correspondia muito fielmente à orientação que o russo Kropótkin 
(1842-1921), o francês Jean Grave (1854-1939), o italiano Malatesta 
(1853-1932) e o referido Reclus estavam imprimindo, com algum 
sucesso, às estilhaçadas forças do anarquismo militante, após a derrota 
da Comuna de Paris e a decomposição da Internacional. Afastando-
se do colectivismo operário e das práticas conspirativas de Bákunin, 
esta nova orientação apostava mais na espontaneidade dos indivíduos 
e das massas para se organizarem e lutarem pelos seus direitos, para 

vencerem o inevitável confronto violento com o Estado no momento 
da transformação revolucionária e para, posteriormente, reorganizarem 
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a vida social numa base de liberdade e igualdade. E porque enfatizava 
especialmente o papel das pequenas comunidades e a sua capacidade 
de auto-organização e cooperação, porque propunha a instauração 
imediata do princípio "de cada um segundo as suas possibilidades; a 
cada um segundo as suas necessidades", esta corrente foi designada 
de comunismo-anarquista e teve no jornal francês Le Révolté - La 
Révolte - Les Temps Nau veaux, bem como nas edições que lhes estavam 
associadas, o seu mais conhecido e prolongado meio de expressão. 

Esta orientação deve ter entusiasmado os anti-autoritários 
portugueses da época, pois que a propaganda e a organização se 
desenvolvem com certa rapidez. Escreve Reclus, em tom coloquial, 
numa correspondência com Jacques Gross, datada de 16 de Maio de 
1887: "A anarquia progride em todo o lado ( ... ). O ano passado havia 
um só (anarquista) em Lisboa. Hoje são já suficientemente numerosos 
para difundir milhares de brochuras e editar um jornal". 

Com efeito, o grupo comunista-anarquista reproduz-se no 
Porto ainda no mesmo ano e aí se inicia a publicação do importante 
jornal A Revolução Social, que com A Revolta e A Propaganda vêm 
a ser os periódicos libertários de vida mais prolongada até ao final 
do século. No entanto, outros dezoito títulos terão sido publicados, 
esmagadoramente seguidores da orientação anarquista-comunista. Os 
seus títulos transmitiam sinais simbólicos sincréticos das mensagens 
que pretendiam divulgar: O Emancipador, A Conquista do Bem, O 
Grito da Revolta, A Liberdade e outros. 

Entre 1 886 e 1 899 terão existido, com mais ou menos persistência, 
42 grupos anarquistas, não só Lisboa e no Porto, mas também em 
Coimbra, Aveiro, Gaia, Lamego, Barreiro, Setúbal e Faro. As suas 
designações incluíam nomes muito sugestivos, como 'Os Vingadores', 
'Os Rebeldes', 'Sempre Avante' 'Os Agitadores', 'Os Bárbaros', 
'Universal', 'Solidariedade', 'Mundo Novo', 'Boa Nova', etc. 

A edição de manifestos e de brochuras de propaganda constituíam 
uma das principais actividades destes grupos. Entre 1 887 e 1 895 terão 
sido distribuídos em Lisboa e no Porto, pelo menos catorze panfletos 
anarquistas. Quanto às brochuras, no mínimo trinta e três foram editadas 
nesses anos, de autores estrangeiros como Kropótkin, Bákunin, Grave, 
Malatesta ou Mella, e também de alguns portugueses. 

Num plano mais teórico e doutrinário, deve referir-se a tradução e 
publicação (entre 1895 e 1896) de obras como A Psicologia do ?vfilitar 
Profissional, sustentada numa tese anti-militarista do francês Augustin 
Hamon, cÁ Conquista do Pão, de Kropótkin, verdadeira "bíblia" da crença 
na bondade e espontaneidade das sociedades para se organizarem sem 
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opressão nem exploração, uma vez derrubados os obstáculos construídos 
pelas classes dominantes para perpetuarem o seu domínio. 

Mas enorme importância teve também a edição original do livro 
Socialismo Libertário ou Anarchismo, em 1896, da autoria de Silva 
Mendes, um intelectual excelente conhecedor da economia política 
e da teoria política da época. Perfeitamente ao par da evolução mais 
recente do anarquismo, Mendes acompanha as posições de Kropótkin 
e companheiros, procura-lhes bases de sustentação científica e conclui 
que: "A sociedade será, portanto, livre pela associação federativa espontânea 
dos homens para a vida, sobre a base da comunidade da terra e de todos os 
instrumentos de trabalho; quer dizer: a Anarquia será a igualdade pela abolição 
da propriedade individual e a liberdade pela abolição de todos os governos". De 
resto, avisa o autor, "ninguém se deslustra com ser anarquista: são-no algumas 
das maiores individualidades da actualidade: H. Spcncer, Kropótkin, Elisée 
Reclus, Tolstoi, Ibsen, isto é, o maior sociólogo, o maior apóstolo da liberdade, 
o maior geógrafo, o maior cristão, o maior dramaturgo! De maneira que: ou a 
anarquismo é uma utopia formidável ou uma fatalidade social". 

É ainda de referir o texto "A Questão Anarquista", do advogado 
Bernardo Lucas, que preencheu em exclusivo o único número da revista 
A Ideia - "Periódico Científico" -, publicado no Porto em Setembro de 
1898. Longo de 40 páginas, trata-se do discurso proferido em tribunal por 
aquele advogado em defesa de vários anarquistas, mostrando-se muito 
bem informado acerca das suas teorias e denotando simpatia por elas. Foi 
um texto também muito utilizado para a propaganda das novas ideias. 

As personalidades mais salientes neste desabrochar do anarquismo 
organizado em Portugal foram talvez o empregado de comércio José 
António Cardoso, o metalúrgico Gonçalves Viana, o médico Eduardo 
Maia, o desenhador Cristiano de Carvalho, o carpinteiro Guedes 
Quinhones, o professor Manuel Joaquim Pinto, Martins Vagueiro, 
Severino de Carvalho, o espanhol Amoedo, o sapateiro Serafim Lucena, 
o pintor António José Ávila. 

Os temas que mais agitaram a propaganda dos libertários foram o 
apoio a certas greves do operariado, os apelos à abstenção eleitoral e os 
protestos contra as perseguições políticas, em Portugal e no estrangeiro. 
Em especial, os casos dos "mártires de Chicago" (os cinco anarquistas 
mortos a li de Novembro de 1887 considerados responsáveis da 
violência ocorrida em Maio do ano anterior), dos garrotados de Jerez 
de Ia Frontera (a suposta conspiração da La Mano Negra - Fevereiro 
de 1892) e da execução de PalIás em Barcelona (por causa do atentado 
contra o general Martinez Campos - Outubro de 1893), ocuparam 
muitas páginas dos seus jornais e panfletos. 
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Ecos do terrorismo 

Embora não intencionalmente, o espontaneismo kropotkiniano 
favoreceu o individualismo de acção e a radicalidade de muitas 
manifestações dos anarquistas da época. Depois das falhadas tentativas 
de levantamentos populares camponeses em Itália ou na Espanha, a 
impaciência apoderou-se de muitos militantes que imputavam a não 
eclosão da tempestade revolucionária - apesar das condições vida do 
operariado, que consideravam em permanente degradação - aos modos 
timoratos com que certos camaradas conduziam as associações e as 
greves dos trabalhadores ou se deixavam tentar pelas experiências 
cooperativas .e comunitárias, condenadas ao fracasso. Daí à tentação do 
ilegalismo e da violência, foi um passo. 

Acresce que a mobilização dos meios operários e camponeses 
para reivindicações de pão, salário e emprego assustava quase todos os 
governos e enfrentava a oposição das classes médias e altas, bem com 
da generalidade das Igrejas. Certas explosões de violência desencadearam 
repressões das autoridades, muitas vezes sangrentas. E o pretexto da 
resposta à repressão estatal foi um dos motivos mais mobilizadores para a 
captação de novos adeptos e a escalada para meios de acção mais radicais. 
Entrava-se no período da "propaganda pelos factos" e da "acção directa", 
que foram tomados por alguns - e pela generalidade da opinião pública 
- como equivalentes à prática do roubo, da emissão de moeda falsa ou 
do atentado. Na realidade, em teoria, tais termos significavam apenas a 
crença na superioridade do exemplo e das demonstrações práticas (de uma 
colónia ou cooperativa vivendo em "regime livre") sobre a retórica do 
artigo e do discurso, e das virtualidades da acção no terreno económico 
e social (a greve, o sindicato, a escola e a biblioteca) sobre a atitude 
passiva de confiar nos políticos e na acção reformadora do governo para 
ver melhoradas as deficientes condições em que vivia a maioria do provo 
trabalhador. Porém, a verdade é que, a despeito das grandes lutas operárias 
pelas 8 horas de trabalho diário nos Estados Unidos, que levaram à 
efeméride do 1° de Maio de 1886 em Chicago e tantas repercussões teve 
no mundo em industrialização, em breve se entrou no período que, na 
história do anarquismo, ficou conhecido por "terrorista". 

O primeiro caso de escândalo público provocado pelo novel 
movimento anarquista em Portugal ocorreu logo em Fevereiro de 1888 
quando o prosélito Manuel Joaquim Pinto vergastou à bengalada o 
deputado Manuel Pinheiro Chagas, por este ter vilipendiado o nome 
da revolucionária francesa Louise Michel. O facto custou 18 meses 
de prisão ao anarquista, mas através dele se desencadeou uma viva 
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polémica na imprensa, com o envolvimento, entre outros, dos anarquistas 
portuenses da Revolução Social, do próprio Pinheiro Chagas, de Júlia 
Pinto (companheira do detido), do jornal libertário francês Le Cri dii 
Peuple e da escritora Séverine, dos jornalistas Sebastião Magalhães 
Lima (futuro grão-mestre da maçonaria portuguesa) e Homem Cristo, 
da própria Louise Michel (suplicando aos companheiros que não 
reagissem àquele tipo de insultos) e de Eduardo Maia, que publicou 
uma extensa peça intitulada Autoridade e Anarquia. 

Mas logo depois surgiram os casos de sangue, numa fronteira 
sempre ténue e difícil de distinguir entre acção política individual (ou 
de pequeno grupo) e banditismo social. Segundo o historiador Carlos da 
Fonseca, no mesmo ano de 1 888 era assassinado o industrial Cipriano 
de Oliveira e Silva; em Setembro de 1889 regista-se o lançamento de 
um engenho explosivo contra o edifício do Governo Civil do Porto; 
em Fevereiro de 1890, atentado contra o administrador do Concelho de 
Setúbal; em 1892, bombas colocadas no Consulado de Espanha e na casa 
do Conde de Folgosa, em Lisboa; em 1893, tentativa de agressão ao rei. 
Recorde-se que é entre 1892 e 1894 que desaba sobre Paris a vaga de 
atentados anarquistas e de subsequentes execuções que deu a pior fama 
à violência anarquista: explosões de Ravachol; bomba de Vaillant no 
parlamento; bomba lançada por Emile Henry num café da Gare Saint 
Lazare; assassinato do presidente Sadi Camot pelo anarquista italiano 
Caserio. 

Não é possível desligar, portanto, a influência psicológica 
deste ambiente de violência e de acção-repressão-resposta sobre o 
comportamento dos anarquistas portugueses neste período, já que estes 
seguiam semana a semana, via imprensa, tais acontecimentos. Por 
exemplo, é elucidativo que os nomes de algunsjornais e grupos tivessem 
então assumido claramente tal identificação: "A Sombra de Ravachol", 
"O Petardo Anarchista", "Pallás", "Vaillant", "Casério", etc. 

Por outro lado, o apelo à auto-iniciativa, o espírito ofensivo e 
entusiasta, e a confiança de que o mundo da razão, da ciência e da arte 
estaria com os eles, é patente, por exemplo, no manifesto publicado 
em Novembro de 1893 pelo Grupo Comunista-Anarquista 'Sempre 
Avante', onde em certa passagem se afirma: 

"Admiramos muito a iniciativa individual, tanto no terreno das ideias, 
como no dos factos e com todo o ardor dos nossos corações a invocamos contra 
a burguesia encolhida e em guarda atrás dos códigos, do altar e das baionetas. 
Sábios, filósofos, artistas, mulheres, operários, deserdados, ninguém espere a 
voz do comando, sigam todos combatendo consoante a sua vontade, as suas 
aptidões, o seu temperamento ou as suas paixões! 
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Isto, porém, não significa repúdio da organização de forças. iniciativa 
individual não quer dizer isolamento. A associação é indispensável à vida 
humana. Todo aquele que for enérgico, activo e amante da causa, deve 
procurar organizar e multiplicar grupos, em que, tendo cada um garantida a 
sua liberdade, todos possam trabalhar de acordo e unidos; deve tratar de criar 
em torno de si uma vida fecunda de pensamentos e obras. 

Que os trabalhadores, que os nossos companheiros nos sigam o 
exemplo. 

Em grupos livres, como este, sem coarctarem a sua acção individual, 
podem instruir-se e pugnar pela sua completa emancipação." 

Com efeito, é de crer que este tipo de propaganda favorecesse 
a prática de acções violentas em Portugal que, entre 1 895 e 1896, 
parecem aumentar de intensidade: é o atentado ao juiz Joyce, visto 
como responsável de perseguições aos anarquistas; são os desacatos 
praticados contra a tradicional procissão religiosa de Santo António, 
o padroeiro da Lisboa e "popular santo casamenteiro"; é urna nova 
tentativa de agressão ao rei. A repressão estatal ia inevitavelmente 
abater-se contra os anarquistas. 

A repressão 

Apesar de já em 1892 ter sido publicada pelo governo uma lei que 
ameaçava os anarquistas com a deportação para as colónias, foi a lei de 
13 de Fevereiro de 1896, do governo presidido por Hintze Ribeiro (mas 
da iniciativa do ministro João Franco, que viria a ter um papel decisivo 
no final da Monarquia), que, com efeitos retroactivos, não só constituiu 
um sério travão à liberdade de imprensa (que era grande, reconheça-se), 
como veio a criminalizar a própria propaganda anarquista, permitindo 
uma forte repressão policial e o estancamento, por alguns anos, deste 
tipo de actividades violentas. 

Entre outras disposições, a lei estabelecia que: 
- "Aquele que, por discursos ou palavras proferidas publicamente, 

por escrito de qualquer modo publicado, ou por qualquer outro meio de 
publicação, defender, aplaudir, aconselhar ou provocar, embora a provocação 
não surta efeito, actos subversivos, quer da existência da ordem social, quer da 
segurança das pessoas ou da propriedade, e bem assim o que professar doutrinas 
de anarquismo conducentes à prática desses actos, será condenado em prisão 
correccional até seis meses, e, cumprida esta, será entregue ao governo, que lhe 
dará o destino a que se refere o Artigo 10° da lei de 21 de abril de 1892, ficando 
sujeito à vigilância e fiscalização das autoridades competentes, e o seu regresso 
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ao reino dependente de despacho do governo, depois de feita a justificação 
indicada no Artigo 13° da mesma lei" (Art° 1°); 

- "A imprensa não poderá ocupar-sede factos ou atentados de anarquistas 
nem dar notícias sa diligências, inquéritos policiais e dos debates que houver 
no julgamento do processo instaurado contra anarquistas. No caso de infracção 
deste preceito cometido pela imprensa periódica, a autoridade policial poderá 
apresentar os números do periódico que contenham a infracção, e o editor 
deverá ser intimado para que, desde logo, fique suspensa a publicação e venda 
do mesmo periódico" (Art° 4°); 

- "As disposições desta lei são aplicáveis aos autores dos factos nela 
discriminados, ainda que praticados anteriormente" (Art° 5°). 

Nos tempos que se seguiram terão sido deportados para a Guiné, 
Angola, Moçambique e, sobretudo, para a longínqua colónia de Timor 
"centenas de operários", condenados ou suspeitos. Segundo o mesmo 
historiador Carlos da Fonseca "viram-se deste modo deportados para 
Timor Joaquim Raimundo dos Santos, implicado no atentado contra o 
Dr. Joyce, e que voltaria à metrópole em 1911; José Miranda, morto em 
Dezembro de 1896 de febres palustres; Bernardo Caldas, falecido em 
1897 por causa idêntica; José Dias Lourenço, vitimado por uma biliose 
em Agosto de 1899; Rodrigo da Silva, falecido em 25 de Maio de 1900; 
Carlos Augusto da Fonseca, dizimado pela biliose a 10 de Outubro de 
1903; Sebastião dos Santos morrerá em Lisboa em 1913, após onze 
anos de desterro; José de Carvalho e Manuel Coelho Traficante, exilados 
primeiramente em Macau, seriam transferidos para o inferno timorense 
em Janeiro de 1908, por terem tentado constituir, naquela cidade, o 
grupo anarquista 'Aurora da Liberdade'; Manuel Rodrigues, destinado 
a Timor, evade-se no Cabo e perde-se-lhe o rasto; Gilberto dos Santos 
tenta a mesma aventura, mas é menos feliz: capturado, morrerá de 
uma biliose; Joaquim Marques, um dos raros sobreviventes da "ilha 
maldita", expirará pouco tempo após o regresso. 

Em Moçambique cumpriam a pena Cruz e Justo, ambos da leva 
de 1896; um tal Vieira, cuja data de deportação ignoramos; Francisco 
Antunes Soares, morto em 1905, quando regressava ao continente; e 
enfim o gráfico José Estêvam, libertado pela República mas encarcerado 
logo em seguida por ter constituído urna Liga Revolucionária de 
Lourenço Marques. 

Na Guiné localizamos Manuel de Oliveira, regressado em 1905; 
Francisco José Frias, o qual, apesar de indultado, jazia ainda nos 
calabouços em Julho de 1911; António Caldeira, autor de uma evasão 
espectacular do desterro angolano para entrar clandestinamente em 
Lisboa (capturado em Julho de 1905, é exilado na Guiné). De José 
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Ricardo Osório, Loureiro, Antero e do tecelão António Dinis, apenas 
sabemos terem sido desterrados "em África". 

Para São Miguel (Açores) seguiram também alguns libertários, 
onde os esperavam condições prisionais medonhas; entre eles 
encontrava-se o operário Francisco dos Saiitos. Uma vez nas mãos 
da polícia, os militantes libertários passavam diante do juiz Francisco 
Maria da Veiga, por simples formalidade; ao governo, aliás, pouco 
interessavam os meios utilizados, se os resultados fossem positivos" 
(Fonseca, 1988, p. 16). 

Mas se o bombismo terrorista abrandou, isso não queria dizer que 
os anarquistas tivessem renunciado às perspectivas de transformação 
violenta e revolucionária da sociedade. 

Republicanismo e sociedades secretas 

É verdade que a insurreição republicana de 1891 no Porto teve 
como objectivo o derrube da Monarquia - instituição com sete séculos e 
meio de história em Portugal - e a instauração de um regime republicano, 
e, por causa próxima, o sentimento de humilhação nacional perante o 
ultimatum da "pérfida Albion". Em si, tais temas eram indiferentes aos 
anarquistas que não encontravam especiais vantagens num governo 
republicano em relação a um monárquico, nem se comoviam com 
sentimentos patrióticos. 

Porém, o facto daquele movimento ter sido fundamentalmente 
organizado por militares de baixa patente - sargentos - que, de seguida, 
sofreram as agruras da repressão e o modo, insurreccional, como se 
lançou a sedição encontrou ecos de simpatia nos meios anarquistas. Por 
uma questão de identidade social - embora militares, os cabos e sargentos 
não deixavam por isso de serem "filhos do povo" - e de simpatia com a 
ousadia dos meios, a sequência da revolta de 1891 levou, por um lado, a 
uma aproximação entre anarquistas e republicanos, e, por outro lado, ao 
desenvolvimento de sociedades revolucionárias secretas - as carbonárias 
- com o fim de preparar uma acção revolucionária que derrubasse a 
Monarquia e as causas da opressão popular. Por exemplo, segundo um 
testemunho da época, em 1897 teria estado em preparação no Porto uma 
nova insurreição republicana que incorporava 200 anarquistas, armados 
e em exercícios (Manuel Joaquim de Sousa, últimos Tempos de Acção 
Sindical Livre e do Anarquismo Militante, 1989). 

A aproximação e a colaboração entre libertários e republicanos 
mais radicais é uma característica específica da história portuguesa 
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moderna. Para além do ódio comum à instituição real - uma chefia 
pessoal e privada do Estado parecia-lhes o cúmulo da perversão 
autoritária da organização política -, ambos as forças se opunham 
com idêntica determinação à influência da Igreja no país e à protecção 
de que ela gozava na corte. Responsabilizavam a Igreja, não apenas 
por uma influência deletéria geral, porque funcional ao poder dos 
proprietários e poderosos, mas acusavam especialmente os padres 
de "fanatizarem" os sectores mais frágeis da população, como o 
campesinato rural, os idosos, os doentes, as mulheres e as crianças. O 
ensino católico era especialmente verberado - e aqui, os Jesuítas eram 
os mais visados -, sustentando-se que só com um ensino livre e laico o 
povo português poderia desembaraçar-se de atavismos e superstições 
históricos e recuperar o atraso já bem visível em relação aos países mais 
progressivos. 

A influência da Igreja Católica no Portugal do fim do século XIX 
era, de facto, muito grande. E para aqueles "apóstolos da liberdade e do 
progresso" era inaceitável que o catolicismo beneficiasse do estatuto de 
religião oficial do Estado e que os actos da vida civil, como o nascimento, 
o casamento ou a morte, se efectuassem sob a sua alçada. Impunha-se a 
laicização e civilização da vida pública, reclamavam. 

Finalmente, um terceiro terreno de afinidades e interesses existia 
entre ambos os movimentos, conquanto mais ambíguo e contraditório. 
Era a força armada: o exército e a marinha. Para os anarquistas, a 
disciplina militar era um regime insuportável, tal como o prisional. 
Mas, conquanto apelassem à insubmissão, à deserção e à revolta - 
por se tratar de gente do povo coagida ou enganada - alguns deles 
começaram a pensar nas vantagens em dispor, dentro das casernas, de 
estruturas secretas organizadas para, no momento adequado, se oporem 
às ordens dos comandos, abrirem as portas dos paióis e armarem o 
povo, e o ajudarem na tarefa revolucionária. Em 1 895, por exemplo, 
há notícia da existência de um grupo de militares anarquistas intitulado 
'A Luz Militar', e na década seguinte é certo existirem muitos adeptos 
libertários na Armada, cujos contactos com os operários do Arsenal da 
Marinha eram fáceis. O seu antimilitarismo e antiguerrismo filosófico 
temperou-se com estas razões prosaicas, sem contudo deixar de afirmar 
que, com o estabelecimento de uma sociedade livre e emancipada, as 
forças armadas deveriam deixar de existir. 

Os republicanos, não assentando nas mesmas bases ideológicas, 
não deixavam igualmente de verberar o carácter aristocrático dos altos 
comandos militares e de alguma oficialidade. E alguns deles enfileiravam 
claramente na opinião de que um Portugal republicano deveriajogar um 
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papel pacifista nas relações internacionais, propugnando a arbitragem 
como meio de resolver os conflitos entre as potências. Neste sentido, 
defendiam a não existência de um exército permanente, mas apenas de 
um sistema de milícias, a exemplo da Suíça, que, em caso de ameaça 
externa se transformaria num "exército do povo". Era uma corrente de 
opinião que se articulava com conceitos federalistas de organização 
política e não afastava a hipótese de uma futura "federação ibérica", 
ligando Portugal às outras "províncias autónomas" de Espanha, ideal 
que também sorria aos prosélitos da anarquia. 

De qualquer modo, o certo é que esta aproximação, a ideia de que 
dificilmente a Monarquia seria derrubado "pelas urnas" e uma comum 
atracção pelo romantismo das sociedades secretas - de Buonarroti 
a Blanqui, a Garibaldi, a Mazzini e a Bákunin - fizeram com que, 
em 1896, se tivesse criado uma Carbonária a qual, engrossando de 
efectivos operários, burgueses em seguida, e igualmente de soldados 
e marinheiros, passou a dedicar-se à tarefa de preparar a revolução e 
a sua "artilharia civil". Os conhecimentos profissionais dos operários 
fundidores, dos espingardeiros e outros metalúrgicos passaram a ser 
especialmente apreciados. E a química tornou-se uma matéria científica 
com insuspeitáveis aprendizes. 

Heliodoro Salgado (um dos mais virulentos escritores anti-
clericais), Benjamin Rebelo, José do Vale, António Alcochetano, Carlos 
Antunes, José Jesus Gabriel, José Maria Nunes, Brito Bettencourt, são 
alguns dos mais conhecidos activistas que animaram grupos clandestinos 
iniciáticos, por vezes muito numerosos e com múltiplas ramificações, 
como foram o Grémio Liberdade ou a Loja 'Obreiros do Futuro', que 
estavam integrados na Carbonária Portuguesa. 

Segundo alguns, os autores do duplo regicídio de Fevereiro de 
1908 (morte do rei D. Carlos e do príncipe herdeiro D. Luís Filipe), 
mais do que maçons, eram "anarco-carbonários" que tinham agido por 
conta própria. E depois de várias outras tentativas abortadas, é certo ter 
sido a Carbonária a organizadora e principal executora da insurreição 
de Outubro de 1910, que implantou a República. 

A questão da participação dos anarquistas nos esforços para 
derrubar a Monarquia provocou discussão e polémica no seu seio, 
durante vários anos. Emílio Costa, um dos mais brilhantes intelectuais do 
movimento libertário português, publicou em 1903 um livro, justamente 
com o título de E Precisa a República?, onde equaciona as vantagens 
e inconvenientes de tal participação e conclui que a implantação da 
República constituiria um progresso para o povo português e que essa 
contribuição dos anarquistas em nada limitaria a sua liberdade de acção 
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posterior. Uma perspectiva um tanto diferente mas chegando à mesma 
conclusão prática tem, naturalmente, o já referido Heliodoro Salgado, 
quando escreve nas páginas do importante jornal operário A Obra, de 

18 de Julho do mesmo ano: 
"Reajamos sobre a nefasta obra de séculos. Façamos uma educação 

nova. Vamos tornando as gerações sucessivamente melhores. Vamos, em 
regimes políticos sucessivamente mais livres e mais racionais, fazendo o 
nosso próprio aprendizado da liberdade. Só assim nos tornaremos aptos a 
entrar na Sociedade Futura. Mas o que é isto senão enveredar pelo anarquismo 
reformista, que quer e deseja e defende a República, não pelo figurino da 
França e dos Estados Unidos, mas República que nós façamos, laica, liberal, 
descentralizada, comunalista, federalista, tanto quanto possível socialista, a 
fim de, conquistado esse instrumento de progresso, nos servirmos dele para a 
conclusão da obra? Eis aí porque eu sou e quero continuar a ser um anarquista 
teórico, praticamente republicano, Ou, se assim preferirem, um anarquista 
reformista". 

A esta corrente libertária favorável à colaboração com os 
republicanos ficou conhecida como "intervencionista". Os de opinião 
oposta, ou "puritanos", enveredaram quase todos pela nova orientação 
que estava ganhando força a partir de França, passando a concentrar os 
seus esforços no interior dos sindicatos operários. 

Associativismo operário e reorientação estratégica do anarquismo 

Apesar do "obreirismo" de Proudhon e Bákunin, o comunismo 
de Kropótkin e a deriva individualista, ilegalista e violenta dos anos 
90 armaram muitos militantes anarquistas de preconceitos contra os 
sindicatos. 

Em Portugal, os socialistas - não obstante uma cisão interna entre 
"marxistas" e "possibilistas" - mantinham um controlo genérico sobre 
estas agremiações, então chamadas "associações de classe", mas a sua 
acção mostrava-se pouco eficaz e nada revolucionária. Comemoravam 
o 1° de Maio, desempenhavam um certo papel mutualista mas os seus 
chefes tinham fundamentalmente em vista a competição eleitoral e 
alguns deles chegaram a pactuar com o regime monárquico. Sobretudo, 
mostravam-se perfeitamente respeitadores das leis em vigor. Ora, neste 
campo, a acção governamental tinha começado a fazer algo. Em 1863 
já havia sido publicada legislação sobre as condições de higiene e 
salubridade das fábricas e oficinas, e em 1879 uma primeira tentativa 
de caixa de socorros para as vítimas dos acidentes de trabalho. Em 
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1889 são criados os tribunais de árbitros-avindores, uma instância 
judicial paritária de delegados operários e patronais, semelhantes aos 
Prud'hommes franceses, que julgava os litígios relativos ao contrato de 
trabalho. Em 1890, uma lei passou a regular, restringindo-o, o trabalho 
de mulheres e de menores, fixando a idade mínima da admissão, as horas 
de trabalho e descanso, o trabalho nocturno, os trabalhos subterrâneos e 
a higiene e segurança no trabalho. E em 1891, são publicados diplomas 
sobre as associações de socorros mútuos e, sobretudo, aquele que 
legalizou as associações de classe. Para os socialistas, esta legislação 
era já um património a defender. Para os anarquistas, a sujeição da 
constituição das suas associações à aprovação governamental ou a 
necessidade de fazer registar os dirigentes operários eram actos sentidos 
como humilhantes. Por exemplo, em meados dos anos 90, os rolheiros 
libertários de Lisboa preferiam constituir-se como grupo anarquista do 
respectivo oficio do que militar no seio do respectivo sindicato. 

Porém, a argumentação desenvolvida em França e os sucessos 
do que veio a designar-se por sindicalismo revolucionário, conquis-
tando primeiro a estrutura das Bolsas do Trabalho e impondo-se 
progressivamente na novel Confederação Geral do Trabalho, veio a 
vencer as principais resistências. 

Entre 1885 e 1902 realizaram-se 6 congressos operários, 
dominados pelos socialistas, ainda que organizados fora do seu âmbito 
partidário. Mas ao mesmo tempo que as greves se iam afirmando como 
manifestação autónoma das classes trabalhadores, aqueles conclaves 
operários davam mostras de um espírito muito moderado e reformista. 
Por exemplo, no congresso de 1902 em Aveiro proclama-se: "Nenhuma 
greve deverá ser declarada sem a Associação ser ouvida; por outro lado, 
uma greve não poderá declarar-se se noutra localidade do país existir 
outra greve". 

Não é, pois, de espantar que, apoiados em greves mais longas 
e duras, por vezes envolvendo choques com a guarda municipal, e 
suscitando movimentos de solidariedade por parte de outros sectores 
operários (colectas, "cozinhas comunistas", proclamações, etc), aqueles 
anarquistas se tivessem convertido ao sindicalismo de acção directa 
e, abandonando pruridos anti-vanguardistas e anti-organizadores, 
passassem a entrar sistematicamente nos sindicatos para aí fazerem a 
sua propaganda ideológica e disputarem a direcção do movimento aos 
moderados dirigentes socialistas ou sem partido. E com tal sucesso o 
fizeram que, na linguagem corrente em Portugal, no período que vai 
seguir-se se tornou quase equivalente o uso dos termos "anarquista" e 
"sindicalista". 
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Esta reorientação estratégica, não programada nem fruto de 
qualquer decisão colectiva, torna-se dominante entre os libertários, 
cerca do virar do século e embala-se com uma dinâmica cada vez mais 
viva a partir de 1906-1908. 

Embora ideologicamente conflituante com o "intervencionismo", 
a orientação sindicalista revolucionária acabou por, na prática, não 
prejudicar a primeira, nem esta aquela. Uns ajudaram a derrubar o 
obstáculo imediato da Monarquia; outros prepararam a grande ofensiva 
operária que, a partir de 1910, irá desenvolver-se mercê das melhores 
condições de liberdade proporcionadas pela República, da fragilidade 
dos novos poderes institucionais e da auto-confiança adquirida pelas 
classes populares na sua capacidade de luta e de afirmação social. 

Este arranque do sindicalismo libertário português estava 
em perfeita sintonia com o que se passava contemporaneamente no 
estrangeiro. Recordemos que os Industrial Workers ofthe World (IWW) 
são criados nos Estados Unidos em 1905; que em 1906 é proclamada 
a famosa "carta do sindicalismo revolucionário" no congresso da 
CGT francesa em Amiens; que em 1907, no congresso internacional 
anarquista de Amsterdão, é fortemente discutida a questão "anarquismo 
e sindicalismo", em particular entre Malatesta e Monatte; que em 1908 
surge em Lisboa o diário sindicalista A Greve e em 1909 tem lugar o 
]0  Congresso Sindicalista já dominado pela corrente anarquista; que, 
cm Barcelona, é constituída em 1910 a Confederación Nacional del 
Trabalho (CNT) e, na Suécia, a SwerigeArhetaren Ceniralorganization 
(SAC); e em 1913 a Unione Sindacale Italiana (U SI) - tudo organizações 
sindicais de orientação revolucionária e libertária. 

A fundação da Confederação Geral do Trabalho (CGT) 
portuguesa iria ainda demorar alguns anos, mas tal facto deve-se apenas 
à consciência dos militantes de que havia que construir, com critério 
e paciência, o edifício organizativo do novo movimento sindical, a 
partir dos sindicatos de base, passando pelas Uniões Locais e pelas 
Federações de Indústria, até chegar a uma verdadeira organização 
confederal, tudo segundo a doutrina estabelecida pela Carta de Amiens. 
Mas os princípios da acção directa (a greve, o boicote, a sabotagem se 
necessário, mas também o acordo e o contrato colectivo de trabalho, 
recusando a interferência do governo ou dos tribunais nos conflitos 
laborais), da solidariedade (na entreajuda entre as várias profissões e 
indústrias), do federalismo (na organização operária e, no futuro, na 
sociedade), do antimilitarismo e do internacionalismo (com recusa das 
guerras e dos patriotismos) ficaram desde o início a marcar os novos 
caminhos do movimento operário em Portugal. 
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Quando a República é implantada em Outubro de 1910, este 
movimento vai projectar-se imediatamente para a frente da cena política 
e social. Em primeiro lugar porque se desenvolve, vindo já dos meses 
antecedentes, um impressionante movimento de greves reivindicativas, 
por melhores salários e condições de trabalho. Em segundo lugar 
porque, desde Dezembro de 1910, o governo provisório republicano 
promulga uma legislação sobre a greve de feição eminentemente liberal 
(direito à greve, mas também ao lock out patronal), que os sindicalistas 
qualificam imediatamente de "decreto burla". E em terceiro lugar 
porque, em Março de 1911, caem mortos os dois primeiros operários 
sob as balas "republicanas", durante uma greve de conserveiros em 
Setúbal. As esperanças do povo trabalhador na República não tinham 
chegado a durar seis meses. A luta de classe dos operários tinha agora 
como adversários, para além dos patrões de sempre, as autoridades e o 
governo da República. 

(*)_Tradução do 10 capitulo, inédito em Portugal, do livro do autor Freedom Fighters, 
Montreal, Black Rose Books, 2001. 
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O Ladrão de Memórias 

Nuno Travesso 

Memórias quem as não tem 

Atarefado, Adão anda de um lado para o outro na sala de estar. Nos 
braços carrega livros, molduras, a máquina do café, um vaso com um 
cacto. A cor lilás acabara de desaparecer para sempre. A nota dó e o 
odor a maresia imitam-na pouco depois. 

Adão atravessa a bagunça que é a cozinha de um homem solteiro e 
sai para o pátio. São três da tarde e a luz do sol fraqueja como uma vela ao 
vento. Os esbatidos raios de luminosidade acobreada agarram-se a todas 
as coisas com unhas e dentes. O número cinco desaparece da memória 
colectiva de todos os habitantes da Terra e é logo seguido pelos corvos e 
pelos sinos. Dos girassóis também nunca mais ninguém se lembrará. 

Maldito. Maldito seja este ladrão que nos rouba tudo aquilo que 
conhecemos. Que a cada instante devora a nossa luz e se alimenta da 
nossa esperança. 

Adão desce à cave e deposita apressadamente o seu espólio sobre 
uma pilha de bugigangas poeirentas. Quanto tempo restará até que 
também todo o pó desapareça? Não teria sido bem melhor que as coisas 
de pouco valor tivessem desaparecido em primeiro lugar? Resolve não 
perder mais tempo com considerações inúteis. Retira momentaneamente 
o aquário de cima do baú e atafulha lá dentro os livros, as molduras, a 
máquina do café, o cacto, O cacto? Pega no vaso e atira-o para cima 
de uma prateleira. Começa depois a arrastar tudo o resto em direcção 
a uma porta secreta ao mesmo tempo que coloca o aquário debaixo do 
braço. Os peixes dourados desapareceram. E com eles as maçãs verdes, 
os travesseiros e as guloseimas. 

Já está a ficar apertado dentro da nave e é altura de tomar decisões. 
Adão vai ter que escolher entre o amor da sua vida e uma ex-namorada 
fria e distante. Se o fim do mundo não estivesse tão próximo a sua 
decisão seria por demais óbvia. 

AIDEIA67 2010 
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A humanidade foi apanhada de surpresa e precisa de esperança 
como de pão para a boca, de sobreviver a todo o Custo. É a altura certa 
para acertar contas com Eva de uma vez por todas. Sai de novo para 
o pátio e contempla fugazmente a ponta da nave espacial a espreitar 
do subsolo do seu jardim. Sorri para si próprio: O seu velho pai afinal 
sempre tivera razão. 

2 
Odeio-te mas o fim do mundo força-me a amar-te 

Adão atravessa a rua em passo acelerado. Nunca lhe passou 
pela cabeça que morar na casa em frente da sua ex-namorada tivesse 
alguma vez qualquer proveito. Uma colecção de imagens dos anos 
intermináveis que o seu pai levou a construir aquele pedaço de ferro-
velho voador enterrado no jardim com as suas próprias mãos dançam, 
avulsas, na sua memória. As pessoas por quem passa na rua apresentam 
comportamentos a alternar entre a histeria e a apatia colectivas. Sob um 
céu azul notoriamente esbatido que ostenta uma lua que mais parece uma 
lágrima de sangue, máquinas sobre rodas andam de um lado para o outro 
atafulhadas de famílias acabando invariavelmente por amalgamarem-se 
umas contra as outras. Apesar do som das buzinas já ter sido roubado 
pelo grande desavergonhado, o da berraria inconsequente de gargantas 
desafinadas infelizmente ainda não o fora. 

Os caracóis muito loiros de Eva transparecem por entre o balanço 
preguiçoso dos cortinados pendentes de umajanela entreaberta da frente 
da sua casa assim que Adão se aproxima. Aparentava estar ocupada a 
retirar cuidadosamente figuras de porcelana de cima de uma cómoda. 
Havia pouco tempo que os panos decorativos tinham deixado de existir 
e ela não queria de modo nenhum a cómoda riscada. Ela era realmente 
uma visão. Mas Adão sabia que por debaixo de todo aquele esmerado 
embrulho e por detrás daqueles hipnotizantes olhos negros vivia uma 
criatura insuportavelmente amarga e rabugenta. 

O buraco negro peregrino continua a sorver sofregamente os 
últimos resquícios de vida do nosso sol. Move-se, indolente e arrogante, 
por entre a porção de vazio pontuada por esferas achatadas que a 
humanidade desde sempre apelidara de sua por direito próprio. 

Caracóis muito loiros que só dão vontade de afagar. Ou então 
de puxar com toda a força. Adão tenta conter-se. Qualquer coisa de 
estúpido era a última coisa que ele queria fazer. Utilizando apenas a 
razão e a lógica tenta explicar a Eva que o fim do mundo está ao virar 
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da esquina. Que tudo o que ela tem a fazer é pegar numa mala pequena, 
meter lá dentro alguma roupa e produtos de higiene, e segui-lo de novo 
até à rua. Eva limita-se a fitá-lo, inquisitiva, quieta. 

Macarrão. Cal. Hidrocarbonetos aromáticos presentes em flores 
coloridas. Abracadabra. Aqui num momento, sabe a inteligência 
criadora de todas as coisas onde no outro. Biberões. Carvão. O apêndice. 
Abracadabra. 

Uma grande discussão irrompe entre Adão e Eva. Acusações 
e recriminações fluem livremente a partir de memórias partilhadas 
das quais qualquer um deles já pouco ou nada se lembra. Adão não 
consegue perdoar Eva pelo cisma que ela pouco a pouco foi criando 
entre eles, pela dolorosa substituição de uma empatia quase tangível 
por uma crescente indiferença. Eva, por seu lado, odiava-o pela sua 
cedência perante a apatia, pela decisão consciente de Adão permitir-
se cobardemente aceitar um destino impiedoso que repetidamente lhe 
cortava as asas e lhe corroía o espírito ao invés de continuar a lutar por 
algo melhor. 

O pai de Eva, um ávido erudito e declamador de literatura religiosa, 
assistia a tudo. Ele e a sua caçadeira de canos cerrados espreitavam do 
lado oposto da sala. Adão apercebe-se da sua presença e contempla-o 
longamente, a cabeça completamente calva juntamente com os olhos 
injectados de sangue a provocarem-lhe o mesmo fascínio que sempre 
provocaram. Eva aproveita a distracção de Adão para lhe aplicar um soco 
em cheio no nariz, o que o faz verter um surpreendentemente abundante 
jorro de sangue e quase o atira ao chão. O pai de Eva aproxima-se então 
com grandes passadas, vira bruscamente Adão de barriga para baixo e 
aponta-lhe a caçadeira à nuca enquanto profere insanamente entredentes 
uma oração apocalíptica de si para si. 

Nesse preciso momento, já muito perto do fim de todas as coisas, 
e enquanto a estupidez humana persistia teimosamente enquanto 
conceito palpável açambarcador, juntamente com a violência gratuita 
e a omnipotente sensação de poder que uma arma de fogo proporciona, 
os ouvidos internos deixam pura e simplesmente de existir. Eva e o 
pai, subitamente afligidos por tonturas, caem redondos no chão. Adão 
levanta-se a custo, pontapeia a caçadeira para longe e empurra o pai 
na direcção de um armário robusto acabando por encerrá-lo lá dentro. 
A sua filha é incerimoniosamente arrastada pelos cabelos para a rua. 
Depois de todos estes anos de evolução, Adão também revelava possuir 
no seu código genético os instintos mais básicos do tempo em que os 
seus antepassados faziam das cavernas o seu lar. 
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3 
O grande desconhecido 

As árvores desapareceram. Tudo o que delas perdura são folhas 
secas a apodrecer no asfalto. Os telhados e as coberturas também se 
evaporaram no éter. Mesmo aqueles que desde a primeira hora se 
escudaram do olhar penetrante do grande indiferente, que escolheram 
ignorá-lo, fingir que nada mais era do que um produto da imaginação 
de mentes desocupadas, são agora forçados a contemplar a voracidade 
da sua imensidão negra. Uma imensa multidão de submissos de olhos 
postos nas estrelas. O sol está quase esvaziado. Da sua luz e do seu 
calor já pouco resta. 

Adão empurra Eva para dentro da nave e encerra-a lá dentro. 
Contempla e afaga o rosto de Diana, uma fêmea biónica construída 
dos pés à cabeça segundo as suas especificações. Cabelos pretos, olhos 
verdes e sardas. Perfeita mas estéril. Adão despede-se da sua amada 
lavado em lágrimas. A mulher máquina limita-se a fitá-lo, absorta. De 
volta ao interior da nave, Adão amarra e amordaça Eva que continuava a 
debater-se e a cuspir veneno em forma de obscenidades. O manto gélido 
da noite eterna cai definitivamente quando a contagem decrescente para 
a ignição dos propulsores é iniciada. Na extremidade inferior do rasto 
de fogo que se ergue para o céu, a sua casa pouco mais ostenta do que 
paredes nuas. O tempo está a escassear. 

A partir da alta atmosfera, Adão observa o esvaziamento 
instantâneo dos oceanos. Outras naves precipitam-se para o grande 
desconhecido. Muitas são imediatamente sugadas pelo vórtice 
devorador. O sol terrestre morre definitivamente emitindo um ténue 
estertor de luminosidade branca. Do outrora vistoso planeta azul já só 
persiste uma carapaça estéril de fogo e pedra. A nave de Adão começa 
a ser violentamente agitada e aspirada na direcção oposta tal como 
todas as outras enquanto ele se debate com Eva. O ódio e a amargura 
desaparecem de um momento para o outro do coração das pessoas. A 
nave liberta-se finalmente num último repelão das garras gravíticas do 
monstro invisível e Adão e Eva contemplam-se longamente, mudos e 
quedos. Todas as memórias nefastas que quase os impediam de funcionar 
tinham sido entretanto arrancadas de dentro de si, expurgadas desde o 
próprio interior da alma, só restava o amor. E com o amor renasce a 
esperança. 
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Um Supermercado em Lisboa* 

Duarte Braga 

para Paulo Brito e Abreu 

Quantos pensamentos tenho eu de ti, Cesário Verde, 
esta noite em que desço as avenidas de Lisboa 
numa fadiga de fome que busca as imagens que se compram, 
e entro no supermercado de néon, sonhando em tuas enumerações. 
Que de pêssegos! Que de pênumbras! Famílias inteiras em nocturnas 
alegrias! 
Alamedas de maridos! Esposas nos abacates, bebés nos tomates! 

e tu, García Lorca, quem te pôs aí, junto às melancias? 

Então eu vi-te, Cesário Verde, remexendo a carne 
nos frigoríficos, fazendo olhinhos ao rapaz das hortaliças. 
Por cada um, por cada coisa tu perguntavas: 
Quem assassinou as costeletas? A quanto bananas? Tu é que és o meu anjo? 
Atravesso miríades de latas empilhadas no teu encalço 
seguido, mas só na minha imaginação, pelo vigilante nocturno. 
Fazemo-nos passear por estas avenidas coruscantes 
com nossa solitária distracção, debicando alcachofras, tomando posse 
de toda a iguaria encerrada no gelo - sem nunca passar pela caixa. 

Atravessamos no meio dos guardas, sobranceiros, 
arvorando os segredos que nunca iremos possuir, 
sorrindo, ó Cesário, a nossa vitória inextinguível! 
Luxuriosamente por entre as carnes o dorso retumbante dos frutos: 
as ginjas, os pinhões, os morangos, os sólidos ananases. 
Sem vendedeira para nos levar a giga, nós mesmos 
a carregamos ponderosamente, humildemente, 

Versão do poema "A supermarket in California" de AlIen Ginsberg (Collected Poems 
1947-1980) seguida de um longo acrescento. 
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abraçados como se não nos vissemos há muito tempo, 
como se tivéssemos encontrado pérolas no lixo. 

Para onde vamos, Cesário Verde? As portas estão quase a fechar. 
Onde, por que ruas toda a noite andando, 
passearemos sonhando as perdidas Índias do Amor? 
Se descêssemos à cidade à procura do corpo do carme 
engordando pastosamente, ca (ro) da (ta) ver (mibus)... 
Entraremos nos tascos que já não existem, mas sem beber. 
Apenas de leve tocaremos com os dedos os copos sujos, 
e então darei nos teus lábios o inefável beijo da posteridade. 

Eu nunca dormi na tua cidade toda de vidro 
e mármore como um fantasma tremendo no deserto. 
As arestas movem-se na órbita venal dos planetas. 
E por dentro das mansões, aninhadas nos seus cabelos, 
presas aos cabelos umas das outras, as incríveis mães 
e noivas estremecidas, sufocadas numa luz parada 
como baraço que nunca lhes deixa o rosto. 
A geração de fogo dorme nas campânulas de vidro, 
pronta para a travessia dos mares poentes como 
grandes pavões audazes, como aves-do-paraíso. 

A doce forma humana dança sobre as tuas casas. 
Forma um círculo, geradora mas não gerando 
(a faculdade como um sopro em volta da cintura). 
Veio dançar sobre a muralha onde os emparedados dormem, 
onde sobe a evaporação do rio verde das miragens. 
Mas a sua face foi insensivelmente alterada. 
O esgar do rosto já não conserva os antigos sinais: 
é só o sulco onde o vento se reconhece. 
A multidão que dorme dentro das muralhas 
sobe às amieiras para o esgar da madrugada idêntico. 

Libertos dos sonhos, sóis que prepararam a nossa chegada. 

Tenho a certeza que era isto que planeavas 
enquanto enchias a cidade dos teus relampos. 
Tenho.a certeza que vias a figura humana dançar 
por entre os livros de contas em que anotavas 
melancolicamente os hectolitros de suor dos poetas, 
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recolhidos em grande contentores às portas de Lisboa, 
donde os exportavas como um vinho dos czares. 
Conhecias a paciência dos seus trabalhos, a celeste agricultura. 
Sei que todos os meses deixavas por abrir as cartas 
que decidiriam o futuro das tuas empresas no Ocidente; 
que eras industrioso e fraco, que escrevias 
por entre os ofícios trovas do Bandarra que depois 
queimavas para escolher os versos melhor oleados. 

Ninguém mais vai estremecer quando o fruto for criado. 
Terá a leve estrutura do desejo, aberto como 
uma campainha, e poderemos olhá-lo nas várias 
faces em movimento - não mais condensado, 
regressando de dentro nas correntes intangíveis. 
Será chamado a desempenhar as mais altas funções, 
assim multiplicado e dividido, desbaratado 
como um dom que passa de boca em boca, cortado 
por facas em cima das mesas e voando nas mãos acesas. 
Eu sei que para ti recolhia antigas formas humanas, 
mas no futuro não mais será chamado a tais funções, 
porque os nossos dedos serão brilhantes como facas 
e não reconhecerão nunca o fruto onde ele esteja, 
como o nosso coração repartido, impossível de recuperar. 
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Regresso (para Wanessa) 

João Sousa 

Levei-te comigo, guardada 
no bolso do coração. 
Já te dei o meu perdão 
mas a minh'alma 'inda segue assustada, 
embora o ego se levante, já, do chão. 

Tens-me sempre contigo, 
guardado no teu verde olhar, 
na esperança que tens sem cessar, 
na paciência que ainda tens comigo. 
Nunca abandonas o teu amigo. 

Iluminas o meu ser, o meu juízo, 
e eu sigo com um eterno sorriso. 
Sesta vez juro que vou voltar, 
para ti, para logo te abraçar, 
pois por ti sinto um amor conciso, 
pois és tu a essência do meu ser: 

E apesar de tudo e todos, 
Vamos Vencer. 

[20/12/2008 
18/05/2009] 
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REGISTO: 

No mês de Maio último desapareceram duas figuras marcantes. Para esta revista e uma 
parte do militantismo libertário, Edgar Rodrigues (aliás, António Francisco Correia, 
1931-2009) foi um homem apaixonado pela missão de preservar e divulgar a memória 
do antigo movimento anarco-sindicalista, tanto no Brasil como em Portugal. Foi, de 
facto, um homem "sem deus e sem amos" cuja energia de "trabalhador do cérebro" 
transbordou sobre dois países. De sua banda, João Bénard da Costa (1935-2009) - pelo 
contrário, sempre inquieto nas perguntas da espiritualidade - construiu ao longo da 
vida uns património que, bem entendido, está materializado na Cinemateca Portuguesa, 
mas, muito além disso, perpassou pela vivacidade do seu convívio e pelo brilhantismo 
de tantas páginas que deixou escritas. Sem a acção persistente de um e a excelência 
cultural do outro, ficámos todos mais pobres. 

Há um século, ocorreu uma revolta em Barcelona. Leu-se agora no jornal El Pais: 
""Su impacto en ia historia de la ciudad es mayor incluso que ei de ia Guerra Civil", 
afiadia Jordi Marti, delegado de Cultura dei Ayuntamiento de Barcelona. Razones 
no les faitan. Entre ei 26 de juiio y ei 2 de agosto de 1909, en Barcelona ardieron 
80 iglesias y conventos, y murieron un centenas de personas. Bajo Ia consigna de 
"abajo Ia guerra! ", miles de personas protestaron por ia movihzación de reservistas 
para la guerra de Marruecos. Antonio Maura ordenó a 10.000 soldados reprimir ia 
revuelta, con ei resultado de miles de personas detenidas y cinco condenados a muerte, 
entre elios Franeese Ferrer i Guàrdia, que flue acusado de instigar Ia revuelta y fue 
fusilado en Montjuïc." De facto, a data de 13 de Outubro (fuzilamento de Ferrer em 
Montjuich, onde caiu gritando "Soy inocente! Viva Ia Escuda Moderna!") passou a 
integrar o calendário martirológico dos seus correligionários. E, debaixo da pressão 
internacional, o governo de Maura caía poucos dias depois. Ver, por exemplo, o recente 
livro de Antoni Daimau, Siete Dias de Fúria.' Bacelonay Ia Semana Trágica (Júlio de 
1909), Barcelona, Destino, 2009. 

Colóquio "Proudhon, no bicentenário do seu nascimento". Por iniciativa do Centro 
de Estudos Lusíadas da Universidade do Minho, realizou-se em Braga em Outubro de 
2009. O livro, editado pelo mesmo centro, com as respectivas comunicações já está 
disponível e ostenta aquele titulo. Pedidos ao editor. 

Contas d'A Ideia referentes ao ano de 2009: 

DESPESAS 	 RECEITAS 
Tipografia (n° 66) 	1.050,00 € 	Saldo de 2008 	418,00 E 
Envelopes, etc. 	 35,33 	Distribuição revista 	867,00 
Expedição n°66 	 75,68 	Donativos 	 611,01 
Apartado em 2009 	30,00 

Total 	 1.191,01 € 	 Total 	1.896,01 E 
Saldo para 2010 	705,00 E 

- Assinale-se a publicação do livro de Lanza dei Vasto, Peregrinaçâo às Fontes, Águas 
Santas, Edições Sempre-em-pé, 2010. 

- Biogue "A Ideia Livre". Aproveitando da experiência tentada em Londres pelo Ciaude 
Moreira em 2008, foi agora lançado este biogue que pretende prolongar na internet o 
espaço de debate desta revista. Endereço: http://aideialivre.blogspot.com/ 
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Desejo que me seja enviado o último número da revista A 

IDEIA (ou os QS  

Nome: 

Morada: 

Código Postal:  

Para compensar os custos, contribuo com o donativo 

de 10 Euros (Ou de _______), segundo a modalidade 

que escolho a seguir: 

U Envio da revista pelos Correios, à cobrança 

U Vou previamente enviar cheque para vosso Apartado 140 - 

2494-909 Ourém 

LI Vou previamente ordenar transferência bancária à ordem da conta 

NIB 

0035 0891 00020837 400 82 

- INFORMA ÇÃO ao "assinante ".-  seu último número pago foi o 

Tem assim "em dívida" 	Euros. 
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