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A questão operária na 1 República:
historiografia e memória
Paulo Eduardo Guimarães

A jovem República portuguesa teve de enfrentar, poucos meses após a
sua implantação, uma vaga de movimentos grevistas sem precedentes que
desafiavam a capacidade dos novos governantes para garantir a ordem
interna. Esta vaga, que se arrasta até finais de 1912, mobiliza trabalhadores
urbanos e os assalariados rurais do sul, afecta empresas nacionais e estrangeiras do sector moderno e exportador, das minas aos transportes urbanos
e portos, da indústria à agricultura. Ela ocorre quando os republicanos buscavam ainda o reconhecimento externo do frágil regime e, internamente,
procuravam consolidar as suas bases sociais de apoio ao mesmo tempo
que enfrentavam a hostilidade interna dos monárquicos e a invasão militar
liderada por Paiva Couceiro a partir da Galiza.
Ao longo da sua curta e atribulada existência, a República teve de
se confrontar com um movimento operário organizado e revolucionário,
autónoma na acção e na sua estratégia face às diversas forças políticas em
presença. Apesar da legislação social promulgada e dos dispositivos legais
existentes para a arbitragem e resolução dos conflitos, a acção dos sucessivos governos republicanos foi pautada pela repressão reactiva à escalada
dos conflitos sociais, mais até do que pela acção vigilante junto das organizações sindicais e das associações populares.
A incapacidade do liberalismo republicano resolver a chamada
"questão social" e de garantir a Ordem Pública constituiu um dos fundamentos legitimadores tanto da Ditadura Militar que pôs fim ao regime
parlamentar como da política social autoritária instaurada com a ordem
corporativa em 1933. Com a repressão do movimento sindical livre e colocados os sindicatos sob tutela governamental durante quase meio século,
a memória daquela experiência de luta pela emancipação social quase se
perdeu. O seu resgate foi uma tarefa frequentemente militante, empreendida por historiadores, sociólogos, intelectuais e antigos militantes sociais.
Neste contexto, o movimento operário foi por vezes constituído persona-

gem central na história da 1 República e na narrativa do seu desenlace histórico.
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Nesta comunicação procurarei fazer o balanço historiográfico sobre
a construção do problema a que poderemos chamar "a questão operária na
I República", salientando os principais tópicos de reflexão e de debate bem
como o esforço militante de recuperação da memória sobre o movimento
operário até ao Estado Novo.

A construção histórica do problema
A partir do início da década de 1970 verificou-se em Portugal um
crescente interesse por parte de alguns intelectuais e historiadores pela
história do movimento operário durante o período da I República. Este
interesse traduziu-se numa multiplicação de publicações sobre o tema em
editoras de larga distribuição nacional e numa narrativa do passado onde o
operariado tomou um lugar de relevo, se não mesmo central, na explicação
do processo e do desenlace do regime republicano.
Por outro lado, a longa duração de um regime de ditadura nacionalista, por ter atravessado diversas gerações e épocas históricas, tinha sido
responsável por uma verdadeira amnésia colectiva e importava recuperá-la. Tratou-se quase sempre de um esforço militante, inicialmente feito à
margem das universidades, e muitas vezes preocupado com as questões
políticas do momento. César de Oliveira (1941-1998), por exemplo, ao
publicar numa editora de larga distribuição nacional uma obra sobre a
"primeira cisão" no movimento sindical português (aquela que tinha sido
provocada pelos partidários da Internacional Sindical Vermelha no Congresso da Covilhã, em 1922) visava expressamente `proporcionar aos que
hoje se preocupam das questões sindicais, e entre estas das relações internacionais, como prática militante, materiais e análises que servem, pelo
menos, a uma reflexão que julgamos necessária" Escrito um ano depois
do I Congresso da União Geral dos Trabalhadores, momento que sancionou a cisão dos socialistas e sociais-democratas no movimento sindical
unitário após a Revolução dos Cravos, o autor pretendeu igualmente com
esse texto "esclarecer um período fulcral da história contemporânea portuguesa deste século sobre uma temática importante e que poderá fazer
luz sobre a aparente facilidade com que triunfou o movimento militar em
1926". Refira-se então que este livro surge na sequência de uma década de
intensa publicação de títulos pelo autor que conjugavam a interpretação e a
reflexão crítica sobre o movimento operário "antigo" com a divulgação de
textos socialistas, anarquistas e comunistas anteriores ao Estado Novo'.
Com a Revolução de 1974, esse esforço foi acompanhado pela reedição de textos doutrinários, pela multiplicação de obras memorialistas e
de apontamentos históricos, na maior parte das vezes na forma de artigo de
jornal. A memória tomou-se igualmente um espaço onde, à "esquerda", se

questionava a hegemonia ideológica do Partido Comunista Português como
o "partido da classe operária" e a sua interpretação do passado histórico'.
Protagonistas sobreviventes de eventos "históricos" vinham agora reclamar
a "verdade dos factos", entretanto mistificados ou mitificados pela propaganda partidária, ou justificar as suas acções perante a História. E este o sentido
imediato da intervenção de antigos militantes anarco-sindicalistas quando,
em 1976, reeditaram O Sindicalismo em Portugal de Manuel Joaquim de
Sousa (1885-1944) 4 ou quando, dois anos depois, publicaram, numa pequena
obra colectiva, o seu depoimento sobre o Movimento do 18 de Janeiro de
1934, à semelhança do que fez também Edmundo Pedro, jovem comunista naquela ocasião, mas agora empenhado na construção do "sindicalismo
democrático`. E esta, enfim, a preocupação também subjacente nos textos
que Emídio Santana (1906-1988) publica, reflectindo sobre a sua acção enquanto militante sindical durante a década de 1920 e durante a Ditadura Militar, ou sobre o atentado a Salazar 7 , enquanto outros visavam fazer renascer
a memória e a dignidade do movimento anarquista "específico", reeditando
obras há muito esquecidas'.
"Das ideologias do movimento operário", escrevia Carlos da Fonseca em 1975, "nenhuma teve, como o anarquismo, o privilégio de provocar tão grande número de injúrias. «Terroristas», «pequeno burgueses»,
«utopistas», «lumpen proletários», «agentes provocadores», «esquerdistas», «direitistas», «degenerados», «sonhadores»..., inútil prosseguir
Raramente os seus críticos utilizaram tão sistematicamente a calúnia ou
o argumento de baixo quilate como nas respostas a alguns problemas sérios que os anarquistas levantaram. ( ... ) A explicação do anarquismo pela
social-democracia fez carreira. Institucionalizou-se, foi permanentemente
retomada por várias gerações de homens políticos e a banalidade dos seus
axiomas transformou-se numa espécie de 'lex est quo notamus 'do socialismo vulgar " 9 . Pouco tempo depois, ojornalista Jacinto Baptista (1926-1993)

captava a enorme riqueza do universo cultural e ideológico do principal jornal operário após a 1 Guerra Mundial, durante o período da 1 República`.
Também David Carvalho ensaiou uma história crítica do período
da 1 República a partir das suas memórias como militante confederal, "explicando" a vitória das forças reaccionárias em 1926 e visando contribuir
para um "conhecimento objectivo de uma época". Escrevia ele então: "o
povo não tem ainda os seus historiadores como os tem a burguesia, embora se diga sempre que é o povo que faz a história; ele ajáz, na verdade,
porém, ninguém a escreveu ainda. ( ... ) Julgo legítimo insistir que qualquer
investigação histórica deve guiar-se por conceitos de justiça e de verdade, acima de toda a paixão ideológica ou partidária. Da mesma forma,
"2

comunistas ou críticos do Partido procuram recuperar a memória de um

partido bolchevique como João Quintela' 3 ou tão-somente descrever um
percurso pessoal como José Silva 14.

Se, na maioria das publicações, procurava-se resgatar a história política do movimento, a sua organização e acção, as ideologias e doutrinas
em confronto, as suas relações com outras forças políticas e governamentais, enunciar e estabelecer novos factos, avaliar a sua estratégia, inventariar e publicar fontes, divulgar textos inéditos ou raros, noutros casos,
enveredou-se pelo reconhecimento sociológico do operariado "primitivo",
tendencialmente anárquico, num quadro teórico marxista, como foi o caso
de Viliaverde Cabral' 5
Quando, em Maio de 1981, o Gabinete de Investigações Sociais,
herdeiro directo do Gabinete de Estudos Corporativos, organizou um seminário sobre o Movimento Operário em Portugal`, José Pacheco Pereira
apresentou uma lista com 500 referências bibliográficas relativas a livros
e artigos publicados sobre o tema desde 1974 até 198017. Tinha sido este
o resultado da "urgência de uma preocupação que até então tinha estado
ausente da historiografia portuguesa", que César Oliveira anunciara quando, em 1974, reedita a obra do sindicalista revolucionário Alexandre Vieira
(1880-1973), Para a História do Sindicalismo em Portugal. 8 A lista de
historiadores e sociólogos interessados na história do movimento operário até ao Estado Novo é vasta: Carlos da Fonseca, César Oliveira, Vasco
Pulido Valente, Manuel Viliaverde Cabral, António Ventura, José Barreto,
Maria Filomena Mônica, José Manuel Tengarrinha, Fernando Piteira Santos, João Arsênio Nunes, João Freire, Victor de Sá, José Pacheco Pereira,
José Amado Mendes, para citar apenas os mais produtivos`. Contudo, este
interesse não correspondeu a uma abertura dos arquivos aos investigadores nem o novo Estado democrático faria qualquer esforço nesse sentido.
Phillip Schmitter, que se preocupara em conhecer as bases sociais do regime Salazarista, diria sobre a situação nessa altura, com ironia mordaz, que
ficava comprovada a tese de que só a ocupação militar de um país permitia
abrir os arquivos das ditaduras aos investigadores`. Em 1978, foi criada
uma Comissão que teve um regime de acesso especial e privilegiado aos
arquivos do Estado que deveria compilar "os elementos susceptíveis de
contribuir para o esclarecimento e elucidação do que foi o regime fascista
em Portugal" (Decreto-Lei n° i 10/78). Durante uma década, a acção da
Comissão do Livro Negro sobre o regime fascista traduziu-se na publicação de documentos dos arquivos do Estado, distribuídos por cerca de três
dezenas títulos organizadas tematicamente, que visavam estabelecer factos
sobre práticas, comportamentos e acções de alguns dos maiores responsáveis políticos do anterior regime. Apenas uma dessas publicações dizia
respeito à acção do regime no campo sindical e, portanto, sem qualquer
interesse para as questões que os historiadores levantavam relativamente à
questão operária durante a 1 República`.
O problema era tanto maior quanto grande parte da memória das
instituições operárias e dos conflitos sociais estavam nos arquivos do Es,

tado pois a ocupação e o encerramento dos sindicatos e a prisão militantes
foram por vezes acompanhados pela apreensão de documentos de arquivo
e panfletos quando não foram destruidos. José Mariz identificou em Serpa,
em 1982, o arquivo da Associação de Trabalhadores Rurais quando organizava o fundo do administrador do concelho no Arquivo Municipal. Mas um
inventário de toda a documentação apreendida pelo Estado aos cidadãos e
às suas associações por motivos políticos está ainda por fazer. Além disso,
os documentos produzidos como resultado da acção vigilante e repressiva
dos sucessivos governos nos diversos níveis da administração civil, nomeadamente os relatórios policiais sobre a actividade das associações, a
correspondência alusiva aos movimentos sociais entre administradores do
concelho, governos civis e ministério do interior, oferecem-nos uma outra
representação dos movimentos sociais e dos seus militantes que permitem
ultrapassar o domínio da retórica doutrinária e dos discursos mobilizadores
das organizações. Deste modo, a imprensa operária e burguesa constituiu
a principal fonte informativa onde se procurou interpretar o movimento
operário nas suas relações com o Estado republicano.
Só na década de 1980 foi depositada na Biblioteca Nacional a colecção sobrevivente de documentos produzidos pelas associações operárias e
pelos seus congressos, enfim, por alguns militantes anarquistas e sindicalistas que os tinham guardado`. A colecção intitulada Arquivo Histórico-Social, reunida no Centro de Estudos Libertários, era composta por documentos de arquivo, manuscritos ou dactilografados, folhetos ciclostilados,
livros, brochuras, jornais, fotografias, objectos museais, documentos sonoros e audiovisuais provenientes quer de antigas organizações de classe
quer de grupos acratas e salvaguardados por militantes. Essa colecção foi
apresentada ao público em 1987 na exposição 100 Anos de Anarquismo
em Portugal depois de inventariada, descrita e organizada". Outros antigos militantes situados na órbita libertária, como Lígia de Oliveira, iriam
depositar os seus documentos no Instituto de História Social (Amesterdão)
enquanto o espólio de Pinto Quartim ficaria sob custódia do Instituto de
Ciências Sociais (Lisboa).
Entretanto, no início da década de 1980, Edgar Rodrigues publica
muitos documentos e informação inédita relativa ao período final da Monarquia Constitucional e da 1 República, numa obra dividida cronologicamente em 4 volumes, na qual este autor faz uma leitura da acção anarquista
nos movimentos sociais desde os finais da ditadura até ao Estado Novo 24
Também Carlos da Fonseca publica nessa altura a sua monumental História do Movimento Operário e das Ideias Socialistas em Portugal em 4
volumes. O Instituto de Ciências Sociais começara igualmente a publicar
algumas fontes e estudos sob direcção de Maria Filomena Mônica no "Ar quivo Histórico das Classes Trabalhadoras" (série Estudos e Documentos
ICS) bem como o Boletim de Estudos Operários. No conjunto, os estudos
.

dessa década foram ainda marcados pela deslocação do interesse historiográfico, até aí predominantemente preocupado com a memória doutrinária
e com a história política do movimento durante a República, para o estudo sociológico do operariado concreto, muitas vezes centrado em determinados grupos ditos "aristocráticos" (chapeleiros, soldadores, vidreiros,
metalúrgicos) 25
João Freire centrar-se-ia no estudo historico-sociológico do anar quismo e do anarco-sindicalismo, articulando a origem profissional do
universo dos seus militantes, a natureza do trabalho que desempenhavam,
e da sociabilidade que lhe estava associada com as ideologias e práticas
sociais26 . Esse trabalho fundamental, que muito beneficiou das ligações
próximas do autor àquele universo, surgia na sequência dos seus trabalhos
sobre a cultura e as correntes ideológicas que influíram no movimento libertário específico.
Em suma, apesar do operariado fabril constituir sociologicamente
uma pequena minoria na sociedade portuguesa, a sua organização e acção
adquirira desde os anos '70 do século passado um lugar central na análise do processo histórico que conduzira primeiro à República, e depois ao
Salazarismo. Explicava-o a erupção de surtos grevistas desde finais de Oitocentos num quadro geral de elevada instabilidade e de violência políticas
que, finalmente, teria terminado no regime de "ordem pública" imposto
ditatorialmente.
.

O tema do "divórcio" entre a República e os operários

Neste contexto, Vasco Pulido Valente defendia que, logo a seguir
à implantação da República, a política do Governo Provisório "tornou
impossível aos sindicatos e ao Partido Socialista colaborar com o novo
regime político" e, desta forma, "contribuiu para estabelecer no País
um estado de guerra latente entre as classes trabalhadoras e as classes
urbanas republicanas com que o regime se identificava. Isso contribuiu
decisivamente para tornar a República inviável e preparar a sua queda"27
Também Manuel Villaverde Cabral dedicou o Portugal na Alvorada do
Século XX à narrativa da emergência de um movimento operário moder no, associando-a à crescente influência do sindicalismo revolucionário e
ao seu papel no desmoronamento do Estado liberal". Tratava-se de uma
verdadeira revelação e, logo no Prefácio à versão portuguesa da sua tese de
doutoramento, se afirmava:
"A ignorância que rodeava designadamente as origens do regime
era tanto maior quanto este se empenhava, como todos os meios ao seu
dispor em falsificar a história recente do país e em impedir a sua discussão. Todavia, assim que o meu camarada Fernando Medeiros e eu próprio
.
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nos pusemos a retroceder na história do fascismo português, depressa nos
demos conta que uma pesada hipoteca de ignorância pesava igualmente sobre o período que imediatamente o antecedera, a República parlamentar implantada em 1910, bem como as últimas décadas da Monarquia
constitucional."29

Efectivamente, Fernando Medeiros dedicou metade da sua obra intitulada A Sociedade e a Economia Portuguesas nas Origens do Salazarismo

à análise da organização e acção estratégica da Confederação Geral do Trabalho (C.G.T.) face às intentonas reaccionárias que, desde 1924, anunciaram o advento duma ditadura militar de tipo conservador ou fascizante 30
Na mesma altura, também António José Telo realçou o conflito de classes e
destacou o papel da C.G.T. na análise que fez do desenlace da 1 República,
muito embora não gastasse 195 páginas com o assunto".
No que respeita à actuação dos anarquistas no movimento operário,
a C.G.T. sofria de uma dupla culpa na óptica dos historiadores marxistas.
Em primeiro lugar, era culpada de não ter sabido fazer a revolução social,
por ter ficado bloqueada ou limitada à estratégia da greve geral insurreccional, enfim, pelo seu apoliticismo axiomático. Este último traduziu-se na
recusa sistemática em estabelecer alianças políticas e ficou a dever-se às
limitações ideológicas do anarquismo face ao marxismo científico.
Em segundo lugar, tendo contribuído para instabilidade social durante a 1 República, era culpada de não ter conseguido travar o fascismo,
pelo desgaste que a sua estratégia tinha provocado e, mais uma vez, pelo
seu apoliticismo e pela recusa em estabelecer alianças "anti-fascistas" com
outros partidos à esquerda.
Uma parte desta leitura vinha da propaganda do novo regime, anunciado como um regime que visou restabelecer a "ordem pública", combater
o bolchevismo e resolver a "questão social". Outra parte foi recuperada
do combate ideológico da ITT Internacional nos anos '30. Nessa versão or todoxa, que seguia uma narrativa mais próxima da hagiografia cristã do
que de Marx, o anarquismo era apresentado como um estádio ingénuo e
virtuoso, espécie de messianismo primitivo e inconsequente do operariado
pré-moderno que antecede a chegada do P.C.P., donde irradiou a luz do
marxismo-leninismo, e onde todos os trabalhadores conscientes deveriam
ingressar depois de revelado às massas. Esta interpretação está sintetizada
numa brochura muito cuidada graficamente, publicada muito recentemente
a propósito do Centenário da República pelo PCP:
"O divórcio entre os trabalhadores e a República", diz-se aí, "tornou-se fatal para o novo regime apesar da dimensão das lutas do movimento operário entre 1910 e 1926 e da obtenção de importantes conquistas,
a táctica reivindicativa da CGT dominada pelo anarquismo e anarco-sindicalismo, revela-se cada vez mais inadequada a uma realidade marcada
pela ofensiva reaccionária e pelo crescente poder do patronato assente
.

no poder do Estado e do seu aparelho repressivo ( ... ) A ausência de um
forte partido político da classe operária, revolucionário, com influência de
massas, impediu nessa fase a classe operária de fazer frente com êxito ao
avanço do fascismo"."

Além destes, nos meios libertários dos anos '70, tomava-se difícil
compreender como a poderosa C.G.T. tinha mostrado tamanha passividade perante o advento do fascismo. Para os que se situavam no campo republicano democrático, os operários tinham estado sempre contra a
República, como uma espécie de quinta coluna. Ou melhor, tinham-na
ajudado inicialmente para depois ajudarem a acabar com ela. Daí que,
nesta óptica, o principal exercício consista em saber quando se dá o divórcio entre a República e o movimento operário. Em 1912, no rescaldo do
movimento iniciado com a greve dos rurais de Évora? Em 1919, com a vitória dos anarquistas no Congresso Nacional Operário? Quando? Nunca,
diria Emídio Santana em 1976, no Prefácio à 5' edição da obra de Manuel
Joaquim de Sousa, O Sindicalismo em Portugal:
"Quando os sociólogos historiadores conseguirem reconstruir essa
época [o período entre as guerras], o sindicalismo aparecerá claramente
definido como último baluarte da democracia a cair perante o genocídio
fascista, sempre a combater efinalmente só." (p. 10)
Por outro lado, a ideia de que o movimento operário, pelo seu radicalismo, contribuíra para o fim do regime é estranha aos observadores
contemporâneos". O nacionalista Cunha Leal, por exemplo, identificava
os problemas do regime com os vícios do sistema político constitucional
que, através do controlo da máquina eleitoral, criara uma autêntica "ditadura do Partido Democrático", a qual assentava naquilo a que Brito Camacho chamava o "caciquismo do Terreiro do Paço". Não se vivia em 1926,
antes pelo contrário, um período de ofensiva grevista, muito embora a imprensa conservadora agitasse o espantalho da Legião Vermelha. Importa a
este respeito recordar que os anarquistas e os sindicalistas revolucionários
foram a força política que menor responsabilidade teve pela violência
desencadeada durante a 1 República. Apesar dos episódios de violência
aberta associados a algumas acções colectivas (greves, manifestações,
comícios, etc), o balanço ficou claramente a favor do lado governamental, dos partidos políticos republicanos e das forças monárquicas. Além
disso, as organizações operárias nunca tiveram força para fazer ou desfazer governos. Mesmo depois da Grande Guerra, os seus apoios públicos
em manifestações aos governos de esquerda foram ineficazes. Por outro
lado, a onda revolucionária iniciada no final da guerra encontrava-se esgotada em 1922, muito embora a urgência da Revolução Social não tivesse
desaparecido na cultura militante e se mantivesse bem viva até à derrota
do movimento em Espanha. Deste ponto de vista, o bombismo (agitado
pelas forças reaccionárias para mostrar a incompetência dos governos
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republicanos) expressou não tanto a dificuldade de contenção do movimento operário pelo regime que não hesitou em operar à margem da lei,
como sobretudo o desespero e a radicalização de alguns grupos de jovens
militantes, processo onde se inscreve a formação do PCP e a cisão no seio
das Juventudes Sindicalistas 34
.

Dois tópicos de um debate: a natureza do movimento e o seu papel
no desenlace do regime republicano
A produção historiográfica sobre os movimentos sociais durante a
1 República precede e acompanha o ciclo de mobilização política que ocorre após o Movimento dos Capitães e conhece um notável refluxo a partir da
segunda metade dos anos '80 do século XX. O resultado foi a demarcação
duma espécie de "terra de ninguém", não reivindicada à esquerda por qualquer das forças políticas constituintes do regime democrático. Por outro
lado, a ofensiva neo-liberal comandada pelo eixo Atlântico, correlata com
o processo de integração europeia, a implosão do mundo comunista e a
revolução tecnológica acompanharam simultaneamente a consolidação dos
regimes parlamentares e a crise das utopias sociais. Se, neste novo quadro
de «globalização», a regressão nos direitos sociais dispensou as ditaduras
fascistas ou fascizantes, como no período entre as duas guerras mundiais,
ela contribuiu também para uma reavaliação dos movimentos emancipadores do passado.
Em termos historiográficos, o debate em tomo da "questão operária
durante a 1 República" centrou-se fundamentalmente sobre dois tópicos
interligados: um, sobre o grau de modernidade da organização, do recrutamento e da acção operária sob a liderança do sindicalismo revolucionário
e do anarco-sindicalismo; outro, sobre o papel da autonomia operária na
instabilidade do sistema republicano e as insuficiências da estratégia sindicalista comandada pela Confederação Geral do Trabalho para levar a cabo
os seus propósitos e travar a ditadura dos militares.
Em relação ao primeiro tópico, Villaverde Cabra!, na linha de
Armando Castro", insistira na modernização do tecido económico operada
a partir de finais de Oitocentos e na emergência dum proletariado moderno.
Por outro lado, João Freire caracteriza sociologicamente o universo dos
militantes libertários, encontrando uma "correspondência positiva entre a
ideologia libertária e o sistema de trabalho[caracterizado pela autonomia
do trabalho em contexto oficinal] vigente na época"". Em jeito de balanço, poder-se-á afirmar que, mais do que síndroma de atraso, o movimento
sindicalista que ocorre em Portugal neste período partilha traços comuns

com outros contextos europeus onde se verificou que "os trabalhadores
das novas e expansivas indústrias do século XIX se organizaram mais len11

tamente" e onde "as indústrias que criaram uma vasta organização eram
mais antigas, mais oficinais e de menor escala, com a excepção notável da
indústria mineira". Nesta linha se situa igualmente o nosso estudo sobre
os mineiros alentejanos, onde se demonstrou a natureza "trabalhista" e,
nessa medida, "moderna" dos conflitos sociais emergentes nas minas do
sul e da sua organização durante a 1 República e a Ditadura Militar".
Se escasseiam entre nós as análises comparativas com Outros contextos nacionais sobre a associação entre as ideologias e a organização do
trabalho, algum relevo tem sido atribuído às relações externas e a actuação transnacional de alguns militantes sociais, à influência directa exercida pelo movimento internacional sobre a organização e os acontecimentos
locais e, finalmente, à permeabilização ideológica das diferentes correntes
de pensamento libertário 39
No que respeita ao segundo tópico, um balanço recente retoma no essencial as teses de Cunha Leal e de Douglas Wheeler, buscando nas fragilidades internas do sistema político parlamentar republicano, monopolizado
pelos "bonzos" do P.R.P., na sua incapacidade para lidar com as oligarquias
herdadas do passado, na acção dos seus inimigos, as causas da crise final
da 1 República`. Nesta medida, "a questão operária" apresenta-se como
um problema histórico falso. Como mostrámos noutro local, nas vésperas
do 28 de Maio, os governos democráticos tinham sido capazes de conter
o movimento operário. A C.G.T. encontrava-se a braços com divergências
internas graves, enfrentava a concorrência comunista e a repressão policial,
e mostrava-se incapaz de fazer face à ofensiva patronal após as greves de
1922/341. As acções revolucionárias subsequentes ao 28 de Maio de 1926
contra a Ditadura Militar vieram confirmar o isolamento da C.G.T.
.

* Esta comunicação, apresentada presencialmente a 21 de Maio de 2010, inscreve-se no
âmbito do projecto de investigação em curso intitulado "Movimento social crítico e
alternativo: memória e referências" e financiado pela FCT com a referência PTDC/
/CPJ-CPO/098500/2008. O autor expressa o seu agradecimento pelo convite que lhe foi
endereçado para participar no Ciclo de Conferências "As Grandes Questões da 1 República
(2009 2010)" organizado pelo Museu Bernardino Machado e patrocinado pela Câmara Municipal de V. N. de Famalicão.
** Núcleo de Ciências Políticas e Relações Internacionais (NICPRI) e Departamento de
História da Universidade de Évora. E-mail: peg@uevora.pt.
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O Movimento Sindical Português: a primeira cisão, Mem. Martins, Europa-América,
1982,p. 11.
2 César de Oliveira tinha já publicado A Comuna de Paris e os Socialistas Portugueses
(selecção de textos, com introdução e notas), Porto, Brasília Editora, 1971; O Operariado e
a República Democrática (1910-1914), Porto, Afrontamento, 1972 (na colecção Movimento
operário português; 3); Rosa Luxemburgo, Viva! Porto, 1972; "Imprensa operária no Portugal
oitocentista: 1 825 a 1905, Análise social, 39, 1973; O Socialismo cm Portugal: 1850-1900
Porto, 1973: A Criação da União Operária Nacional, Porto, Afrontamento, 1973; "Os limites e a ambiguidade: o movimento operário português durante a guerra 1914-18", Análise
Social, 10, Lisboa, Gab. de Investigações Sociais, 1973, pp. 679-702. Além das fontes compiladas nas obras anteriores, Oliveira publicou ainda a obra do sindicalista Alexandre Vieira,
Para a História do Sindicalismo em Portugal, 2a ed., Lisboa, Seara Nova, 1974; o texto de
J. Carlos Rates, A Rússia dos Sovietes, Lisboa, Seara Nova, 1976; 13 Cartas de Portugal
para Engels e Marx. Lisboa, Iniciativas Editoriais, 1978; e ainda O Estado, a Democracia
Burguesa, a Prática Revolucionária e Anarquismo, 2a ed., Porto, Paisagem, 1975; O Primeiro Congresso do Partido Comunista Português (recolha, prefácio e notas), Lisboa, Seara
Nova, 1975; A Revolução Russa na Imprensa Portuguesa da Época, Lisboa, Di abril, 1976.
Já depois de ter publicado A Primeira Cisão produziu uma Antologia da Imprensa Operária
Portuguesa: 1837-1936 que viria a ser publicada pela UGT-União Geral de Trabalhadores
(Lisboa, Perspectivas & Realidades, 1984).
Serve de exemplo a este respeito a obra de José Reis Sequeira, Relembrando e Comentando: memórias de um operário corticeiro, 1914-1938, Lisboa, A Regra do Jogo, 1978.
54 ed., Porto, Afrontamento, 1976. Emídio SanM. J. Sousa, O Sindicalismo em Portugal.
tana escreveria aqui: "O nosso passado recente, o primeiro quarto deste século, teria sido
apagado e interdito à Cultura e à História por uma espessa cortina que procurou ocultá-lo
ao conhecimento da verdadeira História do nosso povo como se dela estivesse ausente ou
estivesse apenas mergulhado num caos em que se transviara, e tudo o que foram os seus
veículos de expressão e de acção apareciam confundidos ou desfigurados" (p7).
Emídio Santana (col.), O 18 de Janeiro e Alguns dos Seus Antecedentes, Lisboa, A Regra
do Jogo, 1978.
Edmundo Pedro, 18 de Janeiro de 1934-18 de Janeiro de 1919: 45 anos de Luta Pela
Democracia Sindical. Reflexões de um Militante, Mcm Martins, Fundação José Fontana,
1979.
Emídio Santana, História de um Atentado: o atentado a Salazar, Mcm Martins : Europam,Forum, 1976.
Carlos da Fonseca, por exemplo, publica a obra de J. M. Gonçalves Viana, A Evolução
Anarquista em Poriuga1(1894). Lisboa, Seara Nova, 1975.
Carlos da Fonseca, "Sociologia do Anarquismo Português (1887-1897) in Viana, Oh. cit.,
p33.
o Surgindo vem ao Longe a Nova Aurora: Para a História do Diário Sindicalista A Batalha
(1919-1927), Lisboa, Bertrand, 1977.
° David Carvalho, Os Sindicatos Operários e a República Burguesa (1910-1926): Crónicas vividas dum imenso conflito, Lisboa, Seara Nova, 1977. —249 pp.
2

D. Carvalho, Ob. cit., pp. 13-14.
João G. P. Quintela, Para a História do Movimento Comunista em Portugal: 1. A Constituição do Partido (lo período 1919-1929,). - Porto: Afrontamento, 1976- 299, [4] p. Para
este autor tratava-se de "de procurar no passado as raízes profundas do presente, dos problemas e das dificuldades que defronta hoje o movimento operário português". (p7). Sobre
a base de recrutamento do P.C.P. nesta sua l fase v. o estudo de José Pacheco Pereira, "Contribuição para a história do Partido Comunista Português na! República (1921-26)", Análise
Social, vol. XVII (67-68), 1981-3.°-4., 695-713.
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" José Silva, Memórias de um Operário, V. N. Famalicão Lívr. Júlio Brandão, 1971.— 2 vols.
Embora escritas em 1955, as suas memórias apenas seriam publicadas nesta data.
° Manuel Villaverde Cabral, O Operariado nas Vésperas da República (1909-1910), Lisboa, Presença; G. [.S., 1977. —346 pp.
6
M. Filomena Mônica e M. Fátima Patriarca, O Movimento Operário em Portugal. - Lisboa: G.I.S., 1981. (Análise Social, 2° série, vol. XVII (67-68-69) 1981 (3° 4° 5°).
"Bibliografia sobre o movimento operário português desde a origem até 25 de Abril de
1974 (livros e artigos publicados de 1974 a 1980)", Análise Social, 2° série, vol. XVII (6768-69) 1981(3° 4° 5°), pp. 985-1011.
8
Alexandre Vieira (1880-1973), Para a História doSindicalismo em Portugal, 2° cd., Lisboa, Seara Nova, 1974. —227 pp. (p. 9, Prefácio à 2° edição). Três anos depois é também reeditado o seu texto originalmente publicado no Almanaque d'A Batalha, intitulado Subsídios
Para a História do Movimento Sindicalista em Portugal (de 1908 a 1919),Lisboa, Edições
Base, 1977.— 70 p.
° Não cabe aqui apresentar uma lista das suas publicações. Para uma bibliografia sobre o
tema remetemos o leitor para as obras de J. Freire, Anarquistas e Operários. Ideologia, oficio
e práticas sociais: o anarquismo e o operariado em Portugal, 1900-1940,Porto, Afrontamento, 1992, de Alexandre Samis, Minha Pátria é o Mundo Inteiro. Neno Vasco, o Anarquismo e o Sindicalismo Revolucionário entre Dois Mundos, Lisboa, Letra Livre, 2009 e de
Filipa de Freitas, Les Jeunesses Syndicalistes au Portugal (1913-1926). Idéologie, violence
et révolui'ion Tese de doutoramento em História na École de Hautes Etudes en Sciences
Sociales, 15. Dez.2007.
20
Portugal: Do Autoritarismo àDemocracia, Lisboa, ICS, 1999.
21
Trabalho, Sindicatos e Greves no Regime Fascista, [Lisboa]: C.L.N.S.R.F., 1984, 334 p.
22
O contrato de depósito entre o Centro de Estudos Libertários e a Biblioteca Nacional data
de 28 de Abril de 1980. Em 1982, com a ajuda financeira da Fundação Gulbenkian, iniciouse a catalogação das espécies depositadas. Ver Catálogo do Arquivo Histórico-Social, Lisboa, AHS!CEL, 1983. —2 vols. (mimeo).
23
Carlos Abreu (org.) - 100 Anos de Anarquismo em Portugal 1887-1987, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1987. - 214 pp.
24
Edgar Rodrigues, O Despertar Operário em Portugal (1834-1911), Lisboa, Sementeira,
1980. - 311 pp.; Os Anarquistas e os Sindicatos, Lisboa, 1981; A Resistência Anarco-Sindicalista À Ditadura. Portugal 1922-1939, Lisboa, Sementeira, 1981.- 373 pp.; A Oposição
Libertária em Portugal (1939-1974), Lisboa, Sementeira, 1982. —372 pp.
25
Maria Filomena Mónica, Artesãos e Operários: indústria, capitalismo e classe operária em
Portugal (1870-1934), Lisboa: Inst. de Ciências Sociais da Universidade, 1986; Vasco Pulido
Valente, "Os conserveiros de Setúbal (1887-1901)", Análise Social, vol. XVII (67-68), 19811°4. °, 615-678. V. tb. Ana Margarida Nunes de Almeida, A Fábrica e a Família: famílias
operárias no Barreiro,Barreiro, Câmara Municipal, 1993.
26
João Freire - Anarquistas e Operários. Ideologia, oficio e práticas sociais: o anarquismo
em Portugal, 1900-1940, Lisboa, Afrontamento, 1992.— 439 pp.
27
Vasco Pulido Valente, "A República e as classes trabalhadoras (Outubro de 1910 - Agosto
de 1911)", Análise Social, Vol. IX (2.°), 1972 (n.° 34), pp. 293-316
28
M. V. Cabral, Portugal na Alvorada do Século XV Forças Sociais, Poder Político e Crescimento Económico de 1890 a 1914, Lisboa, A Regra do Jogo, 1979.- 473 pp.
29
M. V. Cabral, Ob. cit., p. VII.
30
Fernando Medeiros, A Sociedade e a Economia Portuguesas nas Origens do Salazarismo
Lisboa, A Regra do Jogo, 1978. —411 p.
° António J. Telo, Decadência e Queda da 1 República Portuguesa, Lisboa, A Regra do
Jogo, 1980. —2 volumes. V. tb. do mesmo autor O Sidonismo e o Movimento Operário: luta
de classes em Portugal, 1917-1919, Lisboa, Ulmeiro, 1977.
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Partido Comunista Poirtuguês, A Revolução Republicana de 1910 na História da Luta do
Povo Português, [Lisboa]: DEP/PCP, 2010).
V. tb. por ex. Douglas L. Wheeler, "A Primeira República Portuguesa e a História", Análise Social, vol. XIV (56), 1978-4°, 865-872.
Filipa de Freitas, Les Jeunesses Syndicalistes au Portugal (1913-1926), p.597 a 601.
u A Revolução industrial em Portugal no Século XIX, 4 cd., Porto, Limiar, 1978. O prefácio
da ia edição data de 1948.
Anarquistas e Operários..., p77.

Charles Tilly, Louise Tilly e Richard TilIy, El Siglo Rebelde, 1830-1 930, Saragoça, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1997, p.57 (tradução nossa).
Indústria e Conflito no Meio Rural: os mineiros alentejanos: 1858-1938, Lisboa, Cidehusi
Colibri, 2001.
V. a este respeito, por exemplo, os estudos recentes sobre o anarquista Neno Vasco de
Alexandre Samis, Minha Pátria é o Mundo Inteiro... , Lisboa, Letra Livre, 2009 ou sobre a
recepção da Carta de Amiens em Portugal, de João Freire, "Influences de Ia Charte d'Amiens
et du syndicalisme révolutionnaire sur le mouvement ouvrier au Portugal", Le Syndicalisme
Révolutionnaire. La Charte d'Amiens et / 'Autonomie Ouvriêre, Paris, Editions CNT, 2009.
40 António Reis, "Epílogo: o fim da Primeira República", História da Primeira República
Portuguesa, coord. M. Fernanda RoIlo e Fernando Rosas, Lisboa, Tinta da China, 2009, pp.
571-582. V. tb neste volume o texto de L. Farinha, "A Caminho do 28 de Maio" (pp.535-567)
onde nenhum papel de relevo é dada ao conflitualidade operária no desenlace do regime. V.
tb. D. Wheeler, "A Primeira República Portuguesa e a História", art. cit.
u "Cercados y perseguidos: La Conderação Geral do Trabalho (CGT) en tos últimos afios
dei sindicalismo revolucionário en Portugal (1926-1938)", Conflicto Político, Democracia y
Dictadura. Portugal y Espaiía en Ia Década de 1930, Mercedes Gutiérrez e Diego Palacios
eds., Madrid, Centro de Estudíos Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 199-227.Sobre o
episódio da formação do Bloco de Defesa Social, em 1926, na sequência da tentativa de
golpe revolucionário (de esquerda) liderado por Martins Júnior, veja-se A. José Queiroz, "As
esquerdas e o Bloco de Defesa Social", A Ideia, II série, Vol.l2, n°67, pp.34-40.
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Para a compreensão da República
em Portugal: A metáfora arboriforme
António Cândido Franco

A República portuguesa é uma árvore centenária, que deu três frutos distintos ao longo dos cem anos da sua vida. O primeiro foi a chamada primeira República, que durou de 1910 a 1926 e teve no seu centro o Partido
Republicano Português (fundado em 1876 e herdeiro do Centro Republicano Federal, de 1873). Apresentou como momentos marcantes a lei da
separação da Igreja e do Estado (1911), a liberdade de expressão e associação, a participação na Grande Guerra de 1914-18 ao lado da França, o
sidonismo e outros fenómenos críticos como a Monarquia do Norte (1919),
a consolidação dum sindicalismo operário reivindicativo e independente
dos partidos, e por fim a crise que levou por dentro à corrupção e descaracterização do regime no golpe militar do 28 de Maio.
O segundo fruto foi o Estado Novo, uma República autoritária e
nacional, espúria como se verá quando indagarmos das raízes desta árvore,
que durou de 1926 a 1974, tendo no seu centro a figura do ditador Oliveira Salazar. Os momentos característicos da sua existência foram o fim da
liberdade de expressão e de associação, a corporativização das instituições
e dos sindicatos livres, a proximidade ou mesmo a afinidade com as ideologias totalitárias de partido único (a União Nacional), a neutralidade na
segunda Grande Guerra (1939-45), a sobrevivência anacrónica no quadro
da Guerra Fria, a guerra colonial na índia e em África e a consequente
desagregação interna que levou à ruína da Constituição de 1933 e ao golpe
militar de 25 de Abril de 1974.
Por fim, o terceiro fruto, que se iniciou com o golpe militar de 1974
e se continuou na revolução dos Cravos, durando ainda no momento em
que escrevemos. Não colocamos por ora no seu centro nenhuma figura,
nem mesmo nenhum partido, pois não temos a distância necessária para
perceber com inteireza o fenómeno que estamos a tratar. Ainda assim podemos aventar como traços distintivos deste período a reposição da liberdade
de expressão e de associação, o fim da guerra em África, a independência
dos países africanos de língua portuguesa (1974-5), à excessiva monopolização da vida cívica por grémios partidários (partidocracia), a adesão à
16
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Comunidade Económica Europeia (1985) e a formação da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa (1996).
Atentemos agora nas raízes da árvore centenária da República; são
elas os braços subterrâneos e invisíveis do ser vegetal e moral que temos
sob observação. Ainda assim, apesar da invisibilidade, essas raízes são as
bocas que mamam na terra os nutrientes que alimentam os vários andares
do ser arborescente. Têm por isso as raízes uma importância determinante
para a prossecução da sua existência; caso elas se ponham a definhar, a
árvore não tardará a morrer, de nada lhe valendo a respeitável e venerável
idade, a robustez da aparência, o favor da atmosfera ou qualquer outro
caso. Ao invés, sejam as raízes fortes e fundas, a terra boa e capaz, e a árvore terá uma longa existência ainda pela frente, com novos andares e novas
frondes, onde brotarão de futuro, batidos por mais próxima luz, flores ainda
mais refinadas e frutos ainda mais saborosos. Importa pois conhecer a natureza e a resistência das raízes da árvore republicana; dessa índole e desse
ânimo dependem as flores e os frutos do presente e do porvir.
As raízes duma árvore são o que mais próximo está da semente.
Esta, quando acomodada no interior da terra, abre o seu gomo, largando
a primeira raiz. Antes mesmo de deitar o caule à luz, já a raiz germina
dentro de terra à procura de firmar posição. Nessa altura raiz e caule confundem-se na treva interior da terra, a primeira descendo para as profundidades à procura do húmus nutritivo e a segunda subindo para as alturas, à
procura de viver a vida da luz; são as duas pontas dum mesmo filamento,
colaborando em obra comum. Chegada à superfície, a planta para ganhar
força e solidez precisa de contar com os membros subterrâneos; são eles
que, trabalhando na sombra, lhe injectam o alimento e a frescura, que por
sua vez se transforma na seiva que se põe a correr nos canais interiores,
fortificando tronco e braçadas e permitindo o surgimento na fronde de
flores e frutos.
As invasões napoleónicas não chegaram para fazer sair do tegumento o filo do republicanismo português. Aquilo que então surgiu à luz do dia
foi a noção de soberania nacional, que levou tão-só ao constitucionalismo
monárquico; mesmo o sector radical do liberalismo português, saído da
Constituição de 1821, mostrou-se disposto a aceitar a figura do rei (desde
que este não se misturasse na governação). Nos graves momentos que se
seguiram à sedição de 1836, que levaram à deposição da Carta, os revolucionários chefiados por Manuel Passos, de mistura com os batalhões da
Guarda Nacional, foram às Necessidades dar vivas à rainha. E quando se
deu a reposição da Carta e o apear do Setembrismo, o inimigo não foi a rainha, e muito menos o rei, que andava para Sintra entretido a sonhar a Pena
e a ópera, mas o chibo de Fornos de Algodres mai-lo seu irmão, os Cabrais
ferozes, que apertaram o código administrativo, fizeram a reforma fiscal e
passaram a enterrar os mortos fora das igrejas.
17

A semente da ideia republicana só abriu em Portugal depois da tormenta de 1848, que varreu a Europa e levou na enxurrada a monarquia de
Luís Filipe, matriz do regime liberal português. O visionário desse primeiro broto foi José Félix Henriques Nogueira (1825-58), autor dos Estudos
sobre a Refbrma em Portugal (1851). Em nenhum outro momento dessa
geração se encontra tão nítida a germinação da árvore republicana; no seu
miolo, no seu código genético, surpreendemos a justiça social, a liberdade,
o municipalismo (como forma de democracia directa) e o federalismo, que
nele toma expressão sobretudo sob forma de iberismo. Diz ele:
Ó nobre terra de Espanha, donde senão da discórdia dos
teus filhos, provieram os males que te hão dilacerado? ( ... )
Acorda, terra de heróis, levanta o glorioso estandarte
de teus antigos Estados e municipalidades: remata-o com um
símbolo nacional da federação, único que concilia os foros e
as liberdades de cada povo com as altas vantagens da unidade
política - e tu serás, ó ilustre Ibéria, o magnífico pórtico da Europa regenerada, a formosa princesa das suas nações.
O embrião republicano que tomou forma em Portugal nas teorizações de 1851 mostrou dificuldade em germinar nos anos que se seguiram,
como se o primeiro filo que se libertou do tegumento ficasse por longos
anos adormecido, entre a vida e a morte, no seio estático e frio da terra.
Pode adiantar-se que só duas gerações depois é que as duas pontas do filamento se afastaram decididamente uma da outra, optando pela vida e caminhando sem obstáculos, uma para o interior da terra, à procura de se firmar
nos fundos úberes, e a outra veloz para a superfície, na busca da ampla e
luminosa existência aérea. O facto que determinou este sucesso foi como
se sabe o sobressalto patriótico do Ultimato inglês de Janeiro de 1890.
De qualquer modo, o patamar revolucionário a que o republicanismo português ascendeu depois de 1890 não lhe corrompeu o código genético inicial, por muito reformista que este fosse, crendo como creu que
a monarquia portuguesa haveria fatalmente de evoluir de modo pacífico,
pela propaganda e pela doutrinação cívica, para a forma republicana de
governo. Um homem como Teófilo Braga, que uniu em tomo de si as várias
tendências do republicanismo português, tomando-se depois no primeiro
presidente da República portuguesa, podia escrever o seguinte no momento imediatamente anterior deste sobressalto, quando as comemorações do
quarto centenário da morte de Camões e o Tratado de Lourenço Marques
de 1879 anteciparam dalgum modo aquilo que seria a agitação de 1890:
A República não pode implantar-se em Portugal, enquanto o regime democrático não triunjár em Espanha. ( ... )
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Mas qual será a República que há-de reorganizar a Espanha? A unitária ou a jêderal? A primeira jáfêz as suas provas,
teve o destino de todas as repúblicas unitárias, truncadas por
César por Napoleão 1, pelo sobrinho deste ou por um Pavia. As
tendências separatistas das províncias espanholas, a vivacidade
dos seus dialectos, o vigor da tradição histórica conservado no
espírito local, revelam que a Espanha tem todas as condições
étnicas e históricas para achar as suas bases de ordem no regime
do Federalismo, fundando, como o previu Henriques Nogueira e
hoje o grande Pi i Margail, os Estados Unidos Peninsulares.

O mesmo se encontra, com uma prudência todavia compreensível,
no Manifêsto dos Emigrados da Revolução Republicana Portuguesa de
31 de Janeiro de 1891, redigido em Madrid em Abril e dado à estampa em

Paris em 31 de Maio de 1891, da autoria de Sampaio Bruno e subscrito
por 48 homiziados. Apesar das acusações infamantes de partidários da
união ibérica com que a monarquia brigantina cobriu os revolucionários
republicanos do 31 de Janeiro, desviando maldosamente do seu curso as
teorizações federalistas anteriores, o Manifesto dos Emigrados apresenta
nas derradeiras páginas uma defesa sem tergiversações da custosa, lenta solidariedade da civilização peninsular ( ... ) fundada por uma sincera,
profi1nda e inquebrantável amizade.
Propósito semelhante encontra-se no ensaio histórico de Basilio
Teles, Do Ultimatum Inglês ao 31 de Janeiro, onde se faz a ligação do
republicanismo português ao republicanismo espanhol através das aspirações federalistas de ambos (cap. IX). Pelo que se percebe o conflito com
a Inglaterra dava razão aos que defendiam dos dois lados da fronteira um
bloco ibérico unido; a crise de 1890 reforçava assim o ideário de Henriques
Nogueira. Também o testemunho de Cristiano de Carvalho a propósito dos
mesmos acontecimentos confirma como o segundo momento do republicanismo em Portugal, aquele que vai de Janeiro de 1890 a Janeiro de 1891,
esteve de olhos postos na experiência federalista ibérica. No seu livro sobre
esses acontecimentos, Revelações, lá se encontra a visita que o jovem Cristiano de Carvalho fez no Verão de 1890 a Madrid para conhecer e ouvir Pi
i Margali, presidente da primeira República espanhola (1873).
Do 31 de Janeiro ao 5 de Outubro correram terca de vinte anos: são
as duas décadas da rápida progressão para a superfície do filamento saído
do tegumento republicano quatro décadas antes. Com o 5 de Outubro de
1910 começou a história visível da árvore republicana tal como a apresentámos no início deste texto.
O que importa agora é apreciar, num breve relance, as raízes que

nasceram na geração de 1850 e se desenvolveram depois em sentido revolucionário com o surto de 1890. As raízes do republicanismo português, tal
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como brotaram e se fortaleceram, estreitam-se ao movimento operário, dele
retirando sobretudo a forma política de organização que é o municipalismo
federalista. Se Henriques Nogueira não bastasse de prova à nossa afirmação,
haveria ainda Antero de Quental, que escreveu em 1868, movido pela aurora
ruidosa da primeira República em Espanha, um texto capital para o que aqui
nos interessa, Portugal perante a Revolução de Espanha. O opúsculo de
Antero, escrito no arco temporal de maior torpor do filo republicano português, aquele que se compreende entre 1860 e 1880, testemunha que as
características matriciais do republicanismo português são inseparáveis do
municipalismo federalista, que foi através de Proudhon o primeiro ideário
político do movimento operário e do seu associacionismo nascente.
Conclua-se que os antecedentes da República portuguesa nada têm
a ver com a primeira República francesa, a da Convenção, víscera de todas
as outras; os antecedentes do nosso republicanismo são muito mais ricos,
muito mais variados e fecundos. Estão mais próximos do federalismo e das
formas de democracia directa da Confederação Helvética, a mais antiga
e duradoura República europeia, que do jacobinismo unitário francês de
1793, que tantos males e tantos crimes de sangue trouxe às realizações
republicanas e revolucionárias da Europa posterior. E por esse motivo que
a República nacional do Estado Novo é um produto adulterado e bastardo,
que só enxertos descabidos e exógenos explicam e justificam.
As raízes do republicanismo português são fortes e boas. E possível
sonhar com elas o futuro, acreditando que será com o alimento das suas
ideias que um novo vigor há-de florir e frutificar no caule e nos braços
da árvore centenária da República. Mesmo as terríveis imperfeições do
presente, como a monopolização viciosa da vida política portuguesa pelos
partidos, ou a curta visão geopolítica dos que nos governam, ou ainda a
escandalosa falta de distribuição da riqueza, têm todas as condições para
ser ultrapassadas dentro do ideário republicano. A ilustre Ibéria de que
falou 1-lenriques Nogueira, os Estados Unidos Peninsulares que arrebataram Teófilo Braga, a civilização peninsular de Sampaio Bruno ou apenínsula diversa e una de Agostinho da Silva, no definitivo enterro de Carlos V
e seu compadre português D. Manuel, continuam à espera do nosso entusiasmo e do nosso sentido prático de concretização.
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A "Nova República" (1919-1926)
António José Queiroz

No dia 13 de Fevereiro de 1919, no Porto, a bandeira verde-rubra substituía
novamente a bandeira azul e branca que os monárquicos haviam içado no
dia 19 de Janeiro. Quatro dias mais tarde, em Vila Real, chegava ao fim a
chamada Monarquia do Norte, ou, como alguns diziam, a "Monarquia do
Quarteirão", numa irónica alusão aos 25 dias em que a Junta Govemativa
do Reino, liderada por Paiva Couceiro, sobreviveu na cidade do Porto.
Após este "episódio", o Partido Republicano Português (PRP)
regressaria ao poder, situação que ficaria reforçada com a sua vitória nas
eleições de 11 de Maio de 1919. Assim começava a "Nova República".
Pese embora alguma historiografia tenha designado o período que vai de
1919 até ao 28 de Maio de 1926 de "Nova República Velha", as realidades políticas, económicas e sociais eram distintas da "República Velha",
isto é, do período compreendido entre 5 de Outubro de 1910 e o início
do sidonismo (Dezembro de 1917). Daí a designação de "Nova República" actualmente utilizada por alguns historiadores, que, face às alterações
então verificadas, não deixam de ter razão. De facto, no plano político
dá-se a retirada da cena partidária dos líderes históricos republicanos:
Afonso Costa, magoado com o PRP, exila-se em Paris; António José de
Almeida é eleito Presidente da República em 6 de Agosto de 1919; Brito
Camacho toma posse do cargo de Alto-Comissário de Moçambique em 3
de Novembro de 1920. A pulverização partidária a que se assiste neste período decorre também desta situação. Com o afastamento dos que, bem ou
mal, haviam marcado a história do regime, restavam apenas figuras secundárias. Se no PRP (como escreveu o jurista Magalhães Collaço) se vivia o
tempo dos "deuses menores", Raul Brandão, numa linguagem mais crua,
não tinha dúvidas em afirmar que para a República tinha chegado "a hora
dos medíocres`.
No plano económico, segundo Ezequiel de Campos, "Portugal entrou na vertigem da perdição". Nesse período, acrescentava o economista
nortenho, gastou-se "à custa alheia" e nada de útil se criou: "nem ideias,
nem sentimentos, nem obras
Em termos sociais, dá-se a reorganização do movimento sindical (a
Confederação Geral do Trabalho - CGT - é criada em 13 de Setembro de
113.
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1919 durante o II Congresso Nacional Operário) e intensifica-se a radicalização das relações com o patronato e (salvo raras excepções) com o poder
político. Mas as divergências ideológicas no seio do operariado estarão
também na origem da fundação, justamente em 1919, da Federação Maximalista Portuguesa (pró-soviética), uma estrutura de transição que daria
origem, em 1921, ao Partido Comunista Português.
Urna das heranças do sidonismo foi a ideia de que a ordem e a estabilidade só seriam possíveis com o reforço do poder executivo. Essa "cultura de ordem", indispensável para fazer face à rua e à agitação castrense,
obrigou ao reforço da GNR, sobretudo entre 1919 e 1921, situação que
fez disparar o orçamento da segurança interna. Apesar desse reforço, seria
justamente em 1921 que o regime viveria o seu episódio mais desvairado.
Aconteceu na noite de 19 de Outubro. Na sequência de uma revolta "radical" liderada por Manuel Maria Coelho (revolucionário do 31 de Janeiro
de 1891), em que, paradoxalmente, tiveram papel activo forças da GNR
(e da Marinha), algumas figuras destacadas da República, nomeadamente
António Granjo (chefe do governo e um dos notáveis do Partido Republicano Liberal), Machado Santos e Carlos da Maia, foram barbaramente
assassinadas. Um crime que até hoje ficou por esclarecer.
Nessa data fatídica, em que a República atingiu o seu "nadir" 4 percebeu-se claramente a impossibilidade do rotativismo partidário. Na ver dade, coincidência ou não, os assassinatos da "Noite Sangrenta" ocorreram
três meses após a única eleição legislativa que o PRP perdeu durante a
República. O acesso ao poder não passaria, pois, pela via eleitoral. A partir
daqui, discretamente ou às claras, iriam desenvolver-si outras estratégias,
que iam desde o patrocínio a violentas acções de rua até ao apelo à intervenção do Exército, como, de resto, não tardaria a verificar-se.
De facto, dois meses depois, o diário O Século fazia eco dos rumores
que davam o general Manuel Gomes da Costa como "uma das entidades" a
quem poderia ser entregue "a gestão dos negócios públicos" 6. A referência
constante ao nome de militares para funções govemativas era o sinal inequívoco do desprestígio das forças políticas e dos seus dirigentes.
Os apelos mais ou menos velados à ditadura não tardariam também
a surgir, acabando por ter acolhimento nas cúpulas militares. Em entrevista publicada no referido diário, Gomes da Costa dirá: "Para períodos de
excepcional gravidade, como o actual, é de um ridículo extremo a preocupação dos senhores legalistas. Precisamos de um certo período, o mais
reduzido possível, de anormalidade constitucional`
No dia 29 de Janeiro de 1922 os democráticos voltam a vencer as
eleições. Uma semana mais tarde António Maria da Silva substituía Cunha
Leal na chefia do Ministério. Aí permanecerá até 15 de Novembro de 1923.
Foi o governo que mais tempo esteve em funções durante a Primeira República. O país dava mostras de cansaço e esses 646 dias eram disso um
,

.
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sinal claro. Mas, mais que estabilidade, representaram apenas um intervalo
entre crises.
A demissão de António Maria da Silva levaria Teixeira Gomes (eleito Presidente da República em 6 de Agosto de 1923) a chamar Afonso
Costa para formar governo. Porém, embora o líder histórico do PRP tenha
sido recebido em Lisboa com fortes aplausos populares, os nacionalistas
estragaram-lhe a festa ao recusarem participar num governo de carácter
nacional.
Confrontado com o fracasso da sua iniciativa, Teixeira Gomes acabará por confiar essa tarefa a Ginestal Machado, dirigente do Partido Republicano Nacionalista. Seria breve mais esta experiência governativa: durou
apenas pouco mais de um mês, de 15 de Novembro a 18 de Dezembro de
1923. Tal como sucedera com o Partido Republicano Liberal, também o
Partido Republicano Nacionalista (nascido da junção de liberais e reconstituintes) falharia o objectivo de representar uma alternativa conservadora ao
PRP. Nada que se estranhasse: como dizia Bernardino Machado, no início
desse ano, "dentro da República não se governa[va] para a direita`.
Teixeira Gomes chama então Álvaro de Castro, que vai presidir a
um governo de concentração, com democráticos, seareiros e independentes. As medidas que tomou para a estabilização do escudo e o combate às
actividades especulativas fizeram crer que chegara o tempo da "regeneração" para a República. Mas, como era hábito, também este governo não
teve vida longa: manteve-se em funções somente até 6 de Julho de 1924.
A linha governativa, porém, no que ao rigor orçamental dizia respeito, foi
mantida, nomeadamente no governo democrático de Rodrigues Gaspar
(6 de Julho a 22 de Novembro de 1924) e no governo (dito da Esquerda
Democrática) de José Domingues dos Santos (22 de Novembro de 1924 a
15 de Fevereiro de 1925).
A subida do líder da facção "canhota" do PRP à presidência do Ministério não deixou ninguém indiferente. Tendo por lema "Liberdade, Pão e
Instrução", o governo de José Domingues dos Santos, ao fazer das "forças
vivas" o alvo preferencial das suas medidas (com destaque para as propostas de Reforma Bancária, do ministro Pestana Júnior, e Reforma Agrária,
do ministro Ezequiel de Campos), estabeleceu implicitamente uma espécie
de contrato social com os trabalhadores. Toda a direita (incluindo, naturalmente, o sector "bonzo" do PRP) não descansou enquanto não correu
com o político que ousava dizer que o seu governo estava "abertamente ao
lado dos explorados contra os exploradores -'. O pretexto para a vitoriosa
moção de censura (apresentada pelo democrático de fresca data Agatão
Lança) foi uma frase proferida por José Domingues dos Santos durante
uma manifestação em Lisboa, considerada ofensiva, por várias bancadas
parlamentares, para a instituição militar: "Não consinto que a força pública
sirva para fuzilar o povo"".
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Confrontadas com a precariedade governativa, algumas personalidades influentes do republicanismo mais conservador (civil e militar) já há
muito haviam começado a olhar com indisfarçável interesse e simpatia o
que se passava em Itália e em Espanha, países onde Mussolini e Primo de
Rivera lideravam regimes autoritários. Cunha Leal era uma dessas personalidades. Numa conferência que proferiu no dia 17 de Dezembro de 1923,
na Sociedade de Geografia de Lisboa, faz um apelo claro ao messianismo
do homem providencial (referindo-se explicitamente aos referidos caudilhos) e convida o Exército a "fazer ouvir a sua voz".
O Exército acabaria por intervir, não por palavras mas por actos, em
18 de Abril de 1925. A intentona militar, porém, falharia. Mas se então a República e as suas instituições conseguiram resistir não é menos verdade que,
como diria um tenente do Exército num texto memorialístico, com a "ver gonhosa abdicação" que constituiu a sentença absolutória da Sala do Risco
(ilibando os "cabecilhas" do golpe, Sinel de Cordes, Filomeno da Câmara e
Raul Esteves), "estavam legalizadas as revoluções" em Portugal 12.
A vida política, porém, tinha de continuar. Mas não dava sinais de
mudança. No dia 8 de Novembro de 1925 realizaram-se novas eleições.
Além de terem sido as últimas, foram "as mais fraudulentas e indecorosas"
da Primeira República". Tiveram como novidade a eleição de candidatos
da Esquerda Democrática e da União dos Interesses Económicos. Apesar
da turbulência política vivida entre os democráticos (cisão esquerdista em
Julho de 1925), o PRP acabou por sair novamente vencedor. Como consequência, o seu líder, António Maria da Silva, foi chamado uma vez mais a
presidir ao governo.
Porém, a crise político-social que se vivia em Portugal nesse Outono
de 1925 dificilmente poderia ter uma solução constitucional, tal era o isolamento e a hostilidade a que fora sujeito o PRP. No Parlamento e na rua.
O sinal mais eloquente dessa impossibilidade seria dado pelo próprio Presidente da República, Teixeira Gomes, que renunciaria ao seu cargo em 10
de Dezembro`. A solução, como "profetizava" o general Gomes da Costa,
teria de vir, fatalmente, do Exército`. Assim aconteceu.
Nos primeiros meses de 1926 estavam na ordem do dia duas questões: a dos tabacos e a militar. A primeira, crucial para o equilíbrio das
contas públicas, dividia o país entre os adeptos da régie, isto é, da administração do Estado (democráticos e socialistas), os da liberdade de venda e
de fabrico (esquerdistas, alvaristas, nacionalistas e cunhalealistas) e os que
defendiam o monopólio privado (monárquicos e católicos). A questão militar não era nova. Agudizara-se, porém, logo após o fim da Primeira Guerra
Mundial, mercê da incorporação dos quadros milicianos e do forte corte
nas despesas. Tanto sob o ponto de vista moral como material, a situação

que se vivia no Exército era "absolutamente desoladora" 6. Não admira,
pois, que entre os militares (e não apenas entre alguns políticos) germinas25

se um ambiente conspirativo. O objectivo era apenas um: derrubar o PRP,
custasse o que custasse.
A conspiração, que culminou no golpe militar de 28 de Maio de
1926, teve um carácter plural. Segundo um dirigente da Confederação
Geral do Trabalho (CGT), nela estiveram interessados, "sem excepção",
todos os partidos`. De facto, no 28 de Maio houve (pelo menos) duas cor rentes antagónicas: a republicana (de variados matizes), que pretendia reformar a República, e a reaccionária, que pretendia destruí-Ia". Por isso, a
revolução de Mendes Cabeçadas não foi seguramente a de Comes da Costa
nem, sobretudo, a de grande parte dos elementos que se mantiveram na
sombra do velho general, nomeadamente radicais, sidonistas e integralistas.
Mas foi Gomes da Costa quem (embora à última hora) encabeçou o movimento que partiu de Braga para pôr fim ao período constitucional da Primeira República, que o mesmo é dizer ao fim do liberalismo em Portugal.
O esboço de resistência por parte do general José Domingos Peres
(comandante da 8. Divisão, com sede em Braga, que foi, aliás, um dos
focos da conspiração) e do general Adalberto Sousa Dias (comandante da
Divisão, com sede no Porto) foi tímido e inconsequente, apagando-se
face às inúmeras adesões ao movimento. Perante este quadro, e face à passividade geral das forças políticas e sociais`, a marcha de Comes da Costa
até Lisboa (onde entrou triunfalmente no dia 6 de Junho) transformou-se
num mero passeio. Como disse o diário A Batalha, órgão da CGT. "a queda
de António Maria da Silva fez-se sem disparar um tiro". já que, acrescentava o jornal, "ninguém se sentiu com coragem ou com convicção para o
defender" 20
Para o diário O Mundo (órgão da Esquerda Democrática) o 28 de
Maio fez-se para "repor a Constituição a vigorar em toda a sua pureza e
plenitude" 21 . Enganou-se completamente. Mais avisado andou outro diário
lisboeta, A Capital (que também foi órgão dos esquerdistas): ao ter conhecimento da proclamação de Gomes da Costa ao país, em que se omitia a
palavra República, ojomal diria, desassombradamente, que essa proclamação tinha "a densidade das trevas" 22. Os acontecimentos que se seguiram
deram-lhe inteira razão.
.
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Documento:
O Novo Regímen - Opinião nossa

É um facto a república em Portugal. Olho atento na esperançosa escaramuça, há tanto apregoada como luta decisiva e libertadora, o povo prestou-lhe
o seu concurso generoso, deu-lhe o seu auxílio heróico, sanguíneo, inconfundível. Sem ele, o triunfo seria duvidoso, seria incerto. Abandonando há
tanto as lutas associativas pela luta política, foi levado, como toda a sociedade portuguesa, a lançar-se denodadamente numa luta fratricida, como se
nela visse o éden fulgurante das suas aspirações.
O faminto, escorraçado de todos os recantos, a lázaro sacudido de
todos os portais, mal viu prenúncios de luta, a ela se lançou, derramando
sangue, iludido embora pelos louros de um próximo bem-estar.
Há quanto dizíamos nós ser necessário etar alerta, precaver, organizar, para que a mudança para um novo regime, a ser violenta, não fosse
simples paliativo.
Se as vantagens que esta mudança nos trouxe não são de todo nulas,
podiam sê-lo.
Dispersos, isolados, cada um pretendendo fazer obra sua, pouco ficou vinculado que acentuadamente marcasse a nossa intervenção na luta.
E todos nós interviemos, todos trabalhámos. O sangue dos nossos, dos
camaradas queridos, lá ficou vinculado, apenas a amontoar a hecatombe
enorme dos obscuros que se bateram. A Sementeira lá deixou um dos seus
[Policarpo Luiz Redondo, do grupo editor, com foto na capa], outros dos
nossos lá ficaram...
E quanto de proveitoso se poderia ter feito!...
Porque ainda por alguns pode ser deturpada a razão da nossa intervenção, é necessário justificá-la. Ela deu-se, dizemo-lo franco e sem reservas.
A colecção desta publicação atesta qual a nossa forma de luta em
abono do nosso intervencionismo. Nunca elegemos, nunca queimámos
incenso nem fabricámos ídolos. Nunca conspurcámos os princípios com
proclamações políticas. Sempre falámos claro aos que trabalham, desbravando-lhe o caminho da sua emancipação.
Julgámos que intervir numa revolução não era ajudar a firmar o pedestal de novos amos. A revolução deu o que pôde dar. A sua resultante foi,
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é, a soma de esforços dos que nela agiram, dos que nela colaboraram. Seria
mais conservadora se o espírito revolucionário das novas idealizações não
orientasse uma parte, ínfima, é verdade, dos que se bateram. Poderia ter
soluções mais radicalíssimas se a soma de todos os esforços determinasse
essa solução.
Pode-se por isso dizer que a cobardia dos abstencionistas também
influiu no espírito da revolução. Quer os abstencionistas fossem conservadores ou de espírito moderno, eles influíram, com a sua atitude nos resultados finais. E um facto psicológico que não caracteriza apenas a luta das
ruas, vincula também como cobardia os que escondem as suas opiniões
receando prejudicar-se.
Se amanhã, isto, com uma revolução regressiva, ameaçar perder-se
o caminho andado, o nosso esforço de novo virá à prova.
O progresso não é visto por nós como um espantalho muito longínquo de que tentamos aproximar-nos. Não é só «a máquina de costura como
os seus milhares de pontos por minuto que nos dá mais liberdade que a
letra dos códigos». Para nós, a praça pública é a cópia fiel do estado mental,
progressivo, que os povos atingiram.
Cremos que, pensando e obrando assim, absolutamente em nada
prejudicamos o nosso ideal, que em nada abrandámos ou demos tréguas à
nossa actividade na luta económica.
O nosso grito de ontem será como o de sempre: Guerra aos amos.
Haja perseverança, tenacidade, dedicações na propaganda, no seu mais elevado grau, para que uma organização proletária robusta, forte e enérgica
desfaça por uma vez a ilusão embriagadora dos que vivem na lua e nos faça
aproximar a passos largos da nossa completa emancipação.
Como sempre, há lugar para todos os esforços, o que não tem havido
é esforços para todos os lugares.
Agora temos a vantagem do regímen implantado a dizer aos que
trabalham que continuarão escravos.
Se outras vantagens não advierem, esta, pelo menos, não é para desprezar.

[Editorial da A Sementeira (Publicação mensal ilustrada Crítica e Sociologia), dirigida
por Hilário Marques, Lisboa, no 26, Outubro de 1910. Sobre esta revista e o seu animador,
pode ler-se: João Freire, "«A Sementeira» do arsenalista Hilário Marques", Análise Social,
n° 67/68/69, p. 767-826.]
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A crise continua...
João Freire

Em Setembro de 2008 escrevia Felismino Massa - pseudónimo de conveniência -, a abrir as páginas desta revista (n° 65), que "a novidade desta
conjuntura é sobretudo devida ao facto de se sobreporem várias crises de
natureza económica, sob um fundo de desequilíbrio provocado pelo impacto das actividades humanas sobre o sistema biológico da Terra e numa
época de fraca legitimação dos poderes políticos vigentes". E desenvolvia
seguidamente um esboço de análise de três distintas crises de natureza económica pesando sobre os tempos actuais: a primeira, mais surpreendente
e alarmante, era a crise financeira, motivada por diversos excessos na concessão de crédito e talvez ajudada pela voragem apropriadora de riqueza
dos grandes gestores empresariais, tendo como manifestações a banca-rota
de algumas grandes empresas financeiras, as quedas bolsistas, a perda de
confiança, a retracção da actividade e quebra do produto, o encerramento
de empresas e o disparar do desemprego, isto é, transformando-se numa
crise económica (nesse Setembro faliu a financeira Lehman Brothers, só
não acontecendo o mesmo à Merryl Lynch e à AIG porque o governo americano lhes deitou a mão, e estava-se angustiadamente expectante sobre o
que viria a seguir); a segunda "crise" que então grassava era a de uma alta
sem precedentes do preço do petróleo, que atingira os 150 dólares/barril
em Agosto e começara então a declinar, sem que ninguém soubesse como
seria o Inverno seguinte; e o terceiro fenómeno que incendiou certas imaginações e os receios de muitos, batendo em cheio no mesmo pico conjuntural, foi a tendência altista dos preços de produtos agrícolas essenciais que
provocou crises de carência alimentar em vários dos países mais pobres do
planeta.
Afiniou então o articulista que não era provável estarmos à beira
de um "novo 1929" - no sentido de um desabar incontrolável de falências financeiras e empresarias - e essa mantém-se como a nossa percepção
da conjuntura, dois anos depois. A razão principal reside em que, hoje, o
conhecimento teórico e os instrumentos de intervenção político-financeira
ao dispor dos estados são imensamente mais importantes do que o eram
no período de entre-as-duas-guerras. Em segundo lugar, também porque
as comunicações, cumplicidades e entendimentos entre todos os governos
do mundo são actualmente bem diferentes das rígidas e formais relações
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internacionais de há oitenta anos atrás: são concorrentes, mas já são poucos
os inimigos declarados. Estes dois factos permitiram, por exemplo, que
rapidamente se constituísse um novo "directório" mundial dos "vinte", que
as autoridades norte-americanas e chinesas se entreajudassem na gestão da
crise e que até os europeus - embora a trouxe-mouxe e sem lideranças de
qualidade - se entendessem precariamente para minorar a recessão e ajudar
a criar condições para uma retoma do crescimento.
Porém, não se confundam as coisas: o facto de não estarmos em
risco de uma gigantesca e catastrófica falência da economia mundial não
autoriza a menorizar a realidade de nos encontrarmos, de facto, perante a
mais importante crise económica geral de que há notícia desde a segunda
guerra mundial e a primeira que atinge o mundo nas actuais condições de
"globalização" e interdependência (económica mas também mediática e
cultural). E o que é certo é que esta crise surpreendeu quase todos, dos
peritos económicos aos grandes gestores, dos investidores institucionais
até aos mais acérrimos críticos do capitalismo. As pessoas comuns - consumidores, aforradores, profissionais, pequenos empesários -, que haviam
sido subtilmente empurradas para práticas arriscadas de endividamento ou
mobilização de poupanças, vêem-se hoje penalizadas, de forma por vezes
dramática, na perda de activos com que contavam, na rarefacção das encomendas ou na contracção das clientelas. E desta redução da actividade económica resultam directamente a travagem de novas admissões ao trabalho
(sobretudo de jovens), perdas líquidas de ocupações e subida do desemprego ou, para os mais velhos, antecipação de aposentações mal planeadas.
Travado (ao longo do ano de 2009) o aprofundamento da crise, nas
suas dinâmicas mais perigosas (incluindo a deflação dos preços), logo se
ouviram vozes públicas, convergentes ou dissonantes, clamando sobre as
causas e os responsáveis da mesma, sobre os melhores caminhos para lhe
pôr termo e sobre o tempo de recupação do crescimento ou as reestruturações indispensáveis para o conseguir de maneira sustentável (no tempo e
com mais respeito pelos equilíbrios macro-biológicos).
Consoante o campo político ou ideológico dos opinantes (governo
versus oposição; ou pensamento dominante versus heresias contra-culturais), assim se tem enfatizado o carácter internacional da crise ou, pelo
contrário, no caso português, a anemia do crescimento e a disjunção com a
Europa (só amenizada, nas médias, pelas mais recentes adesões dos países
de leste) patentes praticamente em toda esta primeira década do Séc. XXI,
lembrando que a nossa crise já vinha de longe. E só a personalidade excepcional e o "estado de graça" de Barak Obama poupou o presidente dos Estados Unidos das mais graves acusações neste capítulo da responsabilidade
americana pela ocorrência da crise.
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Visões da crise

Num ponto, porém, quase se fez uma unanimidade momentânea e
aparente das opiniões: na indispensabilidade do papel do Estado. Os ideólogos da esquerda tradicional foram desenterrar Marx do seu lugar cativo nas bibliotecas; os anti-capitalistas de convicção bramaram contra os
malefícios do mercado e do neo-liberalismo; os socialistas da "esquerda
moderna" logo apontaram a necessidade de maior "regulação" e do reforço
do Estado para amparar os desvalidos e relançar o investimento público; e,
desconfortáveis, os políticos de centro-direita apelaram a uma intervenção
estatal mais eficiente e menos serventuária das políticas-de-esquerda.
E que se se tem dito nos sectores de pensamento mais crítico e radical? Na revista portuguesa Utopia, Mário Rui discorre sobre a natureza das
crises económicas do capitalismo e as análises mais frequentes que sobre
elas têm sido feitas. Referindo-se à actualidade, expõe com clareza: "É
preciso não esquecer que, se a fase mais recente do capitalismo tem no consumo a principal mola do seu desenvolvimento, é o sector financeiro que
deverá ter a taxa de acumulação mais elevada. Também é preciso salientar
que a globalização beneficiou sobretudo a actividade financeira. Com a
maior circulação de capitais, os bancos abandonaram a sua actividade tradicional de gestão de depósitos, para iniciarem toda uma política de especulação financeira, vendendo produtos e investimentos financeiros em troca de comissões. Ora esta política de baixa tendencial das taxas de juro de
referência ajudou as duas faces da mesma moeda. Os bancos incentivavam
a contracção de empréstimos para aquisição de casa própria, mesmo a famílias com duvidosa capacidade de reembolso. A dívida hipotecária passou
assim de 385 biliões de dólares em 2000 para 963 biliões em 2005. Muita
desta dívida era de cobrança duvidosa, aquilo a que se chama de subprime. O passo seguinte é a compra destes créditos por sociedades ou bancos
"especializados" neste segmento, segurando-os; estes créditos duvidosos
são então titularizados, ou seja, transformados em obrigações agrupando
títulos de dívida de todos os tipos para mutualizar os riscos; devido à globalização financeira são vendidos em todo o lado sob a forma de fundos
de investimentos; são ressegurados sob a forma de derivados (seguros de
seguros), que são produtos especulativos que só fazem aumentar o capital
financeiro a circular sem qualquer base real. Deste modo, uma dívida real
de 963 biliões em 2005 transformou-se numa pirâmide invertida de 5,8 triliões de dólares em Janeiro de 2007. Dinheiro este puramento especulativo
sem qualquer correspondência com o mundo real, só possível pela disponibilidade maciça de fundos, aliada aos novos instrumentos de crédito que
a desregulação dos mercados gerou. Só que... A partir de 2004 o banco
central dos EUA inverteu a política e começou a aumentar as taxas de juro.
[ ... ] O mercado caiu a pique, arrastando toda a estrutura especulativa dos
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investimentos e consequentemente toda a estrutura do crédito bancário. O
fim desta bolha aliado ao incumprimento dos créditos desencadeou a crise,
ampliada pela globalização financeira." Quanto a uma saída libertária para
as crises, o autor critica a maioria dos adeptos do anarquismo pela sua
excessiva colagem ao marxismo, neste campo, afirmando que "foi preciso
esperar até muito recentemente para aparecerem duas teorias preocupadas
com a realidade ainda dentro do capitalismo e propondo soluções e práticas
de luta para a realidade pré-revolução. Refiro-me ao anarco-primitivismo,
divulgado por Joe Zerzan, e à teoria do decrescimento económico de Jean-Pierre Tertrais" - a qual, pelo exposto, parece aproximar-se bastante da escola económica 'abundancista' de meados do século passado, que afirmava
que as desigualdades e outros problemas das sociedades contemporâneas já
não eram essencialmente devidos ao modo de produção, mas sim ao modo
de distribuição das riquezas criadas. (Utopia, n'26, Julho-Dezembro 2008,
"Algumas banalidades sobre a 'crise' ..", p. 17-26)
Na mesma revista, mas num registo diferente - menos analítico-histórico e mais na linha do discurso que tem vindo a desenvolver, e que
talvez se possa qualificar de físico-vitalista - José Maria Carvalho Ferreira
afirma que "a impossibilidade de reformar ou inverter o sentido da agonia
gerada pelas contradições e conflitos internos ao capitalismo foram levados
ao limite extremo", situando essas dinâmicas em duas áreas, com efeitos
de mútua realimentação: o "processo de industrialização e de urbanização,
com base na transformação da matéria orgânica em matéria inorgânica"
e as "contingências das TIC [tecnologias de informação e comunicação]
e da globalização, com consequências comportamentais desviantes", aos
diversos níveis. Desenvolvendo estas análises (e não se esquecendo de verberar de passagem a lógica "judaico-cristã" dos "modelos contrastantes" e
a "postura comportarnental" em que "qualquer indivíduo dirá sempre que
o problema ou o mal está no outro ou na outra, nunca nele"), argumenta, a
certa altura, que "as fontes genuínas da criação e sustentabilidade de qualquer espécie animal ou vegetal, nestas circunstâncias, [já] não são possíveis de realizar, na estrita medida em que não existem recursos naturais,
água e oxigénio nos territórios confinados dos espaços urbanos". E, no tocante às TIC e à globalização, afirma: "estamos a reflectir sobre um imenso
conhecimento, informação e energia humana que antes estava polarizada
nos perfis socioprofissionais e, consequentemente, no saber-fazer adstrito
às tarefas e funções executadas pelos engenheiros, torneiros, fresadores,
electricistas, mecânicos do sector industrial que, entretanto, foram drasticamente desviados e integrados nos mecanismos automáticos das TIC". E
o autor conclui que: "a crise actual do capitalismo à escala mundial resulta
do hiato existente entre as actividades económicas circunscritas ao espaço-tempo real e actividades económicas circunscritas ao espaço-tempo virtual; entre a produção, distribuição, troca e consumo de mercadorias de na-
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tureza material e a produção, distribuição, troca e consumo de mercadorias
de natureza imaterial." (Ibidem, "Da impossibilidade de superar a actual
crise do capitalismo", p. 7-16)
Noutros lugares de discussão e afirmação de ideias alternativas,
exprimem-se opiniões complementares a estas, evidenciando os impactes
ecológicos, o papel do Estado e a (pequena) expectativa de desenlaces felizes ou surpreendentes. Por exemplo, Andrea Pappi ataca os políticos italianos que anunciavam que o pior da crise já estava a passar enquanto o FMI
difundia estimativas e alertava que "é desejável para todos prepararmo-nos
para uma crise longa e difícil, que poderá custar ao sistema financeiro global cerca de 4.000 biliões de dólares até ao lento início da retoma, previsto
para finais de 2010. Com a consequência de que o défice público de todos
os países corre sérios riscos de se elevar enormemente." E este autor critica
os "oligarcas e poderosos" para quem "os factores principais que causaram
o desastre residem essencialmente no péssimo funcionamento do sistema,
tal como ele evoluiu nos últimos anos; daqui [resultando] a consideração
de que basta encontrar o modo de o corrigir para o repor num nível de funcionamento aceitável (para eles)." Pelo contrário, para o articulista "aquilo
que está sucedendo é um primeiro terramoto de elevada intensidade de uma
crise sistémica [ ... ] são as fundações e as colunas de sustentação que começaram a inclinar-se perigosamente. [ ... ] Desta feita, a crise manifestou-se a partir do plano financeiro para dilatar-se em seguida a todos os âmbitos
económicos [ ... ]. Na realidade, as suas dimensões investem a inteira esfera
da estrutura de domínio em que se apoiam os fundamentos da actual sociedade e da sua economia, da qual esta é parte preponderante. Seguramente,
[a crise,] dentro de alguns anos conseguirão resolvê-la. [ ... ] Permanecerão
assim intactos a filosofia e os fundamentos do sistema. Muito provavelmente, será inevitável que dentro de algum tempo se nos apresentará uma
outra [crise]. [ ... ] A forma privatista e financeira do capital que suportamos
exprime o modo e as formas consolidadas através dos quais o domínio se
estruturou ao longo do tempo para continuar a prevalecer e a prevaricar
com vantagem exclusiva para as oligarquias dominantes. Substancialmente, o problema de fundo reside mais nas formas do domínio do que nas [formas] capitalistas. Sob o véu desta crise financeira global é preciso descortinar e identificar a crise de sentido e de valores em que se funda o sistema
de domínio vigente." A isto o autor acrescenta "a consequente degradação
ambiental global, cujos custos de reparação, pagos com os dinheiros dos
contribuintes dos organismos sociais que disto se ocupam, estão já superando os investimentos privados dos oligarcas. Devemos saber que se a
inteira população mundial pudesse consumir tanto quanto os países ricos,
como seria seu direito, segundo dados da ONU não bastariam os recursos
existentes na terra; seriam necessários pelo menos quatro outros planetas
(há quem diga, seis). Perante tudo isto, parece realmente risível a lógica
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reparadora que estão montando os poderosos da terra, baseada na simples
correcção dos mecanismos fundamentais que fracassaram." E, mirando o
futuro, Papi considera "que se torna indispensável um olhar alternativo
e inovador capaz de ir para além do dos poderosos e oligarcas da terra,
colocando o problema estratégico de uma transformação global do sentido
e dos fundamentos, com o objectivo de refundar, no seu conjunto, o sistema
de convivência e de relações sociais." Mas, para tal, alerta: "Seria preciso
encontrar a força, a lucidez e a vontade de procurar minar o enorme poder
ao dispor dos actuais gestores do mundo, na perspectiva de tentar transformar 'o todo', para começar a pôr de pé uma sociedade sem dominação e
capaz de administrar-se através de formas de economia solidárias, vergando o capitalismo consumidor-financeiro em vigor." (A. Rivista Anarchica,
345, Giugno 2009, "False speranze o risposta radicale", p. 13-15)
Na mesma publicação, Luciano Lanza centra-se sobre a procura de refúgio junto das instâncias governamentais em épocas de crise: "O estado guiado por Obama, como o de Nicolas Sarkozy ou o de mister Sílvio Berlusconi (e
tantos outros no mundo dito capitalista) toma-se financiador de empresas. E
fá-lo constrangido pela dimensão da crise, para salvar postos de trabalho, para
garantir (quanto possível) as poupanças de milhões de pessoas. Em suma, o
Estado como salvador que cura os males criados pelo hipercapitalismo financeiro." E particulariza o caso do "acordo Fiat-Chrysler porque ele nos indica
o sentido de possíveis caminhos futuros. O facto de que os sindicatos canadianos (CAW) e americanos (UAW) se tenham tornado accionistas a 55% da
fábrica de automóveis, com uns 20% para a Fiat (mas que poderão subir até
35% e mesmo até 51%) porque traz consigo o know how para produzir carros
mais baratos, menos poluentes e com consumo reduzido de carburante, e uma
outra quota de 10% para os governos dos USA e Canadá, abre uma página
nova, rica de significados. Os dirigentes sindicais (portadores de uma particular empresarialidade: a gestão dos trabalhadores), unidos com os managers
«tradicionais» (gestores do processo produtivo e comercial) configuram uma
espécie de ressurreição da «cogestão» (Mitbestimmung) característica do modelo germânico que se afirmou nos anos setenta do século passado na Alemanha. E certo que o sindicato adquire esta quota (determinada pelos créditos
dos trabalhadores para com a empresa e como compensação pela aceitação
de salários retocados em baixa) para garantir os postos de trabalho. E para os
operários, técnicos e empregados, entre ir para casa com pouquíssimas esperanças de encontrar um outro emprego ou tomar-se coproprietár10 da empresa
através do sindicato, a escolha parece quase obrigatória. Com uma ilusão em
cima: os trabalhadores sentir-se-ão um pouco patrões da empresa, mas nas
decisões estarão os dirigentes sindicais e os dirigentes industriais." (Ibidem,
"Cura di satato per Ia crisi económica", p. 16)
Pegando na temática dos problemas ambientais globais, José Carlos
Marques refere as posições do francês I-Iervé Kempf (jornalista do Le !v!onO
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de e autor de livros como Comment les riches détruisent Ia planète ou Pour
sauver Ia planète, sortez dii capitalisme) para, sintetizando (e fazendo já

uso das novas regras ortográficas oficialmente aprovadas), concluir: "São
duas as principais abordagens que o debate revela. De certa perspetiva,
a crise financeira (que é também económica e institucional) surge como
uma ameaça às políticas de combate às alterações climáticas e a outras
políticas de proteção do ambiente. Perante a gravidade da crise, os estados
e as empresas estariam a cortar sem dó nem piedade na afetação de fundos
atribuídos ou a atribuir a essas políticas. Segundo outra vertente, a crise é
oportunidade. De facto, a parcial paralisia da máquina económica é vista
por outros como uma oportunidade de reorientar toda a economia num sentido mais favorável ao ambiente e uma demonstração de efeitos benéficos
de uma paragem em atividades destrutivas." ("Crise mundial e resposta
ecológica", Gazeta das Caldas, n'4.759, 5.Junho.2009, p. 35)
Vale a pena também fazer uma referência às curiosas posições dos
activistas nórdicos da Anarchist International, particularmente atentos à
profunda crise financeira que se abateu sobre a Islândia (um dos países
por eles analisado como possuindo actualmente, com a Noruega e a Suiça,
o mais elevado grau de libertarismo, na variante "social-individualista").
Considerando o "povo islandês" como uma classe distinta e oposta à dos
"possuidores de altos rendimentos e posições sociais", vêm reclamando da
administração pública (em manifestações de rua, pacíficas, e por todos os
meios mediáticos) uma forte intervenção na procura, para lograr o pleno
emprego: «Production is real income, foi monev in the bank - vou can 't caí
money, the things with real economical value are producedgoods and services and natural resources. [ ... ] Thus, to ach leve fuli employment, additional countercyclical fiscal and monetary policy measures must increase
the total demand nominally [about] 9% of GDP». Também apoiaram a

emenda constitucional que criou o referendo, demarcaram-se de algumas
depredações com sentido político - «Amigos Islandeses! Manifestai-vos
com dignidade, não com vandalismo!» - e criticaram várias posições do
governo britânico face à crise financeira que assolou o país. Nas eleições
antecipadas de Abril de 2009 apoiaram o Partido Progressista (30 mais votado, mas fora do governo social-democrata/verdes). Têm pedido responsabilidades judiciais aos gestores dos bancos falidos. E também se pronunciaram: "No to the EU' (www.anarchy.no/icelandl.html, Jan. 2010).
Finalmente, perante o eclodir da crise das finanças públicas gregas
nos últimos meses, o libertário brasileiro Edson Passetti escreve: "Em dezembro de 2008, os anarquistas incendiaram as ruas da Grécia e anunciaram a sacudida que só acordaria, quase dois anos depois, as demais forças
políticas do planeta. [ ... ] Eram afirmações da recusa dos jovens anarquistas
gregos. Recusa ao governo, ao Estado grego e ao estilo de vida que se
oferece aos jovens no capitalismo, atacando diretamente os alvos onde o
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exercício do poder atingia diretamente cada um deles. [ ... ] O ano de 2010
inicia-se com notícias e comentários sobre «a profunda crise económica
da Grécia» e o anúncio de ajuda monetária da União Europeia (EU), capitaneada pela Alemanha, com um empréstimo de 110 biliões de euros, em
troca de «medidas de austeridade econômica», prometidas pelo governo
socialista grego aos demais membros da UE, para salvar a moeda de uma
super-desvalorização. [ ... ] O anúncio dessas medidas pelo governo grego, que vão do arrocho salarial a cortes nos gastos públicos e aumento de
impostos, desencadeou, em Março de 2010, urna nova série de protestos,
manifestações e ações de rua, desta vez envolvendo grupos de esquerda,
centrais sindicais e grupos anarquistas.[...]" ("Grécia: a vida começa com
fogo", hypornnemata, Boletim eletrônico mensal do Nu-Sol - Núcleo de
Sociabilidade Libertária do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC-SP. n° 121, Maio de 2010)
Como se vê, para esta classe de autores, o capitalismo parece permanecer ainda como urna entidade de natureza maléfica, telecomandada a
favor de uns poucos e apostada em produzir infelicidade para a maioria,
e não apenas como a qualificação objectiva do tipo de sistema económico hoje dominante. Nota-se porém que, ao contrário de muitos pensantes
influenciados pelo marxismo, já não se encontram nestes discursos muitas
afirmações convictas em favor de um outro sistema económico alternativo,
fundamentalmente diferente - socialista, solidário, social, etc. -. que vislumbrassem poder afirmar-se e triunfar a médio prazo. O que pode ser lido
também como um sinal do "fim da história".

Uma análise mais realista e objectiva?
Sem negar totalmente muitas das formulações anteriores, mas de
forma distinta destas visões, é legítimo pensar que a economia capitalista se tomou dominante porque, fundamentalmente, possui uma dinâmica
expansiva e responde mais eficazmente a necessidades e expectativas das
pessoas no mundo moderno, e não por obra de alguma conspiração permanente dos ricos e dos governantes para "tramar o povo", embora seja ver dade que os ricos tudo fazem para o continuar a ser, e que os governantes
procurarão sempre manter o seu poder. Mas, de facto, o capitalismo que
triunfou e domina hoje à escala mundial não é mais do que um sistema
económico com funcionamento regulado pelo mercado, com propriedade
privada e liberdade de iniciativa dos agentes (empresários, investidores,
trabalhadores assalariados, profissionais autónomos, consumidores, etc.),
num ambiente socio-cultural em que quase todos esperam melhorar no futuro as suas posições - sendo continuamente alimentados nessa expectativa
pelas notícias e modelos difundidos pelos poderosos sistemas de informa37

ção e comunicação universais - e dentro de um conjunto de normas jurídicas impostas pelo Estado.
Esta última realidade é, aliás, a raiz de uma das dificuldades maiores
com que se defronta o sistema mundial: as relações económicas e culturais
(a informação, as modas, etc.) estão cada vez mais mundializadas com total
desprezo pelas fronteiras políticas, enquanto que os mecanismos de poder
dos mais de 200 estados nacionais existentes no mundo estão confinados
aos limites territoriais das suas soberanias e são escassas e pouco eficazes as formas de cooperação estatal supra-nacionais (além de que, pelas
contingências da história e da política, esses estados são muito desiguais,
em escala e composição social: uns integram várias nacionalidades ou etnias, outros seccionam-nas). Por outro lado, os normativos jurídicos têm-se
desenvolvido de tal modo que tendem muitas vezes a autonomizar-se e a
aumentar o "ruído" e a entropia dos sistemas sociais (como no caso dos
direitos humanos universal izantes e de toda a outra sorte de direitos, postos
ao serviços de interesses particulares, que usam e entopem as processualidades judiciárias), em vez de lhes serem funcionais para uma evolução
mais equilibrada das colectividades humanas.
Mas outra afirmação forte deve, desde já, ser feita: é que, se o capitalismo tem dinâmicas e características próprias que o distinguem de outros sistemas económicos antecedentes (como as autarcias locais, a escravatura ou as economias mercantis) e que lhe permitiram progressivamente
sobrepor-se-lhes e superá-los, há que reconhecer que apenas um modelo
alternativo credível se lhe antepôs durante o Séc. XX: o socialismo que
foi praticado na Rússia, na Europa do Leste, na China, na Coreia do Norte,
no Vietname ou em Cuba, que também pode ser caracterizado como um
capitalismo-de-Estado, dada a sua forma de economia dirigida administrativamente pelo governo, embora sujeita a imperativos de competitividade
externa que não a isentavam totalmente das leis da economia (de mercado).
O resto - a social-democracia sueca, o socialismo libertário da Espanha
de 1936-39, a autogestão jugoslava ou argelina e, noutra banda, o corporativismo salazarista ou a "economia social de mercado" dos democratas-cristãos - foram eventualmente ensaios interessantes mas que não puderam desenvolver-se, ou variantes particulares daqueles dois modelos principais. Ora, o desfecho histórico do "socialismo real" a que assistimos há
vinte anos atrás não deve deixar dúvidas de que esse sistema alternativo
não só não foi capaz de subsistir mostrando algum tipo de superioridade
em relação ao capitalismo, como só pôde manter-se durante algumas décadas por força de um poder político férreo, despótico, que já quase não
encontrou forças para o defender e impedir a sua derrocada final (como
entre nós o Estado Novo...). Quanto ao caso da China actual, embora gerado no seio do pensamento marxista, ele tornou-se numa realidade própria
e original - quiçá culturalmente marcada pelo confucionismo, quiçá pela
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escala humana gigantesca do país - onde as aptidões comportamentais para
o negócio e o labor foram disciplinadas e postas a funcionar "a toque de
caixa" por uma burocracia política de Estado sem escrúpulos e apostada
em fazer do antigo 'império de meio', no Séc. XXI, um actor económico
de primeira grandeza mundial. Um dia se verá até que ponto esta combinação de uma economia de mercado com um regime político autoritário e
centralizado pode manter-se num contexto mundial globalizado, e o que
sucederá se se desmoronar.
Temos então que aceitar e conceber que, chegado o mundo global a
um determinado patamar de integração e desenvovimento, sobretudo por
via das trocas económicas e do progresso técnico-científico (a que, no Séc.
XVI, portugueses e espanhóis deram uma primeira forma, de 'partilha imperial'), vãs serão as tentativas de fugir, ilusoriamente, aos constrangimentos destas relações económicas de mercado, que pressupõem necessariamente capitais acumulados para investir, riscos diversos a correr (entre os
quais os das crises de desregulação do sistema), lucros a repartir e, last but
not least, expectativas de consumo ou padrões de vida a melhorar. Na realidade, apesar de tudo o que se lhe possa apontar de negativo e até desumano, foi isto que permitiu o grande progresso material que o mundo registou
nos últimos dois séculos, inclusive nas regiões mais atrasadas do planeta.
Podemos mesmo pensar que este modo de ser sociedade, essencialmente
económico, interesseiro e materialista que se generalizou com o modelo
capitalista, sendo certo que liquidou as antigas espiritualidades (mas também muitos fanatismos e violências), teve contudo a virtude de se revelar
um sistema auto-regulado, não dependente exclusivamente da vontade de
alguém, de um qualquer poder ou saber omnisciente - como, pelo contrário, quase sempre aconteceu àqueles que ensaiaram soluções de negação
destas realidades sócio-económicas. A leitura filosófica marxiana das relações entre os Homens através da mercadoria - encarada no sentido de uma
reficação da condição humana - pode também ser transmutada na ideia
razoável de uma sociedade que, assim, apesar das desigualdades e desequilíbrios gerados pelo funcionamento dos mercados (com tendências para a
monopolização e, de tempos a outros, crises "de desregulação", algumas
das quais degeneraram em guerras) pode prescindir de um implacável poder central (que agora só poderia ser um governo mundial autoritário) para
impor a sua ordem e impedir a 'luta agónica de todos contra todos'. Neste
sentido, os governos modernos - pós-monárquicos, electivos e controlados
numa base nacional - seriam então plurôl uma articulação funcional das
sociedades e já não tanto a velha realidade de um poder imposto por uma
pequena minoria à grande massa da população. E, além disso, poderiam
ser ainda a garantia provisória de um contra-poder local, mais próximo dos
povos e por eles mais facilmente contraposto, face a um directório mundial
sem oposição viável.
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Pode considerar-se mais aceitável e congruente com urna leitura desapaixonada da história moderna e contemporânea dizer-se que é a
economia mundial que temos conhecido - na sua forma dominantemente
capitalista - que tem permitido o fantástico acréscimo de riqueza social
disponível e distribuída por camadas cada vez mais amplas da população
(também graças aos enormes avanços da ciência e da técnica), ao mesmo
tempo que ela gera desequilíbrios, frustra expectativas e degrada o ambiente natural, sendo estas últimas facetas indissociáveis de um mesmo
processo. Mas também devemos logo de seguida acrescentar que esta não
é uma dinâmica cega, única e imparável (a que os seus críticos gostam de
chamar "a idolatria do mercado"). Desde logo, porque ela pode ser (e tem
sido) corrigida de diversas formas pela acção autónoma dos movimentos
sociais (o do operariado, antes de todos) ou pelos jogos de poder a que se
entregam as diques sociais dominantes, em particular as que conseguem
assenhorear-se da cúpula dos estados nacionais. Em segundo lugar, porque
há consideráveis diferenças e várias opções entre orientações de política
económica mais liberais, com fraco intervencionismo público, e orientações 'social-democratas', que propugnam uma maior presença estatal nos
campos da economia e da acção social. E, por último, porque nada disto
é inevitável ou independente da responsabilidade humana: a contrario, o
que não faltam são exemplos históricos de sociedades ou civilizações bem
estruturadas que a partir de certa altura se descontrolaram e acabaram por
colapsar. Ora, se as lições do passado contam geralmente pouco para o
comportamento dos 'grupos de poder' e não é a maior integração mundial
que elimina a possibilidade de uma derrocada dum estado nacional lançado
numa dinâmica negativa - potenciando até a escala dos eventuais megadesastres, como refere o sociólogo Beck -, resta-nos, então, contar com os
espíritos lúcidos e a capacidade de reacção das opiniões públicas, seja para
forçar soluções mais justas e amplas do que aquelas que a classe dominante
no poder (político, económico e cultual) quererá conceder, seja para travar
a acção supostamente vanguardista de certas minorias que se julgam detentoras de uma verdade ou superioridade indiscutível.
A existência de um governo nacional, com a sua capacidade legislativa, meios impositivos e recursos financeiros geralmente maiores do que
qualquer outro actor privado, é por quase todos considerada como a mais
sólida e eficaz alavanca para exercer um controlo social sobre a economia,
sobretudo sempre que se trata de um poder com legitimidade democrática.
Mesmo nos tempos actuais de "globalização", o Estado nacional é ainda,
por via de regra, um dos actores com mais capacidade para agir sobre a
dinâmica do sistema económico. Mas, aqui, a intuição crítica do pensamento anarquista tem toda a razão de interpelar este tipo de argumentação,
ao questionar o sistema de poder em que se fundamenta este governo e
o modo como se exerce e reproduz. Idealmente, um governo eleito é um
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órgão representativo do povo eleitor mas, na prática, os sistemas políticos
desenvolvem um espaço próprio de intermediação (onde actuam partidos,
líderes, comunicação social, opinião pública, grupos de pressão, etc.) que
tanto pode organizar adequadamente esse 'xadrês' a beneficio de unia eficaz e fiel representação da diversidade de interesses existentes na sociedade e da sua governabilidade como, pelo contrário, pode fechar-se sobre
si mesmo, oligarquizando-se e monopolizando para os seus agentes mais
poderosos os benefícios colhidos do exercício deste poder. Temos então
constituída (ou reconstituida) uma elite de poder (independentemente da
alternância no jogo governo-oposição) preocupada antes de mais com os
seus interesses próprios e, obviamente, distante e divorciada do povo que
devia representar.
Chegados a este ponto, os sistemas democráticos ficam sujeitos ao
mesmo tipo de crítica que pode fazer-se a um sistema de regulação pelo
mercado de oferta e procura: que a luta partidária (equivalente à concorrência, pelo preço) pode degenerar em demagogia populista (leia-se, dumping
ou outras formas de distorção da livre concorrência); e que a prolongada
manutenção dos mesmos no poder pode secar a diversidade de escolhas e
enfraquecer a eficiência do todo o sistema (como o monopólio, que é capz
de fazer subir os preços arbitrariamente). Assim, embora estes sistemas
democrático-liberais sejam sempre preferíveis a qualquer regime conduzido por vanguardas ou líderes 'iluminados' (porque preservam a liberdade
de dissidência e contestação), os esforços contra a concentração do poder
económico deveriam ir de par com acções contra a monopolização do poder político tendo porém na devida conta as inegáveis vantagens da maior
escala económica, por um lado, e a melhor funcionalidade do exercício
govemativo, que não se compadece com a fragmentação e a instabilidade,
por outro.

Novos desenvolvimentos, sob fundo de crise
Nos finais de 2008, assustado, o mundo oficial começou a reagir.
Estancar a possível bancarrota de instituições bancárias e seguradoras foi a
prioridade eleita pelos governantes. Quer Obama, nos Estados Unidos, quer
os países da União Europeia e da zona Euro, além de outros, empregaram-se a injectar grande quantidade de dinheiros públicos para evitar falências
financeiras em série, desembaraçar-se dos "activos tóxicos" mais perigosos
(porque praticamente incobráveis) e dar avales e garantias à grande massa
dos pequenos e médios depositantes, para lhes reafirmar a confiança e travar movimentos de pânico descontrolados. O sistema bancário português
resistiu bem a este abalo, porque tinha sido pouco comprador de swaps e
outros fundos de risco, mas também por cá o Estado canalizou importantes
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fluxos financeiros públicos para a banca privada perante indícios de fraudes no BCP e no BPN - para prevenir "efeitos sistémicos", segundo justificou o governo - que, diferentemente do caso Madoff, ainda se vão arrastar
longamente pelos tribunais até chegar a hora das sentenças definitivas.
Estas acções não evitaram o abrandamento da actividade económica, quer na produção quer nos serviços. Com o crédito a rarear e o desemprego a subir em todos os países avançados, foi o consumo interno que
aí flectiu, realimentando o ciclo negativo, o qual também fez abrandar o
ritmo de crescimento da China e da índia, enquanto o Brasil, apostado
num alargamento do mercado interno (e com escala suficiente para sustentar tal política), se mantinha como a mais indeme das grandes economias
emergentes. Pelo contrário, países que até há pouco exibiam altos níveis
de rendimento (caso clamoroso da Islândia, sem indústrias poluentes nem
despesas militares) ou eram apontados como modelo para Portugal (vg, a
Irlanda, pela modenização e o crescimento dos últimos vinte anos) encontraram-se repentinamente em grandes dificuldades financeiras e sem que as
suas autoridades governamentais pudessem compensar as perdas bolsistas
e os produtos financeiros que se "evaporavam".
Desta forma, não foi já surpreendente que a "crise" seguinte, desencadeada ao longo de 2009 e prosseguida em 2010, fosse a das finanças
públicas do espaço monetário do Euro e, em especial, de alguns países
europeus mais frágeis. Principais ingredientes desta nova crise: a baixa
dos rendimentos fiscais determinados pelo abrandamento da actividade
económica conjugada com a subida das despesas sociais (subsídios aos
desempregados, etc.), mais a escassez e carestia do crédito e outros excessos governamentais não corrigidos no tempo das "vacas gordas".
Entrou então em cena a figura dos movimentos especulativos de
capitais móveis (muito propiciados pela integração mundial dos mercados, a ubiquidade das cotações e a instantaneidade das TIC). Mas de que
"especuladores" estamos a falar? (porque esta é uma palavra carregada
de conotações sombrias, vizinhas da "plutocracia" ou das "manobras dos
milionários judeus"). Certamente que existem verdadeiros "jogadores de
bolsa", como o bem conhecido e auto-confessado grego George Soros,
como existirão as lavagens do dinheiro sujo da droga e de outros tráficos
ilícitos saltitando entre "paraísos fiscais" ou credibilizando-se em grandes
investimentos no futebol, no show-biz ou nos casinos de jogos-de-azar.
Mas, a despeito disto, os principais responsáveis pela "especulação" serão
hoje as grandes massas de capitais que, antecipando uma desvalorização
ou urna crise, se deslocam entre múltiplas aplicações mobiliárias possíveis
(de valores ou praças financeiras) com vista a um ganho rápido e suplementar, fazendo-o porém por mera racionalidade de cálculo e expectativas
probabilísticas - como será o caso de qualquer avisado gestor bancário de
alto nível, incluindo os governadores dos bancos centrais e as autoridades
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responsáveis pelas finanças públicas dos diversos países. A lógica que subtende estes comportamentos é a mesma do pequeno aforrador, que deposita
as suas poupanças num banco desconhecendo completamente os meandros
destas manobras mas não perdoaria que o seu gestor bancário não utilizasse "da melhor maneira possível" esse dinheiro, melhorando o pequeno
beneficio que espera receber. E até a expectativa do modesto cidadão de
que o seu aforro apenas não perca valor com o passar do tempo encontra
correspondência nas atitudes de muitos dirigentes financeiros que, perante
cenários ou perspectivas de alterações de paridades ou cotações, procuram
"pôr a bom recato" (de uma quebra inesperada) os dinheiros que lhes foram
confiados.
Por todas estas razões, parece bem mais fácil gritar "acabem com
os off-shores" ou bramar contra o "neo-liberalismo" do que dar passos seguros que reduzam a margem de acção destes solavancos imprevistos da
vida económica ou das manobras intencionalmente delituosas de uns tantos
sem, pelo contrário, provocar efeitos de boomerang ainda mais perversos
para a maioria. No entanto, é de registar como positivo o consenso declarativo quase universal dos grandes responsáveis políticos e económicos
de que "é preciso regular melhor a vida financeira internacional". E claro
que um fiel herdeiro dos bolcheviks como A. Vilarigues pode continuar a
escrever ironicamente que enquanto nós dizemos que "a culpa é do 'sisteas fortunas das quatro famílias portuguesas mais ricas totalizam
ma'
7,4 milhões de euros (quase metade do défice!)" (Público, 6.Agosto.2010).
E muitos outros que navegam na mesma onda não se coíbem de citar os
premiados Stieglitz ou Krugman como melhor lhes convém, incensando-os
quando eles apontam o dedo às aventuras da "engenharia financeira", mas
insinuando o seu parti pris americano quando criticam os desperdícios do
modelo social europeu e o nosso "excesso de Estado" ou sugerem um corte
substancial nos salários dos países periféricos.
A crise dos défices públicos e da dívida soberana em países como
a Grécia (que "esperneou" mas, impotente, aceitou o que lhe impuseram),
com idênticas ameaças pairando sobre Portugal, a Espanha, a Itália, a Irlanda (que adoptou decididamente medidas ásperas de austeridade) e outros, tem sido a preocupação constante dos últimos meses e o Euro parece
estar ameaçado na relação da sua cotação com o US Do/lar. À Alemanha,
critica-se a pouca solidariedade mostrada para com estes parceiros menos
ricos. A União Económica e Monetária (europeia), o não ter os mecanismos preventivos habituais num Estado, sugerindo alguns um novo salto
decisivo em direcção ao projecto federal europeu, não querendo porém que
ele caia nas mãos dos mais poderosos (leia-se o couple franco-alemão). Por
exemplo, Domingos Ferreira afirma: "Obviamente, ninguém espera que a
[...,]

economia alemã se torne menos eficiente; todavia, espera-se menos contenção nas incompreensíveis e apertadas medidas de austeridade fiscal de
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forma a equilibrar o défice nas trocas comerciais com os restantes países
da UE" (Público, 1.Agosto.2010). E Félix Ribeiro completa: "O que me
parece é que os alemães têm uma estratégia clara na qual a China e a Rússia são chave. A China, para venderem aquilo que produzem, e a Rússia
para comprarem energia e também desenvolverem a industrialização. [ ... ]
A Alemanha sabe que pode contar com a China porque Pequirri não quer
ficar sozinha com o dólar para o resto da vida [a dívida pública americana].
A China é a única entidade no mundo convictamente empenhada - pelo
menos enquanto esta direcção lá estiver - em que o curo não se afunde.
[ ... ] A Europa vai ser salva pelas compras dos chineses e dos árabes e, no
caso português, também dos angolanos. Esta é a parte económica, que pode
ser muito complicada pela parte geopolítica. Em boa medida, por causa da
energia.[ .. .1" (Público, 5.Agosto.2010)
No caso português, analisando os primeiros vinte anos da adesão
europeia, nós próprios (corno muitos outros) assinalámos o percurso de
actualização e integração mas também de persistente manutenção do mesmo padrão especialização produtiva e de crescente endividamento e dependência creditícia externa da nossa economia (J. Freire, Economia e Sociedade, 2008). E em trabalho posterior calculámos valores que apontam
para a problemática sustentabilidade do nosso "Estado social" ("A evolução
do papel e do peso de Estado em Portugal a partir da segunda metade do
Século XX", 2010, CIES e-Working Paper CIES: www. eles. iscte.pt ). Depois das larguezas e esbanjamentos do consulado de Guterres, Pina Moura,
Cravinho e Cia., e de uma década quase perdida quanto ao crescimento
real da economia, as perspectivas de desenvolvimeno para os próximos
anos apresentam-se muito sombrias. Estrangulados pela dívida pública e
pela dívida externa, com um crescimento assente no consumo privado (que
nos desequilibra a balança comercial), mantendo-se o pesadíssirno défice
externo no capítulo da energia (mau grado as hídricas e as eólicas que agora
enxameiam as nossas serras), sem poupança nem investimento suficientes
(o externo rareia e faz-se caro; o de origem autóctone emigra para outras
paragens, corno o Brasil ou Angola; e o público vai agora para as "pequenas
obras" das escolas e das estradas, protelando-se as "grandes" do TGV ou do
aeroporto para data incerta) e com uma competitividade externa interessante mas litimada a um escassíssimo número de empresas e sectores (telecomunicações, cimento ou petróleo, que tentamos vender a países em vias de
desenvolvimento, pois os tradicionais têxteis e calçado estão "a prazo" e nas
actividades avançadas apenas pontualmente logramos algum sucesso, como
prova o primeiro medicamento só agora produzido com patente nacional),
com todas estas restrições e condicionantes, dizíamos - não se vê como é
que a situação económica de Portugal possa evoluir mais favoravelmente
ao longo da década que se inicia, não faltando os chantres habituais que nos
preconizam empobrecimento geral, ressentimentos e ameaças veladas.
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A economia doméstica tem, obviamente, a sua importância e ainda
há muito a fazer no campo da educação e da saúde, dos apoios sociais
e até da construção (sobretudo na sua vertente de reabilitação urbana).
Porém, nos três primeiros sectores referidos existe o ferrolho ideológico do
"serviço público" que bloqueia a procura de soluções equitativas mas mais
inovadoras e eficazes, quando é certo que a sua fortíssima dependência do
orçamento do Estado condena a prazo a sua viabilidade dos moldes actuais.
Por seu lado, a agricultura só tem hipóteses de sobrevivência em nichos de
mercado muito selectivos e a floresta exige alterações no regime jurídico da
sacrossanta propriedade fundiária para poder ser empresarializada e gerida
de modo a evitar o flagelo dos incêndios, a bem da preservação do nosso
meio ambiente natural. E a indústria transformadora de mão-de-obra de baixa qualificação profissional, que a presente crise atingiu tão fortemente, não
voltará a recompor-se nem equilibrará de novo as nossas trocas comerciais
externas. Nem a sua força-de-trabalho, essencialmente feminina, poderá
encontrar emprego alternativo no sector da grande distribuição, que já completou praticamente a sua implantação pelo país.
Quanto às contas do Estado, pode-se tomar a sério a síntese feita
por Mira Amaral, ex-ministro PSD e actual alto-gestor bancário, num livro algo surpreendente, quando afirma no seu estilo sincopado: "Problema
sério de finanças públicas com um nível de despesa pública em % do PIB
muito elevado dívida pública a subir perigosamente, a pôr em causa a
capacidade orçamental em pagar o serviço da dívida. Aos 84% oficiais de
dívida pública em percentagem do PIB que teremos em 2010 (era de 55%
do PIB em 1999), há que somar cerca de 15-20% de passivos acumulados
de empresas públicas, designadamente no sector dos transportes, e mais
11% das parcerias público-privadas nos transportes e vias de comunicação.
No fundo, teremos em 2010 uma dívida pública de 110-115% do PIB."
(L. M. Amaral, E Depois da Crise?, 2010, p. 198).
Com este modo de inserção na economia internacional, resta-nos
procurar rentabilizar a cultura (da criação artística, à língua e ao património) e certas áreas específicas das ciências, enquanto o turismo continuará provavelmente a ser um posto decisivo da externalização da economia
portuguesa, sabendo-se embora que também apresenta inconvenientes e
fragilidades: além da sazonalidade e da "vandalização" de sítios preservados, bastou, por exemplo, a emissão de cinzas vulcânicas na Islândiajá este
ano para que o transporte aéreo levasse um golpe, e o turismo outro, por
efeito subsequente. Quanto às riquezas oceânicas, elas permanecerão apenas como o discurso retórico de sempre enquanto a investigação científica,
a tecnologia industrial apropriada e a fiscalização marítima pública não
dispuzerem dos recursos adequados à grandeza dos desafios. Atente-se, por
exemplo, no caso do recente desastre ecológico provocado pela exploração off-shore de petróleo no golfo do México: mesmo um gigante mundial
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como a BP vai agora sofrer um abalo financeiro brutal, sendo obrigada a
vender qualquer coisa como 30 mil milhões de dólares de activos de petróleo e gás natural para fazer face aos custos e indemnizações com o desastre
que provocou (e talvez travando a investigação em energias alternativas a
que se entregam todas estas petrolíferas, pensando no futuro).
No início do Outono de 2009, Barak Obama apresentou-se sucessivamente, com poucos dias de intervalo, na assembleia geral da ONU, no
seu conselho de segurança e na cimeira dos "vinte" em Pittsburgo. Naquela
première no areópago internacional, o presidente americano distinguiu os
"quatro pilares fundamentais" em que deveria assentar doravante a convivência mundial: não-proliferação das armas nucleares, visando a sua extinção (?!) futura; conquista da paz no Próximo e Médio-Oriente, e em certos
países pobres mais instáveis; preservação ecológica do planeta, reduzindo
a prazo os efeitos poluidores sobre a atmosfera; e controlar melhor o crescimento económico, para que seja mais equilibrado e sustentado. Eis um
programa que todos deveriam poder apoiar, se não fossem os interesses feridos pelas tentativas da sua aplicação prática. Mas, em relação aos factores
de crise que endemicamente nos preocupam e de vez em quando nos afligem, Obama "esqueceu" um outro que Felismino Massa tinha aqui referido
um ano antes: a "fraca legitimação dos poderes políticos vigentes" - isto
é, tanto a actual forma de organização do poder político governamental,
como a qualidade média dos governantes e a (sua e daquela) capacidade de
"representação" (do sentir dos povos) e de decisão políticas, quer isto se
coloque no plano mundial da ONU, quer ao nível nacional.
Investimentos em ciência, na protecção do ambiente e controlos
acrescidos de segurança - parecem ser três ingredientes principais do relançamento internacional da economia, a que Portugal não deveria ficar
alheio. A par disto, um maior rigor nos mecanismos de regulação dos mercados (monitorizando os movimentos dos capitais errantes, cerceando a
liberdade de acção dos grandes gestores empresariais, supervisionando o
jogo das agências de rating, exercendo uma mais forte vigilância das zonas
francas, criando limites ao endividamento, etc.), um empenhamento mais
consistente na economia solidária do "3 0 sector" e um esforço voluntarista
de desenvolvimento sócio-económico das regiões mais desfavorecidas do
planeta deveriam também obter algum consenso para evitar a repetição
destes processos de crise, ou piores.
Em todo o caso, estes, sim, serão factores determinantes do nosso próximo futuro colectivo. Como realçam muitos observadores, a crise
actual pode ser também uma oportunidade para mudanças qualitativas benéficas no entendimento e nas decisões das pessoas e das instituições. Em
particular - e sem menorizar as angústias e desesperos dos mais frágeis e
incapazes, que precisam de ser ajudados -' julgamos que as restrições no
acesso aos bens materiais a que agora é forçada a grande massa dos cida46

dãos pode ser extremamente "educativa" para uma reconsideração, pessoal
e social, das nossas prioridades e projectos de vida.
Entrevistado em Setembro de 2009 pela BBC, Alan Greenspan, anterior presidente do "Fed", terá afirmado que a irrupção de novas crises "está
inscrita na natureza humana", o que acreditamos querer dizer que: 'novas
condições, gerarão provavelmente efeitos nefastos não totalmente previsíveis' - proclamação de verdade com que podemos concordar sem reservas.
Com efeito, qualquer raciocínio marcado por prudência popperiana deveria
acautelar-nos contra os discursos que nos dizem "é preciso acabar em definitivo com.....ou "temos de resolver isso de uma vez por todas...". Depois
de séculos de escravidão, ignorância e violências; depois de julgarmos ter
'dominado o processo histórico' e, nessa sequência, termos desencadeado os mais mortíferos conflitos humanos (Séc. XX) - resta-nos tentar ser
cautelosos e razoáveis, mas sem nada desaproveitarmos da capacidade de
conhecimento e crítica que herdámos dos nossos antecessores.
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Movimentos ambientalistas do Nordeste
do Brasil: compreendendo a complexidade
dos fundamentos e ações'
Soraya Corrêa

Domingues*

Resumo: Este artigo apresenta uma análise teórica e prática sobre a diversidade
dos movimentos sociais ambientalistas do Nordeste do Brasil. A história dos
movimentos ambientalistas no Brasil apresenta singularidades, tratamos neste
artigo de identificar as transformações históricas que caracterizam o movimento
social em geral e suas determinações no movimento ambientalista, destacando na
actualidade as suas singularidades e características. Por meio da análise de dados
do Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas da Região Nordeste do Brasil
no Ministério do Meio Ambiente, buscamos compreender as suas características
ftindamentais teóricas e práticas de modo complexo evidenciando as contradições
deste movimento social os impactos de sua actuação.
Palavras chaves: Movimentos Sociais Ambientalistas, Teoria-prática, Compreensão, Nordeste do Brasil
Abstract: This paper presents a theoretical analysis and practice on the diversity
of environmental social movements in northeastern Brazil. The history of
environmental movements in Brazil lias singularities, we treat iii lhis article
identify historical changes which characterize the social movement in general,
its determinations in the environmental movement, highlighting the timeliness
their peculiarities and characteristics. Through analysis of data froni the National
Registry of Environmental Organizations in thc Northcast of Brazil, Ministry of
Environment, we understand their fundamental theoretical and practical features
in a complex way by pointing out the contradictions ofthis social movement the
impacts oftheir actions.
Keywords: Environmental Social Moveincnts, Theory and practice, understanding,
Northeast Brazil

Introdução
Este artigo apresenta uma análise sobre os movimentos sociais, em especial os movimentos ambientalistas do Nordeste do Brasil. O envolvimento
com a temática foi construído a partir de estudos e pesquisas de natureza
teórica, assim como participações em eventos e debates sobre o meio am48
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biente tanto em espaços académicos como na própria ação de movimentos
sociais, com destaque, para algumas actividades relevantes no Nordeste do
Brasil, desde o ano de 2000: ações em áreas de reforma agrária, como estágio de vivência nos acampamentos e assentamentos do MST; organização
de seminários como os Encontros de Educadores e Educadoras do MST
na Bahia, realizados nos anos de 2002, 2003, 2004 e 2005; o Encontro
Estadual das Mulheres do MST de 2001, 2002, 2003; a produção, direção
e edição de video sobre o Fórum de Educação do Campo do Estado da
Bahia12005 e o documentário Mdc Mulher do MST, em 2002; ações académicas entre a Universidade e a Associação de Moradores de Matarandiba na Ilha de Vera Cruz, no período entre 2001 e 2006 1 , e participação
no vídeo Agroecologia: ciência e Movimentos Sociais, produzido em 2006,
além de outras produções como relatórios técnicos científicos. Acreditamos que a importância dessas atividades para a construção deste artigo
está no reconhecimento da organicidade dos intelectuais na acção colectiva
em movimentos sociais permitindo, desta forma, uma aproximação com as
problemáticas significativas dos grupos/movimentos socais.
Neste sentido, chamamos atenção para a relevância de tal temática
para a formação humana na Universidade. Segundo Domingues (2005)2 há
necessidade de desenvolver atividades que proporcionem o aprofundamento teórico-metodológico entre Universidade e os movimentos sociais, em
especial os ambientalistas, por tratarem da questão da vida em todo o pia-.
neta elaborando pianos de ações de interesse das comunidades em geral.
Nas ciências sociais e econômicas, os movimentos sociais representam uma temática que tem sido objeto da atenção de diversos pesquisadores, por serem formas de organização sociais típicas da sociedade civil, que
atuam tanto no sentido de reformar quanto para transformar a realidade social. Em contrapartida, a produção sobre os movimentos socias ambientalistas ainda é limitada, principalmente no que diz respeito a produções sobre a caracterização teórico-metodológica geral dos movimentos sociais.
Os autores, que se dedicaram a estudar tal temática, indicam ser
este um campo complexo, com diversidade de atores, princípios e posições
ideológicas. Devido a amplitude do país, este estudo busca compreender
como se processa os tipos de movimentos ambietalistas a partir do caso do
Nordeste do Brasil, buscando um panorama qualitativo e quantitativo das
organizações governamentais e não governamentais do banco de dados do
sítio do Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas (2010). Pretende-se, com isso, compreender os movimentos do Nordeste, devido ao nosso
envolvimento orgânico em atividades gerais desta região, nos auxiliando
nas análises dos dados, e também nas possibilidades para uma melhor inserção neste meio.
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Movimento ambientalista: complexo, transclassista e multisetorial
Ao longo dos anos, os movimentos sociais passaram por transformações de ordem legal e prática caracterizando os movimentos ambientalistas. De outro modo, entendemos que esta amostra escolhida, nos inclinou para uma determinada pergunta: até que ponto isso compromete ou é
uma nova possibilidade para a luta em defesa do ambiente? Nesse sentido
pretendemos abordar o tema a partir da análise histórica sobre o processo
de institucionalização e as alterações nos princípios e estratégias de luta
face a intensificacão da degradação ambiental e as relações com o Estado,
o empresariado e outros atores movimentos sociais. E em seguida realizamos uma tipologização a partir de Foladori (2005) para compreensão dos
fundamentos teórico-metodológico de ações, metas, objetivos entre outros
dados encontrados para análise, desses movimentos.
A temática ambiental tem sido objeto de estudo por diversas áreas do
conhecimento além de provocar intenso debate na sociedade. Nas ciências
sociais este tema passou a ocupar a atenção dos pesquisadores, havendo
um significativo número de publicações abordando desde a relação do ser
humano com a natureza até situacões específicas de degradação ambiental.
Também na área das ciências sociais, os movimentos ambientalistas são
abordados em estudos e pesquisas a partir de uma análise ampla da relação do ser humano com a natureza, considerando-se aspectos econômicos,
políticos, sociais e culturais, conforme Moraes (1997).
Essa análise ampla dos movimentos sociais ambientalistas indicam
que existem diversos tipos e concepções, segundo Gohn (2006), diversas
mudancas são perceptíveis quando se estuda a história dos movimentos
sociais no Brasil, são mudanças nas ações coletivas da sociedade civil,
mudanças nos paradigmas de análise dos pesquisadores, mudanças na
estrutura econômica e nas políticas estatais. Essa variedade de abordagens
associadas a definições mais empíricas do que analíticas toma difícil o
desenvolvimento de estudos sobre os movimentos sociais, indicando, contraditoriamente, ao mesmo tempo um campo interessante para pesquisas.
Gohn (2006) busca definir o termo movimentos sociais a partir da
análise empírica e analítica. Para ela, os movimentos sociais são "ações sociopolíticas construídas por atores sociais colectivos pertencentes a diferentes
classes e camadas sociais articulados em determinada conjuntura sociopolítica e econômica criando um campo político de força social na sociedade".
Scherer-Warren (2002), nos estudos sobre os movimentos sociais,
apresenta-o como um conjunto de referências simbólicas, num campo de
valores sociais, que vai sendo construído na memória e na ação coletiva,
em vários níveis, nas relações familiares, comunitárias, societárias, no local, no nacional, e no planetário. Este conjunto de referências simbólicas
apresenta uma grande diversidade que é estudada por diversos autores.
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Os autores como Leff (200 1) destacam a importância dos movimentos sociais por estes provocarem inovações nas esferas públicas, estatal e
não estatal, e privada tendo participação direta ou indireta da luta política
de um país e contribuições para o desenvolvimento e a transformação da
sociedade civil e política, consequentemente participando nas mudanças
sociais históricas, de caráter tanto progressistas como conservadoras.
Entendemos que há uma diversidade de movimentos sociais e portanto buscamos alguns pesquisadores que se preocuparam em produzir uma
tipologia, veremos alguns deles. Segundo Touraine (1977), os movimentos
sociais são de dois tipos: os "velhos", vinculados às lutas de determinadas
classes sociais e seus respectivos interesses e os "novos" que atravessam
as classes expressando interesses únicos, de acordo com seus ideais, objetivos e ações. Entre os "novos" situam-se os movimentos ambientalistas os
quais, segundo Touraine, buscam mudanças e alargamento das fronteiras
entre os espaços públicos/ privados e a vida social, e envolvem lutas contra
as velhas e as novas formas de dominação nesta área.
Já Gonh (2006) afirma, e temos concordância com ela, que esta classificação não reflete o conjunto dos movimentos, agrupando-os por categorias segundo suas reivindicações e formas de atuação. Segundo Gohn
(2006), para autores como Tily (1984), os movimentos ambientalistas estão
na categoria dos que foram construídos a partir de determinados problemas
sociais, buscando enfrentar as dificuldades a serem superadas na sobrevivência cotidiana, independente da classes sociais, lutando por condições
melhores de vida, como moradia, alimentação, saúde e a preocupação com
a conservação de bens coletivos.
Nessa linha Viola (1987) observa que esses movimentos foram
constituídos a partir de demandas da realidade concreta reivindicando mudanças de forma independente ou ao lado de outros movimentos sociais.
Nas ciências sociais, os movimentos ambientalistas são abordados
em estudos e pesquisas a partir de uma análise ampla da relação do ser humano com a natureza, considerando-se aspectos ideológicos, econômicos,
políticos, sociais e culturais, conforme os estudos de Moraes (1997).
Por este panorama, segundo Viola (1987), caracterizar esses movimentos na sociologia não é tarefa fácil, pois, apresenta variedade e dinamismo em suas manifestações e possui um caráter complexo, transclassista
e multisetorial em suas formas variáveis de expressão e de concentração
política. Isso dificulta entender de uma maneira única as ações e os interesses dos que participam deste tipo de movimentos sociais. O que para nós
representa uma provocação para o desenvolvimento de estudos e pesquisas
qualitativos sobre a compreensão de Entidades Ambientalistas.
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Marcas da história nos movimentos ambientaljstas

Para compreender as transformações e buscar uma caracterização
dos tipos de movimentos ambientalistas é necessária uma revisão histórica
evidenciando as reconfigurações pelas quais eles passaram.
No Brasil, Viola (1987), Alexandre (2000), Loureiro (2006), Urban
(2001), Scherer-Warren (2002), destacam a origem dos movimentos ambientalistas ligados a preservação da natureza e que este ideal foi sendo alterado devido as transformações políticas e históricas. Essa trajetória pode
ser datada a partir do plano desenvolvimentista nacional da década de 50
em que o país busca enquadrar-se a divisão internacional do trabalho, e
promove tanto a modernização da agricultura quanto a urbanização e o
desenvolvimento do parque industrial que amplia a destruição da natureza,
passando a preocupar a sociedade e dando margem para o surgimento, já
nos anos 70 de organizações em defesa do meio ambiente, inicialmente individualizadas e posteriormente estruturadas como organizações coletivas.
O ambientalismo buscou inicialmente examinar tanto os componentes destrutivos da natureza, pela sociedade industrial, como também,
difundir uma concepção preservadora que repensasse os usos e costumes
da modernidade e seu impacto na vida humana e na natureza, construindo
uma pauta de reivindicações, contra a contaminação ambiental, a exploração
excessiva dos recursos e os desequilíbrios ecológicos, as crises de alimento,
de energia e de recursos gerados pelos padrões dominantes da produção distribuição e consumo de mercadorias e os custos ambientais da concentração
industrial e da aglomeração urbana, formulando propostas de estabelecimento
de limites da política econômica.
O surgimento do ambientalismo possibilitou a volta a antigas reivindicações dos trabalhadores associadas as novas reivindicações relativas à
vida. A questão ambiental é então apontada como reivindicações em tomo
do problema da distribuição do poder e da renda, da propriedade privada
da terra e dos meios de produção capitalista e sobre a incorporação da população nos mecanismos de participação nos órgãos corporativos da vida
econômica e política.
Desse modo, as reivindicações ambientais se configuram dentro de
um discurso antidesenvolvimentista e com base em princípios de descentralização, autogestão e autodeterminação que são valores mobilizadores
da sociedade questionando a ordem econômica internacional, que leva ao
esgotamento dos recursos, buscando transformações no nível nacional e
internacional, conforme indicam os estudos de Lõwi (2005).
Foster (2005) e Faladori (2005) são alguns dos autores que identificam, na génese do movimento ambientalista, como questão central de reivindicação e de luta, a possibilidade de transformação nas atuais condições
de vida da humanidade. Eles partem da concepção marxista da crítica à
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economia política capitalista, da alienação do ser humano consigo mesmo
e com os outros, alienando-se, com isso, também da natureza. Chamamos
atenção, que já nas produções de Marx (2000) do século XIX, que existem
anúncios pontuais sobre a configuração do atual sistema capitalista para
inclinação de relações destrutivas das forças produtivas, da natureza e também dos seres humanos.
A crítica central desses movimentos passa a ser o próprio do sistema capitalista, como um sistema sócio econômico destruidor da natureza
e reivindicam uma sociedade não mais classista. Esta visão segundo Leis
(1999) incomodou e ainda incomoda a ordem mundial econômica em todo
o mundo.
No plano internacional, a preocupação com a destruição ambiental,
por diversos motivos, passa a ser tema de debate. A Conferência de Estocolmo,já em 1972, sobre o "Ambiente Humano", que reuniu 113 países,
discutiu as questões ambientais, indicando um plano de ação mundial e
recomendações sobre o estabelecimento do programa internacional para
proteção ambiental.
No Brasil, as diretrizes mundiais representam a chegada das questões ambientais ao Estado. As mudanças políticas mundiais rebatem nas
leis. A Secretaria Especial do Meio Ambiente é criada em 1988 para estabelecer as propostas de leis ambientais e os programas de estações ecológicas
para pesquisa e preservação. São construídos outros espaços sociais para o
debate e, neste mesmo ano, as associações ambientalistas elaboram um documento universal, questionando as pressões dos países desenvolvidos em
relação ao pagamento da dívida externa dos países em desenvolvimento,
acusando-os, de serem os responsáveis pelas transformações drásticas na
economia, na sociedade e no ambiente em geral.
Essas tensões sociais mundiais e no Brasil impulsionam a criação
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, em 1989. Desde então as políticas ambientais no Brasil
têm oferecido uma organização federal, estadual e municipal, com larga
institucionalização histórica, com a criação de Conselhos Federais, Estaduais e Municipais e o incentivo a entidades ambientalistas, entre elas as
Organizações Não Governamentais/ONGs e associações.
As diretrizes indicadas para a preservação ambiental em fóruns mundiais representam um marco fundamental para os movimentos ambientalistas. Foi o encontro da RIO 92 que resultou na construção da Agenda 21, em
âmbito formal e não formal, trazendo propostas para examinar a situação
ambiental do mundo e as mudanças ocorridas vinte anos após a Conferência de Estocolmo em 1972. Este encontro teve relevância pela identificação de estratégias regionais e globais para ações apropriadas referentes
às principais questões ambientais e recomendação de medidas nacionais
e internacionais através de políticas públicas para o desenvolvimento sus53

tentável promovendo e aperfeiçoando a legislação ambiental internacional
e nacional com a preocupação de eliminação da pobreza nos países em
desenvolvimento.
Transformações históricas fundamentais ocorreram na década de
90. Segundo Brito (2002), Urban (2001) e Gohn (2006) os movimentos
sociais decresceram numericamente, mas se fortaleceram qualitativamente, desenvolvendo estruturas e infra-estruturas de apoio, capacitaram-se
tecnologicamente, passaram a se comunicar, por exemplo, pela internet e
criaram estruturas nacionais como o CMP/ Central dos Movimentos Populares, trazendo conseqüências para os movimentos e alterando, por exemplo, a política interna de captação de recursos; a constituição de uma base
de adeptos e militantes; a articulação com a sociedade civil e política por
meios de política de parceria; o envolvimento de projetos sociais operacionais e a política de formação e qualificação de quadros.
Os Movimentos Sociais Ambientalistas enfrentam, hoje, as modificações das relações econômicas estabelecidas pela globalização e pelo
modelo de desenvolvimento vigente imposto pelos países desenvolvidos
por meio do sistema financeiro internacional através do Banco Mundial e
do Fundo Monetário Internacional. Os estudos de Coggiola (2004) indicam que essas instituições articulam-se com empresas multinacionais em
manobras devastadoras, como a legalização dos transgênicos, o crédito de
Carbono, assim como também exercem influências sobre os valores sociais
como o comportamento consumista e a uniformização dos indivíduos que
compõem esta sociedade.
E neste contexto que os movimentos ambientalistas emergem em cir cunstâncias de mobilizações diversas e seus propósitos somam-se a outras
causas populares e movimentos sociais em tomo de reivindicações a determinados problemas sociais como administração pública setorializada, e regimes
políticos centralizados e totalitários. Articulam-se às lutas das comunidades
indígenas, das organizações camponesas, operárias e populares mas também
as causa das classes média urbana, às associações de base e neste processo
de recomposição social surgem novas organizações, profissionais, órgãos não
governamentais, grupos privados e associações civis que buscam participar
dos espaços econômicos e políticos aberto pela problemática ambiental.
Um aspecto relevante na história dos movimentos ambientalistas
é o processo de institucionalização que para alguns autores como, Viola
(1987), Alexandre (2000) e Loureiro (2006), representam transformações
que marcaram esses movimentos, no que diz respeito à perda de sua legitimidade pública, ocorrendo a profissionalização dos seus quadros que são
cooptados pelo Estado, passando a agir e organizar-se e mobilizar em torno
de projetos, na maioria das vezes para captação de recursos.
Indicamos portanto que as transformações históricas na teoria e na
prática social do movimento ambientalista, desde os anos noventa até o
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presente, caracterizam-se por um movimento não homogéneo. As mudanças em alguns casos comprometem a luta em defesa do meio ambiente,
pois, apresentam factores como processo de institucionalização e as alterações nos princípios e estratégias de luta dos movimentos face a intensificacão da degradação ambiental e as relações com o Estado, o empresariado e
outros atores movimentos sociais. E o que analisamos também no Cadastro
Nacional de Entidades Ambientalistas.

A compreensão das entidades e a busca por referências
Utilizamos análise qualitativa social para interpretação dos dados.
Os documentos analisados foram uma amostragem de 106 Entidades Ambientalistas do Nordeste do Brasil, cadastradas no sítio do Ministério do
Meio Ambiente acessados em junho 20l0. Para análise, primeiramente,
foram acessadas páginas de cada uma das entidades. Posteriormente, analisamos algumas categorias que nos permitem, entender a complexidade
da fundamentação teórica de cada uma das entidades pesquisadas, são
elas: nome; metas ou objetivos; ações ou propostas; e apresentação geral
ou ementa. Em princípio buscamos uma categorização das entidades, segundo uma determinada tipologia. Mas, após a análise de dados, devido
ao objeto ter se apresentado de modo complexo, transclassista e multisetorial, nosso objetivo se modificou e por fim apresentamos as caracteísticas
gerais através apenas dos fundamentos da tipologia sugerida por Foladori
(2005), sem com isso separar ou quantificar em tabelas e gráficos os dados
analisados.
Foladori (2005) em termos teóricos concorre com importante contribuição e apresenta uma sistematização das diversas correntes de pensamento ambientalista. Utilizando o critério ético, distingue os ecocentristas
dos antropocentristas, e considerando a sociedade dividida em classes,
distingue ecocentristas e tednocentristas dos marxistas. Nessa tipologia
Foladori se distingue de outros autores que mostram as bases filosóficas
ou se limitam a assinalar as diferenças entre as correntes, ao aprofundar as
teorias científicas mais significativas que embasam as propostas.
Nos movimentos analisados encontramos uma concepção de natureza variável entre as diversas correntes e é necessário defini-las para entender em que elas se fundamentam. Essas definições expressam a compreensão ao longo da história, das relações entre o ser humano e a natureza.
O ser humano estabeleceu ao longo da história uma relação com
o meio ambiente' de transformações, hoje reconhecida como destrutivas.
Essa relação vem sendo mediada pela produção dos meios de trabalho, ou

seja, os instrumentos de trabalho que ele produz e transforma atendendo as
necessidades individuais e coletivas.
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Os meios de trabalho desenvolvidos pela base em avanços das
ciências e das tecnologias concorrem para ampliar os problemas ambientais, mas também problemas sociais como a concentração de capital, a exponencial produção de desemprego, o trabalho precário, a miséria, o desrespeito aos direitos humanos entre outros.
No que se refere à relação do. ser humano com a natureza, Foladori (2005) apresenta diversas concepções filosóficas que sintetizam bem a
nossa análise dos movimentos ambientalistas: 1) a natureza como conjunto
de todas as coisas existentes. Nesta concepção os produtos transformados
pelo ser humano e os outros são considerados naturais dificultando, por
exemplo, identificar quais os elementos prejudiciais para o meio ambiente,
visto como resultado da subjetividade humana; 2) a natureza como conjunto das coisas que existem sem intervenção humana, com espontaneidade
não deliberada, neste caso tudo que é externo ao ser humano é natural, excluindo este daquele; 3) a natureza como origem e causa de tudo que existe
como explicação última e razão de ser. Nesta concepção se o ser humano
faz parte da natureza, ele não pode se comportar de maneira incorreta, sendo o comportamento humano guiado pelas leis da natureza.
Já em plano de ações, objetivos e propostas, no que se refere às
correntes, concordamos com Foladori quando ele destaca determinadas
posições. As ecocêntricas entendem a natureza como esfera separada ejustaposta da sociedade humana, onde a parte natural deve impor critérios
de comportamento à parte social. São os critérios éticos construídos pela
natureza e suas leis, como afirma Foster (2005). Isto significa reconhecer
que esses critérios são construídos pelo ser humano a partir de valores intrínsecos e externos ao ser humano.
As posições tecnocentristas entendem a natureza como esfera separada da humanidade, onde o ser humano impõe seu domínio, confiando no
desenvolvimento tecnológico. Esta visão é também antropocêntrica, pois
considera que o comportamento humano está determinado pelas próprias
necessidades e interesses humanos.
Além dessas posições tem o grupo dos que entendem a natureza
identificada com tudo o que é real, onde se inclui tanto a atividade humana
como o restante dos elementos naturais, está é a corrrente dos marxistas,
também antropocêntricos, mas que se diferenciam dos outros por compreender que a atividade humana é parte da natureza, o que implica um relacionamento diferencial por setores, classes e nações, com responsabilidades e interesses contraditórios e determinados historicamente.
A complexidade das correntes do pensamento ambientalista não se
restringe somente a essas três, Foladori, produziu uma divisão detalhando
as especificidades de cada uma tipologia, porém as categorias que apresentamos neste artigo são as mais relevantes para entender os movimentos
ambientalistas do Nordeste do Brasil. Veremos com mais detalhe.
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Entre os Ecocentristas existem dois tipos de movimentos. O primeiro, o da ecológia profunda, que entendem a crise ambiental pela ética
antropocêntrica, como decorrente do desenvolvimento tecnológico, industrial e urbano e da explosão demográfica, apresentando as seguintes soluções para a crise: o igualitarismo biosférico, a bioética, a detenção do
crescimento urbano e industrial e do crescimento populacional. Seu objetivo geral é preservar a natureza ("santuário ecológico"). O segundo são os
Ecologistas "verdes ", os quais entendem que os problemas estão ligados
à industrialização e economia ilimitada, orientada ao consumo supérfluo,
crescimento populacional, uso excessivo de recursos não renováveis em
contexto de mundo finito e propõem as seguintes soluções: diminuição
do consumo, detenção do crescimento populacional, desenvolvimento de
tecnologias verdes, limpas e de pequena escala, energia limpa baseada em
recursos renováveis, conservação da natureza e uso limitado em quantidade e qualidade.
O grupo dos Ecocentristas são encontrados com maior facilidade
entre os sítios visitados, porém apresentam também características dos Antropocentristas. Pois foi identificado que, por vezes, o mesmo movimento
ambientalista nas acções, apresentam indicadores que os aproximam deste
grupo, enquanto nas metas ou objectivos propostos, verifica-se aproximações com os Antropocentristas.
Entre os Antropocentristas tem-se dois grandes grupos, os tecnocentristas e os críticos. Os tecnocentristas são 1) Os "Cornucopianos"
que acreditam não haver crises ambientais, considerando-as falsas ou não
graves. Suas diretrizes são: o livre mercado sem participação estatal ou
então limitada. Entendendo que qualquer escassez ou problema pode ser
resultado da tecnologia e do mercado. Tem como objetivo, não limitar a
economia de mercado, destes nos chamaram atenção nos dados analisados,
pois encontramos apenas 2 (dois) que apresentam tais características. 2)
Os ambientalistas moderados partem da análise de que há o uso excessivo
de recursos naturais porque não são propriedades privadas e não tem preços adequados. Como soluções propõem políticas e instrumentos de gestão
ambiental que internalizam os custos ambientais, crescimento econômico
para financiar a preservação de tecnologias eficientes e limpas. Tem o objetivo de cuidar do meio ambiente e diminuir a pobreza para não prejudicar
a economia. Encontramos em quase todos os movimentos propostas, metas
e objectivos que os aproximam deste grupo mas ao mesmo tempo com
indicadores dos antropocêntricos críticos.
Entre os antropocêntricos críticos situam-se: 1) Os ecodesenvolvimentistas que entendem a causa da crise na pobreza como responsabilidade
da crise ambiental assim como o consumo dos ricos, o modelo produtivista
e consumista imposto por países hegemônicos em um mundo historicamente desigual, tecnologias inapropriadas e dominação cultural. Indicam
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como soluções a diminuição da pobreza, o desenvolvimento de modelo de
produção e consumo alternativo baseado em recursos naturais locais, conhecimento local, alternativas tecnológicas locais, equilíbrio e integração
rural urbana, objetivando desenvolvimento auto sustentável baseado nas
satisfações da sociedade. 2) A corrente da ecologia social entende que o
problema está relacionado à relação de domínio entre os seres humanos e
a natureza, lógica de mercado e indicam as soluções pela expansão das comunidades auto gerenciadas com produção de pequena escala e relação de
cooperação, tendo como objetivo uma sociedade solidária sem dominação
entre os seres humanos e a natureza. 3) Os Marxistas entendem que as relações sociais de produção e exploração compreendem a natureza externa,
particularmente as relações capitalistas que supõe a produção ilimitada e
crescente desemprego. Propõem como soluções a transformação das relações sociais capitalistas para outras não classistas e solidárias baseadas em
propriedade e gestão social dos meios de produção. Tem como objetivo a
sociedade sem exploração entre os seres humanos, onde o uso responsável
da natureza, seja inerente a lógica social da produção para a satisfação das
necessidades.
Em geral os grupos que apresentam propostas de crítica a sociedade
para indicar como possibilidade a mudança da relação do ser humano com
a natureza, situam-se entre aqueles que acreditam em mudanças locais económicas, sociais e culturais. Com excepção de apenas um grupo identificado com características dos Antropocentristas críticos marxistas.

Conclusões

Concordamos com Foladori (2005) ao afirmar que uma tipologia
do pensamento ambientalista evidencia as grandes diferenças, por vezes,
até contraditórias, entre elas, o que se constitui em importante referencial
teórico para a compreesão dos diversaos movimentos ambientalistas que
surgiram, principalmente, a partir dos anos 2000. Cresce e vem se diferenciando, em especial pelo processo de institucionalização (GONH 2000),
ocorrido nos anos 90 e que altera profundamente a teoria e a prática de
orientação aos ambientalistas.
Iniciamos este artigo revisando a literatura sobre um dos temas de
grande relevância nas ciências sociais que são os movimentos sociais e,
entre eles, chamamos atenção para os ambientalistas, posteriormente demosntramos como alguns autores veêm os impactos nos movimentos ambientalistas das mudanças sócio-históricas, por fim, indicamos os tipos de
movimentos analisados através dos dados deste artigo.
Em linhas gerais chamamos atenção para o fato de não termos trabalhado os dados quantitativamente, em tabelas ou gráficos. Estes resul58

tados categoriais dos tipos encontrados não demonstrariam de fato como
se caracterizam os movimentos estudados, visto que cada um dos movimentos analisados, segundo seus objectivos ou metas, ações ou propostas
e ementas ou princípios, apresentam essas características de modo difuso.
O que nos remete a pensar em acordo com os autores estudiosos sobre a
complexidade dos movimentos ambientalistas ou como podemos chamá-los de novos movimentos sociais. Não existindo, para nós, apenas um movimento ambientalista mas diversos, e cada um deles guarda características
variantes.
Consideramos importante a compreensão das modificações históricas e da caracterização destes movimentos sociais tendo em vista que,
internamente, eles constroem repertórios de demandas segundo seus interesses, reivindicações (valores, crenças, ideologias) e os repertórios de
ação coletiva que geram, composição social e articulações. Externamente
o contexto sócio-político e cultural, articulações e redes externas, e as relações dos movimentos como um todo entre os outros movimentos e lutas
sociais, suas relações com órgãos estatais e demais agências da sociedade
política e articulações diversas em especial, com empresas e a mídia, determinam a caracterização dos atuais movimentos sociais ambientalistas.
Concluímos que essa característica de ser complexo, transclassista
e multissectorial nos indica contradições. Por um lado a diversificação da
fundamentação filosófica pode dificultar a acção, e a tomada de decisão
política, correm o risco de ficar a mercê de decisões quaisquer, superficiais,
efêmeras e distantes de uma meta clara e objectiva ambientalista. Por outro
lado essa diversificação de pensamento, fundamentação e acções, abre a
perspectiva para possibilidades de actuação diversificada em sectores distintos, na busca por soluções ambientais, sejam elas ecocêntricas ou antropocêntricas, principalmente no que diz respeito a vinculação com outros
movimentos sociais indicando um vasto campo para inserção na sociedade
civil em busca de mudanças para uma vida mais equitativa.

Este trabalho é um dos resultados de intercâmbio entre Brasil-UFSC e Portugal-ISEG!
SOCIUS pelo programa de bolsa da CAPES para Estágio de Doutoramento no Exterior, sob
orientação do Professor Doutor José Maria Carvalho Ferreira.
2
ACC Atividade Curricular em Comunidade/ACC denominada de Cultura Corporal e
Meio Ambiente é um programa desenvolvido pela Pró-Reitoria de Extensão da UFBA que
participei na construção da proposta e na consolidação atraves dos anos, na condição de
tutora e pesquisadora, através do LEPEL, Linha de Estudos e Pesquisa em Educação Física
Esporte e Lazer na FACEDI UFBA. Por fim apresento algusn dados na minha dissertação de
mestrado sobre este trabalho em comunidade.
O trabalho construído até hoje tem novas demandas como, o desdobramento da atividade
Curricular em Comunidade Cultura Corporal e Meio Ambiente em outras regiôes da Ilha de
Vera Cruz oferecendo uma nova proposta de ensino, pesquisa e extensão no projeto Pescan59

do Letras, que já foi aprovado pela Pró-reitoria de extensão, reitoria da UFBA e Ministério
da Educação para trabalhar em outras regiões da ilha de Vera Cruz.
Acessado em 2010 pelo sítio do Ministério do Meio Ambiente: <http://www.mma.gov ,br/
porticonaina]cnea/cneacfm>
Meio Ambiente é aqui compreendido como a complexidade do mundo. Segundo Leff
(2001) é um saber sobre as formas de apropriação do mundo e da natureza através das relações de poder que se inscreveram nas formas dominantes de conhecimento.
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Carta de Juan Eduardo CirIot a André Breton
Maria Luísa Falcão Murta

Entre 7 e 17 de Abril de 2003 no Hotel Drouot em Paris, a leiloeira Calmels
Cohen vendia 3800 lotes compostos por manuscritos, livros, fotografias e
objectos de arte procedentes da colecção particular de André Breton. Entre todos estes objectos encontrava-se a correspondência mantida ao longo de vários
anos com mais de 1300 escritores, pintores e artistas seus contemporâneos,
entre os quais o poeta Juan Eduardo Cirlot.
A poética de Juan Eduardo Cirlot (1916-1973) é ainda pouco conhecida entre nós, Em Portugal o Dicionário de símbolos publicado pela D. Quixote em 2000 com tradução de Carlos Aboim de Brito continua a ser o único
livro publicado. Em Espanha, país de origem do poeta, a sua obra era, até
há pouco tempo, pouco divulgada. Não porque se trate de uma obra escassa
ou pouco interessante, antes pelo contrário, falamos de uma obra prolífica e
brilhante.
Juan Eduardo Cirlot nasceu em Barcelona, no seio de uma família da
alta burguesia. Aos treze anos, devido a uma situação económica frágil, é obrigado a empregar-se numa agência alfandegária e mais tarde no Banco Hispanoamericano. Em 1933 começa a estudar música, piano e mais tarde composição na Academia do Maestro Fernando Ardévol. Em 1936 durante a exposição
"Picasso" promovida por ADLAN (Amics de l'art nou') conhece o poeta Paul
Élouard2.
Aos vinte anos, com o início da Guerra Civil, Cirlot é mobilizado primeiro pelo exército republicano e logo a seguir pelo exército nacionalista.
Durante alguns anos vive em Saragoça onde estabelece amizade com os intelectuais da cidade e com os membros do grupo Sansuefia entre os quais o
pintor Alfonso Bufiuel, irmão do cineasta Luís Bufiuel. Com este e com a sua
magnífica biblioteca sobre o Surrealismo inicia-se na técnica da colagem, lê e
traduz poemas de André Breton, Paul Éiouard, Antonin Artaud e Ives Duplessis. Começa a escrever sobre temas literários e artísticos de vanguarda e inicia
a defesa das posturas mais audazes como por exemplo o Dadaísmo. A sua
atracção pelo mundo dos sonhos (que anotava cuidadosamente por datas e com
as respectivas interpretações), vinculavam-no com o surrealismo.
Regressado a Barcelona no Outono de 1943, com uma formação artística heterogénea e multidisciplinar, Cirlot reingressa no Banco Hispanoamericano, dedica-se à composição musical', e reúne-se com amigos e intelectuais
no Café Suizo e nas Tabernas da Plaza Real em especial na taberna La Leona.
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Com estes inicia uma série de actividades literárias que viria a ser conhecida
pela "tertúlia La Leona".
Em 1947, Círlot passa a trabalhar na livraria e editora Argos onde entra em contacto directo com inúmeros artistas, alguns dos quais formariam o
grupo "Dau ai Set" 4 e ao qual se junta dois anos mais tarde. O grupo publicava
uma revista com o mesmo nome, Dau ai Set, cujos propósitos visavam sobretudo o agitar do ambiente e da imprensa de Barcelona através duma posição
marcada pela estética surrealista nos campos literário e artístico.
Em 1948, Cirlot passa a integrar o Circulo Manuel de Falia e volta à
composição musical. No ano seguinte publica o seu Diccionario de Ismos e a
monografia Miró. Será através do seu trabalho com este pintor que entra em
contacto directo com André Breton. O encontro dos dois teve lugar Outubro
de 1949, num café da Mace Blanche, próximo do n° 42 da rue Fontaine onde
Breton vivia. Acompanhado pelo pintor Modest Cuixart, Cirlot atormentado
pelo laicismo do grupo surrealista, irrompe pela tertúlia de crucifixo na mão
gritando: "Je suis catholique! Je suis catholique!". O grupo viria a exaltar este
acontecimento, considerando-o como um "happening" no mais puro sentimento surrealista. Breton fascinado pela inteligência e pelo estranho mundo do
poeta patente na sua poesia, convida-o a fazer parte do grupo, iniciando-se
assim a correspondência entre os dois.
Durante o período entre 1949 e 1953, Cirlot dedica-se completamente
à crítica de arte, escreve artigos, textos para catálogos e livros sobre a temática
do surrealismo que envia a André Breton.
Entre 1953 e 1955 Juan Eduardo Cirlot escreve os seus livros mais importantes centrados no surrealismo: El mundo dei objeto a Ia luz dei surrealismo
(1953), lntroducción ai surrealismo (1953) e El estilo dei siglo XX (1953) 1
Embora livros desiguais, quer pela temática, quer pelo seu tamanho, são considerados pelo grupo de André Breton 7 como muito importantes para o estudo
do movimento e levarão André Breton a convidá-lo para participar em diver sas publicações como Le surréalisrne même, número 1 (1956) e L'art magique
.

(1957).
Desfeito o grupo Dau ai Set em 1958, Cirlot começa a ser conhecido
como critico de arte e escreve artigos sobre temas ligados à arte sua contemporânea, sobretudo o informalismo. Em Agosto de 1959 Cirlot escreve a Breton a
quem diz: "forças contraditórias que atormentam o pensamento até à obsessão,
podem recomendar que um determinado horizonte - claro, como sabemos: o surrealismo - seja relegado para segundo plano, não por isso menos vivo"'. Cirlot
sentia e reclamava a solidariedade do grupo que lhe havia permitido ver o "outro lado" da realidade, num país em que o surrealismo era "puro nada, segredo
detestado, movimento fechado no silêncio com as chaves da total indiferença`.
Fala de um país em que "todos acreditam na evidência indestrutível, na solidez
do universo. Não vêm que temos um braço na água e o outro no fogo, a cabeça
no ser e o corpo no não-ser, a alma no dia e o espírito na noite"".

A crença em Deus e na poesia com metro e rima, não permitiram que
a filiação cirlotiana ultrapassasse os anos 50. Benjamin Péret falava de uma
63

existência trágica, obscuramente iluminada pela realidade e a esperança num
sonho que pouco ou nada tinha que ver com o sonho do "mistério pelo mistério" do cânone surrealista. Fascinado pela simbologia, pela tradição oculta
do simbolismo alquímico que estudara com Marius Schneider, um etnólogo
alemão que vivia em Barcelona, Cirlot procurava uma realidade poética que
nada tinha que ver com os cadáveres esquisitos do grupo surrealista. Embora
na primeira fase poética de Cirlot dominem as características surrealistas. o
facto é que a sua obra difere do surrealismo ortodoxo ou seja, segundo o próprio definiu, o do grupo de André Breton. Existe, no entanto, um ponto comum
importante entre Cirlot e os surrealistas: a utilização da imagem nascida da
analogia e o interesse pelo simbólico.
A transcrição da carta inédita que publicamos junto com a respectiva tradução, reflecte a relação entre Breton e Cirlot°. O poeta refere ao seu mestre a
obra encomendada pela editora Revista de Occidente' 2 , Introducción ai surrealismo (1953). Tendo informado Breton em cartas sucessivas da intenção e do
processo de escrita, Cirlot envia finalmente o índice da obra para aprovação.
Na transcrição desta carta reproduzimos fielmente o texto original. Respeitou-se a sintaxe e a ortografia, mesmo quando havia incorrecções.
Dezembro 2008

<1>
Barce/one, 21 de enero de 1953
M. André Breton
42 rue Pontaine
Cher ami,
Je vaus écris seu/ementpour voos annoncer queje sois en train definir mon
livre sur vaus et sur le mouvement surréaliste, que j 'intitule INTRODUCc'ION AL
SURREALISMO, et duqueije voos envoi ci-join! 1 'index des chapitres. J'espére voir 50
parution par le prochain mai oujuin et, 1001 de suite, je voos enverrai un exemplaire
(ou bus ces que vaus voudrez). Avanr sortira surernent un autre livre mien, EL MUNDO DEL OBJETO". Comme voos pourrez voir ma preocupation dominante, dans ces
livres, c 'es! de contraster les recherches de Ia demarche surréaliste a Ia lumiêre des
sciences o/ficiels. Ce le mieux que je peux faire dans cc moment eu Espagne, dans le
moy en inte/lectuel et spiriruel dominante. J'espére beaucoup de plus de moi, toujours
daiis Ia vaie que vous avez ouveri pour augmenter les possibilités de 1 'être humaine et
de sa destinée.
Toujours a votre disposition, je vous prie d'gréer cher Maitre, les meilleu,ç
sentiments de / 'ame surréaliste de votre ami e! disciple,
JE
- ou
J. Eduardo Cirlot
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<2>
PREFÁCIO
1
PROLEGOMENOS
La época dei surrealismo
La destrucción de ia imagen dei mundo
Tiempo y estilo
La tendencia a ia obscuridad
Los círculos dei surrealismo
Primera explanación dei surrealismo
ANTECEDENTES DEL SURREALISMO
Consideraciones generales
Antecedentes indeterminados
Los percusores ingleses
De Nova/is a Nietzsche
El marquês de Sade
Nerval j Baudelaire
Arthur Rimbaud
Isidore Ducasse
Otros precursores franceses
CONFLUENCIAS Y MOVIMENTOS PRECEDENTES
Caracteres de nuestro tiempo
Los estilos dei sigla XX
Modernismo y vanguardia
El cubismo y e/futurismo
Appoiinaire y Jarry
El misticismo inmanente"
La crisis de/arte
El movimiento Dadá
Dei nihilismo a Ia nueva doctrina
"Littérature Dadá en Paris.
Los umbrales dei surrealismo
II
EL PERIODO HEROICO DEL SURREALISMO (1923-1925)
La época de los sueíos
La iniciación surrealista
Fundación dei movimiento
Ei primer manfiesto
La "Révolution surréaiiste"
La recuperación dei arte
Ciclo de escándaios
EL PERIODO RAZONÁNTE (DESDE 1925)
Hacia ia política

"Légitime defense"
El comunismo poético
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Aios de creación
La paskn surrealista
El surrealismo en 1929
El segundo manfiesto

<3>
A UTONOMIA IDEOLOGICA
Ai servido de Ia Revoiución
"Front Rouge"
Ultima trayectoria política
La afirmación dei arte
Nueva.s aportaciones ideológicas
El surrealismo en 1947
Hacia elJuturo
II'
TECNICAS PSÍQUICAS SURREALISTAS
Consideraciones previas
Valoración de los suePios
Procedimientos especiales
El sentimiento dei azar
La paranoia critica
Más allá de Ia locura
El saber surrealista
La renuncia a Ia música
TECNICAS LITERARIAS
El automatismo verbaly escrito
La poesía surrealista
La esenciade Ia acción poética
La "Anthoiogie poétique de Hugnet
La metáfora liberada
Géneros literarios diversos
TECNICAS ARTISTICÁS
El automatismo gráfico
La imagen surrealista
La realización pictórica
El "coliage "y otras técnicas
De Ia escultura ai objeto
Fotografiay cine
Otras manifestaciones
IV
LA FILOSOFIA DEL SURREALISMO
Introducción
El conocimiento sensible
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La ontologia actualista
La nueva lógica
La ética surrealista
La estética de los contrarios
Posición metqfisica
LUZ DELA "ZONA PROHIBIDA"
La doctrina esotérica
Simbolismo y surrealismo
Analogía y parlicipación
Dentro de Ia magia
El surrealismo como sadismo
La expresión hermética

<4>
ULTIMAS CONSIDERA C1ONES
El misticismo surrealista
Concepción dei universo
La surreaiídad
Los valores supremos
Desde Ia esperanza
La parte dcl caos
INDICE ONOMASTICO
JNDICE DE MA TERIAS
El método seguido 1w consistido en relegar a una cuarta parte de Ia obra (Ia 29 Ia
historia. Entonces, tomando de Ias obras de los surrealistas y de Ias por el/os recomendadas todo lo ideológico, componer tres partes más. En Ia 1 están los antecedentes y
Ia base teórica. En la 3'lapsicologíay Ia descripción de las aportaciones técnicas. En
Ia 4'1a ideologia pura, la filosofia, Ias conclusiones generales. (Y también ia contrastacíón de los términos creados y muy usados por los surrealistas., como, por ejemplo:
irracionalidad, realidad, surrealídad, con los conceptos de ia filosofia científica.
Jelu:
Bachelard
Lupasco
Monnerot
Raymond
Nadeau
Duplesis
Les coll. de rêves du M Surr vos livres (Vases' 4, Nadja15, L 'Amour' 6, Poèmes 17, Entret.'8, etc.)
Et que/que chose de: Aragon, Crevel, Artaud, Dali, Élouard, etc.
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Grupo chefiado por Josep Lluis Sert e Joan Prats, a que se juntaram nomes como Joaquin
Gomis, Carles Sindreu, J. F. Foix, Sebástian Gash, Angel Ferrant, Joan Miró e Salvador Dali.
2
Paul Elouard escreve a Man Ray uma nota onde diz: "Le Surréalisme va conquérir Barcelona.
Avant de partir je réunis tous les volontaires!! ! !". Um desses voluntários, talvez o mais dedicado
seria Juan Eduardo Cirlot.
Cirlot compôs: "Preludio" (1943), "Flimno" (1943), "Un poema de Rilke" (1948) e "Suíte
Atonal" (1948). A única partitura conservada é "Suíte Atonal", que foi enviada ao poeta Carlos
Edmundo de Ory. Todas as outras foram destruídas por Cirlot em 1950.
Joan Brossa, Joan Ponç, Antoni Tàpies, Modest Cuixart, Amau Puig e Joan Josep Tarrats.
Juan Eduardo Cirlot voltará a Paris para se encontrar com Breton em 1960 e em 1961.
6
Tntroducción a! surrealismo, Revista de Occidente, Madrid, 1953. El mundo dei objeto bajo Ia
luz dei surrealismo, PEN, Barcelona, 1953. Estilo dei siglo XX, Omega, Barcelona, 1953.
Benjamin Péret fala de um "Trio de ases", Revista Médium, o° 1. Para além dos livros citados,
devemos também considerar também como importantes La pintura surrealista (1955) e La imagen
surrealista. Este ultimo estudo, permaneceu inédito desde os anos 50 até à sua publicação em 1996,
pelo Instituto Valenciano de Arte Moderna.
6
"fuerzas contradictorias atormentando cl pensamiento hasta Ia obsesión, pueden recomendar
que un determinado horizonte - claro está, ya lo sabemos nosotros: ei surrealismo - sea relegado
a un segundo término, no por elio menos vivo".
"pura nada, secreto detestado, movimiento encerrado en ei silencio con Ias liaves de ia total
indiferencia".
° "todos creen en Ia evidencia indestructible, cri Ia solidez dei universo. No ven que tenemos un
brazo co ei agua y ei Otto en ei fuego, Ia cabeza en ei ser y ei cuerpo en ei no-ser, ei alma en eI dia
y ei espírita en ia noche".
° Com excepção da carta "Lettre de Barcelone"publicada em Le surréalisme même, número 1
(1956), e hoje amplamente divulgada, nenhuma outra carta de Ciriot a Breton foi publicada integralmente.
2
A Revista de Occidente foi fundada em 1923 por José Ortega y Gasset. A sua publicação ligavase às correntes mais inovadoras dentro do pensamento e da criação artística e literária.
° Refere-se à obra El mundo dei objecto a Ia luz dei surrealismo um estudo fundamental sobre
o objecto artístico do século XX. Este estudo antecipa a importância das tendências artísticas
conceptuais da segunda metade do século XX e continua a ser referência fundamental para os
interessados no conceito de "objecto artístico".
Les vases communicants (Os vasos comunicantes), 1932.
'5
Nadja, 1928.
L'Amour fou (O amor louco), 1937.
Poèmes (Poemas), 1919-1948.
Entretiens (Entrevistas), 1952.
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A PEDRA DA ESPERANÇA
-

TEATRO METAFÍSICO II
Jorge Teiles de Menezes
Cynthia 2001

Personagens:
Homem
Mulher
Oficial
Na paisagem de uma cidade destroçada, sentados sobre uma pedra, um
homem e uma mulher silenciosos, recolhidos. A atmosfera envolvente é lúgube
e fumarenta. As roupas deles estão amarrotadas, até rotas.

Primeira Cena
Homem: - Acabou-se. Já somos livres de novo.
Mulher: - Os outros também diziam que nós éramos livres, dentro da ordem
deles.
Homem: - Só não nos libertámos de nós mesmos. Somos os mesmos que éramos antes.
Mulher: - (confirmando, com aceno de cabeça) - Sim, livres. Sem casa, sem
nada, mas livres, e ... os mesmos.
Homem: - Estes, os vencedores que se aproximam, também não nos deixarão
ser livres. Tudo voltará ao mesmo, eles só mudarão os nomes das mesmas velhas coisas. Mas, por enquanto, temos a esperança
Mulher: - Agora, que neste pequeno momento somos livres, porque não fugir mos?
Homem: - Fugirmos de quê? De que somos culpados? Não fomos nós que
quisemos a guerra.
Mulher: - Fugirmos de tudo, de nós mesmos, para uma cidade distante, onde
haja ordem, onde ninguém nos conheça.
Homem: - Ordem Isso era o que nós tínhamos aqui, uma cidade com ordem,
e onde quase ninguém nos conhecia.
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Mulher: - Podíamos até inventar uma identidade falsa. Haveríamos de ter outra vez o nosso lar, o nosso conforto. Aqui, quanto tempo teremos ainda de
esperar? E depois, se ficarmos, os vencedores sempre olharão com desprezo
para nós, os vencidos.
Homem: - As sombras dos nossos mortos vigiam-nos sempre. Eles hão-de ir
connosco para onde formos. Temos de saber começar por algum lado. Talvez
por nós.
Mulher: - Não. Sabes bem que não podemos começar por nós, porque se
olharmos para trás, para a nossa existência anterior, também não podemos ser
felizes. Iríamos voltar às velhas recriminações, ao quase-ódio, silencioso, que
sentíamos um pelo outro. Teremos de esquecer tudo, se ainda acreditamos que
podemos ser felizes, teremos de nos esquecer de nós mesmos. Sinto frio.
(O homem põe uma gabardina sobre
os ombros da mulher)
Homem: - Para mim, já quase tudo me é indiferente; ficar ... partir ... O que
me angustia, é pensar que não podemos ser felizes agora, enquanto somos
livres. Os nossos supostos libertadores ainda não chegaram, os antigos tiranos
estão em fuga, mas nós, esperamos, desesperadQs, e, enquanto não tivermos de
novo uma casa limpa, numa cidade ordenada, não sabemos que fazer com esta
disponibilidade.
Mulher: - Sabes bem que já não conseguimos rezar, até desaprendemos os
gestos de ternura entre nós. Vem, tenta dar-me um beijo, como antigamente,
antes da guerra, no princípio do nosso casamento ... Abraça-me, se ainda o
consegues.
(O homem abraça a mulher maquinalmente,
mas o seu olhar dirige-se para o chão)
Mulher: - Não era assim, sabes bem.
Homem: - Como queres que te abrace, se não ... temos sequer uma casa?
Mulher: - Por isso te digo, vamos partir para uma cidade ordenada, onde possamos de novo ser pessoas normais, com uma casa, uma cama
Homem: - ... E onde seremos de novo escravos de uma ordem qualquer. Não,
devemos ficar, o nosso lugar não mudou, mas foi o curso do mundo que ser alterou. A nossa volta só há ruínas, mas era aqui que nós nos amávamos, o lugar
é o mesmo. O que havemos de fazer com esta espera?
Mulher: - Ainda continuas a pensar em grandes horizontes. Não vês que a
vida não são ciclos históricos, que o que conta é termos calor esta noite, e
um bocado de comida no estômago. A vida é também podermos decidir quem
há-de ser o nosso senhor. Podemos fugir dos que aí vêm, eles nunca nos entenderão, seremos sempre os vencidos. No exílio, seremos anónimos, ninguém se
importará connosco.
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(Passos de uma formação de soldados
em marcha)
- O oficial dirige-se ao casal Oficial: - Documentos.
Homem: - Não temos; a nossa casa foi bombardeada.
Oficial: - Estão os dois sob prisão.
O oficial dirige-se à mulher Oficial: - Eu conheço a sua cara.
Mulher: Não creio.
Homem: - Ela é a minha mulher.
Oficial: - Vocês são nossa propriedade.
Homem: - Nós somos
Oficial: - ... Livres, quer dizer.
Homem: - Sim.
Oficial: - Ninguém é livre. Não há liberdade no caos. Só há liberdade na ordem. Vocês são meus prisioneiros, e eu sou prisioneiro da minha ordem. Vocês
serão identificados, e se não tiverem colaborado com o inimigo, poderão vir a
ser livres, dentro da nossa ordem.

Segunda Cena

(Numa confortável sala de estar, o Oficial e a Mulher
desfrutam um momento burguês de harmonia e calma)
Oficial: - Faz hoje dois anos.
Mulher: - Eu sei.
Oficial: - Ele era verdadeiramente um inimigo?
Mulher: - Talvez, ele era o meu homem, mas nunca o conheci a fundo.
Oficial: - E a mim, conheces-me a fundo?
Mulher: - Tu és o sem-fundo. Eu acho que algum dia eu tive qualquer coisa
que perdi. Sinto nostalgia, sem saber bem de quê. Mas tu não podes sentir saudades de nada, porque nunca perdeste nada.
Oficial: - Isso é doentio. Aqui, não faz sentido sentir nostalgia. Vê, como as
pessoas sabem sorrir sempre.
(As luzes apagam-se. No centro do palco, unicamente
iluminada, a pedra inicial da esperança)

13051
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Tabuleiro
João Lopes

Jogo no tabuleiro da vida um movimento de cada vez e penso na jogada cumprida.
É uma viagem sentida
como uma partida de xadrez.
O meu adversário é audaz velho que me acompanha de dia,
pois de noite descansa, por não ser capaz
de respirar como devia só vive sugando energia.
Jogo a vida no tabuleiro,
de cada vez, trato de mover
a peça que escolho por escolher,
sem consciência por inteiro
que neste Jogo eu sou pioneiro.

31/12/2008
Tavira
18/5/2009
Montemor-o-Novo
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Da República sem Povo
Paulo Jorge Brito e ABREU

A República é ladina
E Junqueiro, uma Pessoa,
E eu choro, sob a quina,
As trevas de Lisboa.
A República é romance
E a Quimera, a sua via,
Que eu anelo, neste lance,
A Rosa da Anarquia.
A República é solerte,
E menarca e é vizii,
E eu choro, no deserto,
O Alcácer Quibir.
A República é teatro,
É nocturna e feral;
Hoje és asco, e és o atro...
Acorda, Portugal!!!!!!!!
SIC ITURADASTRA
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Declaração
Cruzeiro Seixas

Só estimo as revoluções interiores;
por fora a República foi o que foi
e o 25 de Abril é o que é.
O Amor Louco é outra coisa.

1 de Junho de 2010
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REGISTO:
- Começou a ser executado o projecto de investigação científica
na área de ciência política intitulado "Movimento social crítico e alternativo: memória e referências", apoiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Entre outros objectivos,
propõe-se digitalizar os fundos documentais designados por
Arquivo Histórico-Social, depositados na Biblioteca Nacional, e torná-los acessíveis por meio de um SUe na Internet.
- Faleceu em Fevereiro passado o anarquista inglês Colin Ward
(1924-2010), um dos últimos homens a tentar pensar seriamente o mundo contemporâneo numa perspectiva libertária
e que pôde ser escutado, ao menos em parte, pelos jovens e
activistas do movimento social. Ao seu muito conhecido livro
Anarchy in Action, juntou propostas e reflexões interessantes
nos campos do urbanismo, da "civilização do automível", da
educação, da vida em comunidade, da ecologia, etc.
- Em Maio último ano teve lugar em Évora, no simpático
Intensidez-Bibliocafé, a apresentação do n° 67 da revista
A Ideia, com a participação de vários colaboradores dessa
edição, seguida de uma sessão de poesia e música.
- Biogue "A Ideia Livre", Continua activo este blogue que pretende prolongar na Internet o espaço de debate desta revista.
Endereço: http:/aideialivre.blogspot.com/
- O presente número d'A Ideia tem sessão de lançamento marcada para a livraria "Ler Devagar", na Lx.Factory, Alcântara,
para a noite de 8 de Outubro de 2010.
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x
Desejo que me seja enviado o último número da revista A
IDEIA (ou os n o,
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
Li 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

x
- INFORMA ÇÃO ao "assinante ": seu último nimero pago Jbi o
Tem assim "em dívida"
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Euros.

