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Passando o testemunho

Vai passar a ser o director d'A Ideia o António Cândido Franco, que
desde há cerca de três décadas é dela colaborador dedicado.
Quem a fundou e animou durante mais de 38 anos passa assirno
testemunho da continuidade de uma modesta obra editorial e de
pensamento que, apesar de tudo, conseguiu fazer alguma história.
A Ideia foi gerada nas vésperas da revolução do 25 de Abril e, nesses
entusiásticos tempos de 1974, também gritou pela emancipação dos
trabalhadores e do povo, pela "anarquia" e pela "santa liberdade".
Depois, evoluiu (ou traiu esses ideais, segundo alguns), promoveu
valores ligados aos novos movimentos sociais, procurando sempre a
racionalidade e a moderação. Após urna suspensão que durou quase
toda a década de 90, voltou com um carácter cada vez mais cultural,
como se pode constatar com o presente número onde, a par de ensaios
de natureza política e filosófica, se inserem trabalhos literários em
prosa e em verso. Sempre com urna preocupação emancipatória e
libertária.

Naturalmente, o António Franco imprimirá à revista uma orientação
editorial algo diferente, com a qual todos deveremos ter a ganhar.
Um agradecimento é aqui devido aos poucos mas bons amigos e
leitores que tiveram a paciência de seguir a trajectória desta revista, ou
apenas algumas das suas sucessivas inflexões.
Seria óptimo que aqueles que vêm ajudando financeiramente a sua
existência, mediante aquisição, mantivessem esse apoio nesta nova
fase da vida d' A Ideia, que vai continuar a ser uma revista de ideias,
de liberdade intelectual e de responsabilidade social.
J. F.
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Obama, a guerra, a paz e a crise
João Freire

O afro-mericano (com nome de consonância árabe) Barack Obarna
chegou há quatro anos à presidência da maior nação do mundo
carregado de esperanças e fascinando milhões com o seu sereno
carisma de liberal-de-esquerda. Agora, ganhe ou perca a reeleição,
encontra-se bem distante da expectativa inicial, em dificuldade na
frente interna para fazer vingar a sua política de assistência na saúde
aos mais pobres e com a economia a não acusar o suficiente
dinamismo, ao mesmo tempo que sem ter conseguido mudar nada de
significativo na política internacional.
Logo no primeiro ano do seu mandato, no Outono de 2009, Obama foi
galardoado com o Prémio Nobel da Paz, urna decisão que surpreendeu
muita gente e levantou grande celeuma. O comité norueguês
responsável pela escolha procurou evidenciar as intenções do novo
presidente americano de criar um mundo livre de armas nucleares e
construir urna doutrina de relações internacionais mais cooperante e
mais justa para todos, mas em Oslo houve manifestações nas ruas, a
favor e contra Obama, esta maioritariamente participada por gente da
extrema-esquerda.
No dia seguinte à entrega do prémio, David Wash escreveu num Site
da Internacional "trotskista" (WSWS) que "Obarna defendeu urna
versão ligeiramente modificada da doutrina da guerra preventiva de
Bush" e "pronunciou com arrogância a crença de Washington de que
pode intervir em defesa dos interesses dos Estados Unidos quando e
onde lhe apeteça, e sejam quais forem os custos humanos dessa
intervenção". Em Portugal, Miguel Urbano Rodrigues concluiu um
artigo dizendo que "o discurso farisaico de Obarna cm Oslo, aclamado
pelos sacerdotes do sistema opressor, seus cúmplices, configurou uma
ofensa à inteligência e dignidade dos povos agredidos, explorados e
humilhados pelo imperialismo". E até Vasco Pulido Valente comentou
que "um Presidente, mesmo que se chame Obarna, não nega a
ideologia do império".
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No lado dos defensores ou compreensivos para as posições
pronunciadas pelo presidente no seu discurso de aceitação do prémio,
o estratega republicano Bradley Blakeman apontou que "a ironia é que
Georg W. Bush poderia ter feito exactamente o mesmo discurso", o
New York Times realçou a frase de Obarna de que a guerra no
Afeganistão era "moralmernnte justa e estrategicamente necessária" e
até o Anarchist International Information Service "congratulou
Barack Obama pelo anti-militarista Prémio Nobel da Paz recebido".
Realmente, a atribuição deste galardão a líderes políticos de reputação
mundial, como Henri Kissinger, Yasser Arafat ou Nelson Mandela foi
geralmente feita após a conclusão de um processo de paz que pôs
termo a um conflito armado que se arrastava sem fim à vista e com
enormes perdas para ambos os lados. Desta vez, porém, o prémio terá
querido incentivar o cativante Obama a trabalhar com ardor e
empenho no desanuviamento das tensões internacionais, na sequência
dos ataques terroristas da Al-Qaeda e das respostas armadas dos
Estados Unidos no Médio-Oriente.
Pelo seu conteúdo político e simbólico, vale a pena recordar algumas
das passagens mais significativas do discurso de Obama em Oslo, na
tradução que nos é possível conseguir.
talvez o ponto mais delicado da atribuição deste Prémio seja o
facto de eu ser o comandante-em-chefe de uma nação envolvida em
duas guerras [ ... ]. Nós estamos ainda em guerra e eu sou o
responsável pelo envio de milhares de jovens americanos para
combater numa terra distante. Alguns matarão. Alguns serão mortos.
Deste modo, eu venho aqui com um agudo sentido dos custos de um
conflito armado, lidando com as dificeis relações entre a guerra e a
paz, e os nossos esforços para substituir uma pela outra.
"[...]

Estas questões não são novas. A guerra, de uma ou outra forma,
apareceu com o primeiro homem. No dealbar da história, a sua
moralidade não era questionada; era simplesmente um facto, como a
seca ou a doença, o modo como as tribos e as civilizações lidaram
com o poder e resolveram os seus diferendos.
Com o passar do tempo, tal como os códigos legais procuraram
controlar a violência na sociedade, também filósofos, juristas e
estadistas procuraram regular o poder destrutivo da guerra. O conceito
de 'guerra justa' emergiu, sugerindo que a guerra só é justificada sob
determinadas condições: como um último recurso ou em auto-defesa;

se a força usada é proporcionada; e, sempre que possível, poupando os
civis à violência. Na história real, este conceito de guerra justa
raramente foi observado. Pelo contrário, provou-se a capacidade dos
seres humanos para imaginar sempre novas maneiras de matar, tal
como a nossa incapacidade para entender aqueles que são diferentes
de nós ou rezam a um outro Deus. A guerra entre exércitos deu lugar à
guerra entre nações, guerras totais nas quais a distinção entre
combatentes e civis se tomou confusa. E ainda que seja difícil
conceber um causa mais justa do que a de derrotar o Terceiro Reich e
as potências do Eixo, a II Guerra Mundial foi o conflito em que o
número de civis mortos excedeu o dos militares.
Despertados por tanta destruição e com o advento da idade nuclear,
tornou-se claro para vencedores e vencidos que o mundo carecia de
instituições capazes de evitar uma outra guerra mundial. Assim, um
quarto de século depois do senado dos Estados Unidos ter rejeitado a
Liga das Nações - uma ideia que valeu a Woodrow Wilson este
Prémio - a América conduziu o mundo na construção de uma
arquitectura que garantisse a paz: o Plano Marshall e as Nações
Unidas, como mecanismos para controlar o recurso à guerra; tratados
para proteger os direitos humanos, prevenir genocídios e restringir o
uso das armas mais perigosas.
Contudo, as guerras entre nações cederam cada vez mais o passo às
guerras no seu interior. O ressurgimento dos conflitos étnicos ou
sectários, o aumento dos movimentos separatistas, insurreições e
estados falhados atingiram cada vez mais populações civis
provocando caos infinitos. Nas guerras de hoje morrem mais civis do
que militares e as sernentes dos futuros conflitos prometem destroços,
economias devastadas, sociedades fragmentadas, refugiados
concentrados e crianças assustadas.
Eu não trago comigo uma solução definitiva para os problemas da
guerra. O que eu sei é que para enfrentar estes desafios serão precisos
a mesma visão, o trabalho árduo e a persistência dos homens e
mulheres que agiram tão audazmente algumas décadas atrás [como os
laureados anteriores com o Nobel]. E que exigirá de nós pensar de uni
novo modo as questões da guerra justa e os imperativos de urna justa
paz. [ ... ]"
Estas passagens poderiam ser subscritas por muíto pensador
humanista. Porém, pronunciadas no palco mundial da entrega do
Nobel pelo presidente da nação mais poderosa do mundo, e por isso
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mesmo das pessoas mais odiadas do mundo, têm um significado
próprio e especial.
Recordemos que, pouco tempo antes, Obama anunciara um calendário
de retirada progressiva das suas tropas do Iraque (considerando que os
iraquianos deveriam regular eles-próprios a sua vida interna) mas,
pelo contrário, tomara a decisão de reforçar em mais 30.000 homens o
contingente da NATO no Afeganistão. A razão invocada era a da
segurança do regime político do presidente Karzai face à ameaça dos
fundamentalistas taliban e o prosseguimento da luta contra a AiQaeda e o seu líder Bin-Laden, supostos estarem acoitados na região
montanhosa que aquele país partilha com o Paquistão, adjacente da
cordilheira dos Himalaias por oeste.
Com o extracto acima reproduzido podemos entrever melhor a
modéstia de postura e de propósitos com que o detentor do mais
formidável aparelho bélico do mundo se apresentou em Oslo,
diminuindo-se também perante figuras anteriormente galardoadas
como Martin Luther King. Disse ele que "como alguém que aqui está
em consequência do trabalho da vida do dr. King, eu sou um
testemunho vivo da força moral da não-violência. Sei que nada há de
fraco, de passivo ou de ingénuo nas crenças e nas vidas de Gandhi ou
de King". Mas, sem se refugiar na ambiguidade ou ainda menos na
hipocrisia, Obama expôs logo de seguida que "como chefe de um
estado que existe para proteger e defender a minha nação, eu não
posso guiar-me apenas pelo exemplo daqueles. Tenho de encarar o
mundo corno ele é, e não posso ficar indiferente às ameaças contra o
povo americano. Para que não haja enganos: o mal também existe no
mundo. Um movimento não-violento não teria parado os exércitos de
Hitler. Negociações não teriam convencido os líderes da Ai-Qaed a
depor as armas. Dizer que, por vezes, o emprego da força é necessário
não é um recurso ao cinismo, é o reconhecimento da história, das
imperfeições humanas e dos limites da razão."
De facto, o discurso de Obama de 10 de Dezembro de 2009 em Oslo
foi todo ele feito desta clareza de ideias, com uma procura de verdade
e rigor que corresponde à imagem pública que dele se formou de
homem carismático mas simultaneamente honesto e simples como o
comum dos mortais. Só me lembro de urna postura semelhante, em
dirigente político do nosso tempo, no caso de ltzhak Rabin, o
primeiro-ministro israelita que soube apertar a mão ao líder dos
palestinianos Arafat e acabou assassinado por um judeu extremista.

De certa maneira, podemos interpretar a sua posição do seguinte
modo; - Eu, Obama, compreendo e apoio a causa da paz universal e a

necessidade de justiça para todos os povos mas, enquanto presidente
dos Estados Unidos da América, tenho pouquíssimos meios para o
fazer e apenas POSSO prometer tentar não dar passos errados.
Compreendam a minha situação e ajam vocês - cidadãos livres,
movimentos sociais, líderes de opinião - da maneira mais empenhada
e coerente para que possamos evitar novas guerras e pôr fim aos
conflitos sangrentos que ainda atormentam as populações, que só
desejam e merecem a paz, a segurança e o bem-estar possível.
Esta postura, que contrasta em grande medida com a atitude
louvaminha dos seus seguidores, das esquerdas que se deixaram
fascinar pela ideia de um primeiro presidente americano negro, ou do
próprio Obama enquanto candidato do partido democrático à
presidência, revela contudo, além de coragem moral, uma inteligência
que supera largamente a da maioria dos homens que o antecederam na
Casa Branca nas últimas décadas, para já não falar do seu antecessor
directo.
Mas as responsabilidades, exigências e limitações que constrangem a
acção de um presidente dos Estados Unidos são de tal monta que hoje,
no final do seu mandato, quase todos parecem decepcionados com os
resultados alcançados.
Apesar da realização de eleições que emprestaram um tom de
legitimação democrática aos governos daqueles dois países onde os
ocidentais desembarcaram as suas tropas, nem a paz civil voltou
inteiramente ao Iraque depois de desalojado o regime boas de Sadam
Hussein, nem a guerra de guerrilhas abrandou no país dos afegãos,
historicamente reputado como uma zona de salteadores de caravanas
que impuseram humilhantes derrotas aos invasores modernos, fossem
os ingleses no século XIX e no nosso tempo os soviéticos. Com
alguém sempre pronto a vender armas aos insurrectos (russos?
chineses?) e um aliado paquistanês indispensável mas carente da mais
completa fiabilidade (apesar de ser um país de grandes contrastes onde
a colonização inglesa deixou marcas positivas), os Estados Unidos do
presidente Obama e os seus aliados foram-se apercebendo da
realidade; que essa era provavelmente mais uma guerra impossível de
ganhar. Espanhóis, franceses e outros países ocidentais que
participavam na campanha foram anunciando reduções do seu
envolvimento no conflito, cujas baixas são sempre mal aceites pelas
populações de origem e eleitoralmente incómodas para os seus
8

dirigentes. Por isso, quando os serviços secretos e as forças especiais
detectaram o paradeiro de Bin-Laden e o liquidaram sem dar azo a
mais controvérsia, os Estados Unidos encontraram um bom pretexto
para anunciar e planear urna retirada suave desse teatro de operações
(a ser cumprido até 2014), passando por urna gradual redução das
forças combatentes e especial empenho na formação acelerada das
forças militares e de segurança afegãs (como já haviam feito no
Iraque), e por muito dinheiro metido a subvencionar o aparelho de
estado sediado em Cabul - estado que resulta de uma precária
coligação de poderes tradicionais tribais periodicamente reunidos
numa giga lorga plenária, lembre-se - sem a mínima garantia de que
isso resulte numa requalificação da economia do país (capaz de a
desviar da atraente plantação de papoilas para exportação...) ou de
que os tabilans não acabem por impor a sua lei a breve prazo.
Para além dos seus projectos iniciais, o presidente Obama deve ter-se
dado conta de que os interesses estratégicos dos Estados Unidos, e
mesmo a responsabilidade maior da preservação da paz mundial, não
encontravam no seu pais (e ainda menos numa coligação
internacional) os meios de força capazes de urna qualquer imposição
de vontade política no mundo de hoje, tanto por razões propriamente
militares corno por razões económicas. De facto, apesar de ser o país
mais bem armado do planeta, os Estados Unidos não dispõem
actualmente de recursos para travar com sucesso uma guerra
convencional prolongada a grande distância, sobretudo por falta de
gente disposta a isso, o que os leva a avançar cada vez mais para a
utilização de armas sem combatentes empenhados no território
(satélites-espiões, mísseis, aviões não-tripulados, etc.), mas que são
caríssimas, agravando ainda mais o segundo ponto de dificuldade
estrutural: a sua situação económico-financeira. Ora uma guerra destas
tem de fazer-se necessariamente com pessoal envolvido no terreno e
no contacto com as populações residentes.
Porém, por outro lado, os Estados Unidos não podem desistir do seu
papel de detentor do maior arsenal de destruição nuclear
(hipoteticamente para se consagrar a urna função mais efectiva de
polícia mundial, ao serviço da ONU). Apesar de ter urna economia
desequilibrada e um sistema político pouco sólido, a Rússia continua a
ser uma temível potência nesse patamar estratégico global, sem que se
vislumbre qualquer sinal de aproximação entre ambos os países no
sentido de virem a constituir uma aliança séria e leal: por agora, são
apenas grandes países que se respeitam e não ameaçam mutuamente.
E a China é, desde há anos já, a principal preocupação de futuro dos
9

dirigentes de Washington, que sabem ter ali não apenas uni grande
competidor e rival no teatro do oceano Pacífico, mas temem sobretudo
o dia em que o antigo império-do-meio se decida a disputar-lhes o
lugar de potência predominante no mundo, com uma gama de recursos
muito alargada, que vai desde a demografia e a capacidade industrial
até à alta tecnologia e à força militar, passando pelo poder financeiro,
pela sua importante diáspora e (por enquanto) por uma coesão política
interna incomparável com qualquer outro bloco - sendo este talvez o
seu elemento menos seguro, juntamente com a escassez de matériasprimas, que os seus adversários não deixarão de explorar.
Com tais condicionantes, percebe-se que o presidente Obama (com a
secretária de estado Clinton) tenha optado por nada mexer de
fundamental na frente externa: nem na sempre-adiada reforma da
ONU, nem na questão israelo-palestiniana; e apenas com uma postura
apoiante mas contida nas "primaveras árabes". Até porque assumiu o
poder em 2008, justamente quando se iniciou a crise financeira com a
falência do banco Lehman Brothers, e a sua preocupação maior neste
domínio terá sido a de evitar um eventual descalabro económico do
seu país, empregando-se sobretudo então a criar um espaço de debate
e concertação entre as principais potências económicas, o "G-20",
com inclusão dos novos sustentáculos do crescimento mundial (China,
índia, Brasil, África do Sul, etc.) e relegando para plano secundário,
quer a ONU, quer anteriores configurações de restritas cimeiras (o "G7", o "G-8") ou outras supeitosas redes de gente poderosa (tipo
"trilateral" ou o Forum Económico de Davos - a que tentou responder
o Forum Social Mundial, de Porto Alegro e alhures).
Assim sendo, o presidente Obama optou claramente por fazer da
política interna a prioridade e o empenho deste seu mandato. Com a
"bolha" imobiliária prestes a rebentar, travar o desenvolvimento de
uma crise bancária sistémica deve ter sido a aflição maior da Casa
Branca. O presidente da Reserva Federal Alan Greenspan terá
reconhecido tarde demais as larguezas da sua supervisão em relação
ao desenvolvimento de produtos financeiros de alto risco (realmente,
"tóxicos") e foi substituído por um Ben Bernanke a quem o governo
deve ter dado instruções de maior rigor mas, simultaneamente, de usar
os seus instrumentos (taxa de juro de referência, reservas, câmbio,
etc.) para estimular a economia e impedir a recessão económica e o
desemprego, que logo começaram a manifestar-se. Pode imaginar-se o
tom em que terá decorrido uma célebre reunião entre Obarna e uma
vintena de presidentes de grandes companhias industriais americanas
em que lhes terão sido anunciados os termos da nova política e feitos
lo

apelos ao patriotismo yankee para não deixarem o país resvalar para
situações de gravidade extrema.
Em qualquer caso, esta ameaça financeira sobre o aparente ar de
prosperidade vivido pelos americanos, a que se seguiu o colapso
financeiro da Irlanda e as tremuras da Inglaterra (muito ligadas ao
capital USA), mais a prolongada e persistente crise das dívidas
soberanas europeias, foi suficiente para provocar o abrandamento da
actividade económica e o consequente aumento do desemprego.
Vendo os limites da sua capacidade política testados nestes terrenos,
Obarna terá então decidido virar-se mais resolutamente para o outro
tópico do seu programa eleitoral onde poderia, em termos de
popularidade eleitoral, compensar o desgaste deste mau desempenho
da economia: a questão do seguro de saúde obrigatório para a
população mais pobre do país. Era o Obama-político e de olho atento
às sondagens a dar o braço ao democrata-liberal-de-esquerda que
considerava injusta e imprópria do país mais rico do planeta a
existência de perto de 50 milhões de cidadãos com apenas uma
rudimentar protecção social contra a doença ou outras circunstâncias
nefastas da vida corrente.
Chegara entretanto o ciclo eleitoral do Outono de 2010 e, nele, viu
Obama perder o apoio eleitoral de que dispunha no biénio precedente.
Tudo se tornou mais difícil para o presidente, embora recentemente
tenha visto finalmente passar no Supremo Tribunal a sua contestada
lei sobre os seguros sociais. Mas como estimular mais o crescimento
económico sem exagerar na emissão de moeda nem correr novos
riscos bancários, quando a dívida externa do país e do estado atinge
valores astronómicos e o seu principal credor é a China, a potência
rival que espreita a sua oportunidade?
Acresceu a isto a instabilidade financeira em que tem vivido a zona
Euro de 2010 para cá, sobretudo suspensa da situação à-beira-dainsolvência do estado grego, mas com as ameaças pesando sobre a
Espanha e a Itália a ditarem as maiores razões de preocupação para os
dirigentes mundiais, os detentores de capitais (vulgo "investidores") e
as opiniões públicas. Das reuniões do "G-20", onde têm assento, além
da União Europeia, quatro dos seus países-membros (Alemanha,
Reino Unido, França e Itália), pouco mais tem saído do que sugestões
de rigor e bom-comportamento orçamental para os países em
dificuldade e piedosas recomendações sobre o crescimento (sem
indicar como), mas sem a mínima medida acerca de uma melhor

regulação dos mercados de capitais mundiais ou sobre as condições a
que deveria sujeitar-se o comércio internacional - provavelmente por
falta de entendimento político entre os diversos interesses aqui
representados.
De modo que, chegado ao termo do seu mandato presidencial,
encontra-se Obama (no momento em que escrevo, a dois meses da
eleição) na contingência de defrontar um irrelevante adversário
político do partido republicano que pode sobretudo arguir contra ele a
perda de poder da grande nação norte-americana, tanto no plano
económico corno na liderança político-militar da cena internacional,
mas que se arrisca, se não a cantar vitória em Novembro, pelo menos
a tornar incerto até final o resultado das urnas.
Pode pensar-se que, assim como o domínio económico e político do
Ocidente nos últimos dois séculos está intrinsecamente ligado ao
esvaziamento de recursos e destruição dos modos de vida tradicionais
dos povos do Sul (incluindo algumas práticas que consideramos
bárbaras), também pode dar-se o caso do actual crescimento
económico da Ásia, América latina e África ter de fazer-se à custa
desse mesmo Ocidente, de que a Europa é agora o "elo fraco". Se
assim fosse, deveríamos aceitar esse reajustamento na distribuição da
riqueza mundial como um acto de justiça.
O problema e a dúvida que nos assalta é se a economia dos Estados
Unidos conseguirá sair indemne de um posível trambulhão europeu ou
se, pelo contrário, entrará ela própria em colapso, dadas as suas
particulares fragilidades, também de ordem financeira, e apesar da sua
solidez e poderio em áreas corno a indústria, a tecnologia, a
comunicação ou os meios-de-força.
Neste caso, urna catástrofe mundial seria talvez inevitável, de pouco
servindo aos países do Sul a sua indiscutível competitividade
económica em produtos de mão-de-obra barata, por falta de dinheiro
nos bolsos dos compradores.
O presidente agora eleito para o próximo quadriénio na Casa Branca
vai ter que encarar possivelmente uma situação económica
internacional de grande complexidade para a qual pouco serve o seu
grande poderio militar-estratégico, perdida que foi a aposta de atingir
o coração do mundo árabe-muçulmano mais hostil ao Ocidente e aí
tentar implantar um modelo político democrático visivelmente sem
raízes próprias que o sustentem, restando-lhe a tarefa de unia "retirada
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honrosa" que desincentive novas ofensivas adversárias, a vigilância do
comportamento do Irão e das mudanças em curso na bacia
mediterrânica e, sobretudo, um olhar atento à evolução da política da
China, que sabe ser a sua grande potência rival no século XXI.
Os homens e mulheres, cidadãos do mundo, preocupados com a
justiça global, a paz e a liberdade podem encontrar motivos para
manifestar a sua simpatia para com figuras como a de Obama, que
espelham valores reconhecíveis de universalidade e humanismo. Mas
não devem desarmar o seu olhar crítico sobre estas grandes instâncias
de poder institucionalizado, confiando antes de mais na capacidade e
na iniciativa dos próprios cidadãos, organizados em movimentos
sociais consistentes e capazes do seu auto-governo.
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Informação e revoluções cívicas
José Nuno Lacerda Fonseca

A evolução das sociedades trouxe-nos o aumento, constante, de
conhecimentos e de comunicações que obrigam a uma navegação nas
vagas sucessivas de informação. Estas transportam-nos para o âmago
da complexidade, elevados ritmos de mudança e maiores leques de
alternativas.
A organização para criar, aceder e selecionar a informação tornou-se,
portanto, urna questão cada vez crítica para o funcionamento social,
clamando por profunda reformas nas instituições e nas práticas.

1. Democracia deliberativa e democracia especializada
Fundamentais paradigmas das sociedades, como a democracia
representativa, têm mostrado a inadequação aos novos tempos que
parecem correr sempre à sua frente, deixando um rasto de crises
ambientais, energéticas, éticas, financeiras, de crescimento
económico, de segurança, de aprofundamento das desigualdades no
poder de escolher o futuro, crises de confiança no futuro e entre os
homens.
Pelo menos desde os anos sessenta, nomeadamente com Anthony
Downs (revelando fragilidades endémicas) e Benjamin Barber
(propondo reformas de maior participação política do cidadão) que se
tornou patente que a democracia representativa necessita de ser
complementada, de forma sistémica e profunda, com instituições de
maior participação política dos cidadãos. Muitos países sempre
tiveram instituições deste tipo, enraizadas nas suas tradições, como os
referendos, petições, círculos uninominais, descentralização do poder
político para regiões, para associações temáticas de cidadãos, para
atividades diversas (eleições corporativas ou populares de oficiais,
como os xerifes ou para certos cargos públicos diretivos, etc.),.
provedores dos cidadãos perante o Estado, júris de cidadãos nos
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tribunais, entre várias outras formas. Ainda no fim do século passado,
Noberto Bobbio via o futuro da democracia como um tempo de mais
votações, sobre mais ternas e instâncias específicas, acabando, no seu
conjunto por envolver mais votantes. Mesmo nos países mais
descentralizados e participados, as crises começaram a eclodir e
noutros países, como os de tradição imperial centralista, onde
incluímos os da latinidade, ameaçam esmagar as sociedades. De facto,
como referiu Downs, o cidadão não tem motivação racional,
capacidade informativa nem tempo para analisar, realmente, a
qualidades das políticas e os seus efeitos a longo prazo que o afetam
em tantos setores, sobre os quais é tecnicamente ignorante, como a
educação, saúde, segurança, crescimento económico, ambiente, etc.
Portanto, a avaliação e a escolha dos seus representantes políticos está
longe de ser racional e bem informada. Nas últimas dezenas de anos,
as ciências sociais têm estudado bastante estas questões,
nomeadamente nas temáticas da democracia deliberativa e da
democracia participativa.
É neste contexto que surge o novo paradigma da democracia
especializada, como expressão moderna de urna democracia mais
participativa, no qual os cidadãos se distribuem, livremente, por
diversos fóruns, cada um com seu tema, permitindo que estes acabem
por dominar as matérias específicas de cada fórurn e acabem por votar
e decidir com urna boa base cognitiva. As experiências, em todo o
mundo, estão a multiplicar-se. Orçamento participativo, agenda local
XXI, democracia mas escolas, sondagens deliberativas, júris de
cidadãos deliberando sobre questões políticas muito diversas, células
de planeamento urbano, assembleias do século XXI, nomeadamente,
entre muitas outras formas, são alguns exemplos.
Um dos problemas deste paradigma reside na dificuldade de definir
critérios de escolha dos cidadãos para cada fórum, de forma que os
cidadãos escolhidos representem os interesses e os conhecimentos
envolvidos em cada terna. De facto, a ideia clássica que um grupo só
pode ser representativo da sociedade se for eleito por esta, já não
constitui o único modo de representação política.
Ned Crosby (júris de cidadãos) e depois Jarnes Fishkin (sondagens
deliberativas) apresentaram a solução de definir uma amostra/grupo de
cidadãos que seja estatisticarnente representativa da população, sendo
que esse grupo constituiria um fórum com poderes para tomar
decisões em nome de toda a sociedade. Outra possível solução para
este problema é a representatividade dinâmica. Esta sustenta que os
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cidadãos se devem deslocar, livremente, para os fóruns onde sintam
que os assuntos não estão a ser bem tratados, acabando assim por se
atingir um equilíbrio representativo. Em complemento, os cidadãos
poderiam delegar noutros a participação em certos fóruns e, dentro de
certos limites e facultando os necessários apoios, os votos seriam
ponderados em função do conhecimento que cada um revela sobre as
matérias de cada fórum, acentuado o caráter de democracia cognitiva.
Várias outras soluções e esquemas, com certo grau de
complementaridade têm vindo a ser expressas.
Todavia, a democracia especializada não é o único novo paradigma
político emergente. Por exemplo, também se tem refletido sobre
avaliar as governações com uma bateria objetiva de indicadores,
embora alguns dos quais obtidos de respostas subjetivas dos cidadãos
a questionários sistematizados, comparando com os dados históricos e
com a performance noutros países.
Orgãos políticos com mandatos vitalícios e com poderes mcdiáticos e
de algum controlo, é outro paradigma em aberto, como tantos outros
que abalam, profundamente, as bases concetuais das democracias
parlamentares que, por vezes, nos parecem tão antiquadas e
inoperantes como a monarquia terá parecido aos republicanos.

2. Economia pública participada
Embora o sistema político esteja hoje particularmente sobre crítica, o
facto é que vários outros sistemas também se encontram inadaptados
às novas sociedades de macro-informação, arrastando os problemas
das assimetrias de informação, tão estudadas no contexto da "teoria
dos jogos" e da "economia da informação", com prémios Nobel, como
George Akeriof e Joseph Stiglitz.
Porque é que os gestores das empresas públicas não podem ser
escolhidos por fóruns de cidadãos ou outros métodos que assegurem a
racionalidade social da sua escolha e a sua autonomia empresarial, em
livre mercado? Este modelo, de empresas de cidadania, poderá
relançar o setor público empresarial, um pouco na lógica do
socialismo de mercado de Oskar Lange? Este paradigma renovado,
para o setor público, constituirá um meio indispensável de assegurar o
financiamento do Estado Social, evitando cargas, asfixiantes, de
impostos? Constituirá, também, o único meio de dar aos Estados
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suficiente poder negocial perante os fluxos de capital globalizado,
limitando os paraísos fiscais e impedido fugas turbulentas de capitais?
Será que continuamos a precisar de capitalistas que sejam
simultaneamente gestores, depois de termos inventado a ciência da
gestão? Não existirão meios de coleta de poupança e de organização
empresarial que permitam a total separação entre a atividade de gestão
empresarial e a posse das empresas, não confundido as retribuições
que devem merecer a poupança, o assumir o risco de a perder e, por
outro lado, a gestão empresarial? Até que ponto a organização da
coleta de poupança e a sua reafetação à atividade de gestão
empresarial, ambas organizadas pelo sistema bancário, poderá
dispensar a posse individual de grandes concentrações de capital
internacional e de mega grupos empresariais multinacionais?

3. Economia da transparência
No campo da economia da informação os novos paradigmas também
parecem estar a emergir. Dadas as especificidades da informação
enquanto mercadoria, estudadas, há muito, por Arrow e Paul Romer, a
investigação pública e respetiva disseminação do conhecimento, sem
patentes monopolizadoras, parece mais racional que o modelo da
investigação privada. Claro que o incentivo dos investigadores,
inventores e criadores, terá de ser assegurado por esquemas
inovadores e flexíveis. Os rendimentos financeiros destes terão de ser
definidos, tanto quanto possível, em função de avaliações de impacto
das suas investigações e criações. Por exemplo, as empresas poderão
decidir, dentro de certos limites, qual a percentagem dos seus
impostos que devem financiar a investigação e, dentro desse
montante, qual sua a distribuição por cada investigador ou grupo de
investigação. A investigação mais pura e afastada do desenvolvimento
empresarial poderá, em grande parte, ser avaliado por investigadores
que aplicam os conhecimentos da investigação mais pura. A
divulgação de conhecimentos e a reprodução de boas práticas tende a
seguir esquemas idênticos, de grande transparência informativa,
tomando-se o "benchmarking" numa prática incontornável, com
enquadramentos públicos, beneficiando todas as empresas. Um
benchmarking internacional de métodos de trabalho, económico,
social, cívico e político, poderá ajudar a ultrapassar o fosso entre
nações pobres e nações ricas? Que contributos põem dar a esta matéria
estudiosos dos temas inter-culturais e do desenvolvimento económico,
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como Weber, Almond e Verba, t-lofstede, Fukuyama, Inglehart e,
recentemente, Acemoglu e Robison.

4. Cultura mediática
No campo dos meios de comunicação, há muito que os velhos
paradigmas foram colocados em questão. Porque é que não se tomam
a sério as teorias críticas aos "mass media", como as da "teoria
crítica", de Adorno, Debord, Habermas e as de Noam Chomsky?
Porque não se permite que todas as forças políticas possam deixar o
seu comentário crítico a cada peça mediática ou conjuntos destas, na
perspetiva de uma educação, pluripartidária muito vasta, dos
consumidores dos mass media? Como é possível que ainda aceitemos
a ideia da isenção política absoluta nos "mass media" e aceitemos que
a ética não possa ser gravemente prejudicada pelos "mass media"?
A questão da ética está hoje ferida pelo enfraquecimento das religiões
e ideologias enquanto mecanismos para compelirem os indivíduos.
Embora a educação cívica, ao longo da vida, deva, provavelmente, ser
o novo eixo, de reflexão sobre os efeitos sociais, práticos, dos valores
éticos, as sociedades terão de se pronunciar, também, sobre a validade
do condicionamento cultural para a ética, em moldes que possam ser
compatíveis com a preservação do livre arbítrio. Devem as sociedades
organizar meios de condicionamento psicológico e doutrinação para
valores éticos básicos? Quais esses valores e como preparar o
indivíduo para os colocar em causa, no exercício da sua liberdade,
sem se perderem as vantagens de um condicionamento psicológico
profundo para a adesão a valores éticos?

5. Cultura, ética e fé
Este tipo de questões são, também, decorrências do aumento das
massas informativas que induzem os indivíduos a desenvolverem
meios de pensamento critico, para avaliação e seleção da informação.
Este pensamento crítico plasma o método científico, levando à crise
de fundamentação dos valores éticos e de modelos de sociedade. De
facto, não existe modo realmente científico de fundamentação de
valores, correndo-se o risco de niilismo, relativismo radical e anomia.
E a fé cega em que não seremos atingidos por nenhuma catástrofe
pessoal, social ou natural que nos mantém ativos e equilibrados. A
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tradição cultural das filosofias existencialistas, originadas em
Kierkegaard parece hoje pedir para ser ouvida outra vez. Esta fé ficou
abalável pela inquirição filosófica à qual se junta hoje o método
científico, com urna respeitabilidade, de raiz tecnológica, de que a
filosofia já não beneficia. A sede de fé encontrará bases em fideismos
de base ética e social ou em fideísrnos simplistas, individualistas e
destrutivos. Será que a atual idolatria aos conceitos de auto-estima e
de sucesso pessoal reflete um fideísrno simplista e individualista,
potencialmente anti-ético e anti-social?
É perante este cenário que a referida questão do condicionamento
cultural terá de ser socialmente debatida, bem assim como devem ser
reavaliadas os processos religiosos, ideológicos e da moderna
psicologia que são poderosos na indução de condicionamentos. Ao
humanismo de Kierkegaard parece querer juntar-se o calculismo de
Burrhus Frederic Skinner e da sua teoria de condicionamento cultural.
Conhecendo-se o potencial condicionador da cultura devem
reconhecer-se, também, as dinâmicas de adulteração que os poderes
sociais, políticos e económicos sempre impenderam sobre as formas
culturais éticas. Deve o indivíduo ser capacitado para reconhecer estas
adulterações, de forma a poder viver uma ética e espiritualidade que
não esteja adulterada pela colonização, sobre ela efetuada, pelos
centros de poder e seus interesses particulares? Frequentemente, como
a história claramente mostra, esta colonização pode promover apatia,
imobilismo, radicalismo e reaccionarismo, extremamente agressivos,
inseridos em esquemas de dominação política, exploração económica
e parasitismo, não só nas instituições tradicionais mas, também, em
novas seitas e na mercantilização da espiritualidade. Poderemos, assim
precavidos, vir a viver urna fé paradoxal? Isto é, poderemos viver uma
fé que só aparece após tudo o que é racional fazer. Uma fé restrita aos
vazios da racionalidade mas que mantém todo o seu poder no
equilíbrio emocional do indivíduo, face à incontornável angústia
existencial? Urna fé que se desenvolve num plano ético e social e não
somente individual?

6. Cultura, teleologia e políticas de ética
Não obstante o caráter eventualmente indispensável do
condicionamento cultural, as tentativas de fundamentação racionalista
de valores e modelos sociais não podem deixar de continuar a ser
centrais. Urna fundamentação última, num mundo pós-moderno, terá,
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muito possivelmente de se basear em teleologias sociais e estas terão
de se basear, por sua vez, em estilos de vida reconhecidamente
conducentes à felicidade individual. A nova corrente da "psicologia
positiva" (investigação sobre as fontes de felicidade) traz novos dados
que não podem ser ignorados por novas reflexões de teleologias
sociais. Podemos presumir que o sentimento de evolução constante, os
laços afetivos, o equilíbrio entre a fruição dos prazeres acessíveis
(sensuais, estéticos e cognitivos) e o investimento em projetos de
conquista material e financeira constitui um modelo aceitável de
felicidade, capaz de fundamentar teleologias humanistas? Isto é,
teleologias e processos sociais em que a felicidade dos indivíduos não
esteja dependente da dominação de outros e da sua exclusão de bens
só acessíveis aos poderosos? Aliás, talvez só neste contexto poderá ser
viável a revolução cívica, nos diversos níveis paradigmáticos,
humanista, progressiva, tolerante, de participação cívica, de
responsabilidade, de informação e de cultura.
Condicionamento cultural e teleologias novas não esgotam, contudo, o
campo da promoção da ética e das sabedorias existenciais e
inteligências emocionais sinérgicas com a possibilidade de viver uma
vida ética. Se não podemos esperar que a ética continue a cair dos
céus teremos de promovê-la com meios humanos, sociais e políticos,
ao ponto de termos de falar de políticas de promoção da ética, como
há sessenta anos atrás começámos a falar de políticas ambientais,
numa transversal idade a toda a atividade social. Por exemplo, face a
famílias cada vez mais pequenas e desagregadas fará sentido
promover redes de famílias, construídas a partir de ações de educação
parental e ética, ao longo da vida e que se constituam como meios,
permanentes, de aprendizagem mútua e de apoio social? O
comunalismo, nos tempos modernos relembrado por Lanza DeI Vasto,
Amitai Etzione e Alaisdar Maclntyre, entre outros, carecerá de um
vetor familiar central?
Poderão vir a constituir alguns vetores de uma política de promoção
da ética a promoção política, de comissões de ética, dentro de todas as
organizações, como um direito e um dever cívico, bem corno outras
medidas como, exemplificando, a disponibilização de cursos plurais
sobre ética para o cidadão e educação ética ao longo da vida,
instituição de galardões e reconhecimentos sociais de comportamentos
éticos, independentemente da notoriedade social do galardoado?
Certamente que a ética conterá sempre um repositório de questões
polémicas que se devem preservar como tais, fugindo a unanimidades
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irracionais e propagandistas que se constituam como as, já antes aqui
referidas, colonizações da ética pelo poder.

7. Valor e liberdade
Uma destas polémicas que hoje está mascarada de unanimidade é a
teoria do valor. Qual a retribuição que cada atividade económica de
cada indivíduo deve merecer? Depois da derrocada de urna certa
unanimidade marxista, parece ter-se implantado uma falsa
unanimidade mercantilista, por vezes dita de neo-liberal, embora
pouco ou nada aqui se possa reconhecer do enorme contributo cultural
que foi o movimento liberal de Adam Srnith, Locke, Mili e de tantos
outros. O chamado movimento neo-liberal talvez deva, mais
corretamente, ser apelidado de movimento individualista.
Claro que hoje ternos de pensar que a retribuição justa é aquela que é
suficiente para incentivar o indivíduo a desenvolver a excelência na
sua atividade profissional. Daí a pensarmos que o mercado
económico, tal corno existe hoje, é capaz de definir essa retribuição
vai um passo gigantesco, num vazio da razão que só a mais firme
propaganda pode fazer esquecer. Podemos admitir que este mercado
atual, com a remunerações que possibilita aos indivíduos, ajuda a
definir o mérito relativo dentro de cada profissão mas está muito longe
de definir o mérito relativo entre profissões diferentes. As profissões
têm meios de pressão negocial muito diferentes, entre as diversas
profissões e atividades sociais. Por exemplo, num mundo ávido de
capital e de escapismo, a capacidade negocial das profissões quem
possuem capital ou dotes escapistas é capaz de impor remunerações,
para essas profissões, muito acima do que seria suficiente para
incentivar a sua excelência. De facto, custa a crer, por exemplo, que só
com as atuais remunerações fabulosas se poderá incentivar à
excelência na gestão de empresas, na gestão de capitais e nas
atividades desportivas mais mediáticas.
Poderá um conjunto de árbitros, informados sobre as desutilidades
(esforços, riscos, custos diversos) de cada profissão, vir a definir um
valor de referência para remuneração de cada profissão e atividade
social, vindo depois o mercado, em tomo desta referência, a
diferenciar entre as remunerações devidas aos profissionais dentro de
cada profissão (um pouco na linha dos impostos específicos a cada
profissão preconizados por James Mirrlees)? A esperada dificuldade
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em encontrar observadores informados e independentes para
decidirem sobre a remuneração devida a quem arrisca os seus capitais
é um argumento contra a viabilidade destes observadores? Pelo
contrário, será um argumento para que se desenvo]varn sistemas de
coleta da poupança e sistemas de investimento nos quais só os
gestores empresariais profissionais é que assumem riscos (com as
devidas recompensas e penalizações, compatíveis com o incentivo) e
não os possuidores de capitais?
Para além desta polémica ética escondida do público uma outra realça
na escuridão do esquecimento mediático. Trata-se da questão da
relação ente liberdade e igualdade, sistematizada, ainda no fim do
século passado, por John Rawls, muito depois dos importantes
contributos de Charles Pigou sobre o valor da igualdade. Embora
Raw]s tenha ajudado a compreender os equilíbrios, possíveis dentro
das contradições entre a liberdade por um lado e por outro lado a
necessidade de imposições para evitar sociedades com grandes
assimetrias e esmagamento dos mais fracos, cremos que, para além,
das contradições entre estes valores devemos acentuar as suas
sinergias. As assimetrias de poder não serão sempre um risco para a
liberdade dos mais fracos? Uma sociedade mais igualitárias na
distribuição de poderes e na qual as concentrações excessivas de poder
sejam evitadas por lógicas de descentralização, participação e
poliarquia (na aceção que lhe é dada por Robert Dahl) no serão
sociedades mais livres? Isto é, o valor da igualdade de poder não surge
como condição indispensável de liberdade e já não mais como sua
antítese?

S. Conclusão sobre a atualidade
Depois desta viagem teórica sobre as consequências paradigmáticas da
complexidade da macro-informação não podemos deixar de especular
que novas formas de democracia, de economia e de cultura não só
poderiam ter evitado a presente crise como, também, mesmo se o não
tivessem conseguido, já teriam levado à pratica as diversas soluções
para a crise que não têm passado de conversa e intenção. Só numa
sociedade estruturalmente disfuncional se podem conhecer soluções
para urna crise sem que exista capacidade de as implementar.
De facto, para quando contributos decisivos para instâncias de
governança e regulação mundial (comercial, fiscal e financeira,

22

relevando desequilíbrios nos orçamentos Estatais, nas balanças
comerciais e fugas de capitais), para quando capacidade para controlar
a galopada das cedências em paraísos fiscais e facilidades congéneres,
para quando capacidade de emitir moeda e aumentar a massa
monetária sempre que necessário para estimular o crescimento
económico? Note-se, aliás, que certas medidas se situam unicamente
num nível nacional, sem exigências de grandes consensos
multinacionais e apesar disso a disfuncionalidade profunda do sistema
não os consegue implementar. Trata-se por exemplo, da venda de
dívida de Estado aos nacionais dos países e não só num mercado
internacional que é muito mais agressivo. Trata-se, também por
exemplo, do aumento da massa monetária conseguida por se pagar
parte das despesas do Estado em Obrigações do Tesouro, emitindo
estes títulos obrigacionistas numa forma e num enquadramento legal
que permita que estes títulos funcionem como verdadeira moeda nas
transações de bens correntes de retalho. Para quando a miríade de
outras medidas racionais de que se tem falado, conjunturais,
estruturais e paradigmáticas, sem o qual as crise se arrisca a acentuar,
submergindo as soluções que até agora se têm tentado, sempre
falhadas porque são unidimensionais, fragmentárias e revanchistas?
Em suma, as enormes massas de informação, geradas por sociedades
complexas e de mutação rápida, exigem mudanças de paradigmas e
aumentam as possíveis vias ente as quais as sociedades podem optar,
sem que, infelizmente, exista divulgação nem ciência que informe
seguramente estas opções. A meta-concorrência, consubstanciada em
vasta pluralidade de políticas e de sistemas sociais, políticos e
económicos poderá tornar-se indispensável, num espírito
experimentalista que não deve, todavia, passar sem a maior reflexão
prévia e amplo debate democrático sobre possíveis efeitos destas
experimentações. Talvez o legado do pós-modernismo não seja só a
tolerância e o relativismo, por vezes até imobilizador, mas sim a
abertura à meta concorrência, à poliarquia e ao experimentalismo
plural, avisado e participado.

9 Julho 2012
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O futuro da escola ou a escola do futuro?

José Luiz Almeida e Silva

Há dias convidaram-me para reflectir o tema da 'Escola do Futuro',
numa escola - Rafael Bordalo Pinheiro - onde fui aluno entre 1960 e
1967 e onde fui professor entre 1971 e 1990 (com algumas
intermitências), integrado nos encontros Bordalo, de homenagem ao
seu patrono e insigne caricaturista e ceramista.
Para surpresa de quem fez o convite, recordei que já em 1984, ou seja,
28 anos antes, havia feito com outros colegas no âmbito de um grupo
de trabalho, idêntica apresentação, nessa época no âmbito de uma
tarefa de estágio profissional, mas, em que, por razões talvez
inexplicáveis (ou talvez não), se mantiveram boa parte das grandes
interrogações.
Consultando essa apresentação, que na altura esteve associada a uma
pesquisa documental que reuniu contributos de teóricos como
Amadou-Mahatar M'Bow, Ettore Gelpi, A. Kaufinan, Bons
Klioutchnikov, G. Métayer, Maurice Reuchlin, Servan Schreiber,
Michel Lobrot, André Peretti, Charles Vial, Jacques Julliard, Jacques
Brassaud e Jacques Vidal, a maioria ligados à UNESCO, bem como à
apresentação e debate de um filme de 1976 de Alain Tanner intitulado
"Jonas que terá 25 anos no ano 2000", constato algumas passagens
que permanecem actuais.
Nesse texto introdutório de 1984 utilizávamos Ivan Ilich na sua obra
"Aprender sem escola" (in A escola e a Repressão dos Nossos Filhos,
Ivan Illich et. ai., Publicações Europa-América, 1976) que defendia
"hoje em dia os jovens vivem já, na escola, uma pré-alienação. A
escola separa-os simultaneamente do mundo do trabalho e da
liberdade. A escola faz da alienação a preparação para a vida. Separa a
educação de toda a realidade, realidade social, política, cultural,
familiar e económica".
Na recolha que fizemos na época (anos 80), apontávamos duas
tendências que hoje nos parecem certamente evidentes e normais mas
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que na altura estavam longe do alcance das escolas, como a
"utilização das novas técnicas de informação (telemática) no ensino"
que poderá "destruir o mito moderno da escola como fonte única do
saber e local exclusivo de aprendizagem", e a segunda que tinha em
conta "a actual tendência de ligar a escola à vida e ao concreto."
Pelo que fazíamos nos idos anos 80 a pergunta trivial, se poderia "a
máquina vir a dominar o Homem" e assim tornar-se um perigo a
acautelar na própria escola, utilizando em resposta uma afirmação de
Herbert Marcuse (Um Ensaio para a Libertação, 1969) de que "a
liberdade depende, pois, largamente do progresso técnico, do avanço
da ciência. Mas este facto facilmente nos leva a esquecer a condição
prévia essencial: a fim de se tornarem veículos de liberdade, a ciência
e a tecnologia terão de mudar a sua actual direcção e objectivos: terão
de ser formadas de acordo com a nova sensibilidade - as exigências
dos instintos da vida. Então poderíamos falar de urna tecnologia de
libertação, produto de uma imaginação científica livre para delinear os
contornos de um universo humano sem exploração nem trabalho
violento".
E assumíamos nesse ano de 1983 que "fazer previsões sobre o 'ensino
do futuro' não é tarefa fácil, mas uma coisa poderemos dizer: a actual
escola não serve os interesses dos jovens nem da sociedade, seja do
nosso país, seja em países mais desenvolvidos tecnologicamente."
E concluíamos de urna forma sibilina: "Em Portugal o problema é
extremamente grave e causa/consequência do próprio insucesso".
Mas voltando à actualidade podemos interrogar-nos, hoje, sobre
alguns paradoxos ou verdadeiros desperdícios com que vivemos sem
cuidar da sua real importância:
As escolas, qualquer que seja o seu tipo, são infra-estruturas que
apenas são utilizadas geralmente e em média 25% do seu tempo a
favor da comunidade;
A aprendizagem formal - na escola - é apenas a parte visível do
iceberg pois, segundo estudos desenvolvidos na Universidade
australiana da Tasmânia, 70% das competências são adquiridas
fora das instituições educativas;
O mundo da aprendizagem está também hoje nos locais de
trabalho, em casa, nos locais públicos e nas associações
recreativas, desportivas e culturais, onde as pessoas se encontram,
bem como se pode encontrar nos media e na internet;
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• As escolas reúnem em muitas comunidades um número
considerável de competências através dos saberes específicos do
seu pessoal docente e não s, que não é vulgarmente
disponibilizado para as mesmas comunidades.
Entretanto o que se discute primordialmente sobre o sistema educativo
e a Escola?
• Nível do insucesso escolar;
• Discussão sobre aulas curtas ou longas;
• Crise da aprendizagem nas disciplinas básicas como o português e
a matemática;
• Diminuição do nível de exigência na avaliação dos alunos;
• Opção entre o ensino mais erudito ou mais profissional;
• Prioridade ao ensino mais próximo da realidade ou mais
"clássico";
• Um ensino vocacionado para o desemprego;
• Debate sobre exames ou não exames (avaliação contínua);
• Papel do ensino tecnológico/profissionalizante;
• Indisciplina na escola e a violência entre os alunos;
• Maior ou menor duração do ensino obrigatório e luta contra o
abandono escolar;
• Maior ou menor participação das famílias no processo educativo;
• Qual o modelo adequado para a educação sexual a ministrar nas
escolas;
• Que modelo para a formação e avaliação dos professores;
• Qual a qualidade intrínseca do ensino;
• Que tipo de segurança deve existir nas escolas;
• Número de alunos por turma, ou seja, tendencialmente turmas
grandes ou pequenas?
• Qual o currículo escolar mais adequado;
• E, mais recentemente, o tema do bullying englobando os actos de
violência fisica ou psicológica, intencionais e repetidos nas escolas,
com a sua divulgação através da internet.
Entretanto as várias correntes mais modernas que estudam este tema
definiram como principais tendências actuais do processo educativo as
seguintes:
• Personalização, colaboração e informalização no acto educativo;

26

• Emergência e crescimento do ensino à distância e do e-learning ou
b-learning;
• Aprendizagem ao longo da vida;
• Formação de Regiões Inteligentes ou Comunidades Aprendentes;
• Globalização e "glocalização" (pensar global, agir local, pensar
local, agir global) no ensino e na aprendizagem.
Para a Escola, impõe-se também oferecer aos seus alunos novas
qualificações e competências de carácter cada vez mais transversal ou
chave, que podemos definir com os seguintes parâmetros:
• Competências sociais (especialmente capacidade de trabalhar em
equipa e em cooperação e de se interessar pela vida comunitária):
• Competências de comunicação (capacidade de redigir e domínio de
outras línguas estrangeiras);
• Capacidade de tomada de decisões, de resolução de problemas e de
síntese;
• Capacidade de iniciativa, incluindo económica e de empreender;
• Capacidade de planear e de antecipar, ou seja, de agir de forma
estratégica e não apenas de reacção aos acontecimentos;
• Capacidade de abstracção e de reflexão;
• Capacidade de aprendizagem contínua (ao longo da vida);
• Criatividade, flexibilidade .e autonomia;
• Sentido da responsabilidade social integral;
• Fortes conhecimentos técnicos, económicos, organizacionais e
experiência prática;
• Sensibilidade para as questões do ambiente;
• Competências de vida (ter noções de saúde pessoal e da
alimentação racional, saber cozinhar e organizar a sua dieta
alimentar).
Emergem, contudo, novos dilemas, entre dois modelos de Escola
opostos:
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O sistema de educação com poucas O sistema de educação Usa
recursos de aprendizagem
ligações com os sectores não
provenientes tanto de sectores
formais, particularmente com o
formais como não formais
sector voluntário/comunitário
As empresas e as escolas concorrem Os parceiros económicos e da
entre si: é frequentemente limitado o educação partilham os seus
recursos de formação
acesso da comunidade aos recursos
de ambas as entidades.
A formação académica é prestigiada A aprendizagem é vista como
denominador comum da educação/
e a formação profissional é
formação
desvalorizada
O capital social/intelectual não é
reconhecido e é largamente
desvalorizado

O capital social/intelectual é
valorizado, acrescentado e
utilizado como vantagem
comparativa

A educação é vista como um custo

A aprendizagem é vista como um
investimento

A aprendizagem é vista como uma
actividade individual para beneficio
pessoal

A aprendizagem é vista como um
processo social que resulta numa
vantagem comparativa da
comunidade para o seu
desenvolvimento económico

A comunidade desenvolve uma
maior dependência com políticas
centralizadas

A comunidade prospera com a
maior autonomia dada pela
descentralização

As inovações estão isoladas e são
vistas como ameaças competitivas
pelos outros dentro da comunidade

As inovações são suportadas pela
aprendizagem interactiva entre as
organizações no seio da
comunidade

Oportunidades de aprendizagem
incoerentes, esporádicas e desiguais
são oferecidas como um conjunto de
benefícios especiais para a elite
mais instruída

A estratégia de aprendizagem
desenvolvida ao longo da vida
inclui planos de aprendizagem
individuais para empresas e vales
de aprendizagem para promover o
ensino para todos

Acesso limitado ás tecnologias de
aprendizagem e poucas redes para
além da comunidade

Acesso local universal às
tecnologias de aprendizagem em
rede dentro e entre comunidades
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Acesso limitado ou inexistente à
qualidade na saúde e às
oportunidades de aprendizagem

Determinantes de saúde e de
investigação ao cérebro
proporcionam estratégias de
aprendizagem preventivas para
poupar custos na educação
correctiva, na saúde, na justiça
criminal e nos programas sociais

Os valores da aprendizagem ao
longo da vida são promovidos
apenas entre algumas pessoas

O desenvolvimento duma cultura
de aprendizagem ao longo da vida
é um objectivo da comunidade

Entendo que o tema Ensino, Aprendizagem e Escola, continua no
centro das atenções, uma vez que constitui a grande alavanca de
afirmação social do Homem, sendo determinante para responder aos
desafios sócio-económicos, demográficos, tecnológicos e ambientais,
bem corno para constituir a trave mestra da responsabilidade social
que incumbe a cada cidadão.
Obter urna visão de médio e longo prazo torna-se urna exigência para
melhor conformar as decisões de hoje em função de um futuro
desejável e cada vez mais incerto. Por isso sobre a Escola do Futuro,
encontro cada vez mais dúvidas e sobre as "soluções" que vejo
defendidas ao longo dos últimos anos, nomeadamente aquelas que
cada governo que chega apresenta para eliminar o que foi feito pelos
que os antecederam, deixam-me as maiores dúvidas e reticências.
A Escola e a Aprendizagem deviam merecer consensos num prazo
mais longo, que resultassem de estudos prospectivos sustentados e
alargados a painéis de especialistas e outras partes interessadas.
Para ilustrar o que acho sobre o tema, recorro a um trabalho realizado
a nível europeu, por uma equipa (Christine Redecker, Minam Leis,
Matthijs Leendertse, Yves Punie, Govert Gijsbers, Paul Kirschner,
Siavi Stoyanov e Bert Hoogveld) do consórcio holandês que trabalhou
para a União Europeia, através do IPTS de Sevilha, intitulado "The
Future of Learning: Preparing for Change", para um horizonte de
2020/2030, que foi divulgado em finais de 2011.
Estes autores definiram um paradigma central da Aprendizagem em
redor da:
• Aprendizagem ao longo da vida.
• Utilização das novas tecnologias cada vez mais ubíquas.
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• Domínio das competências transversais ou chave para a
aprendizagem e para a re-aprendizagem.
Pelo que todas as estruturas tradicionais de ensino têm de se
reposicionar no seio de urna nova paisagem de aprendizagem, bem
como terão que trazer respostas mais flexíveis às necessidades dos
alunos e às mudanças exigidas pelo mercado de trabalho.
Assim definiram seis grande desafios, três para a educação e a
formação iniciais que devem permitir:
• A integração multicultural;
• A redução das saídas precoces do sistema educativo;
• Favorecer o desenvolvimento dos "talentos".
E outros três para a educação e formação ao longo da vida que devem:
• Favorecer as transições rápidas e simples entre a escola e o
mercado de trabalho;
• Facilitar o retorno (re-entrada) no mercado de trabalho;
• Encorajar a actualização permanente das competências (reskilling).
Mas perguntará o leitor se as empresas que conhecemos hoje e o
contexto económico e social existente exigirão este tipo de resposta do
sistema de aprendizagem?
Tal como este sistema de aprendizagem terá de mudar provavelmente
no sentido proposto, também o sistema produtivo e o social que o
enquadra, será obrigado a evoluir e caber-nos-á também a nós definir
as evoluções possíveis, especialmente as mais desejáveis. Para esse
efeito socorremo-nos de um contributo que demos nos tempos mais
optimistas no início deste século, quando estudámos os modelos de
produção emergentes.
Ou seja, este modelo de aprendizagem seria o mais adequado para
apoiar a construção "da E-empresa industrial, onde domine o 'bom
trabalho' (good work) ou o trabalho cognitivo, assente na utilização
inteligente das redes e no potencial das tecnologias de informação,
centrado no 'novo homem produtor/consumidor' ligado à empresa sua
amiga para assim 'buscar a felicidade`.
Para isso, uma solução poderá estar numa combinação permanente ao
longo da vida de trabalho, tempo livre e actividades não produtivas,
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numa verdadeira partilha entre o trabalho mais desagradável, o "bom
trabalho", o lazer, a formação ao longo da vida, as actividades de
proximidade, a vida associativa, a acção cultural e a afirmação da
cidadania, sem esquecer os critérios da produtividade e
competitividade que conformam a lógica da existência das empresas.
Tudo isto em interacção com o ambiente envolvente, no respeito
também pelo bem-estar das gerações vindouras, não as sacrificando
inconsciente ou conscientemente com decisões irreversíveis que
possamos tomar.
Tomás Morus, na sua Utopia, publicada no início do Século XVI,
dizia para a sua época: "E assim que toda a gente na Utopia se ocupa
em ofícios e mesteres realmente úteis. O trabalho material reduz-se a
poucas horas e produz no entanto a abundância e o supérfluo. Quando
há demasia de produtos, suspendem-se os ofícios e a população é
levada em massa para as estradas ou caminhos que exigem reparação.
Na falta de trabalho ordinário ou extraordinário, um decreto autoriza
diminuição nas horas, porque o governo não procura fatigar os
cidadãos com inúteis ocupações. O alvo das instituições sociais na
Utopia é, em primeiro lugar, corresponder às necessidades do
consumo público e particular, deixando a cada cidadão o maior tempo
possível para se libertar da servidão do corpo, cultivar livremente o
espírito e desenvolver as suas faculdades intelectuais pelo estudo das
ciências e das artes. Neste desenvolvimento completo consiste para
eles a verdadeira felicidade."
Serão talvez as novas utopias, tanto no sistema de aprendizagem como
no sistema de produção, que tenderão a satisfazer as necessidades
sentidas em cada época e em cada local, não empurrando para outros
as consequências dos nossos erros ou omissões.
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"Minha causa de nada" - brevíssimas intersecções

entre Max Stirner e Aleister Crowley*
Luiz Pires dos Reys

"Eu sou proprietário do meu poder, e sou-o ao
reconhecer-me como único. No único, o próprio
proprietário regressa ao nada criador de onde proveio.
Todo o ser superior acima de mim, seja ele Deus ou o
homem, enfraquece o sentimento da minha unicidade e
empalidece apenas diante do Sol desta consciéncia. Se
a minha causa for a causa de mim, o único, ela
assentará no seu criador mortal e perecível, que a si
próprio se consome. Então, poderei dizer: A minha
causa é a causa de nada."

Assim termina Max Stirner a sua obra "O Único e a sua
Propriedade". Termina-a com a mesma frase com que a começou,
como se a sua obra fosse, dir-se-ia, circular e quase uro bórica, no seu
élan de sentido, no seu desenvolvimento próprio e no intento
porventura único que lhe assiste.
Ao fazê-lo a abri-Ia, fecha e concita no ilimite do limite um prévio
indeterminado; e ao fechá-la com o mesmo, deixa-a aberta ao infinito
do ser próprio e do próprio de ser.
Stirner sela, deste modo, uma obra ainda hoje singular, singular até no
conjunto da sua produção intelectual, to intrigantemente circunscrita
num curto lapso de tempo, do mesmo passo que com ela anuncia e
rasga o vindar de um tempo. Esse tempo, que na verdade trespassa,
transcende e antecede o tempo, é, todavia, na história do homem o da

Este breve ensaio pretende deixar aqui apenas esboçadas algumas linhas de possível e
surpreendente avistamento mútuo entre o único e o seu próprio, em Max Stirner, e o Eu
thelémico e mágico, em Aleister Crowley. O presente material está integrado num estudo mais
vasto sobre as linhas de inter-aeço entre o trabalho poético (isto é, a criação de linguagem e a
fala do silêncio) e o trabalho mágico (isto é, a criação de realidade, na conformidade aberta com
a Vontade do eu superior a si mesmo), bosqueando detectar os seus indícios da existência
incontornável de ambas inclusive na vida dita comum.
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transcorrência que vem desde os seus até aos nossos actuais, tão
fugentes e infulgentes dias - período marcado por todas as mais
extremadas singularidades, muita vil [pre]potência e demasiadas
arbitrariedades, mas pouco, pouquíssimo real poder, isto é, pouco
poder realmente auto-apoderador; logo, muita posse e muito possesso
disso, mas pouca propriedade enquanto tal, para falarmos a linguagem
de Stirner.
As palavras finais do excerto aqui posto em epígrafe ("A minha causa
é causa de nada" ou, dito de outro modo, Assento a minha causa em
nada ") aludem, de resto, a um célebre poema de Goethe, chamado
"Vanitas! Vanitatum vanitas", que começa precisamente assim: "Eis
que sobre nada tenho fundada a causa de mim. Eia! ".
O próprio, de facto, não está assente em nada que não seja o seu nadaser-lhe-limite, e que não seja o limite que ele aceite como delimitante,
mas não lirnitador, de si.
Corno o autor do Fausto tão bem escreveu:
Somente o homem,
Pode o impassível:
Só ele distingue,
Escolhe e julga;
E pode ao instante
Dar duração. ,2

Como Stirner nota, logo bem desde início: "A única coisa que não está
prevista (de quantas me condicionam e limitam: "Há tanta coisa a
querer ser a minha causa [escravizadora]!" - escreveu ele pouco antes)
é que a minha causa seja a causa de mim mesmo!"
Nada menos que o impossível, pois, deve interessar ao homem em sua
vida: o apenas improvável possível, ou até a quântica probabilidade
bífida, são quase vergonhosos de ele almejá-los: ser precisamente o
Não das agrilhadoras circunstâncias em que o homem esteja não só
está na sua mão, mas à mão de si, no eu de si, e no jorro de ele ser-se.
Na verdade, não são de quem cuide apenas de viver, perviver e assim
sobreviver às ondulações, desafios e imperativos da vida em sociedade
as páginas maiores quer da humanidade, quer do homem
e
humanidade
individualmente considerado, pois entre
individualidade pende precisamente quanto de mais grandioso, e
outrossim de mais vil, a história à face da terra guarda registo.
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Falamos, contudo, note-se, de coisas sem verdadeira comparação. A
este respeito, diz acertadamente Fernando Pessoa:
• 'A única realidade social é o indivíduo, por isso mesmo
que ele é a única realidade. O conceito de sociedade é
uni puro conceito; o de humanidade uma simples ideia.
Só o indivíduo vive, só o indivíduo pensa e sente. Só por
metáfora ou em linguagem translata se pode aludir ao
pensamento ou ao sentimento de uma colectividade. "
O único real é o indivíduo: todo o resto é mera resultante de
pressupostos que vamos fazendo quotidiana, civilizacional e
historicamente instrumentais e mediadores da nossa (con)vivência
interpessoal, social e, hoje, global, sejam elas pacíficas ou in-imigas.
O único âmbito em que o conteúdo corresponde por inteiro ao seu
continente é o indivíduo, expressão do eu ou da sua alienação, em
ausência de si.
Poderia aqui talvez animar-se ao indivíduo, e porventura ao eu assim
considerado, aquilo que Nicolas Berdiaeff diz da pessoa: "A pessoa é
a invariabilidade na variação. [E] as variações efectuam-se no interior
de um só e mesmo sujeito. 4
Todavia, acrescenta Berdiaeff, "a variação destrói a pessoa, quando
ela se transforma em traição.". Ora, traição é essencialmente renúncia
à natureza-própria e ao que nela é potenciável - o que não equivale
exactamente a dizer ao que nela esteja em potência. Tudo - isto é, a
possibilidade de poder (vir a) ser tudo - é potenciável em todos. E
essa, aliás, uma abissal diferença do homem relativamente aos outros
seres.
O que aqui nos propornos, como dissemos, é tão-só deixar em simples
esquisso a dilucidação (objecto de um trabalho de maior fôlego, em
curso) das linhas por que as conclusões e consequências do
pensamento 'ético-político " radical de Max Stirner se entrecruzam,
de modo algo surpreendente, com os postulados do pensamento
theléniico e mágico de Aleister Crowley.
Citemos Crowley, no capítulo 35 (titulado De Libertate Mentis) do
seu Liber Aleph (Liber CXI, segundo a sua seriação própria), obra que
é, basicamente, urna eloquente série de conselhos a um discípulo,
Charles R. John Stansfeld Jones, tido então por seu filho mágico, e
cujo nome iniciático era Frater Achad. Diz ele:
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"Não haverá propriedade no pensamento humano. Que
cada qual pense como quiser acerca do Universo; mas
que nenhum tente impor esse pensamento a outrem
mediante qualquer ameaça de punição neste mundo ou
em qualquer outro mundo. Considera que, ainda que eu
te incite a es/orçares-te no teu próprio Caminho, ele é
no entanto o caminho de fila Vontade; e Eu nem sequer
digo que é bom que te apresses nele, pois tudo está na
tua Vontade, e forçares-te contra a fila natureza seria
um obstáculo à tua passagem. Mas se te encorajo a que
como um atleta percorras tal decurso, é porque me
apercebo de grande ardor na tua natureza e de uma
poderosa concentração naquela Vontade. [ ... ] Insto-te,
pois. a que a ninguém permitas tiranizar a alguém em
penscimflento «6

Ouçamos, entretanto, o que tem Stirner a dizer:
"Liberdade é o que todos quereis, quereis a liberdade.
Então por que é que regateais par um pouco mais ou
um pouco menos? A liberdade só pode ser toda a
liberdade, uma parte da liberdade não é a liberdade.
Vós duvidais que se /a possível obter toda a liberdade, a
liberdade em relação a tudo, achais mesmo que é
loucura desejar uma coisa dessas. Então deixai de
perseguir esse fantasma, e enipenhai os vossos esforços
em qualquer coisa de melhor do que... o inalcançável.
[ ... ] E que tendes vós se tiverdes a liberdade, quero
dizer [ ... ] a liberdade total? Ficareis livres de tudo, de
ti/cio aquilo que vos incomoda, e não haveria então
nada que não vos incomodasse e não fosse
inconveniente unia vez na vida. E ciii que nome vos
quereis libertar de tudo isso? No vosso próprio,
naturalmente, porque tudo isso atravanca o vosso
caminho! [,,.] vós sois a medida e o critério de todas as
coisas. [...J Voltai-vos para vós próprios, e não para os
vossos deuses ou ídolos. Tirai de vós o que há em vós,
trazei-o à luz, revelai-vos a vós próprios. "

Stirner e Crowley parece dizerem quase o mesmo (isto é, nada do que
pode ser dito) a propósito de quase o mesmo (o que pode ser-nos
dito). Isto é, com pressupostos e objectivos que não são nem de perto
coincidentes, ambos confluem e difluem no imenso mar da liberdade
que se quer ilimite. Este, porventura, o fino elo que os faz mútua e tão
inquietantemente avistantes - desferindo-nos golpes impiedosos e
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certeiros no que de aviltante consentimos haja na nossa auto-limitada
vida.
Ao "a sociedade assenta sobre a minha renúncia"8, de Max Stirner,
assim responde - (co)responde, porventura - Aleister Crowley:
"Não há laço que possa unir o dividido senão o amor:
tudo o mais é uma maldição. [ ... ] Deixai esse estado de
pluralidade limitada e odiosa. E assim com tudo o teu,'
não tens o direito senão de fazer a tua vontade. Faz
isso, e ninguém te dirá não
"9

É a minha renúncia societária renúncia à "proprie[dade] do meu
poder" °queda e quebranto no "estado de pluralidade limitada e
odiosa"."
Regressando, pois, ao "nada criador de onde prove[nho]", serei "causa
[que é] causa de mim", e "minha causa de nada", porque assente no
nada em que eu me conheço corno o único, próprio e propriedade de
mim.

Max Stirner, O Único e a sua Propriedade, Antígona, Lisboa. 2004, págs 9 e 286.
2

J.W.Goethe, Poemas, trad. Paulo Quintela, ed. Acta universitatis Coninbrigensis, Coimbra,
1958, pág. 53.
Fernando Pessoa, Textos Filosóficos. vol. 1, Edições Ática. Lisboa, 1968, pág. 198.
Nicolas Berdiaeft', De L 'Esclavoge ei de la Liberté de Ho,n,ne, Aubier, Paris, 1963, pág. 6.

As designações são, como sabemos, inevitavelmente espartilhantes em seu de-finir. No se
perca, assim, jamais de vista estas palavras de Stirner, que aqui necessariamente ocorrem:

"Como o inca objectivo não é derrubar o que existe, mas elevar-me acima cio que existe, OS
useis actos não têm nada de político ozu social [negrito nosso], só têm por objecto eu próprio e o
minha individualidade. São egoístas. As instituições são uma exigência da Revolução. A Revolta
implica uma sublevação ou unia elevação " ( Max Stirner, in Pequena Antologia do Anarquismo,
cd, Iniciativas Editoriais, Lisboa, 1975, pág. 18).
6

Aleister Crovley, Liber CXI Liber Ateph. Thelerna Publicações, Juiz de Fora, 2003, Pág.8. A
tradução é de Marcelo Ramos Mota, (Revisão nossa.)
Max Stimer, ob.cit., pág. 130 e seg.
Max Stimer, in Pequena Antologia do Anarquismo, ed. Iniciativas Editoriais, Lisboa, 1975,
pág. II.
Aleister Crowley, Liber AL Vel Legis, 1,
(Tradução nossa).
'° Max Stirner, ob. cit., pág. 9.
Aleister Crowley, ob. cit, 1,42.
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41-43: http://Iib.oto-usa.org/libri/Iiber003I.html

Revolta e equilíbrio:
Uma leitura da obra O Homem Revoltado de Albert
Camus
Joana Rita Galucho Baião

1. A noção de Revolta
O 1-Tomem Revoltado incide, segundo Camus, sobre a grande questão
do século XX: o crime lógico. Se a escolha do tema para o seu ensaio
recaiu sobre o crime em grande escala sancionado pelo Estado como
justificação ideológica foi porque os primeiros cinquenta anos do
século XX se afirmaram como o tempo do homicídio legitimado.
Consentimento gritante que se tornou no maior problema moral e
político, no maior problema filosófico segundo o autor. E como
reacção a esta situação que surge esta obra, não directamente como
resposta política, mas enquanto reflexão filosófica sobre o homem e
sobre a sua natureza, sobre a sua recusa de Deus e de qualquer
metafísica transcendente e, como consequência, a sua exigência de
uma humanidade unida.
A crítica carregada de repulsa do autor perante o homicídio legitimado
é dirigida sobretudo à protecção dada pelos Estados àqueles que
cometem o crime. Camus afirma em Actualidades: "As pessoas como
eu desejariam, em suma, um mundo não onde se deixasse de matar
(não somos tão loucos como isso!) mas um mundo em que o crime
não fosse legitimado"'. Não se pode acabar com todo o mal ou toda a
violência, seria necessário recorrer a uma certa violência, ao crime
afinal, para fazer respeitar uma teoria da revolta. O pensamento
exposto por Cai-nus não tem sequer a pretensão de ser transformado
numa cartilha, é apenas a reflexão sobre um problema actual e sobre o
tipo de homem que esse problema pressupõe.
Antes de mais, é importante mencionar que toda a reflexão presente na
obra incide sobre acontecimentos passados no Ocidente. A teoria da
revolta desejada e as críticas às revoltas frustradas têm sentido numa
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só história, a do orgulho europeu. O espírito de revolta apenas surge
em situações em que uma igualdade teórica oculta grandes
desigualdades reais, corno aconteceu na Europa dos séculos XIX e
XX. Só um ser humano informado, que possua a consciência dos seus
direitos, pode revoltar-se de forma genuína, já que a revolta pressupõe
"a consciência cada vez mais aprofundada que a espécie humana toma
de si própria" (p.29) 2 . A pergunta acerca da justiça da condição do
homem, acerca da união dos homens, acerca dos valores, só se coloca
num mundo anterior ou posterior ao sagrado, em que as respostas não
estão desde logo dadas, em que é preciso que o homem se empenhe
em construí-Ias. O mundo ocidental foi nos últimos dois séculos o
mundo da recolocação destas questões, movimento necessário após o
pronunciamento contra o sagrado. As respostas encontradas não foram
até hoje correspondentes às ideias de justiça e de solidariedade
contidas na revolta, teoria que segundo Cai -nus preenche as
necessidades do ser humano.
Camus volta a definir o seu problema principal; depois de ter
considerado que na época dos nii]isrnos era o suicídio, afirma que no
tempo das ideologias é o homicídio. Não se pode negar a ligação entre
o Mito de Sís?fo e O [-Tomem Revoltado, ambos se encontram
irrernediavelmente ligados à questão capital da vida humana. Mas se o
absurdo levanta o problema do suicídio numa reflexão humana focada
no indivíduo, a revolta suscita o do homicídio porque se alarga ao
problema da morte à escala da humanidade. Na revolta acaba por
negar-se o homicídio com base no valor da vida humana, a revolta é a
própria consequência da protecção deste valor.
A noção de revolta é o motor deste ensaio pois é face a uma noção
"ideal" desta que toda a reflexão se desenvolve, tornando corno ponto
de crítica obrigatória as supostas revoltas ao longo da história
ocidental, mas nunca deixando de colocar o foco principal numa
consideração antropológica e ética, que procura compreender o
homem que pede a revolta e as suas razões, ao mesmo tempo que
questiona o tipo de ser humano que se deixa dominar pelo poder
esquecendo as bases fundamentais da revolta da qual partiu.
A revolta baseia-se numa enorme firmeza acerca da importância do
valor da vida humana, procura responder à questão: onde estão os
limites do legítimo? Levando o problema ao extremo da morte, Camus
repete-o com a consciência de que na possível resposta estão contidas
a segurança e a confiança do humano: "Nada sabemos enquanto não
soubermos se nos assiste o direito de matar o nosso semelhante ou de
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permitir que o matem" (p.lO). A revolta é a expressão do pensamento
dos limites que Camus defende 3 , na medida em que o homem
revoltado é aquele que diz não e simultaneamente diz sim, aquele que
renuncia a certos actos para assumir o que em si é de valor. O autor dá
o exemplo do escravo no qual surge a recusa a continuar numa
existência de submissão, porque tornou consciência de uma
desigualdade. E a descoberta de algo que vale a pena em si, pelo qual
arrisca enfrentar-se a um outro. Ocorreu a formação de uma barreira,
não é mais possível permitir a injustiça, não só para si mas para todos.
A força desta nova consciência coloca, para o homem revoltado, a
defesa do valor comum acima de tudo: "Se ele prefere a possibilidade
de morte à negação do direito que defende é porque coloca este último
acima de si próprio. Age assim em nome de um valor, ainda confuso,
mas de que possui urna noção - a de que esse valor, pertencendo-lhe,
é comum a todos os homens" (p.24).
Nesse ponto alarga as suas fronteiras, não é da vida individual que
falamos, é de urna solidariedade ampliada. A revolta é a defesa da
justiça, de urna igualdade para todos (corno exige de forma radical
Ivan Karamazov), O homem revoltado sente o apelo à protecção ao
outro.
"A análise da revolta conduz pelo menos à suspeita de que existe uma
natureza humana, tal como os Gregos a consideravam, e
contrariamente aos postulados do pensamento contemporâneo. Para
que há-de alguém revoltar-se se não existe nada de permanente a
preservar?" (p.24). A defesa da vida como maior valor comum assenta
precisamente na pressuposição de uma natureza humana que nos
permita unir-nos aos outros numa mesma noção, porque só a partir do
sentimento de um valor a preservar em nós podemos estendê-lo aos
outros, a todos aqueles que partilham connosco a humanidade. Só
assim a revolta se torna inetajisica. O próprio conceito de
solidariedade provém de uma ultrapassagem do homem individual
para um Todo humano a admitir, proteger e defender.
O que significa acreditar nesta "natureza humana"? Significa acreditar
que ao salvar um homem estamos a salvar um valor, o valor da vida, o
nosso próprio valor. "O indivíduo não é, portanto, e por si só esse
valor que quer defender. São precisos pelo menos todos os homens
para o formar" (p.25). O ser humano ultrapassa-se na identificação
com o seu semelhante, é o início de urna solidariedade que, por elevar
os homens a um valor comum, se torna metafisica.
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Embora seja um termo pouco utilizado quando não se quer evocar um
ser acima do homem, o metafísico que caracteriza a revolta quer
precisamente mostrar que para além do homem e pelo homem se
estabelece uma transcendência, longe do egoísmo puro e simples a
que o homem ateu é reduzido 4 A solidariedade quando alheia às
coisas divinas só pode vir da revolta" (p.3 1), Camus considera poder
falar de uma metafisica, já não a de Deus ou do Ser, mas a da natureza
humana. Pelo grau de irracionalidade do mundo, pelo enigma que aos
olhos humanos se torna absurdo é necessário chegar com a revolta,
como lembra Hélder Ribeiro, a uma maior compreensão dos homens
entre si, a uma maior sinceridade. E afinal a defesa moralista de
Camus5
.

"

.

É de destacar a distinção fuicral entre a filosofia histórica e o
pensamento da revolta: o revoltado ao exigir a defesa do valor
comum, ao sentir os limites do intolerável, não resiste à revolta
imediata. A filosofia histórica aguarda; a sua fé é colocada no fim da
acção, momento em que se fará a conquista de um valor. Pode mesmo
existir entre os dois movimentos uma partilha de noções mas o tempo
e o motivo da acção distanciam-nos de forma definitiva. O homem
revoltado não permite nenhuma espera para a edificação da justiça,
exige-a sempre aqui e agora. E a recusa da ordem monótona, aquela
que afirma que tudo acabará por se nivelar, presente na crença de que
aquilo que uma história fez outra acabará por corrigir (cf. p.13).
Lógica que traz consigo a ameaça da legitimação do assassínio. Uma
morte hoje pode ser a liberdade amanhã. Todo o pensamento que
reenvia para um futuro é o início da deturpação da revolta: a revolta é
a teoria do presente. O valor que se defende não pode, em momento
algum, opor-se a si próprio. Os fins não podem ser maiores do que o
momento da acção, é neste que tudo se joga.
A revolta tem as suas origens na tensão do sim e do não (da
consciência de um valor e da recusa de uma injustiça). A submissão
total a um princípio ou a negação de tudo é a troca evidente desta
tensão por um Tudo ou Nada perigoso. Encontram-se aqui duas
respostas possíveis à insatisfação acerca da condição humana, que têm
diferentes consequências: a aceitação do radical Tudo ou Nada
termina na justificação do morticínio universal; a tensão entre o sim e
o não pode conduzir pelos seus conteúdos a descobrir o princípio de
uma culpabilidade racional.
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II.

Ofim da transcendência transcendente ou a morte de Deus

• Cento e cinquenta anos de revolta metafisica e de niilismo ( ... ).
Todos sublevados contra a condição e contra o seu criador, têm afirmado a
solidão da criatura e o nada de toda a moral, Mas, todos ao mesmo tempo,
procuraram construir um reino puramente terrestre em que reinasse a regra
por eles escolhida. Rivais do Criador, foram logicamente conduzidos a
refazer por si próprios a criação."

AIbertCAMUS, OHomem Revoltado, op.cif., p.l23
A revolta metafisica consiste, para Cai -nus, na insurreição do homem
face à sua condição e face à criação inteira. E no fundo a inegável
recusa de um poder superior aos homens, a contestação dos fins
atribuídos ao homem e à criação, a rejeição da presença de uma
entidade divisora entre o homem e o mundo. Toda a indignação
contida na revolta surge da condição do ser humano, condição que
provém de urna distância entre a justiça que o homem exige e a
injustiça a que o mundo o condena. A sua condição é injusta porque
governada tirana e exteriormente. Dela nasce o sentimento do
absurdo, que, dentro da filosofia de Camus, se define como o
sentimento que invade o ser humano quando este toma consciência da
distância, da estranheza, entre o seu próprio ser e o ser do mundo. Tal
como Sartre o explicita: "o divórcio entre as aspirações do homem
para a unidade e o dualismo insuperável do espírito e da natureza,
entre o impulso do homem para o eterno e o carácter finito da sua
existência, entre a 'preocupação' que é a sua própria essência e a
inutilidade dos seus esforços"'. O homem não se revê no mundo de
possibilidades que lhe são dadas, queria mais e não pode alcançá-lo,
sabe-se infinito e sente que o não é. E o desespero face à sua situação
que se transforma em revolta, alguém tem que responder perante a
injustiça que é feita ao ser humano; é necessário retirar Deus do seu
trono.
A morte de Deus representaria a conquista de uma unidade humana
("A unidade do mundo que se não realizou com Deus tentará daqui em
diante fazer-se contra Deus" - p.79). Sem outro fim senão ele próprio,
o ser humano virar-se-ia para os seus iguais 7 lutando pela defesa de
um valor comum. Só a consciência do controlo da sua condição pode
assegurar a tranquilidade e racionalidade da situação humana: "Se os
homens não podem ater-se a um valor comum, reconhecido por todos
em cada um, então o homem passa a ser incompreensível para o
,
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próprio homem. ( ... ) Sem esse princípio a desordem e o crime
reinariam sobre o mundo." (p.35). Se o factor de unidade for exterior
esta unidade é fictícia. Não passa de subordinação conjunta.
Mas se falamos na recusa de Deus não falamos na sua extinção, a
história da revolta metafisica não é a história do ateísmo - é
necessário um Deus que preste contas. Quando Camus afirma que
toda a revolta é inseparável da história do cristianismo é porque a
revolta não quer abrir guerra contra o Deus cristão do mundo
ocidental, exige algo diferente: um acto de substituição. Mas urna
substituição que não passa pela colocação de nenhuma outra entidade
no lugar de Deus, o que seria um ainda Deus no fim de contas. O
objectivo expresso por Cai -nus é o de acabar com toda a
transcendência acima do nível humano (ou seja, transcendente), pois
se alguma transcendência é desejada tem que constituir-se ao nível
daquilo que o ser humano compreende e domina. Só assim essa
transcendência será, ao mesmo tempo, algo que lhe diz directamente
respeito e algo que passa para lá dele para afirmar-se como metafisica,
urna transcendência irnanente. Deste modo a revolta só faz sentido
contra um Deus pessoal que se deseja colocado ao nível do humano
(urna des-divinização). O fim da transcendência de Deus é a afirmação
dos homens como humanidade, o início da transcendência imanente
da revolta solidária. Nesta linha, Cai -nus afirma que "o homem
revoltado é o que se situa antes e depois do sagrado e que se dedica à
reivindicação de uma ordem humana em que todas as respostas sejam
humanas, isto é: racionalmente formuladas" (p.30). A sua sede de
justiça faz com que o homem revoltado não possa confiar as respostas
às suas inquietações nem a sua vida a uma entidade exterior, este sente
a necessidade de estar absolutamente consciente do que está em jogo
para si e de saber dominá-lo. A justiça para os homens, a sua
igualdade portanto, é tão importante que mais vale morrer do que
abdicar dela.
A designada "morte de Deus" tem também consequências perigosas
para o ser humano. Pode mesmo dizer-se que todo o esforço contido
na revolta é o de controlar as consequências desta morte provocada. A
revolta surge depois do sagrado e nesse sentido assume-se corno a
responsável por tudo aquilo que resultou da recusa de uma
transcendência governadora: "a partir do momento em que o homem
já não crê em Deus, nem na vida imortal, torna-se 'responsável por
tudo o que vive, por tudo o que, nascido da dor, se encontra votado a
sofrer na vida" (p.89). Mas é urna responsabilidade orgulhosa, é o
domínio sobre a condição do homem que se deseja. O perigo é não
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estar à altura, é esquecer o que esteve na origem desse desejo de
responsabilidade, assumindo para com os seres humanos urna posição
de paternalismo contra a fraternidade primeira.
O herói do sentimento da Revolta é Prometeu, modelo de luta contra a
morte, defensor dos homens contra os Deuses (cf.39-40). O homem
revoltado deseja igualá-lo na medida em que não consegue admitir um
Deus tirano que prefere a morte de Abel à de Caim. A solução é
destroná-lo, "a revolta contra a condição assume o aspecto de uma
expedição desmesurada contra o céu para dele trazer um rei
prisioneiro do qual proclamará a queda, a que se seguirá a condenação
à morte" (p.37). O homem, num esforço desesperado, senta no trono
de Deus um dos seus, tentando fundar o império dos homens; para
isso está disposto a tudo, mesmo a agir segundo as leis do crime, se tal
for necessário. Esquece-se que "Deus, a existir, é talvez isto ou aquilo
mas em primeiro lugar o senhor da morte. Se o homem pretende
converter-se em Deus, arroga-se o direito de vida e de morte sobre os
outros" (p.292). Deixa-se deturpar na sua intenção, tal como
Prometeu, que apenas conseguiu conquistar a Deus a solidão e a
crueldade (ctp.290). Nesta conquista o herói transforma-se e torna-se
num César, aquele que está disposto a realizar a unidade da criação
por todos os meios, urna vez que para ele tudo é permitido. A sua
intenção deixou de ser combater uma posição de sujeição face ao
divino, o poder que conferiu a si próprio fá-lo pensar que pode
dominar sobre os outros homens. E o abandono do humanismo
solidário da 'revolta ideal'. A deturpação da revolta afinal: "Em
princípio, o revoltado apenas desejava conquistar o seu próprio ser e
mantê-lo à face de Deus. Mas perde a memória das suas origens e,
pela lei de uni imperialismo espiritual, ei-lo a caminho do império do
mundo através dos crimes, multiplicados no infinito" (p127). A
revolta afirma que, ao seu nível, toda a existência superior é
contraditória: a partir do momento em que se eleva uma entidade
acima do plano dos homens esta tem que ser combatida pois extrapola
a noção de revolta. Nessa medida, a revolta metafisica é ilegítima: o
homem quis transformar-se em Deus, embriagado pelo trono da
transcendência transcendente, num sentimento egoísta verificou que
prefere ser o Deus-homem do que ser um entre os homens, pensando
em si esqueceu o valor comum, motor de todo o pensamento
revoltado.
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III. Uma filosofia do equilíbrio em direcção a Ítaca cii nunca saindo
dela?
No diário de Camus, a presente obra surge planeada em três partes,
dividida por mitos: a primeira, consagrada à passagem da teoria do
absurdo, presente no ensaio O Mito de Sísfo, para uma teoria mais
geral, a da revolta. A segunda incide sobre o Mito de Prometeu, herói
da revolta. O terceiro destes mitos, o Mito de Nérnesis (deusa da
justiça e da medida), apenas é tratado através de urna breve referência
no final da obra, mas afirma-se como símbolo do equilíbrio em que
resulta a teoria da revolta.
O objectivo de Camus é mostrar como qualquer acção deve procurar o
equilíbrio para se tornar justa. Para tal, mostra que mesmo "Heraclito,
o inventor do devir, estabelecia um limite a esse fluxo perpétuo. Tal
limite era simbolizado por Nérnesis, deusa do equilíbrio, fatal aos
excessivos. Uma reflexão que pretendesse considerar as contradições
contemporâneas da revolta, teria que pedir a essa deusa a sua
inspiração" (p.352). Deste modo, Némesis constitui, na revolta, a
solução. O equilíbrio deve ser cultivado, o orgulho europeu foi a
causa, exposta por Camus, para toda a história de crimes e injustiças.
Há o desejo de retomar o pensamento grego da medida, contra as
ideologias recentes que não escolhem meios para atingir fins. E a
apologia de um pensamento solar, mediterrânico. Mas não se trata de
diminuir ou desprezar uma civilização face a outras. E apenas o
recordar de um espírito singular que conseguiu alcançar o equilíbrio
para lá da divisão entre natureza e história.
Se, ao longo de todo o livro O Homem Revoltado, Camus fez
referência a uma natureza humana ligada à revolta, enquanto
fundadora de urna moral de protecção e solidariedade entre os
homens, alcançamos no final a explicitação dessa natureza revoltosa
apenas corno uma possibilidade de ser e não como uma natureza
definida e definidora. E, afinal, um desejo, o desejo de que a revolta
seja o modo de ser do ser humano'. E esse modo de ser actualiza-se na
realização de um equilíbrio. "O equilíbrio não significa o contrário da
revolta. A revolta é o equilíbrio; é ela que o organiza, o defende e o
recria através da história e das suas dilacerações" (p.358). Não o faz
como teoria prática, como manual de realização, mas como
possibilidade do modo de ser humano, é urna teoria dos limites, que
visa o aperfeiçoamento do homem pelo domínio dos seus excessos.
Camus procede, por meio de uma análise política, a um estudo
antropológico e ético.
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O modo de ser proposto pela revolta não é estranho ao ser humano.
Apesar de ser urna escolha, e não uma condição, o homem tem dentro
de si a revolta como urna das suas possibilidades. Esta é a proposta de
uma posição mediana, de equilíbrio, portanto de tensão permanente.
Consiste na tentativa de harmonizar em si os extremos da desmedida.
E o esforço de se manter sempre em luta, de nunca cair no
conformismo, tentando alcançar a estabilidade entre um poder
despótico que leva à injustiça e o viver com os outros num meio
harmonioso. A posição da revolta é, portanto, "a posição em que o
homem se afirma no que é, em que tem consciência do limite, esse
limite que o homem sente existir em si e que parece inseparável da
condição humana" (p.350). Cultivar este equilíbrio é não deixar o
homem cair no estado em que se nega a si próprio. Qualquer acção
que diminua o ser do homem é uma acção autodestruidora.
A revolta descobre no ser humano "qualquer coisa com sentido, que
devemos conquistar à insensatez" (p.352) e por mais que não se saiba
justificá-la de modo a torná-la visível a todos, esta pode ser evocada
do interior dos homens: todos têm limites e ao tomar consciência deles
como constituintes da essência do humano a noção dos limites deixa
de ser individual. Por isso, a revolta não abrange apenas o ser humano
singular: o mal de um homem é, dentro da revolta, o mal de todos. O
que em nós é de defender é sempre de proteger no próximo: "Eu
sozinho - e em certo sentido - suporto a dignidade comum que não
posso deixar que em mim e nos outros venha a ser humilhada"
(p.353). E a moral da solidariedade.
O perigo que Camus aponta e não se cansa de tematizar é o da hybris9
presente no pensamento histórico, mas existente também em todas as
antinomias da sociedade contemporânea. Mesmo pensando que a
saída de qualquer desequilíbrio é o próprio equilíbrio e que portanto a
proposta de Camus é óbvia, não devemos considerar que seja um
pensamento tão linear nem uma resposta de quem, após o desgaste das
revoltas fracassadas, procurou uma saída fácil. Não existe facilidade
nesta saída, ela visa o maior esforço por parte do ser humano.
Inicialmente, o de admitir o que se é, depois o de equilibrar essa
própria forma de ser, nas suas desigualdades.
O ser humano não é totalmente culpado, nem totalmente inocente
(cf..p.353). O oscilar desta sua essência deve manter-se, mesmo que
com dificuldade, no equilíbrio da sua existência. Mas se a primeira lhe
é dada pelo que aceita, a segunda deve ser conquistada pelo que quer.
Camus é profundamente claro: "Todos arrastamos connosco os nossos
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degredos, os nossos crimes e as nossas devastações. Mas a nossa
missão não consiste em desencadeá-los pelo mundo mas sim em
combatê-los em nós próprios e nos outros"(p.359). Nota-se aqui uma
alteração na defesa de Cai -nus: não permanece já a apologia de uma
inocência originária que é corrompida por um ser exterior. Não há ser
exterior que seja culpado da natureza dual do homem, a única culpa
apontada às representações messiânicas é aquela que se traduz numa
falta do próprio homem. A ausência de urna moral é intolerável, o
homem revoltado não a suporta, é contra a sua natureza de revoltado,
de solidário. Deseja, exige e luta por uma implantação dessa moral. E
sabe o tipo de moral que quer: uma moral exclusivamente humana.
Em que a única metafisica aponte para esta imanência que se constrói
na consciência de si alargada às relações com os outros. Por isso a
revolta é criadora: não descobre no mundo, não descobre acima de si o
que a preenche, não preexiste a si a sua própria resposta. E necessário
criá-la.
Os homens revoltados vivem de um estranho amor, pois são "os que
não encontram descanso nem em Deus nem na Historia, condenam-se
a viver para quem não pode viver: para os hurnilhados" (p362). E o
seu constante embate com esse lado de injustiça, violência e crime é o
seu confronto com o mal, mas o que há a fazer é a cada vez ganhar
um novo impulso. Não há barreiras impossíveis de transpor para quem
acredita que no homem se pode dominar tudo o que há para ser
dominado. A revolta é portadora, nesse sentido, de urna fé racional,
sabe que possui limites para a compreensão, mas desconhece os
limites do seu agir, deseja apenas actuar com base nessa convicção
sem fundamentos exactos. As teorias da revolta "não são fórmulas de
optimismo, que de nada nos serviriam nos extremos da nossa
infelicidade, mas palavras de coragem e de inteligência" (p361). A
revolta não pretende realizar a utópica tarefa de triunfar sobre o
impossível ou o abismo. Deseja equilibrar-se com ambos (cf. p. 359).
O objectivo é alcançar o ponto em que o homem possa viver rodeado
do mínimo de violência ou, pelo menos, viver sem contribuir para essa
violência. Mas não se pretende alcançar essa situação, quer
permanecer-se nela. E o que Cai-nus declara quando diz que
"escolheremos Itaca, a terra fiel" (p.1364). A escolha é esta saída (que
aos olhos de Camus é a única para um mundo exclusivamente
humano): a da revolta. E aqueles que a escolhem estão a decidir
"aprender a viver e a morrer, e a recusar o ser-se Deus, a fim de se ser
homem" (lbidem). E o objectivo e o orgulho da revolta.
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Ao chegar ao capítulo final de O Homem Revoltado surge a questão:
já visaria Camus esta teoria do equilíbrio quando relatou e mostrou
ilegítimas as revoltas e revoluções efectuadas até hoje? Se assim
fosse, porquê todo o empenho em contrapor urna injustiça feita ao
homem a urna inocência do próprio homem? Urna leitura pessoal da
obra leva-me a crer que toda a passagem, extensa, pelas revoltas e
revoluções, assim como a defesa de um homem inocente confrontado
a urna injustiça exterior que lhe , é feita, é um jogo de reflexões que
Camus partilha como leitor. E o modo escolhido para levá-lo a
encarar as premissas evocadas primeiro como autênticos absolutos e
permitindo depois que se tornem na expressão de supremas
dificuldades espirituais 10 . O equilíbrio torna-se, no final, a resposta
possível para o leitor, preparada por Cal -nus com precaução.
E que equilíbrio é este? A que Ítaca se chega? A terra prometida,
desde o início, não é, nem poderia ser dentro do pensamento deste
autor, porto seguro em que se repousa no final. Todo o pensamento
messiânico é recusado. A Itaca carnusiana afirma-se na promessa de
cada dia e não conta com urna chegada. Não se pode alcançar o
equilíbrio, vive-se ou não se vive nele. E o esforço que se faz
determinará o ser humano que se é. O equilíbrio é uma aposta, um
desafio contido na revolta.
"Ítaca é o lugar habitável do homem, é o homem mesmo como
possível e real"", não há destino para o ser humano senão nele
mesmo. Mas tal como Ulisses tardou a encontrar, de novo, a sua casa,
também o homem erra por tempo indeterminado o seu caminho.
Existe, no entanto, dentro de alguns homens (e possivelmente em
todos) um movimento que não lhes permite deixar de procurar, uma fé
que não fazendo a sua condição a altera. Para esses homens, a que
Camus chama revoltados, a realização da vida está onde estiver a
felicidade dos outros, os seus combates são contra o próprio
desregramento, as suas armas são feitas de crenças e o seu sonho é
impossível de realizar. Mas nem por isso, em momento algum, deixam
de acreditar no ser humano e no seu poder criador. Sem algum Deus
ou caminho definido a coragem dos homens revoltados é absoluta: a
de escolherem como fim o seu próprio equilíbrio, ponto de tensão em
que a vida é luta e desistir é desumanizar-se.
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Maria Filomena Molder (1950-) - A Filosofia e o
resto
Miguel Real

Senhora de uma das mais vibrantes aventuras do pensamento
português pós-25 de Abril de 1974, sorte de peregrinação do pensar
em torno de si próprio, experimentando provocatoriamente os seus
limites reflexivos e estéticos, estilhaçando as diversas formas de
representação e as diversas formas de configuração do saber estatuídas
(filosofia, arte, ciência...), não existe lugar institucional na história do
pensamento em Portugal para as teorias levantadas por Maria
Filomena Molder, não sendo possível classificá-las segundo os
registos historiográficos habituais (realista, espirtualista ... ).
Repartindo com Dalila Pereira da Costa o privilégio de serem as duas
únicas mulheres filósofas portuguesas até aos finais do século XX,
ambas compartilhando um pensamento livre, supra-institucional,
fortemente inclinado para as "margens", Dalila para as margens
estabelecidas da cultura portuguesa segundo o cânone universitário,
Filomena Molder paras margens de um discurso filosófico racional
instituído, atribuindo valor (não de verdade, mas de revelação humana
compreensiva) à imaginação estética, à intervenção artística, às
perífrases, ao fragmentário, ao sub e ao sobre-texto, ao espanto
resultante do paradoxo, à forma disseminada e sibilina que emerge e
imerge entre os conceitos e os argumentos. Neste sentido, ambas, uma
apontando para o céu mítico (Dalila), outra para a terra (Maria
Filomena Molder), comungam o mesmo estilo literário e filosófico
que encanta a mente do leitor, num primeiro momento espantado,
estranhando a surpresa do discurso, não entendendo o modo como
certas noções se interligam, sentindo-se ferido nos seus hábitos
semânticos e conceptuais; depois, céptico mas apaixonado por tão
inovador discurso, procede a um dificil esforço de compreensão,
Titulo de um colóquio organizado por Maria Filomena Molder e Maria Luisa Couto Soares, em
1996, relativo às "inquietações e perplexidades respeitantes ao ensino da filosofia e ao próprio
destino da filosofia - cf. "Nota Prévia", in A Filosofia e o Resto. Um Colóquio, (org. Maria
Filomena Moldere Maria Luisa Couto Soares), Lisboa, Colibri, 1996, p. 7
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sentindo as suas categorias mentais solidificadas darem de si,
"rangerem", corno uma porta velha que se abre, rangendo nos gonzos,
para que o ar novo entre, oxigenando o ambiente; finalmente, o leitor
integra o novo discurso, o argumentário (nunca positivo-factual),
compreende-o e anseia por continuar a ler e a descobrir os livros das
duas pensadoras. Maria Filomena Molder cultua o fragmento, a ideia
solta, a exploração da manifestação ou da revelação da ideia na
consciência do leitor, ideia disseminada e difusa, perspectivamente
caleidoscópica, como urna mónada leibniziana, mas com mil portas e
janelas, cujo fulgor (semântico, ideográfico, conceptual) concentra um
novo brilho (a revelação do pensamento) na mente do leitor,
inquietando-o a leitura de cada parágrafo dos livros da autora,
forçando-o a urna compreensão inusitado, que desafia as baias
institucionais do pensamento. Ao contrário de Dalila Pereira da Costa,
que possui resposta para todas as interrogações, conhecendo o
passado, o presente e o futuro do mundo (o Quinto Império, a fusão
entre as culturas ocidental e oriental pela reassunção da antiga cultura
mediterrânica), Maria Filomena Molder para nada tem resposta; Dalila
sabe o que são as coisas, estabelece-lhes a genealogia e o lugar, sabe
como enquadrá-las na sub-razão (a lógica da sensibilidade), a razão e
a sobre-razão (o espirito), preferindo a primeira e a última, criticando
violentamente a segunda, Maria Filomena Molder não sabe o que são
as coisas, explora-as segundo uma sensibilidade desperta (lúcida) e
lúdica, informada, integrando-as na imaginação estética, compara-lhes
o centro e os limites, que regista na sua escrita, menos como forma de
ensino e mais como forma de testemunho, sinal e revelação.
Neste sentido, o pensamento constante de os livros de Maria Filomena
Molder, aberto, abertíssimo, regista uma espantosa e paradoxal síntese
(talvez melhor: uma osmose) criadora entre o pensamento grego,
auroral, e o pensamento pós-moderno de ruptura, negação e superação
das categorias da modernidade. Numa palavra, uma espantosa e
paradoxal osmose entre o pensamento filosoficamente mais arcaico e
o pensamento filosoficamente mais vanguardista da Europa, como se a
autora, armada com o saber musculado da história da civilização
ocidental e da sua filosofia, tivesse regressado ao momento principial
e madrugador das primeiras interrogações sobre a existência das
coisas, como alguém que, estando vivo há 50 anos, só agora se tivesse
surpreendido por estar vivo e, nesse instante se perguntasse o que
significa justamente estar vivo, ser um ser vivo. E verdadeiramente
este o estatuto do discurso filosófico de Maria Filomena Moldert - o
do regresso virginal às coisas, não a partir de urna consciência
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absolutizada (o racionalismo cartesiano e positivista), não a partir de
urna consciência transcendental, lugar de suspensão sobre a verdade
do mundo (Kant e Husser!), de uma razão pura, transformadora da
"coisa" em objecto" universal (Kant), ou de urna razão absoluta
(Hegel, Marx), mas a partir de uma sensibilidade estética autoreflexiva que, por si, sem se abandonar à necessidade da
universalidade lógica do argumento, faz falar as coisas, as prende na
sua manifestação sensível à consciência humana. E, de facto,
espantoso este retorno às fontes primordiais da relação entre a
consciência e as coisas, sugerindo a atitude de imponderabilidade do
olhar primordial que o grego teve face às coisas, seguindo a sua
estrutura e o seu movimento sem as violentar com a aplicação de urna
organização conceptual. Neste sentido, Maria Filomena Molder não
"repensa" as coisas, as suas modalidades de existência e as suas
categorias de interpretação, corno o faz, por exemplo, Fernando Gil.
Diferentemente, Maria Filomena Molder "pensa" as coisas com a
sensibilidade, vendo-as, tocando-as, explorando-as, integrando-as, não
no interior de urna reflexão teorética (o habitual em filosofia), mas
numa meditação estética segundo a prática de Walter Benjamin, um
dos autores inspiradores da reflexão de Maria Filomena Molder, como
uam espécie de "programa para meditação", um "pensamento que se
move desassossegado, mas sem inquietação, procurando afeiçoar-se
ao seu objecto'.
Com efeito, o pensamento sublinhado pelas epígrafes registadas na
sua tese de doutoramento, de 1991, pode ser constituído como um
autêntico "programa para meditação" ou de partida para a totalidade
da sua obra (ainda incompleta, evidentemente):
O que ainda é mais desconcertante do que isto, é que,
também nas ciências, umas surgem outras desaparecem,
e não só não somos nunca os mesmos, como cada uma
das ciências padece da mesma sorte. O que se chama
estudar, supõe que a ciência nos pode abandonar...
Platão, Banquete

Isto é, a cada momento de urna reflexão original e originária, como se
fosse a primeira vez que em tal se pensasse, como habitual na reflexão
da autora, encontramo-nos sem respaldos e escoras teóricas para
conhecer as coisas e o mundo, sendo forçados a pensar por nós
próprios, não arbitrariamente, mas "afeiçoados" às coisas. E o que faz
Maria Filomena Molder, pensa por si própria, socorrendo-se, não da
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ciência ou da historiografia passada da filosofia, mas a partir da
inspiração das obras de outros pensadores, como, por exemplo, Walter
Penjarnin, de que foi pioneira na introdução da sua obra em Portugal.
A segunda epígrafe completa a primeira:
É preciso formar em si uma questão anterior a todas as
outras e que lhes pergunta a cada uma delas o que vale.
Paul Valéry, Tel Que!.
Assim, não só a ciência nos pode falhar, corno asseverava Platão,
como, igualmente, é necessário resgatar temporal e conceptual mente o
instante deslumbrador fundanientador de todas as questões, ou, dito de
outro modo, recriar actualmente, em cada registo da arte e da filosofia,
esse momento aurora].
Para esta tarefa, ingente, maravilhosa, mas também "aterradora" 3
lugar de todos os desconfortos, Maria Filomena Molder tem-se
socorrido de quatro autores, cujas obras usa, não corno mestres
esclarecedores, mas como pontos de referência, pontos de orientação
na caminhada tão aventureira quanto labiríntica do seu pensar próprio.
Na sua tese de doutoramento, cita dois - Platão 4 e Walter Benjamin. A
autora nomeia-os como urna sorte de dinastia inspiradora, corno
"patronos" 5 de um pensamento que incessantemente se procura. De
certo modo, Platão emerge como primeiro grande prosador da
filosofia, aquele que, contrariamente ao seu mestre Sócrates, regista a
fala corno escrita, temendo as consequências nefastas do seu acto transformando a filosofia num discurso impessoal, comum,
democraticamente circulatório, gravando para a eternidade, não a
fluidez hesitante e dubitativa do pensar, mas a sua expressão
sentencial, corno que gravada em pedra, em forma de monumento
histórico, paralisando "o próprio movimento do pensar"'. Walter
Benjamin, dignificando a forma escrita da filosofia, estatui-a, no
entanto, como pensamento inacabado e do inacabado 7 . Entre Platão e
W. Benjamin, levantam-se Goethe e Ernst Junger. O primeiro atraiu a
reflexão da autora devido ao modo como estabelece as "relações entre
poesia e filosofia e filosofia e ciência" 8 . De facto, é como se o
pensamento de Maria Filomena Moldem se sentisse desde sempre
atraído pelo pensamento fragmentário e incompleto de Goethe, um
filósofo sem filosofia, um não-cientista que explora a objectividades
das formas da natureza, um poeta que expande a imaginação para
formas naturais, explorando-as, um esteta cujos textos versam, não

,
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sobre as formas finais da arte, mas sobre as suas condições de
possibilidade - a luz, as cores. O hibridismo de Goethe tornou-se,
assim, por osmose mental e textual, o hibridismo teórico de Maria
Filomena Molder9 . Importante, porém, não confundir o hibridismo
cultural de Goethe, Walter Benjamin e da autora (reunião conflituosa
de diversas proveniências teóricas no aclaramento de uma questão ou
na escrita de um texto; escrita fragmentária e inconclusa como
movimento de abordagem das questões) com qualquer tipo de
ecletismo cousiniano ou com um cosmopolitismo relativista em
permanente agitação mental sem princípio nem fim. Hibridismo
significa, no caso da obra de Maria Filomena Molder, confluência de
todos os recursos mentais (diversas formas de razão, intuição,
sensibilidade, imaginação) e formais (filosofia, ciência, artes,
religião...) no levantamento e aclaramento (não na resolução, muito
menos na resolução definitiva) de uma questão (conceito, tema,
problema) filosófico ou estético. Assim, o hibridismo de Maria
Filomena Molder significa, culturalmento, o estilhaçamento total das
fronteiras rígidas entre regiões do saber historicamente consolidadas
na configuração do saber ocidental, a interpenetração de todas elas por
via do movimento fluido e labiríntico do pensar em ordem a um
resultado que de todas comunga, estatuindo-se ao mesmo tempo como
um discurso racional e sensível, imaginoso e objectivo, científico,
filosófico e poético. O hibridismo de Maria Filomena Molder
significa, igualmente, a excelência de uma capacidade intuitiva de
remontar às origens arqueológicas ou arcânicas (etimológicas,
conceptuais, sociais, históricas) da questão, abrindo e frequentando
uma instável clareira entre as margens de todas aquelas tradicionais
regiões instituídas do saber, desenhando assim, paradoxalmente, com
os "restos" (parte do título do colóquio acima citado) uma nova e
titubeante região ainda inominável, mas não já inefável. Neste sentido,
na continuação dos trabalhos de Benjarnin, o esforço pensante da
autora sintetiza-se e concretiza-se na criação de uma nova forma de
saber e de registo da escrita, conveniente com o novo século, uma
espécie de confluência cruzada e visível, mas desassossegada e
instável, desequilibrada, "desconforme", das esferas institucionais do
saber.
Deste modo, o estilo de escrita filosófica de Maria Filomena Molder
evidencia-se como o menos tradicional, habitualmente repleto de
argumentos logicamente dedutíveis, encadeados numa coesão e
coerência límpidas. Diferentemente, o seu estilo tanto se apresenta
cerradamente conceptual quanto criativamente inovador, partilhando
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com a razão lógica tributo idêntico ao da imaginação estética, e, até,
por vezes, não raras vezes, à energização lírica por que contamina e
envolve os textos, como, por exemplo, os iniimeros textos de O
Absoluto que Pertence à Terra (2005). A objectividade feroz,
controlada por citações académicas e traduções' ° de absoluto rigor,
aduz a autora parágrafos de evidente sensibilidade estética, cujo
resultado - nem filosófico, nem científico, nem estético - se estatui
como uma escrita mutante, híbrida, mas clara, urna escrita que
constrói o seu próprio caminho a par e passo com materiais
emprestados de diferentes colorações semânticas, criando assim um
caminho novo, nunca até então existente. E neste sentido que Maria
Filomena Molder se sente atraída tanto pela obra de Herman Broch 12
quanto pela de Ernst Junger, ambos dois fortíssimos viajantes de
margens escarpadas, recolhedores de "restos" e de "refugos"",
enfrentando em cada palavra escrita a ausência da ciência certa de que
falava Platão. Fazendo o retrato da obra de Ernst Junger, romancista,
ensaísta, entomologista, pensador, combatente derrotado de duas
guerras mundiais, Maria Filomena Molder faz, de certo modo, o
retrato da sua própria obra (ainda em construção):
[a] obra pertence a um género literário, que tem a
felicidade de notificar na sua letra o experimento vivo,
que ela mesmo terá de ser para ser o que é: um ensaio.
Ernst Junger autentifica-o como modo de experimentar
os limites e modo de dar a conhecer uma investigação
sobre os limites, não pelo uso de novos instrumentos de
análise, mas inventando os seus próprios instrumentos,
mediante um inquérito sobre si próprio, que é uma
forma de se pôr à prova, balbuciando o vocabulário que
é nossa pertença comum, os nossos haveres: a
consciência do tempo e das particularizações do tempo.
Trata-se, então, de tentar descobrir o que ainda não se
sabe, que se verificar ser sempre um gesto reparador:
descobrir no deserto a sua sede inexorável, para saber,
intocada, a virgindade da floresta.' 4
Como se constata, "experimentação dos limites", "invenção dos
próprios instrumentos de análise", "tentar descobrir o que ainda não se
sabe" partindo da pluralidade de dimensões do actual saber,
constituem frases aplicáveis aos livros da própria autora. Neste
sentido, se se costuma defender que um filósofo tem como frentes de
trabalho a ontologia ou a gnoseologia, a ética ou a epistemologia,
perante a obra de Maria Filomena Molder somos forçados a defender
que a sua "frente de trabalho" é, em bloco, a restauração ou a
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refundação da filosofia em si própria, tanto com o infinito respeito
face aos resultados atingidos no passado quanto com a juvenil audácia
de quem sabe que, não existindo "terra prometida", ao futuro pertence
a reconstrução de um caminho interrompido, inventado a todo o
momento pelo pensar de cada um. Ou seja, animados pelo calor
retemperante mas- violento daqueles que criaram o caminho (os
anteriores filósofos), é necessário experimentar "a frieza gélida
daquilo que ainda não se viu, do que faz estilhaçar as expectativas"' 5
Assim, para esta reconstrução, é necessário experimentar e superar a
mais aterrorizante situação para o pensamento: a inactualidade, a
capacidade de resistir às sereias miríficas das modas do tempo,
consolo cadavérico de multidões. A "inactualidade" constitui a face
atormentada mas também esperançosa dos grandes pensadores. Maria
Filomena Molder classifica Herman Broch como um "inactual" 6
Assim também designa F. Nietzsche no seu primeiro estudo público
conhecido, datado de ]98O'. Nietzsche e Broch teriam em comum o
desprezo pelo historicismo, dois nomes a que, 30 anos depois,
poderíamos juntar o nome de Filomena Molder.

.

.

Assim, lia linha de Walter Benjarnin, a obra de Maria Filomena
Molder é marcada pelo retorno re-criativo à incessante busca de
iluminação da verdade no campo da filosofia, embora, para a autora
portuguesa, em alternativa à teoria do pensador alemão, a história, não
sendo um obstáculo à compreensão da filosofia, não é também
forçosamente um recurso privilegiado para o pensamento 18
diferentemente da arte, que, corno a filosofia, dispensa a historicidade:

,

Manter a frieza mesmo com a alma em fogo, tal é a
experiência da ausência e é unicamente sobre ela, sobre
o não poder estar entre iguais, que a arte se realiza,
porque esse abandono, abandono único e irremediável, é
a verdadeira terra do artista, apátrida entre os seus. 19
A "experiência da ausência" que o artista sofre assemelha-se à
experiência da incompletude ou da imperfeição da filosofia, motor
constitutivo do pensar. A imperfeição da filosofia significa que uma
ausência se sobrepõe sempre a uma presença. Presentes as coisas, a
sua relação e concatenamento, presentes a vida e a morte, presentes o
conhecimento e o saber, presentes o passado e a actualidade, sobre
estas presenças funda-se uma "aparência" - o reino da empina de
Herman Broch ou o reino do fenómeno de Kant -, tanto empírica
quanto ideal e imaginada. Porém, face a esta presença, nasce no
homem um "desajustamento" 20, uma "desmedida", que interroga o
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acto inaugurado do viver, do ver, do conhecer, perguntando "como se
vive para viver, se vê para ver, se conhece para conhecer' 21 nasce um
"estudar, um cuidar, um dedicar-se à verdade" 22 ; nasce a "experiência
de nos podermos desembaraçar daquilo que nos pertence, ou de outra
maneira, de não podermos deixar de obedecer a uma evidência, que
retoma sem cessar à nossa frente, como aquela que é própria da
inquietação qualificada de estar vivo, por estar vivo deste ou daquele
modo . A filosofia, designação "incerta", de actividade sempre
"incompleta", evidencia-se como uma espécie de ferida feita pelo
homem a si próprio, o homem "ferido por si próprio", o "pathos
indispensável do filósofo"", efeito de uma "descontinuidade" com a
vida, uma abertura definitivamente impreenchível, provisoriamente
preenchida por urna "multidão de mediações, de planos, de andares,
de graus, de medidas de descontinuidade entre estar vivo e perceber
que se está vivo" 25 penetrando o "olhar do homem que reconhece
estar vivo, o olhar estranho lançado sobre a vida". A filosofia, bela na
sua "imperfeição", partilha algo da sua equívoca identidade com o
"amor" - "o amor é um mover-se para a frente que tem a sua sede na
alma e ressoa por todo o universo, urna obscura antecipação que
procura sem descanso confirmar-se: é, por assim dizer, o futuro da
alma. Instabilidade que não equivale, por conseguinte, à confusão;
pelo contrário, é sinal de um impulso de gerar sempre renascendo.
Eros é a distância, o pequeno intervalo do que está para ser, que
mantém unidos - e não confundidos - todos os seres" 26. Neste sentido,
"só se pode amar aquilo que não se possui. A imoderação própria da
actividade filosófica tem a ver com essa natureza do amor" 27
" 23

,

.

Maria Filomena Molder, "Notas de leitura sobre um texto de Walter Benjamin", in Matérias
Sensíveis, Lisboa. Relógio d'Agua, 1999, p21.
2

Maria Filomena Molder. "Epígrafe" a O Pensamento Morfblógico de Goethe, Lisboa,
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova, 1992 (policopiado),
posteriormente publicado na Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1995.

Idem, ibideni, p. 13.
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criar
° Segundo uma nota sua, para traduzir certa palavra alemã, a autora consultou três especialistas
em Direito, cf. Maria Filomena Moldcr, "Posfácio" a Ernst Jungcr, O Passa da Floresta, Lisboa,
Cotovia, 1995, p. 100, n-r-pé.
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artigo da autora sobre II. Broch, "O brilho do irracional na arte: descrever o mundo como
se deseja e se teme", in Maria Filomena Molder, O Absoluto que Pertence à Terra, s/l., Edições
Vendaval, 2005.
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"Hoje em dia, encontra-se o imprevisto justamente nos refugos", Ernst Junger,
Floresta, ed. cit., p. 13.

O Passo da
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Maria Filomena Molder, "Posfucio" a Ernst Junger, O Passo da Floresta, ed. cit., p. 99.
° Maria Filomena Molder, "Equivalências e Intempestivas", prefácio a Ortega y Gasset,
Deswnoni:açsio da Arfe, Lisboa, Vega, 1996, p. 9.
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Zed Zeb Zibodanclês (ditador universal)
Marcelio Maggi

1
Zed Zed Zibodandez é o nome do Ditador Universal com o qual
estáva em contacto M.me Jeanne Tripier (1869-1944). Esta mulher,
muito conhecida no mundo da Arte Bruta, afirmava-se "medium de
primeira necessidade".
M.rne Tripi er, a "Esquizofrénica planetária", costumava frequentar
centros espíritas e desde aí, depois de algum tempo, aprendeu como
ouvir o som imperceptível da sua "voz gutural". Acabou no
manicómio de Maison Blanche, com os cuidados médicos do Dr.
Pierre Beaudouin - depois de uma breve permanência no Saint Anne
de Paris, onde o conhecido psiquiatra Gaëtan Gatian de Clérambault
lhe diagnosticou uma "psicose alucinatória crónica".
Jeanne Tripier autodefinia-se a "Joana d'Arc dos espíritos", dado que
ela era a reincarnaço de Joana d'Arc e a sua missão era a de salvar a
França dos misteriosos complôs políticos e financeiros sob a ágide de
numerosos espíritos astrais.
No manicómio Jeanne Tripier escrevia tudo que os espíritos lhe
ditavam. Exactamente como a notória heroína francesa, Jeanne Tripier
ouvia "vozes celestiais". Os seus interlocutores eram "vozes astrais",
uma série proliferante de autoridades planetárias, como Jean de
Lumière, um fascinante escritor moderno, Xionne, o rei do astro lunar,
Pé de Boi, Citerne, Zed Zed Zibodandez o Ditador Universal e Rei dos
milagres antigos...
Um dia, da parte do espírito de Morfeu das Catacumbas, Jeanne
recebe a seguinte mensagem:
"Jeanne, está tranquila, eu sou Morfeu das Catacumbas. Estou na
companhia de Forte Turco, Forte Grego, de Tirol, de Sidonia e do
Orangotango. Estamos todos de acordo no facto de te tirar do
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manicómio de Maison Bianche. Foi-nos enviada urna mensagem: no
próximo dia 4 de Outubro faz exactamente dois anos que estás presa, e
sem saberes qual o motivo. Seremos obrigados a convocar-te, para
poder-mos desencadear uni procedimento de estado governamental".
Todos aqueles espíritos sabiam que Jeanne Tripier era uma mulher
útil, importante, Santa. E quando, no manicómio, começou também a
bordar e a desenhar, os seus desenhos, manchas de verniz, ou de tinta
da china, ou o que quer que fosse, representavam: Vénus e a sucursal
astrológica divina, ou então: o túmulo em decadência de Solferino
Eclesiástico Humorístico do primeiro Império Celeste demoníaco
mercuriano e satânico divino.. .etc.
M.rne Tripier era urna mulher viva-morta. Pobre, velha, fêmea e
doida, reevindicando a sua morte física, a sua inexistência, a sua
imperceptibilidade, podia restaurar aquela relação de familiariedade
ancestral com os espíritos, os defuntos, a grande sociedade dos
antepassados, afirmando-se numa enésirna potencia. Colaborando com
o seu corpo astral boreal (fora do espaço-tempo) lutava, com as suas
criações, para salvar a sociedade dos espíritos da corrupção humana.
A arte foi para ela uma necessidade absoluta: "as artes decorativas
devem governar todos os terrestres, sem alguma excepção " - escreveu
ela uma vez.
Zed Zed Zibodandez, Ditador Universal e rei dos milagres antigos, é
certamente, entre os espíritos, aquele que suscita mais curiosidade,
este parece o mais assustador, o mais temível. A repetiçao inquietante
da letra Z (às vezes ela denominava-o: "o homem dos grandes ZZ")
exprime, como ela mesma afirmava, a necessidade de Aglomerar
"aqueles sons lugubres que atrofiam o cérebro".
Segundo a leitura de Lise Maurer, psicanalista e psiquiatra, aquilo que
torna ainda mais interessante a figura de Zed Zed Zibodandez é o
facto que durante a terapia com o Dr. Beaudoin, Jeanne começou a
assimilar, confundindo-os corno se fossem uma única entidade
salvadora, o nome do Ditador Universal e o do psíquiatra da Maison
Bianche, que se toma, neste modo: o "Dr. ZZ"
A transferência será, segundo Lise Maurer, um momento essencial no

percurso terapêutico de Tripier, ela deixara de estar asilada daquela
voz e começara a produzir, sem cessar, desenhos e bordados os quais
logo serão apreciados como obras de arte - num primeiro momento na
Exposição Internacional de Artes e Técnicas da Vida Moderna, em
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1937, em Paris, e, depois, pelo Jean Dubuffet que as dará a conhecer
ao mundo inteiro como manifestações paradigmáticas da Arte Bruta.
Os instrumentos Lacanianos (conceitos como os de falta simbólica,
desejo do Outro, objecto-a, Nome-do-Pai , etc) que Lise Maurer
utiliza para interpretar o percurso terapêutico da Tripier, parecem
funcionais: certamente a figura do Dr. Beaudoin é imprescindível. E
sobre este último, de facto, que se actua a operação transferêncial. A
carga libidinosa, obsessiva, das vozes, condensasse sobre o adversário,
sobre o médico que possui a autoridade para não a deixar sair do
manicómio, para depois neutralizar-se. O doutor Beaudoin, "Doutor
dos Mortos", assim como Tripier o apelidava inicialmente, devém:
"Doutor ZZ", o "Doutor do olho milagroso", o "Grande Artista".
Jeanne Tripier consola-se, sabe que jámais sairá do manicómio.
Começa a bordar e a desenhar. Os textos que aparecem nos desenhos
têm agora um aspecto lúdico, já não ameaçador corno antes. Os
desenhos, as manchas, presenteiam a ausência alucinatória, e os
bordados devém, corno a mesma Tripier referia: "efeitos reflexos
luminosos de urna excedência antropométrica oposta, contrária".
A obra mostra, a mancha é signo, marco, o bordado faz aparecer a luz.
Mas de quê? De urna excedência contrária. Todavia, nenhum perigo, o
terror desvaneceu-se . O serviço terapêutico manicomial resolve uma
produção que é traço de urna excedência, de um excesso, de um
pullular sobreabundante (exactamente como o copioso número de
espíritos e reis astrais) em produto, obra, facto artístico acabado.
A obra, seja ela mancha informe ou complexo e emaranhado bordado,
devém forma consoladora, compensadora.
2
"Todos os que hoje falam de revolução social sem denunciar e
combater a contra-revolução terrorista tem um cadáver na boca", dizia
Gianfranco Sanguinetti no seu prefácio á edição francesa Dei
terrorismo e dei/o Si ato, escrito em 1979.
Alguns anos antes, Raoul Vaneigem, nas páginas finais do seu breve
Terrorisme ou révolution, de 1972, sugeria: "contra o temor que possa
vencer a lógica de morte do terrorismo é necessário abrir as portas à
revolta anónima e consciente orientada contra a ordem das coisas e
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não contra os seus servos [ ... ] A experiencia clandestina, a subversão
anónima, oferecem aos que têm temor dos seus superiores
hierárquicos [ ... ] a ocasião de reconquistar a segurança, de medir o
engano dos papeis, de se redescobrirem a si mesmos, de não terem
nunca mais aquele medo que é a causa do terrorismo [ ... ]".
Estas duas afirmações datadas há mais de trinta anos atrás, nos
parecem manter urna força actual. Parece que hoje somos puxados por
uma necessidade premente, iminente e obscura.
Se, como eficazmente afrima Bernard Stiegler,estarnos hoje em dia
numa época de "Catástrofe do Sensível",é porque tudo parece
preparado para sufocar sistematicamente cada gesto puro: estamos, a
cada instante, distraídos, incomodados, importunados, desviados, de
cada acto que nos dá a possibilidade de sair do sentido dominante para
ir ao encontro de uni renovado prisma imaginário, um sentido original.
O clima é asfixiante, como o que é gerado pelas armas químicas,
corno por exemplo um simples gas lacrimogéneo: não ternos mais
nenhuma outra possibilidade senão a de vomitar e tossir, aguentar a
dor da inflamação e procurar, num percurso ziguezaguiante, como o
das moscas, um refúgio, um abrigo, entre as lágrimas abundantes e a
atmosfera cinzenta, sinistra, fantasmática, na qual estamos imergidos.
Mas é exactamente nesta dimensão molecular, etérea, é mesmo
enquanto percorremos esta linha zigzagueante e sem meta, que
podemos, com muitas probabilidades, encontrar um Habitus inédito,
aberrante e metafisico (um Zig Zag metafisico).
Na microfísica pode encontrar-se a metafisica , no molecular, atómos
de um sentido renovado, no terror etéreo uma pista salvifica.
Esta atmosfera de desvanecimento, de catástrofe do sentido, de terror
geral e global, cósmico, condensa-se, às vezes (por causa de
mecanismos ocultos, desconhecidos) em acontecimentos pontuais,
crono-topicamente detectáveis. Corno se os elementos moleculares de
um terror etéreo, gasoso e lacrimogéneo, fossem recolhidos, a cada
vez, em feixes de acções coerentes, movimentos qualificáveis e
quantificáveis - misturas informes de forças anónimas devêm,
alquimicamente, formas homógeneas e identificáveis.
O terrorismo é precisamente esta passagem do terror da sua
consistencia molecular à molar, da singularidade dispersa à

universalidade compacta.
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Quando Claire Parnet, no Abecedaire, pergunta a Guies Deleuze o que
ele pensa a propósito da letra Zé (o Z di Zig Zag, de bifurcação, de
Zen, de iluminação) ele explode em gargalhadas. Porque 'já não há
palavras depois do Zig Zag". Com o Zé volta-se novamente ao início,
volta-se à letra A, à origem. Não o Big-Bang (BêBê) mas Zig Zag
(ZêZê).
O Zé é o movimento aberrante que põe em relação singularidades
potenciais, séries heterógeneas, cria um vínculo paradoxal. Paradoxal
porque não pessoal, não subjectivo, e, todavia, capaz de dar fõrma ao
pessoal, ao subjectivo. Mas a um subjectivo meta-estável, larval.
Invisível, obscuro, o Zé cósmico provoca acordo discordante, cria
agenciamentos de intensidades heterogéneas e autónomas,
distribuições nómadas de anarquias coroadas, como os Reis de astros
irreduzíveis e longínquos.
Mas esta comunicação secreta e cosi -nica é imperceptível, aquilo que
dela é visível é o raio, a iluminação que produz. Voltemos novamente
às palavras de Jeanne Tripier a propósito dos seus bordados: "Efeitos
reflexos luminosos duma excedência antropométrica oposta,
contrária".
A novidade é o raio, o trovão, a iluminação. Ela mostra a
incomunicável novidade que não se pode ver. Magma informe e
imperceptível. Cada imagem, cada bordado, cada mancha, na sua
forma, é sedimentação provisória, cristalização de movimentos
imperceptíveis, trajectórias que, provindo de territórios longínquos, de
astros distantes, a atravessam.
Zé, lugar de acolhimento do heterogéneo, "série convergente de todas
as séries", diria Deleuze, conjunto não localizável, imperceptível, a
não ser nos gestos isolados de indivíduos puros.
Zed Zed Zibodandez é o Doutor? É de verdade o Doutor? Zed Zcd
Zibodandez não é o Doutor, não se torna no Doutor ZZ. Pelo
contrário, o Doutor Beaudoin, através do gesto puro, artístico,
iluminante de M.me Tripier, torna-se miraculosamente o invisível ZZ.
Zed Zed acolhe em si o excesso, mostra-o. Terror da excedência de
sentido contra Terrorismo da interpretação nosográfica. A arte não é
terapia. A terapia não é arte. A ditadura do universal, incarnada no
poder normativo, normalizante, totalizante do médico é transformada,
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invertida, contrariada, como uma "música ao contrário". A soberania
torna-se, através de um gesto de torção da imaginação, anarquia
coroada, propriedade de singularidades únicas e absolutas. Absolvidas de cada sentido dominante, do terror das hierarquias, das
relações de poder.
A ilusão de totalidade contrapõem-se, num movimento de oposição
universal, o seu contrário especular: um invisível ditador universal
salvífico. Ao hipervisível Dr.Beaudoin, o imperceptível ZZ.
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Morrer em Bathurst
Almerinda Pereira

1. A Caixa

Já era a terceira vez que lhe ligavam. A persuasão, longe de retórica a
peixes, tinha esse nome estrangeiro a que civilização nos habituara lvfarke!ing. Não havia que ter medo, insistiam: activado o modem
tinha a Internet na comodidade da sua casa e a módicos preços. Ele
respondia que não estava interessado, assim simplesmente: "Não estou
interessado.
O seu ânimo não se alterava porém. Estava habituado a frases curtas,
as mesmas que colocava na boca das suas personagens como na
daquele menino que, viajando com a família, vira um automóvel igual
ao do seu pai, com um condutor parecidinho com o papá e uma
senhora igualzinha à mamã e uma menina a dormir que só podia ser a
mana e um rapaz que era o seu espelho. "Eles vão ganhar-nos." Mas
não importava porque eles e nós ali eram a mesma pessoa.
O escritor acreditava pois no poder incisivo das frases curtas. E
depois, conhecia o oficio daqueles que, fazendo acordos com agentes
imobiliários, lançavam a promoção que era já um contrato cuja
rescisão era de todo a evitar. Enfrentar estes profissionais era um
exercício de esgrima, o colorido nos dias de um homem habituado ao
preto e branco das teclas, agora privado da tonalidade que só o whisky
consegue dar ao sol do fim da tarde que penetra, oblíquo, o copo.
- Não estou interessado.
- Mas não gostou do serviço?
- Não o experimentei.
- Mas sabe que durante o período promocional não paga nada?
-Sei.
Do outro lado da linha, os argumentos esgotavam-se face à frase curta.
Deixavam-lhe porém a caixa, caso quisesse activar o modem em
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virtude de alguma necessidade, alguma urgência... E não pagaria nada
por tê-la em casa. Era apenas uma segurança; estava lá tudo: o mundo
à sua mão.
- Manter-se-á fechada.
- Qualquer dúvida.., contacte-me. Chamo-me Ame, relembro.
Não lhe pediu que soletrasse o nome. A procedência do seu
interlocutor era-lhe perfeitamente indiferente e um fraco objecto para
divagações. Um "Boa tarde" proferido num tom neutro e educado pôs
termo ao exercício de esgrima. Não mais voltaram a ligar-lhe.
O escritor retomou as páginas interrompidas do seu manuscrito. A
centésima exigia sempre uma morte ou a introdução da personagem
amada capaz de revolver o mundo do protagonista. Não conseguia
decidir-se. O aparecimento e o desaparecimento de alguém estão
sempre tão próximos. Coabitam como o eles e o nós do menino que
vira um automóvel igual ao do pai.
A falta de inspiração começava a deixá-lo febril. Comia pouco
também. Talvez adviesse daí o seu mal-estar. Era tempo de fazer urna
pausa, de sentir o líquido quente da febre a jorrar sanita abaixo. A
louça alemã obrigava-o a sentar-se. Não era todavia urna posição feia.
Piores performances tinham as chamadas Arvores Bêbadas, coitadas,
cujas raízes desabavam com Permafrost. Tinha visto um documentário
sobre o Árctico, tinha chorado até.
Recentemente chorava muito, mas era porque amava alguém. Desta
vez, porém, não se tratava de uma mera candidata à página cem do seu
livro. Era a mulher por quem haveria de morrer. Felizmente não tinha
ainda feito esta confissão a ninguém. Tomá-lo-iam por um louco no
meio académico. A ficção científica dos anos oitenta habituara-nos a
que a loucura fosse permitida a um cientista - motivo de charme
mesmo - mas nada, até hoje, fizera com que fosse igualmente aceite
nos homens que tivessem tido a seu cargo funções docentes. E com as
notícias a correrem sobre desvios do comportamento humano, a
assunção de um amor desta índole era um risco a afastar. Melhor seria
voltar à frase curta - "Amo-a" - sem complementos de modo, sem
orações subordinadas.
E foi o senhor Augusto Luís o primeiro a ouvir a confissão
materializada nesta frase curta. Era um bom interlocutor porque
raramente fazia perguntas. Limitava-se a ouvir e a servir
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pachorrentamente o que lhe pediam, não longe da nascente do rio que
banhava a cidade vizinha. Como é evidente, não era o interlocutor
ideal para exercícios de esgrima. De resto, no se espera nenhum
duelo desta natureza de um homem com Alzheimer. Habituara-se a
falar com os professores do Politécnico que buscavam no refúgio da
sua tasca medieval sabores de tempos pretéritos. Ela também fazia
parte deste número de senhores elegantes e cultos que o tratavam com
amabilidade mesmo quando ele entrava em devaneio, fosse porque
tinha acordado em 1966 naquela dia, fosse porque alguém lhe
relembrara que a sua mulher era já finada. Outras vezes, temia a
chegada do invasor pela ponte romana ou que o viessem buscar para
não mais voltar.
O nosso escritor - retomemos - chorava portanto amiúde nos Últimos
tempos. Aquela posição sobre a retrete alemã lembrava a de um
pensador. A casa de banho era uma divisão minimalista, forrada com
um azulejo cerâmico que imitava o tijolo. De sobra, toda a casa era
minimalista. Sobre o soalho flutuante, a desordem de alguns objectos
indiciava a presença de um ser para quem, durante muito tempo, a
grande verdade ontológica residia apenas num ponto: a escrita.
Desejaria agora ter o mesmo soalho coberto das marcas da mulher que
amava e que recusava a oferecer de bandeja à sua página cem. Repetia
para si mesmo: "Não se faz isso à mulher por quem se quer morrer".
Felizmente ninguém o ouvia. Caso contrário correria o risco de ser
exposto ao ridículo.
O telefone voltou a tocar. Seria provavelmente o homem da Internet.
Que viessem buscar a caixa de uma vez por todas! Palavra de honra,
começava a odiar a caixa! Tudo seria mais simples se ele conseguisse
dizer a frase curta à mulher que amava e se ela aceitasse fugir com ele.
Mandava de retro o apartamento com vista para o castelo e com préinstalação de ar condicionado por uma vida a dois, fosse onde fosse.
Do outro lado da linha não era o Ame; era o editor a ameaçar trovoada
caso não tivesse o livro na mão. E insistia:
- Ouve: não quero saber se tens ou não inspiração! Quero qualquer
coisa sobre o degelo, sobre esta questão do aquecimento global,
ouviste?
- Ouvi.
A frase curta é por vezes indisciplinada e gera não raro a ira, porque
tem uma tendência natural para responder a questões, ditas de retórica,
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para as quais naturalmente não deve dar-se resposta. O editor lançou a
trovoada pelo telefone e era tal o ruído que se julgaria ver já os raios a
queimar o soalho flutuante do vestíbulo. A porta blindada da entrada
de nada serviria num desastre. Melhor seria concentrar-se no livro.
O editor voltou a engolir as suas chamas. Não era um homem mau:
estava simplesmente aflito, e a aflição aproxima-nos daquilo que
éramos antes de sermos homens. A aflição está muito próxima do
aparecimento e do desaparecimento; se não estivesse, não choraríamos
ao nascer e não chorariam à hora da nossa morte. O nosso escritor
sabia disso muito bem e, aquietada a trovoada, disse:
- Fica descansado, confia em mim. A minha história vai mudar
consciências.
Pousou o telefone sobre a consola e olhou em seu redor procurando,
com a ânsia de encontrar inspiração, as chamas sonoras há pouco
projectadas no vazio do vestíbulo: a emissão de gases, o aquecimento
global, os consumidores loucos, o Árctico a derreter, os oportunistas à
procura de petróleo, um ciclo vicioso... Ai, que fazer com a América
e a com Rússia e com aquela adolescente de dezassete anos que
mistura lixo orgânico com papelão, caramba, se não lhe ensinaram
essas coisas na escola?!
Estava cansado. Um homem apaixonado cansa-se muito. Voltou a
pensar na professora da Linguística Inglesa. O vestíbulo estava a ficar
já escuro. Encostou-se à parede e deixou nela deslizar as costas até
que se sentou no soalho flutuante. Um vazio enorme apoderou-se dele.
Olhou a caixa que guardava todos os apetrechos da Internet e, sem
saber porquê, teve medo. Abraçou os joelhos e pousou neles a cabeça
para chorar, como se voltasse a ser criança, uma criança do tamanho
daquela que vira um carro igual ao do pai. "Eles vão ganhar-nos". Mas
se eles eram nós, havia esperança de poder fazer alguma coisa! Sim,
estava nas suas mãos também! A sua história ia mudar consciências!
Vestiu a gabardina a correr - os escritores usam sempre gabardina - e
saiu porta fora.
Durante três dias não pensou mais na mulher por quem haveria de
morrer. Agora, com o Árctico a perder anualmente mais de sessenta
mil quilómetros quadrados, era urgente actuar. Em 2040 a mancha
branca estará ao ponto de desaparecer do mapa, dizem os
especialistas. Estará o nosso escritor ainda vivo nessa altura? Sabemos
que a professora de Linguística Inglesa terá 74 anos, mas nada impede
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que faça já parte do mundo dos finados como a mulher do senhor
Augusto Luís da tasca. Talvez seja relembrada pelo seu viúvo capaz
de, com o mesmo anacronismo do velho homem, voltar a 2011, ano
em que os alunos - quem sabe futuros catedráticos - a ouvem com
admiração manifestar-se contra os determinantes possessivos
aplicados às pessoas. "Nobody belongs to nobody."
E que diria o nosso escritor dos possessivos aplicados à Natureza? A
fusão dos gelos árcticos tinha chamado à cena cinco protagonistas
interessados em riquezas agora acessíveis: o petróleo, o gás e a
possibilidade de novas rotas marítimas capazes de revolucionar o
comércio mundial. Viagens mais rápidas: o mundo mesmo à mão,
como a Internet naquela caixa. Sim, ouvimos bem: a Internet naquela
caixa!
Sabemos que ele abdicara dos benefícios desta grandiosa rede. É por
ora ocasião de saber também de que mais abdicara nestes três dias em
que não pensou na mulher por quem haveria de morrer. Os seus
interlocutores tentaram dissuadi-lo do que pretendia fazer.
Apresentaram-lhe soluções alternativas, tarifários mais baratos,
potências mais baixas, promoções do momento, maravilhas de que
não iria arrepender-se. Debalde. Nem com propostas de consumos
verdes o convenceu a funcionária da empresa de gás natural que, por
momentos, duvidou se ele traria roupa debaixo da gabardina. As
gabardinas são sempre promessa de qualquer coisa. Algumas têm
mesmo um pacto com o Diabo. Por si só podem fazer toda uma
história, aqui ou em Cherbourg.
A frase curta continuava a ser muito eficaz. E quando finalmente
entrou em casa, sentiu-se triunfante por se ver privado de telefone, de
electricidade e de água corrente. Era a primeira vez que sorria desde
que estava apaixonado.
Quando a penumbra invade os apartamentos novos com vista para os
castelos e com pré-instalação de ar condicionado, os escritores
solitários sentem toda a flatulência da Terra concentrar-se no seu
ventre. Do lado esquerdo do abdómen ouvem, sem prever quando, um
frcho-éclair a abrir e isso fá-los rir a más horas, noite fora. O nosso
escritor não era excepção. Fácil será entender a passagem do seu
plácido sorriso à gargalhada estridente. Ninguém o ouvira porém afortunadamente! Caso contrário julgá-lo-iam louco. Nem sequer a
adolescente de dezassete anos que fumava frente à janela do edificio
se tinha dado conta da movimentação das mãos do homem sobre a
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vasta superfície, alva como a lua, ern torno do seu umbigo. Ali os
americanos não haveriam de colocar nenhuma bandeira! Nem os
americanos nem ninguém! Sentado na chaise-longue, despida já a
gabardina, concentrou-se num batuque tribal sobre o abdómen
convertido em tambor e nada disto corroborava a ideia de que dele
tinham ex-alunos e conhecidos sobre a sua maneira descompassada de
ser. Por vezes, parava, respirava fundo, fazia dedos longos de pianista
e tocava apenas no lado onde o fecho-éclair se abria, fazendo um
buraquinho fundo com a ponta do dedo como se quisesse ver ali
nascer outro umbigo à esquerda do que lhe deixara sua mãe.
E o ruído vindo das suas entranhas ia e vinha como o ascensor de uma
praia não longe que, ao descer, se cruza com o que sobe. Detenhamonos sobre unia das cápsulas para nela encontrar um menino que aponta
para o veículo gémeo da cor do seu clube. Estranhamente, este menino
não repara que no outro engenho vai uma família igual à sua com um
rapaz que é o seu espelho. Desvia o olhar na direcção do mar e lança
uma profecia sob a forma de uma suposição: "E se o Mar engole a
Terra?". A mãe ordena-lhe que se cale como no dia em que ele contou
que, uma vez, depois de apanhar sol ficara doente, morrera e
finalmente voltara à vida andando a pé-coxinho. O nosso escritor ri
muito porque acaba de encontrar um assunto para a página cem do seu
livro: era o momento de matar o menino já que não queria oferecer de
bandeja à centésima página a mulher por quem haveria de morrer.
Quando um homem chega aos 50 anos sem nunca ter tido filhos, não é
difícil matar um menino de tão tenra idade. Na manhã seguinte,
comunicaria a ideia ao editor. Não lhe telefonaria porque já não tinha
telefone, nem iria até ao seu gabinete porque já não tinha carro, mas
esperá-lo-ia na tasca do senhor Augusto Luís, onde ele nunca
encontrara a mulher por quem haveria de morrer e onde, aliás, nunca a
haveria de encontrar, adiante-se já.
'Quando o editor foi informado do que o escritor conjecturava para a
página cem, disse:
- E quando a mãe do menino gritar "Meu Deus, por que levaste o
meu filho?!", que lhe respondes?
Talvez a professora de Linguística Inglesa soubesse o que dizer.
Ninguém pertence a ninguém —já o sabemos.
Ele respondeu:
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- Não sei. Não sou Deus. Mas o leitor tem de entender, caramba, que
é isto que está a fazer aos filhos: a matá-los nesta grande panela de
pressão em que transformou a bola azul.
Sentia-se orgulhoso com a sua capacidade de chocar as pessoas. Isto
era um ultima/um. Agora dedicava-se quotidianamente ao exercício da
escuta da patética comédia da flatulência do planeta no seu ventre,
fazendo sobre este umbigos, com a ponta do seu indicador de pianista,
até sentir, sem inibições, o ruído do vazio nas suas vísceras. Era um
estranho ritual que o fazia sempre rir muito. Às vezes até esperneava e
a sombra das suas pernas parecia dragões chineses nas paredes; depois
recuperava o fôlego, adoptava uma posição solene, embora
descontraída, e o seu rosto assumia as feições de uma dessas serpentes
orientais grávidas de poder e de glória. Era esta a inspiração para mais
uma página. Passou a ter necessidade de exibir o ritual mas não sabia
muito bem a quem. Talvez à adolescente que fumava habitualmente à
noite, à janela. Não se sentia porém a prevaricar com isso: ela já tinha
dezoito anos. Sabia-o porque a tinha visto a soprar velas.
Os exercícios de esgrima já não lhe eram permitidos porque, como
sabemos, tinha ficado sem Internet, sem telefone, sem electricidade,
sem água, sem gás e sem carro. Só a caixa continuava junto à consola
do vestíbulo e foi ao olhar para ela pela segunda vez em sete dias que
voltou, sem saber porquê, a sentir medo.
O mal-estar por que passava, fruto da radical rescisão de contratos
com as comodidades da vida moderna, era compensador pelo facto de
ter reduzido para 0% as suas emissões de CO7 e por ter sido, por isso,
premiado com a musa daquele ritual. Antecipava já a publicação do
livro. Deveria dedicá-lo à mulher amada? E depois repreendeu-se por
pensar que a frase `à mulher por quem eu hei-de morrer" poderia
equilibrar o vazio da página três. Envergonhou-se. Não havia como a
frase curta — "Amo-a" — pronunciada assim, sem complementos de
modo, sem orações subordinadas, ao ouvido de um doente de
Alzheinier com o nome artificial de Augusto Luís, evidência de um
qualquer arranjo literário, estranha combinação ao serviço de algo que
não nos compete aqui analisar porquanto não estamos aptos a indagar
sobre questões que não digam directamente respeito ao homem que,
muito em breve, há-de voltar a vestir a gabardina.
Devia, certamente, haver no mundo mais homens como ele
apaixonados e sem coragem de confessarem o seu amor à mulher
amada. Homens a espiarem as coxas da mulher que pousa as compras
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à porta de casa enquanto a chave procura a fechadura, homens a
desviarem-se da rota habitual das suas deambulações citadinas em
busca de uma coincidência na preferência por uma loja, homens a ver
murchar as repetidas flores que compraram na ânsia de ser aquele o
dia para o qual haviam nascido. Talvez entre os lnuit os homens
fossem mais fortes: seres audazes capazes de proclamar o Amor.
O amor do nosso escritor pela nossa professora de Linguística Inglesa
- chamemos-lhe também assim, ainda que ela não goste dos
possessivos aplicados às pessoas - não se encaixava todavia nos
moldes de nenhum dos mais sublimes amores imortalizados pela
História, pela simples razão de que nos convém neste ponto usar de
urna hipérbole. Se prescindíssemos deste precioso recurso estilístico,
seríamos forçados a uma descrição da mulher amada o que nos levaria
a desviar a nossa atenção do verdadeiro protagonista da história:
aquele que resolvera sacrificar o menino na página cem da sua obra.
Como as mortes são sempre antecipadas de grandes momentos
festivos - ocasião em que a vítima se despede de todas as personagens
sem se dar conta que o faz - o desaparecimento do rapaz do ascensor
deu-se num contexto que não poderia ser mais inofensivo: a
apresentação da Festa do Outono da escola, comemoração que
anunciava não a chegada da estação mas o seu término. As
circunstâncias em que se deu o seu desaparecimento desaparecimento aqui significa morte, não o esqueçamos - não as
tinha ainda delineado o nosso escritor ao conceber já a imagem da
mãe com o corpo do filho nos braços, envolto naquela fantasia de
urso, gritando "Meu Deus, por que levaste o meu filho?"
Por momentos, o nosso escritor questiona-se se a mulher por quem
haveria de morrer teria filhos e sente compaixão daquela mãe. Não
desistiu contudo de incluir na sua obra o mortal acontecimento. Só
através do sacrifício do menino poderia alertar para os problemas do
degelo. Não se tratava já de agradar ao seu editor. Agora que podia
sentir a flatulência da Terra no seu ventre sempre que a penumbra
invadia o soalho do seu apartamento com vista para o castelo, sentiase o detentor das grandes verdades do mundo e tão forte como um
Inuit. Talvez fosse o momento de fazer uma declaração de amor - já
sabemos bem a quem.
Pegou na gabardina, vestiu-a fechando atrás de si a porta e correu
muito. Nas ruas, houve quem o julgasse um fugitivo - as gabardinas
muitas vezes escondem mistérios, é sabido, mas é a pressa que os
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denuncia. Duas meninas que regressavam da escola foram
bruscamente separadas à sua passagem. A do aparelho nos dentes
ainda reclamou: "Não lhe ensinaram a dizer Com licença'?" Mas ele já
estava no interior da agência de viagens; não a ouviu.
- Dois bilhetes para a ilha de Bathurst.
E depois de repetir a frase a um pedido da senhora que o atendia,
sentiu que este poderia ser o título do seu livro. "Dois bilhetes para a
ilha de Bathurst." Sim: soava-lhe bem! Viajá a adaptação da sua obra
a um filme: a câmara lenta, uma declaração condensada nesta frase,
urna música - Ijusi a'ied in your arms tonight, ou algo de parecido...
- Tu não tens noção nenhuma do ridículo, pois não? - Perguntara-lhe
o editor.
Isto foi na noite em que olhara pela terceira vez a caixa junto à
consola e pela terceira vez sentira medo, não sabia sequer de quê.
A mãe da criança carregá-la-ia ao colo até à porta da saída repetindo a
mesma pergunta - "Meus Deus, por que levaste o meu filho?" - com
os olhos postos em todos sem todavia ver ninguém... A aflição, por
vezes, está muito perto da cegueira, e a cegueira é a fronteira entre o
aparecimento e o desaparecimento. Que o diga o condutor que conduz
na direcção do sol do fim de tarde.
Aqui ser-nos-ia dado um grande plano do rosto do menino. O escritor
conhece-o já de outras histórias; socorre-se muitas vezes da sua
inocência. Quem sabe esta figura infantil não era uma projecção de si
próprio numa outra dimensão, num espaço e num tempo já visitados e
agora irrepetíveis - as pessoas, às vezes, são muito originais;
alegremo-nos. Tinha levantado esta hipótese um mestrando da Polónia
que procurava marcas do paraíso perdido da infância nesta nova
geração de escritores. A estátua do menino, apartado da mãe por uns
metros, nos claustros de Seminário onde dormia, encaminhara-o
seguramente na senda desta pesquisa. A separação entre as imagens
não representava contudo uma ruptura entre a mãe e o filho. Só voltou
a encontrar semelhante comunicação, depois de largas horas ao
volante, quando a contemplação de uma imagem de Nossa Senhora
com o Menino Jesus nos braços o colocou lado a lado com o nosso
escritor. Desse encontro, apenas sabemos que nenhuma palavra terá
sido trocada.
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- "Meu Deus, por que levaste o meu filho?" - repetirá às cegas
aquela mãe. O filho olha também para o céu, mas os olhos já não
vêem.
E ele sentia-se naquele momento todo-poderoso: não havia dúvida de
que era o único ser escrevente a sentir a flatulência da Terra no seu
ventre, e a flatulência da Terra é coisa que mata, como adiante se verá.
Faltava-lhe, contudo, falar dos meandros em que o trágico
acontecimento tivera a sua génese, e enquanto não chegasse a uma
solução verosímil, ele próprio estaria ainda pouco seguro da morte do
menino. Sabia por que motivo o tinha aniquilado; já tinha explicado a
metáfora ao seu amigo, o editor - até com o senhor Augusto Luís já
tinha tomado um parecer - mas encontrar uma forma de matar o
menino lançava-o na mais profunda crise de inspiração. De nada lhe
servira o seu ritual naquela noite. Nem sequer o fizera rir.
Perdera o ânimo para se declarar. Deitou-se com os bilhetes para
Bathurst nas mãos e adormecera segurando-os. Não era um homem
religioso - abominara em tempos a Literatura Mística - mas naquela
noite sonhou com o Menino Jesus.
Devemos nos regozijar com o facto de a professora de Linguística
Inglesa não ter ainda conhecido o nosso escritor. Um contacto entre
ambos, neste momento, seria prematuro e infecundo: ele ainda não
tinha entendido o motivo pelo qual o seu ritual na escuta activa das
suas entranhas não lhe trazia nem inspiração, nem vontade de rir. Ora,
sendo a nossa professora de Linguística Inglesa contra todas as formas
de presunção - não concebia, por exemplo, que o nome de um tradutor
se sobrepusesse na capa de um livro ao de um autor - o nosso escritor
corria o sério risco de ser visto como um imodesto, não por exigir que
as letras do seu nome figurassem sempre a vermelho nos seus livros
ou no daqueles que ele traduzia, mas porque tinha as estranhas crenças
que lhe conhecemos, apesar de, bem vistas as coisas, não estarem de
todo desprovidas de sentido. Ao acreditar na sua omnipotência,
advinda da omnisciência sobre os mistérios da flatulência da Terra, o
nosso homem não lograria dela nem admiração, nem simpatia. Se era
capaz de exibir o seu ritual à adolescente de dezassete anos,
convertida num par de dias em adulta por um soprar de velas, nada
nos garante que não fosse capaz de falar sobre o assunto à mulher por
quem ele haveria de perder a vida.
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Conhecemos, neste momento, três dados sobre a professora de
Linguística Inglesa, além da profissão, da idade e da elegância: era
contra determinados usos dos possessivos, era contra qualquer espécie
de protagonismos e frequentava a tasca do senhor Augusto Luís, cujo
nome suscitou já entre nós, embora injustificadamente, alguma
desconfiança. Adiante-se já que mais nada saberemos acerca dela.
Poderemos especular, que não nos é interdito. Ninguém obsta a que
imaginemos as fragrâncias que libertam a sua pele, as pequenas
ocupações do seu dia-a-dia, as coisas que a fazem rir ou chorar...
Como será a sua gargalhada? Fará ela mesma as compras domésticas?
Pousará os sacos no chão enquanto a chave procura a fechadura da
porta? Haverá quem lhe expie as coxas? Poderemos questionar-nos se
terá aliança no dedo, se é seu o carro que tem a cadeirinha de bebé e se
o homem calvo com mãos de médico que pede todos os dias um café
cheio, "por obséquio", também estará apaixonado por ela e dirá só
para si: "Esta é a mulher por quem eu hei-de morrer".
Pensa-se muito na mulher que se ama. O amor concretiza-se neste acto
de pensar. O nosso escritor era, além de um ser escrevente, um ser
pensante e, porque assim era, não foi dificil aperceber-se de que o
gozo que experimentava com a omnisciência dos mistérios da
flatulência da Terra não poderia ser aceitável.
Tinha 50 anos e nunca tinha tido filhos - era verdade - mas não podia
matar assim um menino de tão tenra idade. O prazer com que
escrevera a página cem enfastiara-o agora. Era urgente salvar o
menino. Se alguém teria de ser vítima nesta história, seria ele.
Oferecer-se-ia em sacrifício para abrir os olhos dos seus pares. Sim:
estava disposto a morrer se fosse preciso! Fá-lo-ia pela pátria, pelo
planeta inteiro! Afastar-se-ia como um animal que se apercebe do seu
fim e quer privar o dono - um menino de tenra idade - do espectáculo
deprimente do seu desaparecimento. Morreria em Bathurst. Estava
decidido!
Talvez a rapariga de dezoito anos que fumava, ao cair da noite, à
janela, se tenha dado conta da capacidade deste homem em sujeitar-se
ao sacrifício da privação das comodidades da vida moderna. Não terão
falado nunca, mas sabemos quando um vizinho não tem electricidade
em casa. Ora, um homem capaz desta oblação é capaz de qualquer
loucura, ainda mais quando está apaixonado e não tem coragem de se
declarar. E difícil averiguar se este é ainda uni estratagema para
granjear a admiração e a simpatia da nossa professora de Linguística
Inglesa. Se assim for, não será esta uma nova forma de presunção? Ou
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será antes o traje cobarde de um suicídio que se recusa a fazer parte da
estatística da OMS que nos noticia que, por minuto, um indivíduo põe
termo à vida por desespero? Ele haveria de morrer dignamente, e a
dignidade, hoje em dia, está muito próxima do heroísmo.
Qualquer uma destas duas hipóteses é válida, todavia, é verosímil que
o flOSSO escritor esteja de facto a ser altruísta e queira encarnar,
perante os leitores, a grande metáfora em que acredita: mais cedo ou
mais tarde seremos vítimas das nossas próprias acções. E se este
homem não mente, é bem provável que a nossa professora de
Linguística Inglesa o admire, mas restam-nos sérias dúvidas de que
largue tudo por amor.
Era urgente riscar a frase que apresentara com orgulho ao editor "Meus Deus, por que levaste o meu filho?" - e voltar a dar vida ao
menino. A mãe ficaria muito aliviada. Felizmente fazia tudo parte da
peça de teatro da Festa do Outono.
O nosso escritor, que acreditava que a página cem tinha de introduzir
urna morte ou urna mulher, ficara novamente sem assunto. Se ao
menos a casa tivesse uma escadaria a desembocar na sala, tudo seria
mais fácil. As tragédias, no cinema, acontecem sempre em casas com
escadas luxuosas: é delas que se jorram mulheres que abortam ou
homens baleados à traição, é nelas que vemos à noite vaguear velhas
vestidas de branco que não precisam porém de cair nos seus degraus
para que percebamos que estão próximas da morte. As vezes, estas
velhas voltam a ser meninas ou bonecas a lembrar Sissi, a imperatriz.
Tornam-se então marionetas que não mostram mais do que o seu
perfil para que continuemos a ter dúvidas se são poliéster bem
moldado ou gente de carne e osso. Se caem, algum cordel as levanta;
outras vezes, é urna luz, perceptível apenas numa radiocirurgia com
raios gama, que realiza a proeza. Há meninas-bonecas que se
disfarçam de Primavera mas elas não são outra coisa que o Inverno.
São essas meninas que, além do perfil, mostram também as pernas,
mas nunca as coxas, que estas só as mostram mulheres de verdade,
aquelas que pousam as compras no chão enquanto procuram a chave
que lhes abre a porta de urna intimidade interdita aos que as amam,
mas que não ousam declarar-se.
O nosso escritor, que um dia em certa conferência ridicularizara a
helénica lei das três unidades, tinha pois este preconceito que roçava o
capricho revolucionário: sem escadarias não havia possibilidade de
tragédia!
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Pouco importava tudo isto. Arrumou o manuscrito na consola onde
deixava as coisas sem valor, numa espécie de compartimento que era
o purgatório do lixo. Lá estava a caixa com os apetrechos para a
Internet, o mundo à sua mão, como dizia o Ame. Não teve medo mas
pensou que o melhor era libertar-se dela, não voltasse essa estranha
cobardia a assomá-lo e a impedi-lo de levar avante a sua ideia: morrer
em Bathurst.
Quando a penumbra invadiu o apartamento com vista para o castelo,
abriu a janela mais do que o habitual, para melhor se fazer notar pela
jovem mulher de dezoito anos. Não voltou contudo ao seu ritual. Esse
jogo tinha terminado. Precisava mostrar a caixa que tinha entre as
mãos, anunciar, não sabemos por que gestos, que se despojaria dela
como se havia despojado de tudo. Não queria o mundo nas suas mãos.
Ele não era desses, caramba! Tinha compreendido a tempo que essa
ambição não o levaria a lado nenhum. Sim, tinha compreendido isso a
tempo de salvar o menino. Se um encontro se proporcionasse neste
momento entre a nossa professora de Linguística Inglesa e ele, talvez
se revelasse fecunda a ocasião. Resistiu, no entanto, à tentação de ir à
tasca do senhor Augusto Luís, Ela estaria lá. Sabia-o porque era
quarta-feira, dia do encontro hebdomadário entre senhores elegantes e
doutos da cidade vizinha.
Nunca tinha apertado com tanta veemência uma caixa cheia de
tecnologia. A febre voltou. De nada resolveria libertar-se da urina.
Continuaria com febre. Sentia-se a tremer e impotente. Estava no pólo
oposto do que sentira nas duas últimas semanas. Chorou: por causa do
Árctico a degelar, por causa das Arvores Bêbadas de Permafrost e por
causa da mulher por quem afinal se sentia a morrer. O soalho flutuante
parecia realmente flutuar. Era como se estivesse em cima de um calote
de gelo, nesse oceano do Norte. Sentiu-se turvar. Pensou pedir socorro
à rapariga que fumava o cigarro, levantar bem os braços para que ela o
visse, mas ela não estava a prestar atenção nele. De resto, nunca tinha
prestado atenção nele: queria lá saber se o vizinho tinha ou não
electricidade ou problemas de flatulência! Deixassem-na em paz que
ela também não incomodava ninguém. O ser humano, por vezes,
consegue ser muito egoísta - não nos surpreendamos.
O soalho foi desaparecendo em volta do nosso escritor: despedaçavase em placas de gelo que se convertiam em água. Sóbrio, teria pensado
no agente imobiliário, na reclamação que haveria de lhe dirigir dado
que o apartamento tinha uma garantia de cinco anos; não era normal o
soalho ceder desta forma à erosão dos seus pés, numa casa nova.
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Todos os produtos são óptimos quando são vendidos, mas depois
revoltam-se contra os que os perfilharam.
Fazia muito frio. De repente e sem querer, urna pequena dose de
líquido quente tornou a temperatura da água um pouco mais cómoda.
O nosso escritor tinha medo que a placa de gelo onde estava deitado
partisse com o seu peso. Se lhe ordenasse que não ousasse quebrar-se,
talvez ela lhe obedecesse. Dir-lhe-ia urna frase curta, assim:
"Espera!". As frases curtas conseguem muitas coisas e ele sabia disso
melhor do que ninguém. Ou então poderia gritar "socorro", mas se
assim fizesse, julgá-lo-iam um cobarde porque, ainda há pouco, tinha
decidido que queria morrer.
Começou a chorar e a pensar na mulher por quem estava a perder a
vida. Cumpria-se a sua profecia e esta era a prova de que nunca usava
palavras ocas. Enquanto tivesse a placa de gelo sob o corpo, pensaria
nela. Estava decidido. Pensar é amar. Felizmente não padecia de
Alzheimer como o senhor Augusto Luís, e podia relembrar as poucas
vezes que a vira. Não traduziremos em palavras estas imagens mentais
que por segundos passaram diante do nosso herói. Não o faremos por
duas razões: a primeira, porque a meio deste relato decidimos também nós podemos fazê-lo que não nos é interdito - que o leitor
não haveria de ter acesso a mais dados sobre a nossa professora de
Linguística Inglesa; a segunda, porque não era no que dela conhecia o
nosso escritor que ele se refugiava. O desconhecido é muito mais
atractivo - todos o sabemos, não fôssemos filhos de Adão. Como seria
o odor do seu corpo? Como seriam as suas coxas? Acaso alguém lhas
expiava quando pousava as compras junto à porta de casa? Acaso o
homem calvo com mãos de médico pensava nelas quando acariciava a
esposa? O que a faria rir? Choraria ela se a inteirassem desta tragédia?
Separaria o lixo orgânico do papelão? Alguma vez teria sentido a
flatulência da Terra no seu ventre? Teria amado alguém? Estaria ainda
viva em 2040?
As suas indagações atropelavam-se numa espiral hispânica de pontos
de interrogação: sinais invertidos que se contorciam empurrando os
outros que, erectos, chegavam em avalancha. O nosso escritor quis
imaginar um beijo, uma carícia capaz de lhe dar um momento de
prazer antes que o gelo derretesse e o lançasse na noite escura daquele
drama. E 'assim ficou, largas horas, no segredo benigno destas
tergiversações, até a placa derreter totalmente. Era assim morrer em
Bathurst.
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Restou-lhe, na imensidão negra daquele dilúvio, a caixa. Agarrou-se a
ela corno a urna bóia. Esteve assim algum tempo até a água voltar a
aquecer entre as pernas. A rapariga de dezoito anos continuava a não
prestar atenção ao que estava a acontecer: mesmo que ele gritasse, ela
não o ouviria.
Apenas a caixa lhe fazia companhia no soalho flutuante a flutuar.
Como não queria morrer e tinha muito medo, o nosso escritor agarrouse a ela. No se lembrou porém do que lhe dissera o Ame: que a
poderia usar em caso de emergência. Se se tivesse lembrado,
acreditaria também no poder profético das palavras do recémlicenciado em Marketing. Esta era a emergência!
Entre os suores frios que anunciavam o fim e o delírio provocado por
um amor dedicado a uma mulher que um dia talvez mostrara a
alguém, sem querer, as suas coxas, agarrou-se à caixa como a uma
bóia. As veias volveram-se numa cordilheira que atravessava a sua
carne molhada de lés a lés; na testa, uma latejava como néon em dia
de trovoada. Os olhos salientavam-se do rosto em pânico e em pouco
tempo deixaram de ver. A cegueira é a fronteira entre o
desaparecimento e o aparecimento —já o constatámos.
Cego, o nosso escritor mantinha-se abraçado à caixa. Era de noite. E
prometeu para si mesmo que se não morresse, que se alguém o
salvasse, que se o Menino Jesus dele se compadecesse, que se saísse
desta página são e salvo, que haveria de se declarar à nossa professora
de Linguística Inglesa. Estava decidido. Desta vez, era a valer.
II. Depoimento
Sei que todos dizemos sempre o mesmo: que nenhum desvio de
comportamento, que nenhuma relação suspeita faria pressupor uma
tragédia destas, e a verdade é que nunca conheci na minha vida uma
pessoa tão equilibrada, tão coerente... enfim, a imagem da justa
medida... Algum desgosto recente? A acreditar nessa hipótese, nada
me deu a conhecer. E olhe que trabalhávamos juntos há 18 anos!
Queixava-se da garganta, que acordava sempre com a sensação de
resfrio; às vezes bastava adormecer a meio do dia, no autocarro ou na
pausa de uma leitura, para que esta sensação incómoda despontasse...
De resto, nada mais o perturbava. Tinha uma relação cheia de
cumplicidade com a mulher, uma professora de Linguística Inglesa.
Na semana passada tinha mesmo comprado bilhetes para mais uma
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das suas viagens românticas. Desta vez, iam para Bathurst, só os dois.
O miúdo ficaria com os avós...
Quando dei com ele daquela maneira... Um boneco de trapos assim
encharcado em urina, a cabeça inclinada para trás como quem pede
ajuda a este pedaço de carvalho esculpido... A caixa no colo? E um
dos muitos aparelhos que ternos em cada sala para medir a humidade
do ar. Sabe que temos peças que datam do Barroco... A arte sacra
requer muito mimo. E se havia alguém que mimava cada uma das
peças era ele. Esta era a sua preferida: Santa Ana a ensinar a sua filha,
a Virgem, a ler. Há dias urna criança que andava ao pé-coxinho pela
sala, um tal de Ame, deu sem querer um pontapé no temniohigrórnetro
a que chamou de detentor de mentiras, e depois ainda disse aos altos
gritos que esta imagem era urna mentira, "u-ma-men-ti-ra-pe-ga-da",
foi mesmo assim que disse. Isto deixou-o furioso mas a delicadeza
com que sempre se pautava reduziu a reprimenda a um olho mais
aberto na direcção do rapaz...
A vida surpreende-nos com cada desgraça...
Corno?... Não, não tenho o contacto da mulher. Sei que lecciona no
Politécnico. Sei também que é muito reservada, ou tímida, ou ambas
as coisas. Seja corno for, nunca nos conhecemos. Uma pena. Teria
tido todo o gosto em lhe dizer: "Augusto Luís, ao serviço de Deus e da
senhora". Sim, porque ele punha-a num pedestal, e quem somos nós
para fazer descer do pedestal as mulheres dos nossos melhores
amigos? De peças sacras entendo eu. De suicídios, não senhor.

79

O Complexo de Siri
Risoleta C. Pinto Pedro

Siri, meu outro eu, meu Romeu.
Eu sabia que ele existia, mas não tinha voltado a encontrá-lo. Talvez
por receio. Contudo, nunca a vida desiste de nós, e uma manhã lá
estava, escrito sobre o túnel por baixo do qual passo todos os dias, a
seguinte inscrição:
"Ti amo". Assinava: "Ciry".
Soube imediatamente que a inscrição era para mim. Mesmo o
disfarçado "Ciry" em vez de "Siri" apenas reforçou a minha
convicção. O mistério não deve revelar-se excessivamente. Por causa
dos olhos despreparados, misteriocépticos.
Siri. Conheci-o há muitos, muitos anos. Tantos, que talvez todas as
estrelas não sejam suficientes para os contar. Mas é como se estivesse
hoje aqui presente. Siri . O nome dele é música para os meus ouvidos,
embora seja sempre no meio de um imenso silêncio que o recordo.
Agora. Antes, a sua memória surgia-me entre ensurdecedores gritos.
Conforme me lembro, tinha.o porte de quem sempre viveu sobre um
trono. Era belo, nas suas vestes sempre brancas, o cabelo louro pálido,
a pele quase dourada, olhar distante, sorriso entre o doce e o irónico,
mãos longas, andar altivo. Um pouco frio. Desconfio que havia um
sofrimento nele que não o deixava sentir. Ainda hoje não sei que
sofrimento era o dele, mas não abandonarei a minha investigação.
Fazia tudo para não sentir. Usava para isso tudo o que lhe servia: dos
prazeres, ao sono: dormia muito, dançava muito, viajava muito, comia
pouco, mas bebia em excesso, até ao limite do controlo. Sempre com
seu belo modo altivo de quem se protege dos que não lhe estão à
altura. Ajudava quem necessitava e dava esmolas a quem lhe pedia.
Mas havia sempre um mediador. Tanto o pedido como a dádiva,
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nunca eram feitos directamente. Siri não se mostrava ao alcance de
ninguém. Como urna estrela arrefecida.
Isto dava-lhe algum conforto, mas também alguma solidão. Porém,
não deixava de encontrar nesta torre de marfim onde vivia, as suas
vantagens: não via a dor, não era afectado pela violência, não tinha
razões para chorar, nem para se zangar, nem para acusar ninguém. De
nada. Se o acusavam de algo, não chegava a sabê-lo. O trono estava
cada vez mais alto, mais distante, o sorriso mais frio, o olhar mais
trocista.
Todavia, havia urna inexplicável e incontornável dor. Às vezes,
passeava no jardim para melhor suportar a tristeza de não viver. Não
sabia o que era paz interior, porque não chegara a conhecer a luta. Mas
esta existia lá fora, oh se existia! Logo depois das grades afiadas do
jardim. Urna humanidade fremente gritava, ululava, chorava,
apaixonava-se, mentia, roubava, sofria.
Ele apercebia-se disso pelos intervalos da folhagem, cada vez mais
espessa, pelos intervalos do gradeamento, cada vez mais reforçado,
pelos sons que subiam e ultrapassavam folhagem e grades, pousando
no meio do jardim, ampliados pelo enorme silêncio e pela música dos
pássaros e das cascatas.
Siri tinha muito medo dos cheiros, das imagens e dos ruídos que,
embora filtrados, lhe vinham de fora.
Tinha também medo do silêncio e da tranquilidade que o rodeavam.
Sabia que um dia toda aquela violência, toda aquela humanidade feita
de suor e gritos havia de vencer as barreiras. Tinha pânico desse dia.
Começou a ter pesadelos, onde urna multidão suja, esfomeada e
malcheirosa se aproximava do trono, rastejando, e as mãos se
estendiam suplicantes ou ameaçadoras, para ele.
Acordava em suores frios.
Confidenciou-o às plantas do jardim, com quem estabelecera urna bela
comunicação. Era mais fácil do que com os humanos, não gritavam,
não cheiravam mal. Não choravam, só lhe tocavam se ele se
aproximasse. Controlo total. Uma delas, ao fim de urna série de
manhãs de confidências do horror dos sonhos, cheia de compaixão, ou
talvez de vaidade, por poder ajudar o belo Siri, estendeu para ele seu
cálice cheio de suco. Siri não hesitou em provar o que com tanta
sedução lhe era oferecido. O odor atraía-o. E a promessa.
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O sabor do doce néctar inebriou-o, viu todas as cores, sentiu todos os
perfumes, foi acariciado na pele por todas as suaves penas de aves, e a

o trono, a cabeça e o porte.

sensaçio de leveza elevou ainda mais
Quando tomava o néctar, não tinha pesadelos. Mas com a
continuação, o sabor, estranhamente, começava a tornar-se amargo e a
sua privação a trazer-lhe algum desconforto. Não tinha escolha. Para
além de que ouvia ainda mais os gritos, sentia ainda mais o cheiro
nauseabundo. Que já não parecia vir de fora, mas do seu próprio
corpo. Não tinha alternativa. Era preciso continuar a tomar o agora
amargo néctar. E o trono continuava a elevar-se. Mas necessitava
progressivamente de mais néctar. Ordenou aos jardineiros que
substituíssem todas as flores do jardim por aquela planta. O jardim
perdeu o encanto da diversidade que tinha antes, tornou-se uma
plantação extensiva e a qualidade alterou-se. A necessidade de Siri
aumentava, porque o efeito durava cada vez menos tempo e os gritos
tornavam-se insuportáveis. Já não saía. Levavam-lhe o néctar ao
trono, em taça de cristal. Estava prisioneiro daquele sabor. No entanto,
os prazeres dos sentidos das primeiras vezes que o tomara tinham
desaparecido.
Um dia, quando se preparava para sorver, com um esgar, o horroroso
mas imprescindível líquido, o único que o conseguia salvar, por
momentos, do pesadelo acordado, urna multidão irrompeu, em sonho
ou não, nunca cheguei a saber, pelos corredores, e já se aproximava
dos seus pés, rastejando, suplicando, ameaçando. Como no pesadelo.
Uma cápsula com o formato de urna semente gigante da omnipresente
flor, pousava ao lado do trono. Ainda se interrogou sobre quem a teria
ali colocado. Até poderia ter sido ele, num dos delírios de medo. Mas
que interessava agora isso? Ela ali estava, e era ela que o iria salvar.
Com um urro, não muito diferente dos que se aproximavam dele,
entrou na cápsula, que se fechou sobre si. A continuação da história
não é feliz. Siri ali ficou encerrado numa cápsula branca, vazia, sem
trono e sem comandos, sem néctar, sem jardim, sem perfumes e sem
humanidade. Morreu de privação de tudo. Só. Como vivera.
Mais tarde, um anjo, a pedido de unia menina, resgatou-o e levou-o
com ele para uni dos céus.
Depois do episódio do túnel, é aí, à porta de um dos céus, que o
encontro às vezes. Ficou-lhe, da experiência, a vontade de sentir tudo.
Sai muito, vive muito, observa muito, sente muito. Disse-me que
muitos séculos de isolamento o ajudaram a querer voltar a sentir. Sem
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recurso a enganosos néctares. Hoje, quando preciso dele, um anjo
traz-mo até mim e choramos e rimos. Depois, abraça-me e parte para
um sítio chamado eternidade. Sem grades. Para o chamar, basta rir ou
chorar. Ou atravessar o túnel.
Parece que se tornou provador de néctares. Saboreia e abençoa os
sumos, os vinhos e os licores, mas é melhor ficar longe dele quando
encontra alguém afundado num muito conhecido sabor
especificamente criado para o adormecer e assim não sentir, nem rir,
nem chorar. A sua fúria é terrível, atroa céus e terra com gritos de
raiva e dor.
Nessas alturas, só o anjo salvador tem poderes para o pacificar. Mas é
um anjo muito antigo. De quando havia anjos antigos, antes de eles
emigrarem para dentro de cada um dos humanos, na tentativa que não
voltasse a repetir-se a história de Siri. Aquilo com que os anjos não
contaram foi que, ao ingressarem nos corpos, também a sua natureza
se transformava, pelo que Siri anda, com o seu anjo, a avisar, através
das histórias, que não contem com anjos imigrantes salvadores de
última hora. Que sejam seus anjos e denunciem perante si mesmos o
complexo de Siri, o ser que não queria sentir para não sofrer. Cuja
história só não terminou mal, porque nesse tempo os anjos ainda
estavam no céu e muito disponíveis, não como estes, sem mãos a
medir e enclausurados em corpos de dor.
Eu também tenho sorte, porque conheci e voltei a ser visitada por Siri.
Umas vezes vem docemente sóbrio, outras excitantemente exuberante,
dos licores, suponho, e não receia a minha humanidade. As vezes
rimo-nos dele, de mim, de nós. Este nosso riso é bastante inebriante.
Mas não causa habituação. Ficamos livres para sentir e chorar e
depois, outra vez, rir.
Siri, meu amado, transformado, resgatado eu.

Junho 2011
http://aluzdascasas.blogspot.com/
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«SATÃ»
la Parte - MUI ET ORBI»
Frederico Mira George

Dizem que os meus poemas são tristes.
Mas os meus poemas não são tristes.
Os meus poemas trazem dentro
toda
a alegriada Terra
,e dos altos-astros
,e das pequenas poeiras que andam a crescer
fazendo-se estrelas no espaço-vácuo do Universo.
Não são os meus poemas que são tristes.
Nem sequer há tristeza que possa ser contada num poema.
O que há, e isso eu tenho a certeza que há,
é um abismo de desespero em quem os lê.
#2
Sinto a passagem dos dias como quem sente
a passagem do sangue pelas veias
quando o sangue passa pelas veias.
Há horas em que a tensão baixa e baixa tanto
que o coração bate deslocado no peito.
Mas, porque sinto os dias como quem sente
a passagem do sangue pelas veias
os meus dias fluem e cavam sulcos
abrem afluentes no meu pensamento,
ainda que não tenha pensamento.
Os meus dias são linhas de sangue.
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Aquilo que eu vejo da minha janela
não é belo, nem fresco, nem solar.
Tudo aquilo que eu posso ver da minha janela
é quotidiano, e transeunte, e efémero.
E tão profundamente efémero
,que,
a eternidade
,daquilo que eu vejo da minha janela,
me dá a sensação plena de ser eu para sempre e
,depois de morrer, não ter de voltar.

Quando incendeio o tabaco na fornalha do cachimbo
o fumo, o fogo, o calor;
elevam-me a um céu de coisas inocentes e brancas
que retiram de mim toda a morte do corpo
e me fazem pensar na beleza extrema do pensamento que
não é pensamento mas a que chamamos pensamento
porque pensar é a única forma de não pensar.
Na fornalha do meu cachimbo mora toda a paz dos
profetas, toda a dor dos poemas; e eu sinto-te livre
corno o anjo que cai para trazer a luz que cega.
#5
Se ouço a música das coisas naturais
é porque há em mim a engenharia dos homens
e as arquitecturas da mente.
A natureza não seria possível
se o homem não fosse possível
e sendo possível, o homem projecta
desenha, edifica;: a visão das estrelas
,os sons graves do mar e o silêncio das rochas.
O som natural que eu oiço, quando
ao domingo a cidade pára e tudo é musical
e silencioso, são pontes rigorosas, engenhos
arquitectónicos de mentes humanas.
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Entardecer de Outono
Á ur1io Porto

O clarão que surgirá da tesoura
cortando
Para trás o nada de onde viemos
Adiante o golpe que espera
e abrirá o nada onde entraremos
Escuridão antes Escuridão depois
Sombras Fantasmas
Não existem
Apenas a luz em que banhamos
Tudo o resto nada atrás de nada
Ou antes tudo O todo O oceano
onde nadamos nada mais que gotas
Oceano somos nada mais que oceano
E o entardecer de outono
no verão tardio
Devagar nos mergulha na noite de algodão
Nela dormimos Nela sonhamos
Acordaremos Não acordaremos

2
Cai a tristeza como um pano
Os olhos ardem Não conseguem ver
Levaram-nos os sapatos aonde eles quiseram
A IDEIA 70 2012

Na luz e no azul buscando sinais
A beleza do mundo A estranheza do mundo
Por ele passamos e sabemos que aguarda
apenas
a passagem
Tardando Desvendando Ocultando
Passando
Ergue-se o ruído sobre o nosso silêncio
Calamos o impossível de ser dito
De resto não deixariam que o ouvíssemos
Basta no céu cantando
A glória da luz

3
Que essa tristeza caindo no fim da peça
peça apenas de um só dia
se afaste de nós
O drama não finda nunca
O repouso é certo é mais forte que tudo
Nenhuma ação o vence E dele a palavra última
E assim teremos o descanso Não nos será negado
Foi longo o dia Será longo o final do caminho
Sabemos que cansados iremos longe ainda
Os pés seguem sozinhos Ou nossa voz não audível nos comanda
Iremos por onde forem
Além do cansaço Além do repouso
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Na tristeza que a alegria trespassa
Na alegria palavra primeira do primeiro grito
Na alegria levitando por dentro da dor última que espera

4
Com o inundo estamos sós
Ele rola nas esferas onde não há fim Sozinho ele
E nós com ele totalmente sós
Mas que outra companhia quereríamos?
Quantas ruas quantas praças quanto pó dos nossos sapatos
Não estava só a rapariguinha quando o míssil a atingiu
com seus parentes seus vizinhos os soldados vindos de longe
tão perto todos?
Com ela apenas o mundo dividiu a solidão
Que dor que sofrimento tão forte existe
capaz de povoar o mundo?
Nenhum horror Todo o horror
O sangue A traição O esbulho A inocência
O inundo só no meio das trevas luminoso
A luz somente devassando o negrume
E a alegria suavemente nascendo da tristeza Da alegria

A luta hoje A luta sempre Outra vez a luta
O inimigo Nunca vencido Sempre renascido
A hidra Cortamos a cabeça que renasce
Sem tini O corte nunca tem fim
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Apenas o repouso não precisa renovar-se
Ele somos nós Permanecemos nós No sempre igual descansamos
Até na luta sempre igual
Temos o segredo do repouso Sabemos que ele só vencerá
Quando a raiva o oculta
Quando a mentira fere ostensiva
Quando o crime tudo pode
Quando todo o norte se esconde na névoa
Ele permanece
Dele nascemos Ele nos levará
Aos braços que nos embalaram Que haverão de embalar-nos

Que a violência acabe Que as armas perto de nós matando
se calem finalmente
Tanto sangue tingiu as nossas ruas E que valeu o sangue?
Porém em nosso nome Nós querendo Nós ansiando a paz dos
[vizinhos
bons negócios se fazem Exportamos armas para longe
Os melhores carros de combate do mercado Relação preço
[qualidade
A maior venda de armas na história deste povo que apenas quer a
[paz
No céu muito azul não há sangue vermelho
Na terra cor de trigo maduro
só na próxima primavera as papoilas surgirão
Da cor do sangue
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A terra que absorve o sangue A terra que filtra o sangue
A terra onde os vivos e os mortos um s6 corpo so
Terra aonde regressam os violentos Terra aonde tombam
Aqueles que abrem o peito aos violentos

Arte na terra Precisa de arte a terra
Ou toda a arte não é mais que terra
Rochas erguidas no horizonte Calhaus que as eras esculpiram
Não serão eles arte bastante?
A terra O azul solar Sim não pode haver melhor matéria
Bern servida arte que nela se inscreve
Que paisagem terá mais arte com a arte
O que ela acrescenta
Queremos deixar a nossa marca
Julgamos belo o que acrescenta a nossa mão

Das mais remotas eras passadas Quando não havia arte
Rumo aos mais longínquos tempos ainda por vir
Navegam tranqui lamente imóveis estes rochedos
Vela desfraldada
Quietude que arte alguma consegue perturbar

Cáceres e Los Barruecos-Malpartida
23-25 outubro 2010
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Entrelinhas
Fátima Valverde

Instalam-se nas palavras
chilreios de aves mansas,
vêm de longe com os seus suspiros,
prenunciam o que na terra existe de celestial.
Em êxtase nos levam aos lugares de silêncio
e assim reconhecem nas letras
a sabedoria dedilhada no tempo
por seus ténues novelos brancos.
Esses chilreios mansos
desenham na alma
um suave entrançar de estrelas,
prendem-se à flor das melodias
numa liquidez viva de rosas plenas.
Em êxtase, urna geometria imprecisa,
de onduladas e reluzentes linhas,
divinamente as inspira e
em sua incandescência sibilina
sussurra ecos vivos de fogo, terra e mar.

A IDEIA 7O2OI2
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"Nó"

João Sousa

Caminho e percebo que não estou só.
Respiro e seguindo desato esse nó
que fiz na garganta sem ver que era eu.
Eu não perguntava o que não entendia.
Sem qualquer razão para me isolar,
isolo-me em casa para recordar
que tá mais apertado que uni nó de gravata
o nó que fiz na garganta por não aguentar calado.
A minha árvore ficou despida de suas folhas.
A minha mente despida de seus conceitos.
A lógica desprendeu-se de engenhos fictícios.
Cruzeiros navegaram nas minhas dúvidas.
Sem qualquer motivo para chorar,
choro lágrimas de gelos que arranham na pela,
que ardem na ferida que já lá estava de tanto chorar.
Cada vez mais dor me dá este nó que não sei desatar só.

Abril e Maio de 2009
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Os mecanismos da fome
Nuno Mangas- Viegas

Desejo enfático de submersão...
certeza que soçobra e se extingue na
obliquidade expurgada de urna outra solidão
- excessiva apostasia para com a carne O tempo regressou contigo
no refluxo de urna evocação ao espelho.
Vigias fronteiras imprecisas,
esculpes a desordem concreta
sem a precisão de ninguém.
A intenção ascética
- decrescente em contornos místicos produz distâncias marítimas
Silêncios desordenados de interrogação...
Madrugadas
Ruínas
Intuições da loucura
Requiem
Abres o chapéu-de-chuva com convicção
- Não, ainda não chove nas retinas
da cidade, que te recita em sinos,
(indefin indo presenças)
lérias de outras fomes. Descrever-te
é saturar o olhar
em químicas reacções de submersão.

Cáceres, 12 de I)ezernbro de 2010
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REGISTO:
- Contas d'A ideia referentes aos anos de 2011 e 2012:
DESPESAS
930,00€
Tipografia (n° 69)
Expedições, corresp." 129,76
194,00
Taxas ERC
1.500,00
Despesas ei n° 70
Total 2.753,76€

RECEITAS
Saldo de 2010
Distribuição da revista
Donativos
Donativo adicional
Total
Saldo para 2013

680,00€

560,00
763,76
750,00
2.753,76€
00,00 €

- Tínhamos convidado o libertário Jorge Domingos Dias de Andrade para uma
colaboração neste número d'A ideia sobre escola e educação. O Jorge, como
é seu timbre, foi copioso a enviar-nos material de diversa natureza referindo
esses e outros assuntos conexos, mas completamente impublicável, tal qual.
Lamentamos não poder contar com a sua participação e daqui lhe enviamos
o nosso aceno de simpatia.
- Notícias da imprensa libertária:
O jornal A Batalha publicou neste último Verão o seu n°250, da actual série
que foi lançada por Emídio Santana e companheiros nos eufóricos dias de
1974. Daqui saudamos os seus corajosos editores, que têm mantido acesa
esta referência histórica anarco-sindicalista.
Regozijamo-nos com o aparecimento de uma folhinha intitulada Pão e
Dignidade que anuncia o seu posicionamento ético-político de uma maneira
elevada, empenhada e profundamente humanista.
Mas assinalamos com pena a extinção da revista Singularidades - defensora
de um anarquismo não-violento - após 29 edições e cerca de vinte anos de
presença nos escaparates, agora substituída pela revista Letra a Letra, de
cariz apenas literário, mas mantendo-se a sua proprietária Modos de Ser Associação Livre'.
Igualmente parece ter cessado publicação a revista Utopia, durante anos
animada pela grande alma do inesquecível José Maria Carvalho Ferreira,
Por último, enviamos uma saudação aos amigos italianos promotores do
magazine A - Rivista Anarchica e das edições Elèulhera, de Milão, que há
mais de meio século mantêm uma ininterrupta actividade em prol dos seus
ideais de liberdade e emancipação humana.
- O Instituto de História Contemporânea da Faculdades de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa anunciou a realização em
Outubro de 2012 de um seminário intitulado "Anarquismo - Ilistória, teoria
e política", procurando reunir tanto trabalhos relativos à história do
anarquismo em Portugal como outros que, da filosofia à economia,
passando pela antropologia e a sociologia, tratem da questão do anarquismo.
- Aproxima-se do seu final o projecto intitulado "Movimento social critico e
alternativo: memória e referências" (acrónimo 'MOSCA'), financiado pela
FCT e desenvolvido no CIES-IUL e em outros seis centros de investigação
científica universitária. Deverão ser produzidos 4 livros e, sobretudo, um
Site de livre acesso aos fundos documentais do chamado Arquivo HistóricoSocial (além de outros) no portal informático da Biblioteca Nacional de
Portugal.
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-

Desejo que me seja enviado o último número da revista A
IDEIA (ou os nos
Nome:
Morada:
Código Postal:

Para compensar os custos, contribuo com o donativo
de 10 Euros (ou de
), segundo a modalidáde
que escolho a seguir:

Envio da revista pelos Correios, à cobrança

o Vou previamente enviar cheque para o endereço postal da
revista.

o Vou previamente ordenar transferência bancária à ordem
da conta NIB
0035 0734 00014449 054 81

- INFORM4 ÇÁO ao - assinante " : seu último número
Euros.
Tem assim "em dívida"

pago/ai o
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